
Filmowy świat  
w Goleszowie str. 10

Nowy zarząd   „Ślimoków”
str. 13–14

Najlepsi gospodarze  
z Puńcowa str. 8

Spotkania świąteczne 
str.  15–19

Foto MSF

Świąt wypełnionych radością, miłością i nadzieją,
roziskrzonych kolędą, niosących spokój i odpoczynek
oraz Nowego Roku pełnego optymizmu, wiary,  
szczęścia i powodzenia życzą:

Wójt, Zastępca Wójta,  
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący  

oraz Radni Gminy Goleszów,  
Sołtysi, Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych  

oraz redakcja „Panoramy Goleszowskiej”



Oczekiwanie

Kiedy adwentu czas nastanie 
Budzi się w sercach oczekiwanie.
W myślach obrazy jawią się śmiałe
Nie zawsze ostre, lecz wspaniałe.

To gwiazdy z nieba spadają
Ziemię dobrocią swego blasku wyściełają.
Wiemy, że nasze ufne czekanie 
Będzie uznane i cud się stanie.

Złote dzwoneczki się odzywają 
Trąby anielskie już triumfy grają.
Gwiazda na niebie miejsce nam wskaże 
Dzieciątko w żłobie wszystkim pokaże.
To nasz Zbawiciel, o tym już wiemy

Przyszedł wśród lud swój
Aby go zbawić
Z grzechów wszelakich sobą wybawić.

Daje nam spokój, radość i wiarę
W radosne święta, hojne, wspaniałe.
Niech nasza wiara daje nam siły
Aby pokusy nas nie zhańbiły.
   Albin Klimczak

Na placu między budynkami szkoły podstawowej i gimnazjum zabłysnęła 
pięknie oświetlona choinka. 18 grudnia, w niedzielę, o godz. 17.00 zabrzmia-
ły dźwięki kolęd i pastorałek. Po raz drugi miało miejsce wspólne, gminne 
kolędowanie. Była to okazja do odwiedzenia kiermaszu świątecznego i zaku-
pu m. in. pięknych ozdób świątecznych, zrobionych przez dzieci na zajęciach 
w szkolnej świetlicy. 

Wójt Gminy Goleszów przywitał zebranych i zachęcił do wspólnego śpiewu 
oraz podzielenia się opłatkiem. Mimo lekko deszczowej aury zebrani wysłucha-
li godzinnego występu: dzieci z SP Goleszów, młodzieży gimnazjalnej, człon-
ków ZPiT „Goleszów” oraz połączonych chórów obu goleszowskich parafii. 
W organizację włączyli się radni, nauczyciele i pracownicy urzędu.

Miejmy nadzieję, że „Razem przy choince” na dobre zakorzeni się w ser-
cach i umysłach mieszkańców wszystkich sołectw. To doskonała sposobność, 
by móc choć na chwilę oderwać się od codziennej bieganiny, spotkać się, ogrzać 
przy żywym ogniu, porozmawiać i pośpiewać w tym szczególnym, przedświą-
tecznym czasie.

Tekst MSF, foto MSF, Zenon Sobczyk
Zapraszamy do fotoreportażu na www.goleszow.pl oraz ox.pl

Razem przy choince
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Poniżej przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. 
Harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w drugiej  połowie 2017 roku tj.: od 1 lipca do 31 grudnia zostanie podany do 
Państwa wiadomości w późniejszym terminie, po wyłonieniu nowego wykonawcy usługi na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych.

U WA G A !
Segregacja obejmuje frakcje: 

•	 plastik i metal,
•	 papier i tektura,
•	 szkło kolorowe i białe, 
•	 odpady zielone (bioodpady). 

Wystawione worki z odpadami segregowanymi powinny 
być pełne i związane. 

Prosimy o zgniatanie plastikowych butelek, opakowań po 
sokach, mleku przed wrzuceniem do worka. 

Popiół i odpady zmieszane gromadzimy w osobnych ku-
błach lub workach. Popiół ciepły nie będzie odbierany. 

Pojemniki lub worki z odpadami komunalnymi należy wy-
stawić w dniu odbioru odpadów do godziny 7.00 rano, w miej-
scu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego odpady.

W okresie zimowym dojście do pojemników i worków po-
winno być odśnieżone. Pojemniki na odpady powinny być opi-
sane numerem nieruchomości. 

Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy 
Goleszów, Referat Planowania Przestrzennego i Ochrony Śro-
dowiska - tel. 33 479 05 10 wew. 28 
lub do wykonawcy tel. 33 854 29 75 - do dwóch dni od terminu 
odbioru odpadów wyznaczonego w harmonogramie. 

Harmonogram odbioru odpadów w roku 2017, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca  

* Odpady zielone Bio – w tym terminie odbierane są tylko worki z frakcją odpadów zielonych (bioodpadów), jest to drugi termin 
odbioru tej frakcji w miesiącu (obowiązuje od kwietnia do czerwca włącznie).

Z uwagi na święta wypadające w pierwszym tygodniu maja odbiór odpadów został przesunięty o jeden tydzień w sołectwach: Baża-
nowice, Kisielów, Puńców, Goleszów Górny, Godziszów, Goleszów Dolny, Kozakowice Dolne i Górne oraz Cisownica.

Wyraz głębokiego współczucia
dla Aleksandry Chmiel
z powodu śmierci Ojca
 składają

Sołtys i Rada Sołecka w Cisownicy

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 
dla Heleny i Aleksandry Chmiel, 
z powodu śmierci Męża, a zarazem Ojca 

 składają

Wójt, Przewodniczący Rady, Radni,  
Pracownicy Urzędu i podległych jednostek  

oraz Sołtysi
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Akcja wolontariat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie planuje w styczniu 
2017 roku rozpocząć działalność Centrum Wolontariatu. W związku z po-
wyższym poszukuje osób chętnych, które chciałyby zaangażować się w po-
maganie potrzebującym mieszkańcom naszej gminy poprzez m.in.: 

•	 pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, 
•	 organizację czasu wolnego dzieciom, 
•	 pomoc i spędzanie czasu z osobami niepełnosprawnymi i star-

szymi, 
•	 pomoc osobom starszym w obsłudze komputera na terenie 

Gminnego Centrum Informacji w Goleszowie,
lub mające własne pomysły na pomoc potrzebującym.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
•	 telefoniczny pod nr 33 4799928 wew. 18
•	 lub osobisty w biurze Gminnego Centrum Informacji w Gole-

szowie przy ul. Cieszyńskiej 29, w godzinach pracy pon-pt 8.00-
15.00. Szczegółowych informacji udziela Iwona Koszela.

Co to jest wolontariat i kim jest wolontariusz?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z  dnia 24 
kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianiami uregulowała status prawny 
wolontariusza. Zgodnie z nią: Wolontariusz - rozumie się przez to osobę 
fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na 
zasadach określonych w ustawie.
Natomiast Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu posługuje się nastę-
pującą definicją: Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie 
na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjaciel-
skie.

Wolontariat w świetle przepisów prawa wymaga organizacji i zapewnienia 
poszanowania praw osobie wykonującej pracę wolontariusza oraz odpo-
wiednich warunków pracy. Wolontariat jest to działanie, które ma na celu 
pomoc innym, ale dające również możliwość czerpania czegoś dla siebie: 
zdobywania nowych doświadczeń, możliwość własnego rozwoju, zawiera-
nia nowych znajomości, jak i łagodzenia poczucia samotności. 

Kto może zostastać wolontariuszem?
Wolontariuszem może zostać każda osoba bez względu na wiek, jednak w 
niektórych przypadkach, zgodnie z prawem, wolontariuszami mogą być 
tylko osoby pełnoletnie, z powodu złożoności powierzanych im zadań.
Wolontariat jest świadczony na podstawie porozumienia, które zawierają 
obie strony. W przypadku osób niepełnoletnich do 13 roku życia porozu-
mienie może zawrzeć w ich imieniu rodzic lub opiekun prawny. Natomiast 
jeśli osoba ma ukończone 13 lat, to porozumienie takie może zawrzeć 
samodzielnie, ale musi mieć na to pisemną zgodę rodzica lub opiekuna 
prawnego. 
Wolontariusze w zależności od wieku, charakteru i zainteresowań wnoszą 
ze sobą zróżnicowane formy aktywności. Osoby młode zarażają energią, 
motywują do działania, natomiast osoby starsze poprzez własne doświad-
czenia dzielą się zdobytymi umiejętnościami i mądrością życiową. 

Jakie prawa i obowiązki ma wolontariusz?
Wolontariusz ma obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawar-
tym porozumieniem. W zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych 
świadczeń musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i spełniać określone 
wymagania.

Wolontariusz ma prawo do: 
•	 zawarcia porozumienia z organizacją lub instytucją, na rzecz 

której działa, w którym zostanie określony zakres jego obowiąz-
ków, czas trwania i sposób jego rozwiązania,

•	 otrzymania pisemnego zaświadczenia o odbywaniu wolontaria-
tu i  zakresie wykonywanych zadań,

•	 otrzymania pisemnej opinii na temat wolontariatu na własną 
prośbę,

•	 ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz in-
nego zaopatrzenia z tytułu wypadków lub chorób zawodowych,

„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?“
Martin Luther King Jr.

•	 otrzymania informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa 
wynikającego z wykonywanych przez niego czynności oraz 
o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

•	 odpowiednich środków ochrony indywidualnej w zależności od 
rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem.

•	 pokrycia przez korzystających kosztów swoich podróży służbo-
wych i diet.

Nieważne, ile masz lat, jeśli masz wolny czas,  
lubisz pomagać innym i masz ciekawe pomysły,  

zgłoś się do nas już dziś!

Już w lutym 2017 r. Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej subregionu południowego ogłosi 
nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecz-
nego (w tym spółdzielni socjalnej).
Masz konkretny pomysł na działalność i znasz 
ludzi, z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wpro-
wadzić go w życie?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności 
w znalezieniu pracy - masz szansę na:

•	 Dotację do 120 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej,
•	 Dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące koszty związane z prowa-

dzoną działalnością.
O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

•	 osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fi-
zycznych,

•	 osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób 
prawnych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura projektu, mieszczą-
cego się w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 
w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 367 lub pod numerem tel. 
33 496 02 44

Bezpłatny kalendarz można 
już odbierać: 
•	 w sekretariacie Urzędu 

Gminy Goleszów  
(ul. 1 Maja 5), 

•	 w redakcji „Panoramy 
Goleszowskiej”  
(ul. Zakładowa 12) 

•	 oraz w bibliotekach: 
w Goleszowie, Cisowni-
cy i Puńcowie. 

Wersja elektroniczna na stro-
nie www.goleszow.pl w za-
kładce O Gminie/Kalendarz 
Goleszowski. 

Serdecznie zapraszam  
do lektury!

MSF

„Kalendarz Goleszowski 2017”

Masz pomysł na 
działalność?
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Uwaga! Każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w peł-
nym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubez-
pieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z So-
pockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupo-
wego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczą-
cą dzieci.

To grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci rolni-
ków pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzica-
mi lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega 
ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać 
zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej 
jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowa-
nego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 
oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).

Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 
24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubez-
pieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia NW są dostępne 
pod nr telefonu 22 745 13 40 w godzinach 9.00-17.00
Zakres ubezpieczenia: 
1)  czasowy okres ochrony ubezpieczeniowej: cała doba,
2)  zakres terytorialny: cały świat,
3)  udziały własne: zniesione (w tym franszyzy integralne i redukcyjne),
4)  karencje: zniesione,
5)  suma ubezpieczenia wynosi 67.000,00 zł 
Rodzaje świadczeń: 
1)  świadczenie z tytułu śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu,
2)  świadczenie z tytułu śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku na terenie gospodarstwa rolnego,
3)  świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyj-

nego,
4)  świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców w na-

stępstwie NNW /z włączeniem zawału serca i udaru mózgu,
5)  świadczenie za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
6)  jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku 

na zdrowiu,
7)  świadczenie z tytułu porażenia prądem lub piorunem,
8)  świadczenie z tytułu nieumyślnego zatrucia środkami chemicz-

nymi, roślinami trującymi, 
9)  świadczenie z tytułu oparzeń i odmrożenia, 
10)  świadczenie z tytułu pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzie-

nia przez owady lub zwierzęta w tym psa, 
11)  świadczenie z tytułu wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku 

nieszczęśliwego wypadku,
12)  świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby,
13)  świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwe-

go wypadku, 
14)  zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
15)  zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczę-

śliwego wypadku,
16)  zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków po-

mocniczych, 
17)  świadczenie z tytułu poważnego zachorowania,
18)  świadczenie z tytułu operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
19)  usługi assistance - pomoc medyczna (wizyta lekarza, organizacja 

wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, 
opieka domowa, transport medyczny), indywidualne korepety-
cje oraz pomoc rehabilitacyjna, 

20)  świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy,
21)  świadczenie z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego wrodzo-

nej wady serca.

Na podstawie zarządzenia nr 0050.209.2016 Wójta Gminy Gole-
szów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsulta-
cji z mieszkańcami Gminy Goleszów w dniach od 15 do 22 listopada 
2016 r., przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Goleszów w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości 
stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleszów w celu zebrania uwag, 
wniosków i opinii w przedmiocie konsultacji.

W formie elektronicznej ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem ww. uchwały zostało zamieszczone na stronach internetowych: 
www.goleszow.pl i www.goleszow.bip.net.pl, a w wersji papierowej dokumenty te były wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Goleszów.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ankieta konsultacyjna, nie zgłoszono uwag ani propozycji.

Ubezpieczenia dzieci rolników 

Wyniki konsultacji

ODKRĘCAMY I ZBIERAMY
PLAC ZABAW DLA NASZYCH DZIECI STAWIAMY!

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc w zbieraniu plastikowych nakrętek, z których do-
chód przeznaczony będzie na zakup placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Godzi-
szowa. W naszej wsi nie mamy miejsca, gdzie nasze dzieci mogłyby spędzić mile swój 
wolny czas, stąd pomysł całej akcji.  
Razem możemy więcej!
Ilość uzbieranych i przekazanych nakrętek nie ma znaczenia, może to być nawet niewiel-
ka liczba!
„Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka”.
Nakrętki można dostarczać osobiście lub przekazywać przez strażaków. Można też za-
dzwonić do mnie, odbiorę je od Państwa.
Zbieranie nakrętek nic nas nie kosztuje. Mamy ich już około 200 kg. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się już w zbiórkę.
Pokażmy, że razem potrafimy zrobić coś z niczego! W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić, 
chętnie odpowiem.

Sołtys Godziszowa Łukasz Żebrowski 
tel. 505 665 674 

soltys.godziszow@gmail.com,
Godziszów, ul. Tęczowa 32,

43-440 Goleszów
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Co słychać w GOK-u? 
www. goleszow.com.pl tel. 33 479 05 21

Dzień Artysty Gminy Goleszów
20 listopada 2016 r. już po raz drugi odbył się Dzień Artysty 

Gminy Goleszów.
W tym dniu zaprezentować się mogli wszyscy, którym „coś 

w duszy gra” i pragną podzielić się swoją pasją, talentem i zain-
teresowaniami z innymi. Było więc na co popatrzeć i czego po-
słuchać.

Wystąpiła Danuta Brańczyk ze Świetlicy Gminnej w Cisow-
nicy z kółkiem gwarowym, który rozbawił publiczność skeczami 
i opowieściami mówionymi w gwarze. Na scenie zobaczyliśmy: 
Oliwię Kluz, Maję Czyż, Zuzannę Plintę, Weronikę Szurman 
i Piotra Baracza.

O Jurze Gajdzicy, znanym chłopie, którego pamiętniki pisane 
na przełomie XVIII i XIX wieku są nieocenionym źródłem wie-

dzy historycznej i socjologicznej oraz o Śląsku Cieszyńskim i jego 
pokoleniach opowiadała w ciekawy sposób Henryka Szarzec.

Strawę dla duszy przygotowali rodzimi poeci, którzy czyta-
li swoje wiersze: Andrzej Macura z Dzięgielowa, Paweł Małysz 
z Goleszowa, Krystyna Morys-Grochal z Cisownicy i Henryk Pa-
sterny z Cieszyna, który pisze o Cisownicy.

Natomiast oczy cieszyły piękne obrazy Jana Gluzy z Dzięgie-
lowa, które podziwialiśmy, wsłuchując się w historie o okolicz-
nościach ich powstawania. Ten znakomity malarz odkrył rów-
nież przed publicznością inny talent: oczarował słuchaczy swoim 
głosem, śpiewając piękną pieśń. Albin Klimczak z Goleszowa 

przedstawił przygody z egzotycznego 
świata, a także miejsca nam dobrze 
znane - zatrzymane na fotografiach.

Impreza nie mogła się odbyć również bez rękodzieła Krysty-
ny Małysz oraz Heleny Mańki, które potrafią wyczarować praw-
dziwe cuda z koralików, materiałów, serwetek, papieru itp.

Na zakończenie usłyszeliśmy Kazimierza Waliczka z Pogórza, 
absolwenta Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale jazzu, 
w klasie saksofonu, grającego znane standardy światowe.

Spotkanie z Mikołajem
5 grudnia 2016 r. w GOK-u usłyszeliśmy dzwoneczek św. Mi-

kołaja. Każde dziecko uczęszczające tutaj na zajęcia otrzymało 
w tym dniu od niego prezent. Od godz. 15.30 Mikołaj rozdawał 
prezenty dla małych dzieci przyniesione wcześniej przez rodzi-
ców, zaś o 16.00 na sali widowiskowej rozpoczęła się zabawa 

mikołajkowa, którą poprowadziła dyrektor Jolanta Warsińska. 
W trakcie zabawy Mikołaj rozdał resztę prezentów. Dzięki hojno-
ści sponsorów udało się przygotować 155 paczek.

Po spotkaniu z Mikołajem za budynkiem GOK-u rozpoczęło 
się mikołajkowe FireShow w wykonaniu Teatru Ognia InFeris. 
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Mieliśmy okazję zobaczyć piękne widowisko tańca z ogniem, 
któremu towarzyszyła emocjonująca muzyka.

We wtorek, 6 grudnia, Mikołaj odwiedził dzieci w Świetlicy 
Gminnej w Cisownicy oraz zapukał do kilku domów na tere-
nie gminy.

Dziękujemy Lidii Podżorskiej oraz Andrzejowi Maciejczkowi 
za udostępnienie zdjęć. 

Sponsorzy:
Delikatesy „Centrum” w Goleszowie, DONEX Goleszów, 
ZPHU „Kargo” Goleszów, RKS Goleszów, Zespół „Ho-
sanna”, Samopomoc Chłopska Cieszyn, Trumpf Mauxion 
Chocolates Skoczów, Basen „Delfin” w Skoczowie.

„Gość oczekiwany”
W niedzielne popołudnie, 11 grudnia, mogliśmy uczestni-

czyć w Gminnym Ośrodku Kultury w niecodziennym przedsta-
wieniu pt. „Gość oczekiwany” na motywach książki Zofii Kos-
sak-Szczuckiej. Spektakl przedstawiła młodzież z goleszowskiego 
gimnazjum. Przygotowały ją Weronika Glajc i Alina Kubaszczyk. 
Na zakończenie dyrektor gimnazjum Anna Sikora złożyła świą-
teczne życzenia wszystkim uczestnikom. Dziękujemy dyrekcji 
oraz nauczycielom Gimnazjum w Goleszowie za ten niezwy-
kły czas.

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie uczestniczył w Jar-
marku Świątecznym w Wiśle w dniach 10-11 grudnia 2016 r. Wy-
roby, które tam zaprezentowano, zostały wykonane przez panie 
uczęszczające na zajęcia z decoupage’u w GOK-u.

Orkiestra Dęta „Goleszów Band” również reprezentowała 
gminę podczas wieczornego koncertu na zakończenie pierwsze-
go dnia jarmarku.

Zapraszamy:
-  na wystawę „Oczami pilota”. Zdjęcia wykonane przez lotni-

ka Piotra Przeczka będzie można oglądać przez cały styczeń 
w Gminnym Ośrodku Kultury w sali nr 1,

-  na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 8 stycznia 2017 r. 
o godz. 17.00 w sali widowiskowej GOK. Zaprezentują się 
ZPiT „Goleszów”, Orkiestra Dęta „Goleszów Band”, Schola 
z Goleszowa i Lesznej Górnej oraz ZPiT „Beskid” z Bielska-
-Białej,

-  na Dzień Babci i Dziadka, który odbędzie się 28 stycznia 
2017 r. o godz. 17.00. Zaprezentują się dzieci uczęszczające na 
zajęcia do Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.

W Gminnym Ośrodku Kultury dostępna jest książka Ireny 
Klimczak z Lesznej Górnej pt. „Nasi przodkowie i obyczaje”. Za-
praszamy.

Czynny wypoczynek dzieci w GOK-u – „Ferie zimowe 
z GOK-iem” odbędą się od 16 do 20 stycznia 2017 r. w godz. 
10.00-14.00

W dniach 27-30.12.2016 r. oraz w ferie zimowe 16-27.01.2017 r.  
Gminny Ośrodek Kultury czynny będzie w godz. 8.00-16.00

Wiary, co góry przenosi
Nadziei, która nie gaśnie
Miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny
na Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy Rok 2017

życzy dyrektor GOK Jolanta Warsińska  
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24 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Ślą-
skiego, w sali Sejmu Śląskiego, odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród i wyróżnień w konkursie „Piękna wieś województwa ślą-
skiego”. Wydarzenie odbyło się w ramach Forum Sołtysów Woje-
wództwa Śląskiego.

Czterdzieści pięć śląskich gmin nadesłało ponad siedemdziesiąt 
zgłoszeń w następujących kategoriach:

-  Najpiękniejsza wieś,
-  Najpiękniejsza zagroda,
-  Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi,
-  Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzę-

dy i zwyczaje,
-  Najlepsza strona internetowa sołectwa.
Miło nam poinformować, że gospodarstwo Małgorzaty i Le-

onarda Musiołów z Puńcowa zdobyło 1 miejsce w swojej kategorii, 
a tym samym zostało najpiękniejszą śląską zagrodą 2016 roku. 

Nagroda jest dużym wyróżnieniem dla puńcowskiego gospo-
darstwa, Puńcowa i całej gminy.

Państwo Musiołowie, wójt Krzysztof Glajcar oraz sołtys Puń-
cowa Stanisław Kukuczka odebrali nagrodę z rąk wiceprzewodni-
czących sejmiku województwa śląskiego Sylwii Cieślar, Stanisława 
Gmitruka i Janusza Wita oraz wicemarszałka województwa Stani-
sława Dąbrowy.

Do tegorocznego konkursu gmina Goleszów zgłosiła Izbę 
Regionalną „U Brzezinów” (przedsięwzięcie popularyzujące tra-
dycje, obrzędy i zwyczaje), stronę internetową Godziszowa www.
kopernik.netus.pl/godziszow oraz puńcowskich gospodarzy.

Małgorzata i Leonard Musiołowie prowadzą swoje gospodar-
stwo rolne od 1984 roku. Wcześniej gospodarstwem zajmowali się 
rodzice i dziadkowie pana Leonarda.

Gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinno-zwierzęcą. Na 
32 hektarach uprawiane są: jęczmień, pszenica, rzepak, kukurydza. 
Produkcja zwierzęca polega na hodowli trzody chlewnej w cyklu za-

Najlepsi gospodarze z Puńcowa
mkniętym. Sprzedaż tuczników oraz prosiąt (ok. 850 sztuk rocznie) 
to główne źródło dochodów gospodarzy.

Dbając o rozwój swojej działalności, puńcowscy rolnicy pozy-
skują unijne środki na rozwój. Przykładem tego jest modernizacja 
budynków inwentarskich oraz zakup sprzętu.

Wieloletnie doświadczenie oraz jakość produkcji została doce-

niona przez instytucje zajmujące się rolnictwem. Do najważniej-
szych nagród, które otrzymali państwo Musiołowie zaliczyć należy:
-  I miejsce w konkursie „AGROLIGA 2011”, kategoria Rolnicy 

(województwo śląskie),
-  III miejsce w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne 2015” 

(województwo śląskie).
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Od lewej: Leonard i Małgorzata Musiołowie oraz wójt Krzysztof Glajcar
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Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy zorgani-
zowało warsztaty poetyckie i literackie w Szkole Pod-
stawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy oraz w Gim-
nazjum w Goleszowie w ramach realizacji projektu 
„Cisownickie rymy” dofinansowanego przez Program 
„Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej. Warsztaty prowadzone były dzię-
ki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli polonistów wyżej 
wymienionych szkół - Sylwii Molin i Moniki Droździk. 
Poezja nie jest łatwą formą sztuki. Młodzież w trakcie 
warsztatów uczyła się rozwijać wyobraźnię, łącząc sło-
wo z obrazem, dobierając do emotikonów skojarzenia 
z emocjami towarzyszącymi pisaniu i prowadzonym 
obserwacjom. Poprzez rozpoznawanie z zamkniętymi 
oczami kształtów mniej lub bardziej znanych przedmiotów, uczest-
nicy uczyli się tworzyć staranne, precyzyjne opisy, inicjując począ-
tek i koniec historii, które mogłyby się zdarzyć bohaterom naszych 
opowieści. 

W części dotyczącej form poetyckich młodzież poznała reguły 
konstruowania wierszy rymowanych, bawiąc się rymem i dobiera-
jąc go właściwie w limerykach i fraszkach. Jedno z czterech spotkań 
poświęcone było ważnej – promującej twórczość – aktorskiej nauce 
czytania oraz umiejętnego prezentowania własnych tekstów i utwo-
rów znanych polskich pisarzy.

Pokonywano stres poprzez czytanie wierszy na różne spo-
soby: w ruchu, w podskokach, zespołowo, z różnym natężeniem 
dźwięku i modulacją głosu, szeptem lub bardzo głośno, wczuwa-
jąc się w rolę reportera sportowego, prezentera telewizyjnego, 
aktorów sztuki dramatycznej lub komediowej, stawiając w wier-
szach dodatkową interpunkcję (znaki zapytania lub wykrzykniki). 
Warsztaty doskonale wpisują się w promowany aktualnie rozwój 
czytelnictwa i szeroko rozumianego upowszechniania literatury. 
Służą zachęcaniu młodzieży do poszukiwania inspiracji w twór-
czości przeróżnych pisarzy oraz do ujawniania własnych tekstów, 
a także doskonalenia własnego warsztatu pisarskiego w myśl zasady 
„Każdy kiedyś przecież zaczynał od początku…”.

Warsztaty prowadziła Małgorzata Szklorz zamieszkała w Puń-
cowie, „wśród poetów inżynier, wśród inżynierów poeta”, nauczy-
cielka w Technikum Farmaceutycznym SOiZ w Cieszynie, chemicz-
ka, graficzka, dziennikarka, absolwentka studiów doktoranckich, 
wykładowczyni akademicka, właścicielka wydawnictwa książko-
wego, nagrodzona w wielu konkursach poetyckich. Inicjatorka 
cyklu spotkań autorskich „DIALOG – poezja łączy, a nie dzieli” 
prowadzonych w Cieszynie oraz w Czeskim Cieszynie. Uczestnicz-
ka spotkań w Klubach Literackich NAWIAS, Cieszyńska Studnia 
Literacka, organizatorka warsztatów literackich zainicjowanych 
w 2008 roku w ramach prowadzonej Polskiej Dziecięcej i Młodzie-
żowej Szkoły Słowa.

Organizatorzy

Wyróżnione wiersze, które powstały w trakcie warsztatów literac-
kich.

Liście jesieni
Czerwone, złote, brązowe… 
liście jak z bajki kolorowe, 
płyną na wietrze jesiennym. 
A świat za oknem już senny.

Roksana Bien, SP im. Jury Gajdzicy w Cisownicy

Rymowanie
Nie umiem rymować 
Nie umiem się chować 
Nie umiem się chwalić 
Nie umiem się bawić
Poetą nie jestem 
I wierszy nie rymuję 
Królową nie jestem 
I rządzić nie umiem
Raz mi się coś uda 
A drugi raz nie
I tak to już jest  
Z moim rymowaniem

Kaczki kwaczą 
Dzieci płaczą 
Kwiaty więdną, gdy rymuję o nich słowa 
A borówka do krzaków się chowa

Oliwia Kluz SP im. Jury Gajdzicy w Cisownicy
Prezentujemy również inne powstałe wierszyki.

Moja ciocia ze Stambuły, 
upiekła dziś pyszne buły. 
Wuj Jaś wpadł, 
buły zjadł. 
I te buły wuja struły.

Martyna Wlazło 1a Gimnazjum w Goleszowie

Pewna pani ze Sanoku, 
lubiła jeździć na stoku. 
Jednak gdy się przewróciła 
do sportu już nie wróciła, 
aż do zeszłego roku.

Patrycja Grochowska 1c Gimnazjum w Goleszowie

Moja ciocia Józia, 
cieszy jej się buzia. 
To wspaniała babka, 
sadzi pyszne jabłka. 
Ma siostrę o imieniu Rózia

Klaudia Wakuła 1a Gimnazjum w Goleszowie

Pewien kot z Cisownicy, 
przyniósł pecha pracownicy. 
Był on czarny  
i moralny. 
A potem uciekł do piwnicy

Aleksandra Lachendro 1a  Gimnazjum w Goleszowie

Warsztaty literackie

Uczestnicy warsztatów literackich
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Pomiędzy 18 a 20 listopada 2016 odbył się w Goleszowie Równi 
Festiwal Filmowy Etnocamery. Była to już trzecia edycja festiwalu 
organizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Maro-
kańskiej AFRICAE DESERTA PROJECT z siedzibą w Etno Chacie 
Topolej. W czasie trzech dni trwania festiwalu na ekranie można 
było zobaczyć wiele ciekawych filmów, slajdowisk i prezentacji po-
dróżniczych. Etno Chata Topolej gościła zarówno filmowców, pasjo-
natów fotografii, podróżników, jak i aktorów. Tegoroczny program 
Etnocamer był bardzo różnorodny. Organizatorzy przygotowali dla 
publiczności wiele atrakcji. Można było wziąć udział w spotkaniach 
z autorami książek oraz twórcami filmów. Jednym z ciekawszych 
wydarzeń była prelekcja filmu o Afryce oraz spotkanie z Beatą Le-

wandowską-Kaftan – autorką najlepszej książki jesień 2016, pod ty-
tułem „Afryka jest kobietą”. W trakcie trzech dni festiwalu można 
było spotkać się też z takimi aktorami jak Viktoria Dzika, Dawid 
Pokusa i Krzysztof Kamiński. Drugi dzień festiwalu obfitował nie 
tylko w prezentacje, ale również wydarzenia towarzyszące, takie jak 
koncerty Joanny Markowskiej i Patryka Demkowskiego oraz spek-
takl teatralny w wykonaniu Viktorii Dzikiej i Krzysztofa Kamińskie-
go pod tytułem „Salome” z muzyką Michała Lorenca. 

Festiwal filmowy każdego roku jest też okazją do zaprezentowa-
nia podróżniczych pasji osób pochodzących z najbliższej okolicy. 
Wśród zaproszonych gości byli: Piotr Graff z Bielska-Białej, Mariusz 
Łapiński i Andrzej Drobik z Ustronia, członkowie Ucieczek Motocy-
klowych ze Skoczowa, Anna Mróz z Goleszowa, Beata i Wi-
told Pieńkowscy z Cisownicy oraz wiele osób z całej Polski. 

W ramach bloku filmów młodzieżowych wystąpili ucz-
niowie, absolwenci i nauczyciele z Akademickiego Zespołu 
Szkół w Chorzowie. Sabina Skałka i Łukasz Niewiara opo-
wiedzieli o wyprawach nauczycielsko-absolwenckich do Azji, 
Alex Suchanek podzielił się wrażeniami z swojego rejsu po 
morzach północy, Michał Kuc w swoim wystąpieniu zabrał 
słuchaczy w podróż po zachodnim wybrzeżu USA, Michał 
Ciołek przybliżył mentalność mieszkańców Zjednoczonego 
Królestwa na bazie swoich doświadczeń ze szkolnych wyjaz-
dowych projektów językowych w Anglii, Szkocji oraz Walii. 

Organizatorzy podkreślają, że celem festiwalu jest stwo-
rzenie szansy, żeby każdy, kto zwiedza świat i rejestruje swoje 
podboje – nieważne, czy komórką, aparatem, czy profesjo-
nalną kamerą – mógł w Goleszowie podzielić się swoimi 
przeżyciami. Ideą festiwalu jest bowiem opowiadanie obra-
zami. Każdy ma w sobie opowieść, którą warto poznać. Et-

nocamery pokazują, że opowiadać można na różne sposoby i w ten 
sposób przybliżać i promować różne kultury świata. 

Organizatorzy festiwalu, czyli Stowarzyszenie Współpracy Pol-
sko-Marokańskiej, zwracają uwagę na to, że filmy i slajdowiska są 
okazją do pokazywania zarówno podobieństw jak i różnic między 
tradycjami, obyczajami i historią różnych krajów. 

Na co dzień członkowie Africea Deserta Project zajmują się 
promowaniem kultury marokańskiej w Polsce i polskiej, a zwłasz-
cza góralskiej, w Maroku w ramach projektu autorskiego „Górale 
na Saharze i Nomadzi w Beskidach”. Biorą udział w ogólnopolskim 
projekcie Karpaty łączą, co też 
wpisuje się zarówno w ideę fe-
stiwalu filmowego, jak i główne 
założenia działalności stowa-
rzyszenia, czyli edukowanie. 
Temu służy też organizowanie 
spotkań i warsztatów dla dzieci 
i młodzieży zarówno w szko-
łach w całej Polsce oraz w Ma-
roku, jak i w siedzibie Stowa-
rzyszenia, czyli w Etno Chacie 
Topolej w Goleszowie. Jednym 
z planów Africae Deserta Pro-
ject na rok 2017 jest zorgani-
zowanie konferencji prasowej 
na temat promocji Maroka w Polsce. Spotkanie z dziennikarzami 
odbędzie się pod koniec stycznia w Katowicach. 

