
Spotkanie przy Gajdzicówce  
str. 11

Wicemistrz Polski  
z Bażanowic  str. 18

W Działdowie pojęłam 
wartość życia... 
str. 8-10

Piękne jubileusze  
str.  22-23

Foto Zenon Sobczyk



Z ekologią Za pan brat
Zajęcia z edukacji ekologicznej prowadzone są obecnie we wszystkich przed-

szkolach oraz oddziałach przedszkolnych na terenie gminy, a także w szkołach 
podstawowych, w klasach 1-3. Głównym tematem jest ograniczenie odpadów. 

Treści przekazywane są w sposób prosty, obrazowy, dostosowany do wieku ma-
łych odbiorców. Aktywne uczestnictwo w formie zabawy sprawia, że się nie nudzą. 

Przedszkolaki dowiadują się, do jakiego koloru kosza wrzuca się konkretne 
odpady, same segregują specjalnie przyniesione odpady do pokazowych koszy na 
śmieci, dowiadują się, co robić z odpadami bardziej problematycznymi, takimi jak 
zbita porcelana, kartony po mleku, baterie czy stare zabawki. 

Na koniec zajęć uczestnicy dostają kolorowankę - instrukcję (dostosowaną do grupy wiekowej) obra-
zującą sposoby segregacji, którą mogą zabrać do domu i przykleić np. na 
lodówce, by wszyscy domownicy mogli z niej korzystać.

Zajęcia dla uczniów klas 1-3 traktują o problematyce produkowania 
śmieci oraz sposobach ich ograniczania w życiu codziennym. Dzieci pozna-
ją kolory worków na śmieci oraz zasady segregacji obowiązujące w gminie 
Goleszów. Oprócz wyniesionej wiedzy i umiejętności praktycznych ucznio-
wie dostają bawełniane torby na zakupy, 
które własnoręcznie dekorują.

Zajęcia prowadzone są przez specjali-
styczną firmę zajmującą się edukacją przy-
rodniczą i ekologią. Przedsięwzięcie ma na 
celu kształtowanie u dzieci postaw szacunku 
i odpowiedzialności za środowisko oraz do-
brych nawyków związanych z jego ochroną. 
Obowiązek edukacji mieszkańców wynika 
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Program edukacji w całości po-
kryty jest z budżetu gminy.

Redakcja
Fotoreportaż na www.goleszow.pl
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28 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów odbyła się kolejna sesja 
Rady Gminy Goleszów, na której wybrano laureata Srebrnej Cieszynianki 2016, któ-

rym został ks. Emil Gajdacz z Dzięgielowa. Między innymi podjęto również uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów uzupeł-
niających do Rady Sołeckiej w sołectwie Dzięgielów oraz zmiany wielolet-
niej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2016-2023.
Protokoły i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na 
www.goleszow.bip.net.pl w zakładce Prace Rady Gminy VII kadencji 
(2014-2018).

I n f o r m a c j a
Punktem dystrybucji miesięcznika samorządowego „Panorama Gole-
szowska” w sołectwie Kozakowice będzie od października przedszkole 
„Ocean Marzeń”, znajdujące się przy ulicy dra Andrzeja Cinciały 75, 
43-440 Goleszów. Zapraszamy!

22 września br. w gabinecie Wójta 
Gminy Goleszów odbyło się uroczyste 
ślubowanie oraz wręczenie aktów mia-
nowania dla nauczycieli, którzy uzyska-
li awans.

Wręczenia aktów dokonał wójt 
Krzysztof Glajcar w obecności podin-
spektora ds. oświaty Renaty Sikory.

W tym roku do egzaminów przystą-
piło pięciu nauczycieli, którzy 16 sierpnia 
w wyniku postępowania egzaminacyjne-
go zdali egzamin na stopień nauczycie-
la mianowanego:·  Wanda Klimczyk, nauczyciel-

ka w Przedszkolu Publicznym 
w Goleszowie, oddział Bażano-
wice, ·  Katarzyna Prządka, psycholog 
w Gimnazjum w Goleszowie,·  Aleksandra Frońska, nauczyciel-
ka w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie,·  Sylwia Macihorska, nauczycielka w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie,·  Łukasz Stachelek, nauczyciel w Gimnazjum w Goleszowie.

Wójt złożył nauczycielom gratulacje, życzył wiele satysfakcji z pracy, pomyślności oraz dalszych sukcesów.
Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stop-

nia awansu – nauczyciela dyplomowanego.
Podinspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Goleszów Renata Sikora

Foto Małgorzata Szteler-Furmaniuk

Uroczyste wręczenie aktów nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Od lewej: Renata Sikora, Sylwia Macihorska, Wanda Klimczyk, Łukasz Stachelek,  
Aleksandra Frońska, Katarzyna Prządka, Krzysztof Glajcar

Wyrazy szczerego żalu 
i współczucia dla Rodziny 
z powodu śmierci 
Józefa Puczka 
zamieszkałego w Cisownicy 
                               składa Rada Sołecka

Na sesji
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Do właścicieli i zarządców budynków
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicie-
li i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu 
ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obo-
wiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewo-
dów kominowych.