Tekst i foto Edyta Molęda

Filmowy świat w Goleszowie, czyli o trzeciej edycji Festiwalu 
Filmowego ETNOCAMERY

Aneta Okupska-Pońc, Edyta Molęda (organizatorki FF Etnocamery) i Victoria Dzika (aktorka  
i fotomodelka, odtwórczyni roli „Salome” w spektaklu Krzysztofa Kamińskiego)

Sabina Skałka – podróżniczka i dziennikarka Radia Katowice

Tematyczny tort z okazji realizacji teledysku 
„Mommy” do muzyki Patryka Demkowskiego 
(premiera klipu podczas FF Etnocamery 2016)

Ekipa rowerzystów i pielgrzymów, która wzięła udział w wyprawie w 2016  
do Camino Santiago de Compostela 
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Mikołajkowe niespodzianki
6 grudnia to dzień radości wszystkich dzieci – 

i nie tylko. W ten to bowiem dzień Mikołaj rozdaje 
wszystkim upominki i prezenty. Z tej okazji klasy 
szóste otrzymały niecodzienny prezent - wyciecz-
kę do Cieszyna, gdzie miały możliwość zwiedzania 
Książnicy Cieszyńskiej. Tam uczniowie dowiedzieli 
się mnóstwo ciekawostek, obejrzeli zgromadzone 
najstarsze egzemplarze piśmienne, a nawet naj-
mniejszą istniejącą książeczkę. Następnie obejrzeli 
prezentację, która przedstawiała najciekawsze in-
formacje na temat Księstwa Cieszyńskiego i same-
go miasta Cieszyna. Po zdobyciu obszernej wiedzy 
wszyscy wspólnie udali się do kina na film kome-
diowy. Zanim jednak go obejrzeliśmy, mieliśmy 
czas, by popodziwiać stojącą na cieszyńskim rynku 
choinkę. 

Dorota Wisełka

Gminny festiwal 
świąteczno-zimowej 
piosenki angielskiej

Po raz drugi w Szkole Podstawowej w Goleszo-
wie został zorganizowany gminny festiwal świą-

teczno-zimowej piosenki angielskiej, 
w którym wzięło udział 60 uczniów 
ze szkół w Bażanowicach, Dzięgie-
lowie i, oczywiście, uczniowie repre-
zentujący naszą szkołę. Dzieci śpie-
wały kolędy i piosenki o tematyce 
zimowej w języku angielskim. Wszy-
scy wykazali się dużymi umiejęt-
nościami wokalnymi i językowymi. 
Każdy z uczestników konkursu został 
nagrodzony pyszną babeczką ufun-
dowaną przez piekarnię „Goleszów”, 
a także małymi świątecznymi upo-

minkami. Dziękuję sponsorom tego konkursu, 
opiekunom, a przede wszystkim Wam, drodzy 
uczniowie, za wprowadzenie nas w czas radości, 
wesołości, w ten zimowy czas. 

Dorota Wisełka
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Tematem konkursu plastycznego były zwierzęta, gdyż są to 
współuczestnicy naszego codziennego życia, towarzysze doli i nie-
doli, nierzadko powiernicy tajemnic, przyjaciele, za których pono-
simy odpowiedzialność. Zwierzę nie jest przedmiotem, rodzi się, 
czuje, cierpi, przeżywa strach i radość. Tę radość, najbardziej szcze-
rą, okazują właśnie dzieci. Nie trzeba ich zachęcać do polubienia 
zwierząt, od razu je kochają, przytulają, karmią i bawią się z nimi. 
Przedszkolaki dały temu wyraz, tworząc piękne prace plastyczne na 
temat czworonogów. Co ciekawe, okazało się, że czworonożni przy-
jaciele dla dzieci to nie tylko koty i psy, ale także inne zwierzęta np.: 
krowa, koń, jeż, mysz, żółw, królik, owca. 

Do konkursu zgłoszono 43 prace młodych artystów ze wszyst-
kich czterech oddziałów Przedszkola Publicznego w Goleszowie 
oraz punktu przedszkolnego w Puńcowie. Komisja składająca się 
z „fachowców od plastyki”: Urszuli Łamacz i Justyny Łodzińskiej, 
miała ogromny problem, by wybrać najlepsze prace. 
Ostatecznie nagrodzono: 
- w kategorii dzieci 3-letnich:

I miejsce Noemi Greń (Dzięgielów), II miejsce Laura Paprota 
(Bażanowice), III miejsce Karina Cziommer (Bażanowice), wy-
różnienie Vanessa Kuśnierz (Cisownica),

- w kategorii dzieci 4-letnich:
I miejsce Hanna Bielak (Bażanowice), II miejsce Aleksander 

„Mój mały czworonożny przyjaciel” w Dzięgielowie
Beczała (Bażanowice), III miejsce Blanka Gawlik (Bażanowice), 
wyróżnienie Milena Spyrka (Dzięgielów),

- w kategorii dzieci 5-letnich:
I miejsce Wiktoria Nowak (Bażanowice), II miejsce Matylda 
Pieprzka (Dzięgielów), III miejsce Miłosz Raszyk (Bażanowice), 
wyróżnienie Aleksandra Cieślar (Goleszów),

- w kategorii dzieci 6-letnich:
I miejsce Adrianna Paw (Bażanowice), II miejsce Julia Szczotka 
(Goleszów), III miejsce Tymek Goryczka (Cisownica), wyróż-
nienie Malwina Wnętrzak (Cisownica).
W piątek, 2 grudnia, w dzięgielowskim przedszkolu odbył się 

wernisaż pokonkursowy. Dzieci mogły podziwiać prace wszystkich 
kolegów. Laureatom konkursu wręczono nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy, a pozostałym uczestnikom słodkie upominki i dyplomy. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do 
realizacji konkursu, a szczególnie: dzieciom i nauczycielom oraz 
dyrektor Halinie Szczypior oraz państwu Aleksandrze i Bartoszowi 
Żelaznym. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznej Górnej, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lesznej Górnej i sołtys wsi Leszna Górna przyczynili się 
do ubogacenia paczek mikołajowych w dzięgielowskim przedszko-
lu, za co serdecznie dziękujemy!

Tekst Anita Sałaciak, foto MSF

Ciekawą prelekcję przeprowadził 25 listopada br. w Domu Ludowym w Goleszowie Równi Karol Lipowczan. 
Tematem był życiorys ustroniaka, pilota i harcerza, który urodził się 7 grudnia 1920 r. Jego pasją było lotnictwo. 
Kształcił się w Śląskiej Szkole Szybowcowej i w bielskiej Szkole Pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazo-
wej, by we wrześniu 1939 r. wstąpić w szeregi 3 Pułku Strzelców Podhalańskich. Wojna rzucała go po świecie: był 
w Rumunii, Francji, Anglii, Włoszech, na Malcie. Służył w brygadzie pancernej generała Maczka. Przeszedł spe-
cjalistyczne szkolenia na samolotach bombowych, na których wykonał ponad 70 lotów. W powietrzu spędził ok. 
1160 godzin, co jest ewenementem w historii lotnictwa wojskowego. Otrzymał liczne gratulacje od generałów. 

Na wojnie poznał swoją żonę Alicję. Postanowił wtedy, że po zakończeniu działań wojennych jego priory-
tetem będzie dom i rodzina. Po ośmiu latach nieobecności wrócił do kraju. Wziął ślub, na świat przyszło dwoje 
dzieci: Nelly (1947) i Karol (1951). W okresie powojennym pracował w ustrońskiej „Kuźni”, szkolił harcerzy 
i działał w bielskim Aeroklubie. Zmarł nagle na zawał w 1966 r. Podczas pogrzebu, w którym uczestniczyli 
harcerze i lotnicy, orkiestra grała salwy honorowe, nad głowami zebranych przeleciały samoloty, a na ostatni 
spoczynek zanieśli go znajomi piloci. W centrum Ustronia w roku 1997 postawiono pomnik upamiętniający 
chor. pil. Jana Cholewę. Jego nazwiskiem nazwano także jedną z ustrońskich ulic.

Wśród licznych jego odznaczeń wymienić możemy m.in. Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
Warszawski Krzyż Powstańczy oraz Krzyż Walecznych, który wręczono mu czterokrotnie.

W listopadowym spotkaniu uczestniczył syn zmarłego – Karol wraz z małżonką, a także osoby, które miały 
kiedyś okazję znać bohatera oraz zaproszeni goście. Wspomnienia, pamiątki wojskowe, odznaczenia i fotografie 
dopełniły całości.

          MSF

Historia Jana Cholewy

Zwycięzcy konkursu

Karol Lipowczan podczas prelekcji
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Operacja „Desant po latach” – 3. edycja
Po raz trzeci spadochroniarze wojsk powietrzno-desantowych 

spotkali się w Aeroklubie Częstochowskim na zorganizowanej przez 
Klub Czerwonych Beretów w Łodzi operacji „Desant po latach”.

Spotkanie odbyło się 17 lipca 2016 r. na lotnisku w Rudnikach 
koło Częstochowy. Wśród 15 uczestników różnych profesji (lekarz, 

przedsiębiorca, kolejarz, ochro-
niarz, żołnierz GROM, emeryt) 
był również samorządowiec z Go-
leszowa Równi – Karol Lipow-
czan.

Możliwość wykonania sko-
ków warunkowało ukończenie 
kursu spadochronowego, który 
Lipowczan ukończył w Krośnie 
w 1975 r., gdzie oddał 3 sko-
ki szkolne.

W latach 1976-1978 odbył za-
sadniczą służbę wojskową w 6. Po-
morskiej Dywizji Powietrzno-De-
santowej, gdzie miał okazję oddawać 
skoki szkolne (ćwiczebne) i bojowe 
(ze sprzętem). Skakał również pod-
czas desantowania sprzętu ciężkiego 
na platformach desantowych (wy-
rzut samochodów z samolotu).

Po 39 latach przerwy Karol Li-
powczan postanowił spotkać się 
z kolegami i wspólnie znów oddać 
skoki z kultowego samolotu, jakim 
jest AN-2, potocznie zwany Ant-
kiem. Pozostał sentyment, ponie-
waż z takiego samolotu skakał też za 
pierwszym razem. 

Skoki te poprzedził jednodniowy instruktaż dot. warunków 
bezpieczeństwa i prawa lotniczego oraz zapoznanie się z nowym 
sprzętem, połączony z treningiem pod czujnym okiem instruk-
torów.

Tego się nie zapomina, lecz modele spadochronów się zmieniają, 
daje to nowe możliwości, ale niektóre rzeczy trzeba też na nowo przy-
swoić.

Skoki na spadochronach tunelowych (szybujących) dają niesa-
mowite wrażenia, taki skok trwa kilka minut, w zależności od pręd-
kości lotu. Oddałem 3 skoki z wysokości 1200 m na spadochronie 
typu MARS 330. Najdłużej szybowałem chyba z 7 minut. Wolność 
i swoboda w przestworzach oraz bezpieczne lądowanie dostarczają 
niesamowitych wrażeń. Cały czas jest adrenalina, ale w sumie o to 
chodzi! – śmieje się radny z Równi.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzymał świadectwo kwalifi-
kacji skoczka spadochronowego. Cała impreza zakończyła się ogni-
skiem. Zintegrowani, byli żołnierze wspominali stare czasy i dzielili 
się wrażeniami z nowych doznań. Bez względu na to, czy ktoś oddał 
kilka czy kilka tysięcy skoków w swoim życiu jedno jest pewne - wy-
maga to nie lada odwagi. 

Powrót do przeszłości to spory wydatek finansowy, ale warto było! 
– stwierdził zadowolony Karol Lipowczan.

Tekst MSF, foto z archiwum domowego

25 listopada 2016 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Goleszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawoz-
dawczo-Wyborcze Gminnego Koła PTTK nr 19 „ŚLIMOKI”. Fre-
kwencja wyniosła 73% (ponad 80 członków). Na zebranie przybyli 
również: prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, kol. 
Jacek Tyczkowski oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Go-
leszowie Jolanta Warsińska, a także redaktor naczelna „Panoramy 
Goleszowskiej” Małgorzata Szteler-Furmaniuk. 

Po dość burzliwych obradach powołano do dalszej pracy nowy 
zarząd. Członkowie poprzedniego postanowili nie kandydować, 
lecz po wielu prośbach poproszony były prezes Zenon Sobczyk 
zgodził się, by nie opuszczać steru. Po głosowaniu wybrano nowe 
władze, na czele których stanął jako prezes – Zenon Sobczyk, jego 
zastępcą został Marek Węglorz, sekretarzem – Elżbieta Czyż, 

skarbnikiem – Jadwiga Rakowska, a Jerzy Mrógała, Krzysztof 
Broda oraz Mirosław Chromik - członkami. 

Została powołana także komisja rewizyjna, w skład której we-
szli: Jerzy Niemczyk - przewodniczący oraz Bogdan Kłos i Piotr 
Zawada – członkowie.

Podczas sprawozdania zostały przedstawione wykonane zada-
nia w ostatnich 4 lat: 
•	 w 2013: 44 wycieczki i imprezy turystyczne, w których wzięło 

udział 1467 osób, w tym 291 młodzieży;
•	 w 2014: 46 wycieczek i imprez turystyczne, w których wzięło 

udział 1651 osób, w tym 343 młodzieży;
•	 w 2015: 52 wycieczki i imprezy turystyczne, w których wzięło 

udział 1553 osób, w tym 330 młodzieży.

Koło PTTK „ŚLIMOKI” w Goleszowie w nowym składzie

Młody Karol w wojsku
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Mikołaj w Godziszowie

W 2016: odbyło się 57 wycie-
czek górskich, objazdowych i kolar-
skich, prelekcji oraz innych imprez 
turystycznych, wzięło w nich udział 
1797 uczestników, w tym 376 mło-
dzieży. 

W ciągu wszystkich 14 lat na-
szej działalności, zorganizowano 
531 wycieczek i imprez, w których 
wzięło udział 15 384 osób, w tym 
3916 młodzieży. 

Nasze koło PTTK liczy obec-
nie 120 członków, dla porównania 
w roku 2013 liczba ta wynosiła 53 
osoby. 

Na podstawie pomysłów i su-
gestii zarządu i członków koła oraz 
innych osób przygotowano pro-
jekt planu pracy oraz wycieczek. 
Oto propozycje...
* Sekcja turystyki górskiej planu-
je wycieczki w Beskidzie Śląskim 
i Śląsko-Morawskim, Beskidzie 
Żywieckim, Beskidzie Sądeckim, 
Gorcach, Tatrach, Karkonoszach, 
Beskidzie Małym, Słowackim Raju 
oraz w Małej i Wielkiej Fatrze. Chcemy również uczestniczyć w Raj-
dzie na Kamienny oraz w Wędryni, a w październiku odbędzie się 
tradycyjny XIV Międzynarodowy Turystyczny Marsz Pamięci pod 
Małą Czantorią. 
*Sekcja krajoznawcza planuje wycieczki objazdowe: tradycyjny ku-
lig rodzinny, udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych 
„Globalnie” w Katowicach, połączony ze zwiedzaniem Muzeum 
Najmniejszej Książki Świata. Następnie wiosną wypad do Pragi oraz 
do zamku Pernštejn. Z okazji Dnia Dziecka odwiedzimy kopalnie 
srebra oraz Gliwice z największą makietą kolejową w Polsce. Kolej-
nym wyjazdem będzie wycieczka w Słowacki Raj, Zakopane i Spisz 
słowacki. Początek wakacji to Janskí Vrch i Jesenik. W sierpniu po-
jedziemy do Jaskini Harmaneckéj i Vlkolínca. Główną wycieczką 
roku będzie wyjazd w Sudety (z polską i czeską stroną) oraz w Cze-
ski Raj. Tradycyjnie wycieczki objazdowe zakończymy, poznając 
kolejne zabytki techniki województwa śląskiego z kolejką wąsko-
torową w Rudach i parkiem w Krasiejowie. Na zakończenie roku 
odwiedzimy Lanckoronę podczas festiwalu „Miasto Aniołów”.
*Sekcja kolarska chce brać udział w wycieczkach rowerowych na 
terenie Śląska Cieszyńskiego. Planujemy ponownie zorganizować 
Rajd Gminy Goleszów.

W niedzielne, mroźne popołudnie 4 grudnia 2016 r. w drodze do sąsiednich miejscowo-
ści zawitał do godziszowskiej remizy św. Mikołaj. A że w niesionym na swoich barkach worze 
znajdowała się pokaźna ilość prezentów, chętnie skorzystał z tego przystanku. Miejscowy soł-
tys z prezesem tutejszej straży, zgodnie z tradycją, ugościli przybysza. W zamian za okazaną 
gościnność niecodzienny gość postanowił obdarować tutejszą dziatwę podarunkami. Nikt nie 
wiedział, co faktycznie znajduje się w worku, ale wieść rozniosła się szybko po wszystkich za-
kątkach Godziszowa. Przybysz postawił jednak warunek, że chętni muszą się zgłosić do tutej-
szej remizy do godziny 15.00. Czasu pozostało niewiele, w ruch poszły telefony i inne wyna-
lazki XXI wieku. Wszyscy chcieli  poznać hojnego gościa. Dzieci wraz z rodzicami stawili się 
w remizie w wyznaczonym czasie. Tymczasem tajemniczy gość zapadł w głęboką drzemkę... 

Aby wypełnić czas pozostający do jego przyjścia, Dorota Wisełka przygotowała atrakcyj-
ne zabawy dla zebranej, sporej grupy dzieci. Wydawało się w pewnym momencie, że zapo-
mnieli oni nawet, z jakiego powodu zebrali się w remizie. Ale panujący nad scenariuszem spotkania sołtys, w pewnym momencie zapowie-
dział, że Mikołaj nadchodzi…

*Sekcja młodzieżowa w roku 2017 poprowadzi osobne wycieczki, 
zgodnie z programem wewnętrznym sekcji. W wycieczkach tej gru-
py można brać czynny udział. Pragniemy w dalszym ciągu organi-
zować Młodzieżowy Rajd Turystyczny, tym razem będzie on w Ci-
sownicy w gospodarstwie „U Brzezinów”.
*Sekcja motorowa ma w planie 5 wycieczek, w tym jedną dwudnio-
wą na baseny termalne na Słowacji.
*Sekcja fotograficzna planuje wykonywanie corocznej dokumen-
tacji fotograficznej oraz wystawy fotograficznej „15 lat na szlakach 
turystycznych ze Ślimokami” przygotowanej przez członków koła. 

Wszystkie wycieczki podane są w kalendarzu imprez na rok 
2017 dostępnym na naszej stronie internetowej: 

www.pttk-slimoki.cba.pl
Na zakończenie pragnę podziękować Jolancie Warsińskiej – 

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie za wynajęcie 
sali widowiskowej, dyrekcji Energetyki Cieszyńskiej za kalendarze 
na 2017 rok oraz Małgorzacie Szteler Furmaniuk za wykonanie 
dokumentacji fotograficznej. 

Życzę wszystkim członkom i sympatykom koła wielu wrażeń na 
szlakach turystycznych z kołem PTTK „Ślimoki” w 2017 roku.

Zenon Sobczyk

A ja się nie boję…
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Oczy wszystkich skierowały się ku wejściu głównym. Do pomieszczenia powolnym krokiem wszedł lekko przygarbiony, z siwymi 
włosami i zarostem, z worem na plecach - oczekiwany gość. W imieniu dzieci przywitał go sołtys Żebrowski. Mikołaj spoczął na specjalnie 
przygotowanym dla niego tronie. Po chwili, gdy odsapnął, przy pomocy swoich asystentek przystąpił do rozdawania prezentów. Szeptem 
przepytywał każdego z jego uczyn-
ków. Nie wszyscy jednak mieli od-
wagę, aby z nim rozmawiać. Nie-
którym pomagali rodzice, a inni się 
trochę wstydzili zacnego przybysza. 
Radość była ogromna! 

Pomimo że nie wszyscy wy-
trwali do zakończenia spotkania, 
Mikołaj zapewniał, że jeżeli nie 
otrzyma niepokojących sygnałów, 
a w roku przyszłym będzie podróżo-
wał podobną trasą, to postara się nie 
zapomnieć o tutejszych dzieciach, 
o czym już dzisiaj informuję. 

W imieniu rady sołeckiej oraz 
obdarowanych prezentami dziękuję 
sołtysowi Łukaszowi Żebrowskie-
mu za koordynację całego przed-
sięwzięcia. Dziękuję dyrektor SP 
Goleszów Dorocie Wisełce za przy-
gotowanie i prowadzenie zabaw dla dzieci. Dziękuję też sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe, bez których św. Mikołaj nie zawitałby 
do naszych dzieci. 

Tekst i foto Kazimierz Wisełka

W sobotę, 10 grudnia 2016 r., o godzinie 12.00 po raz dziesiąty 
w strażnicy OSP w Goleszowie odbyło się spotkanie wigilijne dla se-
niorów z Goleszowa Górnego i Dolnego. Głównymi organizatorami 
uroczystości byli Ochotnicza Straż Pożarna i Gimnazjum w Gole-
szowie.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz 
naszej gminy: Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, Przewodni-
czący Rady Gminy Goleszów Bogusław Konecki, radny powiatowy 
Jarosław Bodak oraz radni Goleszowa Górnego i Dolnego: Grażyna 
Bihun, Dorota Branny, Elżbieta Duraj i Dariusz Gazurek. Obecni 
byli również sołtysi Goleszowa Dolnego i Górnego: Karol Alkier 
i Tomasz Polak oraz księża obu goleszowskich parafii. Z parafii św. 
Michała Archanioła ksiądz Jarosław Krutak, a z parafii ewangelic-
ko-augsburskiej księża: Łukasz Stachelek i Marcin Liberacki oraz 
diakon Karina Chwastek-Kamieniorz. Obecna była również Mał-
gorzata Szteler-Furmaniuk – redaktor „Panoramy Goleszowskiej”. 
Gościem specjalnym była Sylwia Cieślar – Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Śląskiego.

O odświętny wystrój sali oraz obsługę całej uroczystości za-
dbali członkowie OSP w Goleszowie, pod kierunkiem prezesa 
OSP Leszka Szlauera. Strefą gastronomiczną tradycyjnie kierował 
Jan Szczuka. 

Stoły były bogato zastawione ciasteczkami, owocami oraz 
licznymi napojami, a wystrój sali dopełniała duża, piękna choinka 
przygotowana przez Grażynę Bojdę. Oprawę muzyczną całej uro-
czystości zapewnił zespół wokalno-instrumentalny Gimnazjum 
w Goleszowie pod kierownictwem Aliny Kubaszczyk. 

Oficjalne przywitanie poprzedziła kolęda „Radość dziś nasta-
ła”, w wykonaniu uczniów gimnazjum. Po przywitaniu zaproszo-
nych gości, przedstawieniu organizatorów spotkania świąteczne-
go i pierwszych życzeniach, złożonych przez współprowadząca tę 
uroczystość Lidię Lankocz, wystąpili absolwenci goleszowskiego 
gimnazjum: Anna Mróz i Mateusz Bracki z I LO w Cieszynie oraz 

Klaudia Wigłasz z LO w Wiśle, śpiewając wzruszającą „Kolędę dla 
nieobecnych”. Następnie zespół zaprezentował kolejne dwie kolędy. 
Tę część wigilijki zakończyło przekazanie seniorom przygotowa-
nych przez organizatorów paczek świątecznych.

W dalszej części życzenia świąteczne złożyli wójt Krzysztof 
Glajcar oraz wicemarszałek Sylwia Cieślar. Po kolejnej kolędzie 
w wykonaniu uczennicy gimnazjum Joanny Zieliny z klasy 3, życze-
nia w imieniu obu goleszowskich parafii złożyli księża Jarosław Kru-
tak oraz Łukasz Stachelek. Po obiedzie głos zabrał przewodniczący 
rady Bogusław Konecki, który wzniósł uroczysty toast.
W imieniu zebranych seniorów przemówił Adam Krzywoń, dzięku-
jąc za zorganizowanie tej uroczystości. 