Komin, będący bardzo istotnym elementem budynku, cho-
ciaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być 
niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nie-
czyszczonym, źle eksploatowanym. Temperatura palącej się sadzy 
przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest 
wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. 

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkana-
ście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową 
eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń 
ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwa-

nym czadem.
W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych 

z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną „NIE” DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową 

Straż Pożarną.
Kominy, instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez upraw-

nionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa. Zapobiega 
zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku – jest zobowiązany co najmniej jeden raz w roku zlecić 

przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentyla-
cyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 
1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub 
bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wy-
buch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed po-
wstaniem pożaru sadzy w kominie. 

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanie-
czyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1)  od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej  
 raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2)  od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz  
 na 3 miesiące;
3)  od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 –  
 co najmniej raz na 6 miesięcy.
4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość  
 nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia 
i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez fir-
mę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy Marcin Ziombski

OSP Kisielów 
serdecznie zaprasza na

BAL SYLWESTROWY

początek godz. 19.00

Cena 260 zł od pary

zapisy

602 674 045 Andrzej Banot
698 630 844 Mirosław Skiba

Dobra kuchnia i świetna zabawa  
z zespołem Trio Maxx, zapraszamy!



Panorama Goleszowska – październik  2016 5

Nowe możliwości na www.goleszow.pl 
Szanowni Państwo, zachęcamy do odwie-

dzania strony internetowej www.goleszow.
pl, na której umieszczane są m.in. informa-
cje z urzędu, ważne wydarzenia, zaproszenia 
na imprezy kulturalne i sportowe, a także 
fotorelacje z imprez oraz elektroniczne wy-
dania „Panoramy Goleszowskiej” i „Kalen-
darza Goleszowskiego”.

Na szczególną uwagę zasługuje „Kalen-
darz imprez”, współredagowany przez miesz-
kańców, w którym znaleźć można zbliżające 
się wydarzenia na terenie całej gminy.

Oprócz informacji społecznych, kultu-
ralnych i sportowych na stronie znajduje 
się również elektroniczna mapa gminy Go-
leszów (dół strony - ikona MAPA), która 
zawiera bazę danych dotyczącą: budynków, 
ulic, szlaków, granic działek oraz innych 
punktów adresowych położonych na tere-
nie sołectw.

Do dyspozycji korzystających ze stro-
ny internetowej są elektroniczne mapy oraz 
zdjęcia satelitarne naszego terenu „z lotu pta-
ka”. Uwaga! Wszystkie mapy mają charakter 
wyłącznie poglądowy.

Kolejną nowością na goleszowskiej stronie internetowej są OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. Wchodząc na baner 
mamy do wyboru dwie zakładki - OPADY i JAKOŚĆ POWIETRZA, które są odnośnikiem stron internetowych śląskich instytu-
cji odpowiedzialnych za informowanie społeczeństwa o zbliżających się niebezpieczeństwach meteorologicznych (intensywnych 
opadach, zanieczyszczeniu powietrza).

Tomasz Lenkiewicz

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

Koncert jesienny 
2 października br. w sali gimnastycznej Gimnazjum w Goleszowie od-

był się koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej. Licznie zebrana 
publiczność nie tylko słuchała, ale także śpiewała razem z gwiazdami. Wzru-
szające i pełne przekazu teksty Andrzeja Sikorowskiego, piękny głos jego cór-
ki oraz muzyka, jaką uraczył nas gitarzysta Jacek Królik pozwoliły nam się 
wyciszyć i przenieść w romantyczny klimat. Niejednemu z nas zakręciła się 
łezka w oku. Ten piękny koncert już za nami, ale jedno musimy z niego za-
pamiętać, zgodnie z tekstem piosenki, zawsze trzeba robić trzy rzeczy „Jeść, 
pić, kochać”.

Podziękowania dla: 
Dyrektor Gimnazjum w Goleszowie Anny Sikory, jego uczniów i pra-
cowników, a szczególne dla Stanisława Ślęczki oraz Ryszarda Ciencia-
ły za ochronę koncertu oraz dla pracowników referatu komunalnego;
Sponsorów: 
Restauracji CORIENT Grzegorza Mizi, Kwiaciarni ORCHIDEA Gra-
żyny Bojdy;
Patronatów medialnych: Portalu OX.pl, Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Radia Bielsko, Gazety Codziennej i BBFAN.pl

Wieczór poetycki Bogdany Zakolskiej
3 października 2016 r. Bogdana Zakolska zaprezentowała na wieczorku poetyckim w Gminnym Ośrodku Kultury nie 

tylko swoje wiersze, ale piękne historie z życia wzięte. Czas, którym mogliśmy wspólnie spędzić, był relaksem dla ciał, pokar-
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mem dla duszy i przyjemnością dla umysłu. Dziękując za ten wieczór, życzymy pomyślności w życiu osobistym i realizacji 
życiowych pasji.