W oczekiwaniu na Mikołaja nie zabrakło „Kaczuszek”

Spotkanie opłatkowe w Goleszowie

Seniorzy z Goleszowa
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Spotkanie świąteczne w Cisownicy

Następnie ponownie z kilkoma kolędami wystąpił zespół prowadzo-
ny przez Alinę Kubaszczyk. Uczniowie gimnazjum poprowadzili 
również wspólne śpiewanie kolęd. 
Przy kawie, herbacie, ciasteczkach i kołaczach była okazja na po-
wspominanie dawnych czasów i rozmowy towarzyskie. Końcowym 
akcentem wigilijki było podzielenie się opłatkiem, które rozpoczął 
wspólną modlitwą ksiądz Marcin Liberacki. To zwykle najbardziej 
oczekiwana i najbardziej wzruszająca część wigilijki nie tylko dla 
seniorów, ale dla wszystkich zebranych. Życzeniom nie było końca.  
Cała uroczystość przebiegała w bardzo miłej i serdecznej atmosfe-
rze, z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników.
W przygotowanie spotkania opłatkowego zaangażowanych było 
wiele osób. Słowa gorącego podziękowania należą się organizato-
rom tej uroczystości, którymi byli:
-  członkowie OSP Goleszów, z prezesem Leszkiem Szlauerem 

oraz Janem Szczuką na czele, którzy zajęli się przygotowaniem 
sali i gastronomiczną stroną uroczystości,

-  młodzież Gimnazjum w Goleszowie pod kierownictwem Aliny 
Kubaszczyk, której towarzyszyli absolwenci szkoły (Mateusz 
Bracki i Marcin Podżorski),

-  sołtys Goleszowa Dolnego Karol Alkier z żoną Zofią (przygoto-
wali 20 kg drobnych ciasteczek!),

-  radne Goleszowa Dolnego i Górnego: Grażyna Bihun oraz Elż-
bieta Duraj z córeczką Lilianką,

-  Lidia Lankocz,
-  Karol Krawiec,
-  Grażyna Bojda
 oraz Karolina Cieślar, Aleksandra Pieszka, Anna Mróz, Klau-

dia i Oliwia Wigłasz –  kelnerki.
Serdeczne podziękowania należą się wielu sponsorom, którzy finan-
sowo lub rzeczowo wsparli to świąteczne spotkanie. Dzięki nim wi-
gilijka mogła mieć tak bogatą oprawę. 

Sponsorami byli: OSP w Goleszowie, Mariola i Arkadiusz 
Szrajnertowie, Jacek Grelowski GK FORGE, ESTETIC-LAB 
Elżbieta Szczuka, sołtysi: Karol Alkier z małżonką Zofią oraz 
Tomasz Polak, POLSPRZĘT – Janusz Morawiec, „SIGMA-LI” 
SJ WIEJACHA, Z.R.D. Kazimierz Kubok, Emilia Gibiec, Ap-

teka „Pod Chełmem”, Ośrodek Zdrowia w Goleszowie, dr Jan 
Śliwka, Anna i Jerzy Sikorowie, Jolanta i Janusz Sikorowie, 
MEGAT - Maria Kubańska-Branny, Maria i Zbigniew Szklo-
rzowie, Firma KARGO – Karol Hławiczka, Lidia i Jacek Lan-
koczowie, Leszek Szlauer, RKS Goleszów, Firma TEKNOMET, 
Firma DIEHL METERING, Grażyna Bojda, Danuta Drożdż, 
Firma ELPOL Jerzego Poloka, „BRYKIET-POL” – Marian 
Lupa, TROS-EKO, firma „RAJSKIE SMAKI”, radny powiatowy 
Jarosław Bodak, radni Goleszowa Górnego i Dolnego: Graży-
na Bihun, Elżbieta Duraj, Dorota Branny i Dariusz Gazurek, 
księża goleszowskich parafii (przygotowanie opłatków), Bank 
Spółdzielczy w Cieszynie Oddział w Goleszowie, Magdalena 
i Henryk Mrozowie.

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział 
w tegorocznym spotkaniu opłatkowym i tym, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tak udanego przebiegu całej uroczystości.

Henryk Mróz – współprowadzący wigilijkę dla seniorów

W sobotnie popołudnie, 10 grudnia br., w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy odbyło 
się coroczne spotkanie świąteczne.

W wypełnionej po brzegi sali (ok. 150 osób) zasiedli wspól-
nie uczniowie, rodzice, mieszkańcy sołectwa oraz grono peda-
gogiczne, by obejrzeć przygotowaną z tej okazji 
współczesną adaptację „Opowieści wigilijnej”.

Występ aktorów poprzedzony został wrę-
czeniem nagród w konkursie na najładniejszą  
zawieszkę piernikową. Zwycięzcami zostali:

- Dominika Chrapek z rodziną,
- Jonatan Wieroński z rodziną,
- Jakub Rusz z rodziną.
Warto wspomnieć, że wszystkie piernikowe 

zawieszki zostały przekazane do Hospicjum św. 
Łukasza w Cieszynie.

Następnie rozpoczął się spektakl. Była to 
historia właścicielki salonu fryzjerskiego, która 
w wigilijny wieczór  bardzo źle traktowała swoje 
pracownice i kwestujących, na cele charytatyw-
ne kolędników. Z uwagi na jej złe zachowanie 

pojawił się tego wieczoru duch jej zmarłej ciotki, który sprowa-
dził fryzjerkę na dobrą drogę.

20 aktorów biorących udział w przedstawieniu, a także wy-
stęp klasy 2a oraz wspólny śpiew kolęd umiliły przybyłym to 
przedświąteczne popołudnie.

Składanie życzeń

Podczas świątecznego spotkania
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Czy to już? Czy to możliwe, że minął rok od poprzedniego 
świąteczno-noworocznego spotkania seniorów w Dzięgielowie? 
A jednak... Czas nieubłaganie umyka i wydawać by się mogło, że 
w zasadzie nic się nie zmieniło, ale to tylko pozory.

Sołtys naszej miejscowości – Zbigniew Krzemień – witając po-
nad 170 gości, już na wstępie przywołał nazwiska zmarłych, zna-
czących dla Dzięgielowa osób: Jerzego Nieborasa i Edwarda Ma-
zurka. Jak widać, cytując poetę, „Można odejść na zawsze, by stale 
być blisko”. Pamiętamy.
Tradycyjnie organizatorem spotkania była rada sołecka przy współ-
udziale Koła Gospodyń Wiejskich w Dzięgielowie i personelu tech-
nicznego szkoły podstawowej. Przygotowana sala gimnastyczna 
robiła wrażenie. Pięknie przybrane stoły, kolorowe elementy de-
koracyjne, a wśród nich gwiazdy betlejemskie; dużo smakołyków, 
różne napoje, owoce... 

Za stołem prezydialnym zasiedli gospodarze oraz zaproszeni 
goście: wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, przewodniczący 
rady Gminy Bogusław Konecki, dyrektor szkoły Katarzyna Bogdał, 
przewodnicząca KGW Gertruda Proksa, prezes OSP Jacek Klein, 
ks. Marek Londzin i ks. Dariusz Kowala. 

Ze słowami szczególnej sympatii i życzliwości sołtys zwrócił się 
do sióstr diakonis, ks. Emila Gajdacza wraz z żoną, sołtysa Werne-
ra Zająca oraz pozostałych uczestników spotkania. Dopełnieniem 
wyjątkowej atmosfery były modlitwy księży: słowa ważkie, wywa-
żone, skłaniające do zadumy i refleksji nad niepodważalną prawdą 
biblijną. 

Kiedy podano danie główne zapadła cisza – pyszne faszyrki, 
ziemniaki purée i ta… kapustka ze szpyreczkami. Za nią paniom 

kucharkom należy się „kulinarny Nobel”. Nikt, absolutnie nikt, nie 
myślał o cholesterolu czy wątrobowych sensacjach. A potem po-
płynęła pieśń, nasza, swojska, regionalna zaprezentowana przez 
Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”, który pielęgnuje dawne trady-
cje, znane od pokoleń. „Szumi jawor” – hymn Beskidu Śląskie-

go oraz „Ojcowski dom”, zostały odśpiewane na stojąco, gromko 
przez wszystkich uczestników spotkania z powagą i nieukrywanym 
wzruszeniem. 

Uroczyste spotkanie zakończyło się dzieleniem opłatkiem i sło-
wami pełnymi ciepła, dobroci, ludzkiej życzliwości. 

W imieniu seniorów dziękuję wszystkim 
zaangażowanym osobom w przygotowanie 
ważnego dla nas spotkania – było ciekawie, 
ekumenicznie, życzliwie, wesoło, smakowicie, 
wspominkowo, być może z nutką nostalgii za 
tym, co za nami… A może nie?!

Zofia Fober, foto ks. Emil Gajdacz

Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania uroczyste-
go spotkania seniorów sołectwa Dzięgielów: 
-  moim kolegom z rady sołeckiej, którzy są  
 dla mnie dużym wsparciem, 
-  dyrekcji szkoły podstawowej za życzliwość  
 i umożliwienie skorzystania z sali oraz  
 kuchni,
-  paniom w kuchni za przygotowanie smacz- 
 nych dań,

Życzenia z okazji świąt bożonarodzeniowych obecnym na 
sali złożyli: wójt Krzysztof Glajcar, zastępca wójta Grażyna Po-
rębska-Jochacy, przewodniczący rady Bogusław Konecki i dy-
rektor szkoły Przemysław Misiarz (prowadzący spotkanie).

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Serdeczne podziękowania dla: Sylwii Molin (reżyse-
ria), Elżbiety Stanieczek (oprawa muzyczna), Janusza 
Sztwiertni (nagłośnienie), Agnieszki Choińskiej (sce-
nografia), Aleksandry Chmiel (charakteryzacje), Be-
aty Pieńkowskiej (oprawa multimedialna), Katarzyny 
Lapczyk (fryzury) i Anny Jakubik (kostiumy) składa 
dyrektor szkoły. 

Po raz czternasty…

Od lewej: przewodniczący rady Bogusław Konecki, z-ca wójta Grażyna Porębska-
-Jochacy, wójt Krzysztof Glajcar, dyrektor szkoły Przemysław Misiarz

Podczas programy artystycznego

Podziękowania sołtysa Zbigniewa Krzemienia
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-  osobom ze szkolnej obsługi, które włożyły wiele trudu, by sala 
wyglądała schludnie,

-  paniom z KGW za przygotowanie stołów,
-  parafii ewangelickiej oraz OSP Dzięgielów za użyczenie potrzeb-

nego osprzętu.
Impreza nie mogłaby się odbyć w takiej formie i obfitości, gdyby 
nie liczne grono osób, firm z Dzięgielowa i okolic, które wykazały 
lub wykazują od wielu lat zrozumienie dla tej inicjatywy:
-  Wacław Hanzel (Mega-Pres),
-  RKS Goleszów-Dzięgielów,
-  Dariusz Śliwka (gospodarstwo rolne),
-  Sklep Anny i Dariusza Mojeścików (ul. Akacjowa),
-  mleczarnia z Bażanowic,
-  parafia ewangelicko-augsburska,
-  parafia rzymskokatolicka,
-  Diakonat Żeński „Eben-Ezer”,

10 grudnia 2016 r. w godzinach popo-
łudniowych dzięki sołtysowi Godziszowa 
Łukaszowi Żebrowskiemu, radzie sołeckiej, 
członkiniom KGW i strażakom w remizie 
tutejszej OSP zorganizowane zostało spotka-
nie seniorów. Przybyło około 60 osób oraz 
zaproszeni goście: wójt Krzysztof Glajcar, 
przewodniczący rady Bogusław Konecki 
i ks. Marcin Liberacki oraz radny Sławomir 
Żmija, prezes OSP Sławomir Gaszek, a także 
przewodnicząca KGW Alicja Sobczyk, która 
występowała również w roli szefowej kuchni. 

Na sali znalazły się osoby, które w latach 
poprzednich uczestniczyły już w naszych 
spotkaniach, ale cieszył widok nowych twa-
rzy. Uczestnikom spotkania przygrywała ka-
pela z Koniakowa. 

Życzenia złożyli wójt gminy, sołtys Go-
dziszowa oraz radny, a błogosławieństwa 
udzielił ks. Marcin Liberacki. Po spożyciu przygotowanego posiłku, była okazja do powspominania dawnych lat oraz czas, aby się 
zastanowić, co by tu jeszcze w Godziszowie dobrego dla jego mieszkańców zrobić… 

Tekst i foto Kazimierz Wisełka 

Jakże odświętne było spotkanie opłatkowe zarządu XVIII 
oddziału Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy, 
które poprowadził 10 grudnia br. jego członek Karol Lipowczan. 
Wzięli w nim udział: Stanisław Pięta, poseł RP, Sylwia Cieślar, 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego Sylwia Pieczonka, asy-
stentka posłanki RP Małgorzaty Pępek, wójt Krzysztof Glajcar, 
przewodniczący rady Bogusław Konecki oraz przedstawiciele 
Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy w War-
szawie w osobach Piotra Dziergasa i Damiana Abramowicza. 
XVIII Batalion Desantowo-Szturmowy w Bielsku Białej repre-
zentował kp. Piotr Gontek, przybył prezes Aeroklubu ROW 
w Rybniku Ireneusz Wilgucki, byli członkowie Klubu Seniorów 
Lotnictwa w Bielsku-Białej i kombatanci Misji Pokojowych ONZ 
poza granicami kraju z Bielska-Białej, na czele z ppłk. Waldema-
rem Jagiełłą, płk. Zbigniew Powojewski, były żołnierz GROM, 
hetman Bractwa Kurkowego w Pszczynie Tadeusz Żyła, córka 

Spotkanie seniorów w Godziszowie

Spotkanie opłatkowe spadochroniarzy w Goleszowie Równi

-  restauracja „Pod Tułem”,
-  rodzina Nieboras (firma „Jerzy”),
-  Jerzy Franek (Zakład Urządzania Zieleni),
-  Krzysztof Glajcar,
-  OSP Dzięgielów z prezesem Jackiem Kleinem,
-  Janusz Buzek,
-  Dariusz Rejs,
-  Marek Targosz-Fol-Bud,
-  skład opałowy (w bazie RKS Dzięgielów),
-  Jan i Jerzy Cieślar (firma transportowa, przewozowa „Transbus”),
-  ogrodnictwo – pp. Frydrychowscy, 
-  Małgorzata i Jerzy Wojtasowie - (za choinkę)
-  Zbigniew Krzemień (Usługi Ogrodnicze „Gardenus”).

Jeszcze raz wielkie wyrazy uznania dla wymienionych!

Sołtys Dzięgielowa Zbigniew Krzemień

Godziszowcy seniorzy

Dyrektor cieszyńskiego domu dziecka odbiera zebrane prezenty
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SPORT Goleszów z widokiem na Olimp
W ostatnią niedzielę listopada jubileuszowym 

XXV Międzynarodowym Turniejem Szachowym 
o Puchar Prezesa Mokate Adama Mokrysza zakoń-
czyliśmy tegoroczne Grand Prix Gminy Goleszów. 
Oddzielnie zajmę się podsumowaniem roku 2016, te-
raz chcę skupić się na niedzieli 27 listopada. 

Był to już 120. turniej w Goleszowie, 25. przy 
wsparciu firmy Mokate, precyzyjniej jej prezesa, biz-
nesmena i miłośnika szachów dra Adama Mokrysza. 
O jego puchar walczyło prawie 90 zawodniczek i za-
wodników.

Głównym celem, jaki od samego początku przy-
świeca naszym turniejom, jest popularyzacja szachów, 
stąd też niekonwencjonalne prowadzenie zawodów 
w warunkach „mało sterylnych” jak na tę dyscyplinę 
przystało, tj. z obecnością kibiców na sali.

Uczestnictwo arcymistrzów, którzy startowali 
w tych 25. turniejach blisko 80 razy stawia nasze im-
prezy w krajowej czołówce, nie licząc turniejów ran-
gi finału mistrzostw Polski czy ekstraligi. Obecność 
prawdziwych profesjonalistów, czarodziejów 32 bierek stanowi ma-
gnes, który przyciąga wielu chętnych do zagrania w takim towarzy-
stwie. Listy zgłoszeń zamykamy na wiele dni, tygodni, a zdarzało się 
nawet, że ponad miesiąc przed planowanym terminem rozgrywek. 
To tu można oglądać najlepszych w akcji i przekonać się, jaki dy-
stans dzieli od szachowego Olimpu. 

Szachy błyskawiczne są „brutalną” – odmianą szachów. Czas 
– 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika nie wybacza błędów, ale 
sprawia, że walka jest ciekawsza i jest więcej niespodziewanych 
rozstrzygnięć. Tym razem tych oczekiwanych rozwiązań z arcymi-
strzami nie było, z bezwzględnością obronili „swoje” pięć pierw-
szych miejsc. 

Do Warszawy puchar zabrał GM Bartłomiej Heberla reprezen-
tujący „Basztę” Żnin, nagroda za drugie miejsce pojechała również 
do stolicy z GM Kamilem  Dragunem, grającym w barwach „Sti-
lonu” Gorzów Wielkopolski. Ten 21-latek jest bardzo obiecują-
cym szachistą, ma w swojej kolekcji tytuły mistrza Europy i świata 
w kategoriach juniorskich, w polskim rankingu zajmuje 7. miejsce, 

a w turnieju wyprzedził swojego trenera GM Bartosza Soćkę, który 
prowadzi naszą narodową reprezentację i jest prawdziwym autory-
tetem w tej dyscyplinie, wielokrotnym mistrzem Polski we wszyst-
kich rodzajach szachów, mieszkającym w Piasecznie, a grającym 
obecnie w „Hetmanie” Katowice.

Czołówkę uzupełnili jeszcze nasi dobrzy znajomi: GM Zbi-
gniew Pakleza i GM Rafał Antoniewski. W momencie, kiedy go 
zapraszałem do turnieju, był akurat po zaliczonym górskim biegu 
krynickim na 50 km.

Świetne zawody rozegrał Maciej Mroziak. Zdecydowanie najlep-
szy zawodnik naszego powiatu, jak na mistrza szachowego przystało, 
bez kompleksów próbował wedrzeć się na symboliczny Olimp: dwa 
remisy i dwie porażki z arcymistrzami. Jeszcze nie tym razem...

Maciej Mroziak jest trenerem w SSz „Olimpia” Goleszów. Weź-
mie udział w realizacji nowego projektu dra Adama Mokrysza pod 
nazwą Akademia Szachowa Mokate, którego będę koordynatorem.

Skupiłem się zaledwie na kilku zawodnikach, ale bez wątpienia 
każdy uczestnik jest dla nas równie ważny i równie serdecznie wi-
dziany. Goleszów to dobre miejsce dla szachistów!

lotnika Jana Cholewy – Nelly Tomaszek, soł-
tys Goleszowa Równi płk. Leszek Staś, dy-
rektor domu dziecka w Cieszynie Kazimiera 
Habarta z dziećmi i liczni, zaproszeni goście.

Prezes oddziału Ziemi Cieszyńskiej Sta-
nisław Kowalik zajął się merytorycznym 
sprawozdaniem z działalności oraz opowie-
dział o planach na rok 2017, w którym za-
planowano jubileusz 25-lecia działalności 
oddziału. Podczas opłatkowego spotkania 
wręczono legitymacje nowym członkom, 
a innych uhonorowano.

Tradycyjnie już zebrano także świąteczne 
paczki dla cieszyńskiego domu dziecka. Nie 
zabrakło choinki, życzeń, dzielenia się opłat-
kiem i występu kolędników, a po części ofi-
cjalnej był czas na rozmowy przy pysznej kolacji. 

Wśród świątecznych życzeń najczęściej przewijały się te dotyczące zdrowia, kontynuacji swoich pasji i rychłego spotkania w tym 
samym lub szerszym gronie.

MSF, fotoreportaż na www.goleszow.pl

Sponsor Adam Mokrysz przy szachownicy
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Znamy już zwycięzców Grand Prix Gminy Gole-
szów 2016. Na podium znaleźli się: Maciej Mroziak 
przed Eneaszem Wiewiórą i Michałem Cieślarem. 
Nasze tegoroczne turnieje zgromadziły 584 uczest-
ników, na taką frekwencję zapracowało 314 zawod-
ników.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się 
w organizację zawodów.

Jubileuszowy turniej zgromadził sporo gości. 
Wójt Krzysztof Glajcar wręczył sponsorowi, Adamo-
wi Mokryszowi, efektowny dyplom od uczestników 
turniejów Mokate. 

W swoim archiwum znalazłem oryginalną ta-
belę z turnieju rozegranego równo 56 lat wcześniej 
- 27.11.1960 roku w Cieszynie, w którym, jak czyta-
my w zachowanym wycinku z „Głosu Ziemi Cieszyń-
skiej”, świetnie spisał się junior Mokrysz z „Olimpii” 
Goleszów, wygrywając 4 partie, a 3 remisując. Tym 
juniorem był obecny na sali w charakterze gościa Ka-
zimierz Mokrysz – ojciec Adama. Była to dla niego 
bardzo miła niespodzianka.

O czym tu jeszcze pisać? Może podsumuję, że w tych 25. tur-
niejach uczestniczyło prawie 2550 osób, że 19 arcymistrzów zagrało 
ponad 80 razy, że najmłodszy zawodnik miał 6 lat, a najstarszy 86, że 
uczestniczyli zawodnicy z Polski, Czech, Słowacji, Białorusi i Ukra-
iny, że…, że…, że...  Nie ma czasu na wyliczania, jeszcze w tym roku 
współorganizujemy zawody w ramach Akademii Szachowej Moka-
te i warsztaty dla nauczycieli szachów w szkołach. W styczniu jedy-
ny taki w Polsce, a już drugi u nas, turniej przebierańców dla dzieci. 

Dzieci i rodzice wykazują się ogromną pomysłowością, co mo-
bilizuje także mnie jako sędziego. Planowałem przebrać się za Win-
netou, ale co z włosami…?

19 listopada odbyło się Międzynarodowe Grand Prix Brna w Karate WKF. W tym 
czeskim mieście rywalizowało ze sobą 19 klubów z Czech, Słowacji i Polski. Nasz kraj 
reprezentowało 15 zawodników z Klubu Sportowego SHINDO z Cieszyna, którzy wy-
walczyli łącznie ponad 10 medali.

Miło nam poinformować, że wśród zwycięzców znalazła się również mieszkanka 
Godziszowa – Klaudia Szymańska. Pokonała ona swoje rywalki i zajęła 1 miejsce w Ku-
mite seniorek +59 kg oraz 1 miejsce w kategorii Open. To kolejny w tym roku sukces 
sportowy mieszkanki naszej gminy. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Tomasz Lenkiewicz

Foto z archiwum zawodniczki

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Puńców wziął udział w tegorocznym konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Tury-
styki „Klub”. Wniosek naszego klubu został pozytywnie rozpatrzony, tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania 
publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 10.000 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego oraz prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Udział 
własny w zadaniu to kwota 1.200 zł, przeznaczona na wynajem hali sportowej w miesiącach zimowych.