Zapraszamy Państwa na kolejny wieczorek poetycki: 7 listopada o godz. 17.00 spotkanie z Heleną Wróbel z Cisownicy.

Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich
W sobotę 8 października br. odbyło się pierwsze spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, na którym pojawiło się ponad 40 kobiet. 

Panie przyniosły ze sobą mnóstwo smakołyków, wśród których znalazł się nawet tort zrobiony przez KGW z Godziszowa. Przy tak 
zastawionych stołach toczyły się rozmowy. Nie zabrakło także muzyki i śpiewu, bowiem spotkaniu towarzyszył akordeonista, który 
zmienił spotkanie w prawdziwą biesiadę. Imprezę z planami na przyszłość zakończono wspólnym zdjęciem. 

Zapraszamy na II Spotkanie Twórców i Artystów 
Gminy Goleszów, które odbędzie się 20 listopada 
o godz.17.00 w sali widowiskowej GOK-u.

Zgłoszenia twórców i artystów przyjmujemy pod nr. 
tel. 33 479 05 21.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na zajęciach nauki 
gry: pianino, gitara, skrzypce, klarnet.

Zapraszamy na Ju-Jitsu dla dzieci i Kick-boxing dla 
dorosłych. Zajęcia odbywają się w GOK-u w ponie-
działki w godz. 17.30–18.30 oraz 18.30-20.00

Nowy harmonogram prób Dziecięco-Młodzieżowe-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”:

wtorki i czwartki 
grupa dziecięca – godz. 17.00
grupa średnia – godz.18.00
grupa młodzieżowa – godz. 19.00.

Ludzie są nieszczęśliwi, kiedy żyją tylko dla siebie
Lew Tołstoj

Z pozdrowieniami dla Czytelników 
Dyrektor GOK Jolanta Warsińska
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Kolejne spotkanie poetyckie rozpoczęło się punktualnie o godz. 17.00 w poniedziałkowe popołudnie, 3 października 2016 r. 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie. 

Bogdana Zakolska, po ojcu Bołdiriw i matce z domu Pustówka, jest rodowitą cieszynianką mieszkającą w Dzięgielowie. Urodziła 
się w 1935 roku. Jest absolwentką filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1959-2007 mieszkała wraz z rodzi-

ną w Katowicach, pracując jako pedagog w VII Liceum 
Ogólnokształcącym. Prowadziła lektorat języka rosyj-
skiego i niemieckiego w katowickiej Akademii Ekono-
micznej. Jest ekspertem - tłumaczem Ksiąg Parafialnych 
pisanych ręcznym gotykiem. Pełniła funkcję konferan-
sjerki Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. 

Jej rodzina to różnorodność wiar, narodów, kultur.
Dała temu pełny wyraz na swoim wieczorku po-

etyckim. Zaprezentowała się bowiem jako malarka, 
człowiek pióra, poetka, kronikarka, a nade wszystko 
jako wspaniała gawędziarka, świetnie operująca pro-
stotą myśli. Swoich obrazów artystka użyła zamiast 
muzycznego tła, aby nimi o sobie opowiedzieć, aby być 
w pełni zrozumianą. 

Od dziecięcych lat lubiła rysować. Na Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku uczyła się koloru nie dla ubarwienia chwil, ale aby dopowiedzieć swój życiorys, aby nie zapomnieć pejzażu, 
w który i my razem z Bogdaną zostaliśmy przeniesieni. Nie obca jej także muzyka, na co dzień śpiewa w chórze, dając upust swej 
artystycznej duszy.

Niemniej urzekający jest język, w tym i gwara, czyli mowa domowa, którą można, jak twierdzi Bogdana Zakolska, mówić, ale 
i myśleć. Czyni to każdą opowieść wiarygodną i przekonującą. Poezja współgrająca z jej malarstwem, póki co, nie doczekała się to-
miku.

Wątki autobiograficzne, częstokroć opowiedziane satyrycznie, dały wyraz prawdziwie humorystycznemu usposobieniu autorki. 
O tym udanym, jasnym i prostym 

przekazie wyrażono pełną wdzięczności 
opinię, że jest to świadectwo, jak żyć, 
w jaki sposób traktować życie, jak dźwi-
gać cierpienie, które nas spotyka, nie 
wyrzekając się zarazem radości. 

Licznie zebrani wyrazili nadzieję na 
ponowne, rychłe spotkanie. Po części 
oficjalnej, przy kawie i ciastku można 
było pokonwersować z bohaterką wie-
czoru.

Tekst Stanisław Malinowski, 
foto MSF

Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Poezja w GOK-u
Bogdana Zakolska 
„macIErZ – ojcZYZna”
Macierz ma Polska.
A Ojczyzna? Ja ziemi ojca nie widziałam.
Nie byłam tam.
Nie dano mi zobaczyć stepu.
Ani liwady, czy Dońca białego brzegu.
Nie znam stanicy ni kurenia.
Dawno spopielił się krwawy próg.
Z cerkwi ni ściana nie została.
Nie wiem, gdzie prochy leżą dziada.
Nie wiem, gdzie jest Akiły grób.
Pewnie go nie ma, sczezło wszystko.
Nawet już dumek nie potrzeba.

Kozaków się pominął ród,
jak Inków i Apaczów. 
Na Zaporożu są obywatele,
tacy, jak tam wszędzie.
Nawet jak kiedyś tam przybędę,
nic nie zobaczę z tych obrazów,
które wnuk bierze  z gawęd dziadów.
Zostanie mi Macierz, co przygarnęła
tu mego ojca - ongiś przybłędę 
i uchroniła w nim dla mnie 
tamten świat. 

[Antologia „To, co dotyka” Klub Literacki 
Nadolzie 2009]

Bogdana Zakolska

Uczestnicy spotkania
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Możliwość wyjazdu autobusem gminnym w towarzystwie Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” do Olsz-
tyna za sprawą Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej dostarczyła mi pięknych przeżyć.

Po gościnnym przyjęciu przez Zarząd WMK MZC w Olsztynie, mieliśmy przyjemność znalezienia się w Działdowie. Dla Danuty 
Macury i dla mnie była to okazja poznania miasta oraz spotkania Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej Mariana 
Odachowskiego, a także działaczy tegoż towarzystwa.

W drodze z Olsztyna do Działdowa towarzyszyła nam w roli pilotki członkini zarządu WMK MZC Stefania Jarczyk, której zawdzię-
czamy wiele ciekawych informacji. Zatrzymaliśmy się, aby odwiedzić Pole Grunwaldzkie i zwiedzić Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. 

Pole bitwy to obszar położony w odległości 2 km od wsi Grunwald, obejmujący łąki i tereny zalesione, zespół pomnikowy oraz 
ruiny kaplicy pobitewnej. Rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 17 września 2010 r. teren uznany został za pomnik historii. Celem 
jego ochrony jest zachowanie wartości historycznych przestrzennych, materialnych i niematerialnych jednej z największych bitew 
średniowiecznej Europy.

15 lipca 1410 r. połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie (około 29 tys. zbrojnych) pod dowództwem króla polskiego 
Władysława Jagiełły – nazywane także wojskami sprzymierzonymi – odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi (około 21 tys. 

W Działdowie pojęłam wartość życia w wolnej Polsce

Stefania Jarczyk (z serwetką), obok w ostatnim rzędzie Marian Odachowski oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Działdowie

ZPiT pod Grunwaldem
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zbrojnych), wspomaganymi przez rycerzy zachodnioeuropej-
skich, dowodzonych przez Ulricha von Jungingena.

Grunwaldzki pomnik odsłonięto w 550. rocznicę bitwy. Skła-
da się on z 3 części: granitowego obelisku, jedenastu trzydziesto-
metrowych masztów symbolizujących sztandary polskich i litew-
sko-ruskich chorągwi, amfiteatru z pomieszczeniami Muzeum 
Bitwy pod Grunwaldem, sali kinowej i makiety prezentującej 
ustawienie wojsk.

Po zakupieniu pamiątek pojechaliśmy do Działdowa, gdzie 
czekał już na nas Prezes Towarzystwa Miłośników Działdowa. 
Opowiedział nam o zagmatwanych, niejednokrotnie tragicznych 
dziejach miasta, bolesnych doświadczeniach ludności zamiesz-
kującej tereny Warmii i Mazur. Marian Odachowski uzmysłowił 
nam, jakim dobrodziejstwem i radością dla społeczności polskiej 
tych ziem było podpisanie Traktatu Wersalskiego, na mocy któ-
rego po klęsce Niemiec w I wojnie światowej znaczna część Prus 
Zachodnich została przyznana Polsce (28  maja 1919).

17 stycznia 1920 r. wojska gen. Józefa Hallera wkroczyły do 
miasta, a dzień później nastąpiło przejęcie Działdowa, jego urzę-
dów, szkół, kolei i koszar. Działdowo stało się przyczyną różnych 
konfliktów. Niemcy różnymi sposobami próbowali nakłonić wła-
dze polskie do rezygnacji Polaków z Działdowszczyzny, co im się 
nie udało. Chodziło przede wszystkim o ważny węzeł kolejowy, 
umożliwiający połączenie Warszawy przez Brodnicę, Jabłonowo, 
Grudziądz z przydzielonym Polsce fragmentem morskiego wy-
brzeża.

Polska władza napotykała wiele przeciwności. Już w sierpniu 
1920 r. oddziały sowieckie próbowały zająć tereny Działdowsz-
czyny. Doznając klęski, wojska Armii Czerwonej plądrowały 
miejskie składy z alkoholem i odzieżą oraz zakład zegarmi-

strzowski. Oddziały polskie dowodzone przez płk. Witolda Alek-
sandrowicza wkroczyły do miasta. Rozbrojono i internowano 4 
tys. żołnierzy sowieckich.

Z nastaniem urzędów polskich zmieniły się struktury naro-
dowościowe i wyznaniowe. Sytuacja gospodarcza była trudna, 
miasto, wyniszczone wojną, utraciło powiązania ekonomiczne. 