Zadanie było realizowane do 15 grudnia br.
Zarząd LKS „Tempo” Puńców

Wręczenie nagród dla najmłodszych

Złote medale Klaudii

Mistrzostwa Goleszowa w Szachach Szybkich rozegrane zo-
staną w piątek, 30 grudnia, w GOK-u od godziny 9.00. Zagramy 9 
rund po 15 minut na zawodnika.

W turnieju startować mogą wyłącznie mieszkańcy naszej gmi-
ny, zawodnicy i członkowie SSz „Olimpia” Goleszów, bez opła-
ty startowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie mło-
dzież! 

Informacje o udziale w mistrzostwach prześlemy do zaintereso-
wanych szkół, przypominamy o konieczności wcześniejszego zgło-
szenia chęci udziału tel. 507 854 567 lub karollinert@tlen.pl

Tekst Karol Linert, fotoreportaż Tomasza Lenkiewicza  
na www.goleszow.pl

Zakończone zadanie
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19 listopada w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej w Dzięgielowie odbył się X 
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar 
Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa.

W rozgrywkach wzięły udział trzy 
drużyny: Szkoła Podstawowa Towarzy-
stwa Ewangelickiego z Cieszyna, Szkoła 
Podstawowa nr 6 z Cieszyna oraz Szkoła 
Podstawowa z Dzięgielowa. Trenerami za-
wodniczek byli: Maciej Pastucha, Grzegorz 
Konieczny i Adam Żwak.

25 dziewcząt od godz. 9.00 rywalizo-
wało do dwóch wygranych setów. Sędziami 
byli Ryszard Gierula i Adam Żwak.

Po zaciętym ostatnim meczu turniej 
wygrały siatkarki z Dzięgielowa, przed 
SPTE oraz dziewczętami z „szóstki”. Statu-
etkę najlepszej zawodniczki otrzymała Alina Matysiak z SP 6. Każda siatkarka otrzymała ciepły posiłek, napoje i słodycze.

Zawody odbyły się w ramach projektu „Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy Goleszów w zakresie ćwiczeń ogólnorozwojowych 
z elementami gry w piłkę siatkową” współfinansowanego przez Gminę Goleszów.

Organizatorzy dziękują dyrektorce dzięgielowskiej szkoły Katarzynie Bogdał za bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej.
Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

W sobotę, 26 listopada, w Szkole Podstawowej 
w Cisownicy im. Jury Gajdzicy odbył się Turniej Ha-
lowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Goleszów.

W sali gimnastycznej od godz. 15.00 rywalizowa-
ło sześć drużyn podzielonych na dwie grupy:
Grupa A: Climaz Dzięgielów, Pogoń Połące, Cisow-
nica                  
Grupa B: Kozakowice, Godziszów, Goleszów

W meczu o trzecie miejsce Goleszów pokonał 
Godziszów 10:5, zaś mecz o pierwsze miejsce był 
bardzo emocjonujący, wynik ciągle się zmieniał. 
Ostatecznie Cisownica pokonała Climaz Dzięgielów 11:9 i tym samym otrzymała z rąk wójta Krzysztofa Glajcara i przewodniczącego rady 
Bogusława Koneckiego puchar i dyplom dla najlepszej drużyny.

Królem strzelców został Dawid Janoszek (Godziszów), a najlepszym bramkarzem Andrzej Byrtek (Cisownica).
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

19 listopada br. rozpoczęła się Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej Gminy Goleszów oraz Halowa Liga Piłki Nożnej Gminy Goleszów. 
W obu turniejach, które zakończą się w przyszłym roku, wystąpi ponad 140 sportowców.

W bezpłatnych zmaganiach siatkarskich rywalizują: Cisow-
nica, Goleszów, Kisielów, Kumple, Hażlach, Dzięgielów, a w pił-
karskich: Kozakowice, Goleszów, Cisownica, Pogoń Połące, Cli-
maz Dzięgielów, Godziszów.

Siatkarze rozgrywają swoje mecze w sali gimnastycznej 
goleszowskiego gimnazjum, zaś piłkarze w sali gimnastycznej 
w Cisownicy. Harmonogram i wyniki rozgrywek znajdują się na 
www.goleszow.pl w zakładce SPORT, Amatorska Halowa Liga 
Piłki Nożnej oraz Amatorska Halowa Liga Piłki Siatkowej.

Organizator obu turniejów – Gmina Goleszów – dziękuje 
Annie Sikorze i Przemysławowi Misiarzowi, dyrektorom placó-
wek oświatowych, w których odbywają się rozgrywki za udostęp-
nienie sal gimnastycznych.

Zapraszamy do kibicowania zawodnikom.
Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Wygrały dziewczęta z Dzięgielowa

Wygrała Cisownica

Kolejny sezon siatkarski i piłkarski rozpoczęty

Pierwszy mecz: Kisielów kontra Kumple

Uczestnicy turnieju

Najlepsza drużyna z wójtem, przewodniczącym rady i sędziami
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Konkurs na skoczniach
W sobotę, 26 listopada, na kompleksie skoczni narciarskich w Wiśle Cen-

trum odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich „Mikołaj z Go-
leszowa”. W zmaganiach sportowych, których organizatorem był Ludowy Klub 
Sportowy „Olimpia” Goleszów wzięło udział 94 zawodników podzielonych na 8 
kategorii. Każdy z zawodników oddał po dwa skoki.

W konkursie wystartowali członkowie klubów narciarskich z Goleszowa, 
Bystrej, Szczyrku, Dąbrowy Górniczej, Jaroszowca, Łodzi, Zakopanego, Zagó-
rza, Trzyńca, Frensztatu pod Radhostem, Kozłowic i Rożnowa.

Poniżej przedstawiamy najlepsze wyniki zawodników LKS „Olimpia” Gole-
szów osiągnięte w poszczególnych kategoriach, zaś pełne wyniki możemy zna-
leźć na stronie internetowej www.goleszow.pl w aktualnościach oraz 
www.sport.olza.pl

Kategoria: chłopcy 2009 i młodsi, skocznia K 10
Miejsce 2 – Marcin Waszek 9,5 m, 10 m

Kategoria: chłopcy 2007, 2008, skocznia K 20
Miejsce 4 - Filip Staszewski 21 m, 20,5 m

Kategoria: Junior E (chłopcy rocznik 2005, 2006), skocznia 40
Miejsce 3 - Antoni Orawski 35,5 m, 36 m

Kategoria: Junior D (chłopcy rocznik 2004, 2003), skocznia 40
Miejsce 1 - Michał Martynek 39,5 m, 39,5 m
Miejsce 4 - Mateusz Chraścina 37 m, 38,5 m

Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi, które wręczali: wójt Krzysztof Glajcar, przewodniczący rady 
Bogusław Konecki oraz prezes „Olimpii” Piotr Waszek.

Dodatkowo,okazałymi pucharami marszałka województwa śląskiego zosta-
li wyróżnieni: najmłodszy zawodnik – Kacper Błaszczak (rocznik 2010 r., LKS 
„Klimczok” Bystra), najstarszy zawodnik – Zbigniew Cieślar (rocznik 1971) 
oraz zawodnik, który oddał dwa najdłuższe skoki – Michał Martynek z LKS 
„Olimpia” Goleszów.

Zawody dofinansowali: Gmina Goleszów, Starostwo Powiatowe w Cieszy-
nie, Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie (Program „KLUB”), Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Śląsko-Beskidzki Zwią-
zek Narciarski.

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

LKS „Olimpia” Goleszów składa serdecznie podziękowania firmom - spon-
sorom, którymi byli: Wa-Wi Trans z Kóz, MEGAT z Goleszowa, Hurtownia 
„ARTCHEM” z Ustronia, Hurtownia MEGA SPORT z Bielska-Białej, Zakła-
dy Mięsne Henryk Kania S.A. z Pszczyny, Zakłady Mięsne „Jurgast” z Wi-
sły, Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc” z Cieszyna, Piekarnia Cukiernia 
„Bethlehem” z Pierśćca, „Trumpf Mauxion Chocolate” ze Skoczowa, „Tago” 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski z Radzymi-
na, Zakład Produkcyjny „Sobik” ze Skoczowa, Firma Handlowa AmiPol sp. j. 
Polok & Polok z Cieszyna, Restauracja „Marlin” z Bażanowic, „Kargo” z Gole-
szowa, RKS Goleszów, Restauracja „Sielanka” z Ustronia, FAMEKS z Goleszo-
wa, Zakład Kominiarski Waszek sp. j., Waldemar Ochmyt.

F o t o r e p o r t a ż e
Serdecznie zapraszamy wszystkich Czytelników do zaglądania na stronę  
internetową www.goleszow.pl, gdzie w zakładkach Aktualności i Fotoreportaże 
znajdziecie państwo więcej szczegółów na temat wydarzeń w gminie.
redakcja 





Ktoś oczekiwany
...To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem 
dmucha,
w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. 
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków, 
pod duchem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku...

Tak przejmującym wierszem przywitała zebranych dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury Jolanta Warsińska. 

W adwentowy wieczór, 11 grudnia 2016 r., o godz. 17.00 
w sali zebrała się publiczność, między innymi zastępca wój-
ta Grażyna Porębska-Jochacy, radni, dyrektor Gimnazjum 
w Goleszowie Anna Sikora, wicedyrektor SP Goleszów Grze-
gorz Dariusz Gołyszny oraz księża, a także rodzice występu-
jącej młodzieży. 

Obecność zacnych gości była dużym uznaniem dla mło-
dych artystów z kółka teatralnego „Ktoś” oraz zespołu wo-
kalno-instrumentalnego Gimnazjum w Goleszowie. „Gość 
oczekiwany” na motywach książki Zofii Kossak-Szczuckiej 
doczekał się już niejednego opracowania. I można te przed-
stawienia dla porównania obejrzeć w internecie. Jednak 
w reżyserii Weroniki Glajc i opracowaniu muzycznym Aliny 
Kubaszczyk stał się dla widzów wzruszającym kulturalnym 
wydarzeniem. O tyle ważnym, że kształcącym w młodym 
pokoleniu wrażliwość, kulturę gestu i słowa. Kształcącym 
w młodzieży umiejętność pracy zespołowej i dyscypliny. Dzię-
ki dyrekcji gimnazjum i opiekunom artystycznym młodzi ak-
torzy wraz z członkami zespołu wokalno-instrumentalnego 
stają się autentycznym Klubem Teatralnych Osobowości, bo 
z dorobkiem nagród, doświadczeniem scenicznym, otwartym 
na artystyczne sugestie doświadczonych aktorów. 

„Gość oczekiwany” mówi o człowieczeństwie. O kondycji 
moralnej zależnej od zamożności. O naszym ułomnym wy-
obrażeniu świętości, Boga. Młodzież uświadomiła nam, że 
nadal oczekujemy na Gościa osobliwego, który oby nas i świat 
wokoło przeobraził, oby dał nam szansę na lepsze jutro. 

Gra aktorów była tak sugestywna, że aż oburzało przed-
stawiane artystycznie zło i postaci negatywne. Sam spektakl 
był wzajemnym uzupełnianiem się, jak w teatrze klasycznym, 
aktorów i śpiewaków oraz chóru. 

Aktorzy opowiadali o szorstkiej rzeczywistości relacji 
międzyludzkich, które opierają się niejednokrotnie na zwy-
czajnym egoizmie. Zespół wokalno-instrumentalny podkre-
ślał wyczekiwanie, przemianę, jasność i świąteczność. 

Spektakl „Gość oczekiwany” był przed-
stawieniem niebiletowanym. Można więc 
sobie zadać pytanie, czy to czasem nie było 
przesłaniem ze sceny, że gościem oczekiwa-
nym powinien być każdy z nas? 

Na razie oczekuję wraz z pozostałą wi-
downią na kolejną propozycję młodych ar-
tystów. 

Wzruszony spektaklem 
Stachu Malinowski, foto Weronika Glajc
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