Ale w 1932 r. na terenie Działdowa funkcjonowały już podstawo-
we instytucje użyteczności publicznej. Miasto stanowiło centrum 
gospodarcze powiatu. Posiadało 2 mleczarnie, 2 młyny, olejar-
nię, 3 tartaki, 2 przedstawicielstwa budowlane, hurtownie piwa, 
kawy i tytoniu, 2 spółdzielnie zbożowe, śrutownię, rzeźnię, 10 
spółdzielni handlowych, 3 większe stolarnie. W mieście działały 
wodociągi, kanalizacja oraz gazownia. Funkcjonowały 3 hotele. 
W 1937 r. przeprowadzono elektryfikację.

Podstawowym problemem miejscowej, polskiej władzy po 
1920 r. był brak kadry urzędniczej. Rdzenni Mazurzy, mówią-
cy w ogromnej większości po polsku, nie umieli w tym języku 
czytać ani pisać. Nie posiadali kwalifikacji do piastowania urzę-
dów. Pierwszy starosta powiatu działdowskiego, dr Jan Dominik 
Bogocz, w najtrudniejszym, początkowym okresie tworzenia 
się polskiej administracji wnioskował o powierzenie stanowisk 
urzędniczych Polakom-ewangelikom. Postulaty te wsparło Zrze-
szenie Ewangelików Polaków z Warszawy. Do Działdowa napły-
wali oni ze stolicy, a później ze Śląska Cieszyńskiego, obejmując 
stanowiska kierownicze w miejskiej i powiatowej administracji. 
Miejscowi Mazurzy powoływani byli na wójtów i sołtysów.

Wspomnijmy: dr Jan Dominik Bogocz ze Śląska został sta-
rostą, Alfred Rzyman (z Poręby k/Orłowej) – burmistrzem, dr 
Tadeusz Michejda (z Nawsia) – lekarzem powiatowym, Paweł 
Klimosz (z Ropicy koło Cieszyna) – inspektorem szkolnym, na-
tomiast Jan Pawlica (z Nieborów na Zaolziu) – kolejnym starostą.

1 października 1921 r. otwarto Państwowe Seminarium Na-
uczycielskie w Działdowie. To właśnie przybyli z naszych terenów 
cieszyniacy organizowali palcówki oświatowe, ponieważ nauczy-
cieli, którzy mogliby uczyć w nim wcześniej, nie było. Pierwszy-
mi nauczycielami mianowani zostali: Robert Kożusznik, Jan Si-
kora, później Paweł Ożana (syn kierownika szkoły z Cisownicy). 
Robert Kożusznik przez jakiś czas pełnił obowiązki dyrektora, 
wreszcie po długich poszukiwaniach na stanowisko dyrektora 
powołano Józefa Biedrawę z Zaolzia (urodzonego w Trzyńcu).

Nauczycielami pochodzącymi ze Śląska Cieszyńskiego 
w seminarium byli też Andrzej Sztefek i Andrzej Chodura, zaś 
w szkołach powszechnych uczyli: Helena Ożana, Władysław 
Pastucha i Jan Baron, Helena Węgierska-Klajsek, Józef Klajsek. 
Paweł Lorek był nauczycielem zawodu w Szkole Rzemieślniczo-
-Mechanicznej w Działdowie.

Pamięć o cieszyniakach i ich zasługach dla tworzenia się pań-
stwowości polskiej na Działdowszczyźnie oddaje tablica odsło-
nięta w 2009 r. przed wejściem do ratusza.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej w 2006 r. 
nawiązało kontakty z Warmińsko-Mazurskim Kołem Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie. Chodziło o większą wiedzę o cie-
szyniakach, którzy znaleźli się na ziemi działdowskiej po 1920 r. 

Prof. dr hab. Oskar Manfred Lorek, członek olsztyńskiego 
koła MZC, był pełnomocnikiem do spraw kontaktów z Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Działdowskiej, które zostało powoła-
ne we wrześniu 1967 r. z inicjatywy absolwentów Państwowego 
Seminarium Nauczycielskiego w Działdowie, wykształconych 
i wychowanych przez cieszyńskich nauczycieli, w tym Józefa Bie-
drawę (1878-1944). 

Pierwszym Prezesem TMZDz był Franciszek Wiśniewski. Od 
1991 r. funkcję tę pełni Marian Odachowski. To właśnie on za-
prowadził nas do Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackie-
go mieszczącego się w zabytkowym budynku ratusza w centrum 
starego miasta, bowiem początki Działdowa związane są z zako-
nem krzyżackim.  Przy bramie wejściowej ustawione są posągi ry-
cerzy krzyżackich. Na pierwszym piętrze znajduje się ekspozycja 

Tablica „Pamięci cieszyniakom”
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główna. Charakter muzeum i jego nowoczesność daje możliwość 
poruszania się w dowolny sposób po prezentowanych treściach 
w zależności od zainteresowań i potrzeb. Sala nr 1 prezentuje po-
wstanie i ekspansję państwa krzyżackiego, sala nr 2 - codzienność 
w czasach zakonu krzyżackiego, sala nr 3 - technikę wojskową za-
konu, sala nr 4 - bitwę pod Grunwaldem, sala nr 5 jest salą kinową. 

Wielkie wrażenie zrobiły na mnie liczne pomniki, stare histo-
ryczne budowle, nazwy ulic, placów, dbałość o prezentację miasta. 
W parku im. Jana Pawła II szczególne zainteresowane wzbudziła 
ścieżka historyczno-edukacyjna. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego 
umieszczono 6 przystanków. Pierwszy znajduje się w szczycie zam-
ku od ulicy Wolności, ostatni – przy symbolicznym pomniku Jana 
Pawła II. 

Plac obok kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego nosi imię 
Józefa Biedrawy. W okolicznych budynkach mieściło się Państwowe 
Seminarium Nauczycielskie (1921-1935).

Na tabliczkach utrwalone zostały najważniejsze wydarzenia 
z historii Działdowa. W herbie miasta znajduje się jego patronka św. 
Katarzyna Aleksandryjska, z symbolami męczeństwa (miecz i koło 
tortur oraz tarczami rycerskimi w czerwono-białą szachownicę).

W tym mieście, przyjaznym człowiekowi, znalazłam się pierw-
szy raz i życzę innym doświadczenia wyjątkowości Działdowa, któ-
re uczy mądrości, szacunku, gospodarności, miłości i przywiązania 
do swojego miejsca zamieszkania. Włodarze miasta, placówki kul-
turalne, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje przywiązują 
wielką wagę do zadowolenia jego mieszkańców.

Cieszę się, że ZPiT „Goleszów” mógł zaprezentować tu pieśni 
i tańce regionu cieszyńskiego. Występ dostarczył członkom zespołu 
wiele radości, zaś kierownictwu – satysfakcji z entuzjastycznej re-
akcji publiczności. Koncert miał miejsce w pięknym Parku Hono-
rowych Dawców Krwi, w pobliżu Miejskiego Domu Kultury oraz 
Biblioteki Miejskiej.

Gest gościnności burmistrza Działdowa, który zaprosił nas na 
obiadokolację do historycznej, ekskluzywnej restauracji, przyjęli-
śmy jako wyróżnienie.

Teresa Waszut

Występy w Działdowie
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Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy zorganizowało Spotkanie przy Gajdzicówce, 
które odbyło się przy sprzyjającej aurze 1 października 2016 r. 

Gajdzicówka to osobliwy zakątek ojcowizny w Cisownicy, przy ulicy Ustrońskiej nr 
200. Znajduje się tam dom, w którym żył i pracował Jura Gajdzica, czyli „chłop z książ-
ką”, bibliofil, pamiętnikarz. 

Na spotkaniu przypomniano postać Jury Gajdzicy, który nadal jest inspiracją do 
społecznych działań, do poznawania swoich rodowych korzeni, do wzbogacania się 
tradycją i duchową spuścizną. Do odkrywania zapomnianej historii rodzinnej, która 
kształtuje nas i nasze postawy. 

Tego typu niecodzienne spotkanie mogło być zrealizowane dzięki zaangażowa-
niu się miejscowej społeczności i oczywiście otwartości spadkobierców, pra-prawnu-
ków Jury Gajdzicy, rodzeństwa Henryki i Jerzego Szarzec. Skorzystali oni ze wsparcia 
programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Koordynatorem programu jest Stowa-
rzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. 

Działania lokalne wnoszą bardzo wiele w promocję regionu. Stąd obecność Przewodniczącego Rady Gminy Goleszów Bogusława Konec-
kiego, dyrektor GOK Jolanty Warsińskiej, ks. proboszcza Marka Twardzika z parafii ewangelickiej w Cisownicy i Piotra Ryszki ze Stowarzy-
szenia „Działaj lokalnie”. Gości przywitał i prowadził spotkanie w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy Jerzy Hławiczka. O planach, 
założeniach i pracach realizowanych w ramach współpracy z „Działaj lokalnie” opowiedziała członkini zarządu Agata Wierońska.

Pierwszego polskiego ekslibristy - włościanina – przypomniała w zarysie jego potomkini Henryka Szarzec. 
W świat swojskiej sztuki wprowadził nas zespół „Przocielki” pod kierownictwem Eugenii Larysz. Cieszy fakt, że do kontynuowanej tra-

dycji śpiewaczej zespół dopisuje nowe, aktualne w treści pieśniczki. Koncert ten przeplatany był wierszami nawiązującymi do historycznej 
postaci, którą gmina się szczyci. 

Utalentowana poetka pisząca gwarą Krystyna Morys-Grochal tak jak Jura kultywuje tradycję, wyrażając ją wiarą, pracowitością i umiło-
waniem odziedziczonego pejzażu tego rzeczywistego i duchowego. Klimat ten też literacko uwydatnia w swej poezji wychowawczyni i opie-
kunka młodych poetów - Teresa Waszut. 

Henryk Pasterny z Cieszyna zaprezentował wiersz o Jurze Gajdzicy autorstwa nieży-
jącego poety Jana Chmiela. Odczytał też swój własny wiersz gwarowy będący laurką dla 
piękna tradycji i społeczności w Cisownicy. Z kolei Henryk Nowak, wspominając dziecię-
ce lata w tej wiosce, zaprezentował gawędę humorystyczną, którą sam dla popularyzacji 
gwary napisał. 

Zaproszeniem do wspólnego odśpiewania „Szumi jawor”, niczym hymnu wspólnoty, 
zakończono oficjalną część spotkania. Organizatorzy zapewnili obecnym syty poczęstunek.

Wieś dała zaproszonym świadectwo, że tętni tutaj życie kulturalne. W najnowszym „In-
formatorze spod Tułu” Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy można się o tym przekonać.

Jak ważnym i godnym miejscem jest Gajdzicówka zaświadcza swą książką „Ekslibris 
na Śląsku Cieszyńskim” Leszek Samiński. Jest nadzieja, że następne spotkania z Jurą Gaj-
dzicą zostaną poszerzone o kolejne działania, nie tylko lokalne.

Tekst Stachu Przybysz Foto Henryk Pasterny, Jerzy Szarzec
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Gajdzicówkę udostępnia się zwiedzającym po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, tel. 
662 223 617.

Spotkanie przy 
Gajdzicówce

      
 CIsOwNICA

Zowiszczym wóm wszeckim tukej w Cisownicy,
Co mocie tu izbe „U Jury Gajdzicy”.
Isto skuli tego tela tu piszecie
A te pieknóm ziymie zowdy nóm chwolicie.

Żyjcie bez staranio w tyj szumnyj dziedzinie,
Coby się darziło w kożdyj chałupinie.
Byjcie fórt wiesieli, miyjcie radzi ludzi
A dobry Pónbóczek ku szczynściu zakludzi.

Tuż miyjcie sie pieknie, bydym tu zaglóndoł
A te szumnóm ziymie nieroz zaś oglóndoł.
Bydym Wos spóminoł, gor fajnóm gościne,
A dycki i wszyndzi chwolił tóm dziedzine.

  Henryk Pasterny
  Cieszyn, 1 października 2016 r.
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Informowaliśmy już Czytelników na łamach „Panoramy Goleszowskiej” o prowadzonej na Jasienio-
wej inicjatywie „Modraszki i goryczki potrzebują słońca”. Na jej zakończenie przy wejściu do wąwozu 
Ajsznyt, obok wiaty odpoczynkowej, ustawiono dwie tablice informacyjne przybliżające bogactwo przy-
rodnicze tego miejsca. Wycinka drzew i krzewów w części stanowiska dokumentacyjnego „Jasieniowa” po-

zwoliła na ukazanie piękna dawnych 
wyrobisk wapieni i wyjątkowości na-
szej przyrody. Równocześnie można 
było zaobserwować obfitsze kwitnie-
nie goryczki krzyżowej, co, mamy 
nadzieję, pozwoli również na odbu-
dowę populacji głównego bohatera 
inicjatywy – modraszka Rebela. 

Działania w ramach inicjatywy 
zostały zakończone. Wierzymy, iż 
mieszkańcy gminy Goleszów będą 
odwiedzać to jakże urokliwe miejsce, 
by móc obcować z przyrodą.

Stowarzyszenie Górecki  
Klub Przyrodniczy

We wtorek 11 października w Szkole Podstawowej w Goleszowie 
odbyły się warsztaty ekologiczne prowadzone przez edukatorów Fun-
dacji Ekologicznej „Arka” z Bielska-Białej. Wzięło w nich udział ponad 
340 dzieci z goleszowskiej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Bażano-
wicach. Dzieci mogły się dowiedzieć, dlaczego czysta woda w naszym 
życiu jest tak ważna i jak funkcjonować na co dzień, by promować po-
stawy sprzyjające środowisku naturalnemu. 

Niemałym wyzwaniem było samodzielne produkowanie energii 
elektrycznej na trzech specjalnie do tego celu przystosowanych rowe-
rach. Dzieci mogły też zagrać w eko-grę planszową, która miała kilka 
metrów szerokości i długości oraz eko-memory o podobnych, zapada-
jących w pamięć gabarytach. 

Miejmy nadzieję, że nabytą wiedzę uczestnicy warsztatów prak-
tycznie wykorzystają w swoich rodzinnych domach.

SP Goleszów

Przyrodniczo na Jasieniowej

Warsztaty ekologiczne
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Uczę się
Uczę się pokory
od pszenicznych kłosów
Uczę się mądrości 
od Piotra naszych czasów
Uczę się życia 
od kwiatów łąki
w zielonym dywanie
Teresa Waszut

Z okazji XVI Dnia Papieskiego, któ-
rego przesłaniem było hasło „Bądźcie 
świadkami miłosierdzia”, 9 października 
2016 r. w Czytelni Parafii Rzymskokatolic-
kiej pw. Michała Archanioła w Goleszowie 
odbył się uroczysty koncert. 

Wykonawcami byli poetka Teresa Wa-
szut oraz Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów” pod kierownictwem artystycznym Barbary Gacek wraz z kapelą, której kierownikiem jest Do-
rota Branny. W pięknym odrestaurowanym wnętrzu Czytelni wykonawcy wprowadzili publiczność w nastrój refleksji i zadumy, zarówno 
wzruszającymi wierszami Teresy Waszut, prezentowanymi przez autorkę, jak i pięknymi pieśniami religijnymi. 

Zabrzmiały: „Nim wyszedłeś dzisiaj z domu”, „Dzień po dniu”, „Barka”, „Za rękę weź mnie, Panie”. 
Następnie pieśnią „Płyniesz Olzo” wykonawcy zmienili charakter koncertu, przechodząc do naszych cieszyńskich pieśni i tańców, 

w opracowaniach muzycznych J. C. Hauptmanna i choreografiach 
Barbary Gacek. 

Pełen wzruszeń wieczór zakończono pieśniami „Z Bogiem, 
z Bogiem każda sprawa” i „Ojcowski dom”, wierszem „Szacunek”, 
niosącym głębokie przesłanie oraz wyśpiewanymi życzeniami dla 
wszystkich uczestników koncertu: „Niech Wam Bóg błogosławi 
co dnia”.

Tekst Dorota Branny, foto Weronika Glajc
szacUnek
nie zdobędę go pochlebstwem
nie kupię go za pieniądze,
nie osiągnę cenzusem naukowym,
Jeśli obok siebie
nie dostrzegam człowieka…
   Teresa Waszut

Jak zapewne wielu z nas wyczytało na różnych stronach 
internetowych, a i środki masowego przekazu nie skąpiły in-
formacji na ten temat, październik w tym roku jest wyjątko-
wym miesiącem. Jeden z  kalendarzy na rok 1935 przytacza kilka przysłów na ten miesiąc: 

Wieczór z poezją, pieśnią i tańcem

Niezwykły październik 2016

Gdy liście z drzew niesporo opada, 
Późną to wiosnę zapowiada.

Urbanów owies, Gawłowe żytko, 
Kata warte wszytko. 

Szymon i Juda za koszulę chucha
Temu, kto nie ma pierzyny i kożucha.

Kto sieje na świętą Jadwigę,
Zbiera z roli figę. 

Orzech prędko gdy opada,
Zima się trwała nie nada.

Taki oto przez lata czytelnicy różnych kalendarzy otrzymywali obraz października, który w tym roku okazał się z innego powodu 
niezwykły. Miesiąc ten bowiem posiada  pięć sobót, niedziel i  poniedziałków. Rzekomo poprzedni taki październik miał miejsce 
w roku 1191, a następny nadejdzie w roku 2837.  

Kazimierz Wisełka 

Na świętego Szymona i Judy 
Spodziewaj się śniegu i grudy.  

Natomiast kalendarz na rok 1947 tak 
zapowiadał swoim czytelnikom: 

Gdy październik ciepło trzyma
Zwykle bywa ostra zima.

Jeśli październik mroźny
To nie będzie styczeń groźny. 

Gdy św. Jadwiga nastanie,
Już cichnie ptaków śpiewanie.

Jaka pogoda w dzień Urszuli,
W takiej zima przyjdzie koszuli.

Zaś w kalendarzu na rok 1960 czytelnicy 
otrzymali przysłowia i przepowiednie:

Po św. Franciszku
Pasą na owsisku.

Teresa, Jadwiga,
Bydło z pola ściga.

Gdy Jadwigę deszcz spotka,
To kapusta niesłodka.
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26 września 2016 r. o godz. 15.00 mieszkańców Godziszowa oraz 
strażaków, swoją obecnością zaszczyciły władze naszej gminy. Oka-
zja nie była byle jaka! Tym razem dzięki przychylności Wójta Gminy 
Goleszów Krzysztofa Glajcara i Rady Gminy Goleszów, w sąsiedz-
twie remizy wybudowano solidną, drewnianą konstrukcję wiaty, któ-
ra wraz z dotychczasowym obiektem stanowi okazałą całość, zwięk-
szając też jego atrakcyjność. 

Jak bywa przy takich okazjach, zorganizowano uroczyste przecię-
cie wstęgi, do którego zaproszono wójta Krzysztofa Glajcara, sołtysa 
Łukasza Żebrowskiego, prezesa OSP Godziszów Sławomira Gasz-
ka, radnego Sławomira Żmiję oraz piszącego te słowa. Jak zauważył 
w swoim powitalnym przemówieniu prezes tutejszej straży Sławomir 
Gaszek, cierpliwe oczekiwanie dało nadspodziewany rezultat. Przy-
pomniał też historię powstawania projektu oraz gorącego zwolenni-
ka powstania wiaty, byłego naczelnika tutejszej jednostki Stanisława 
Herzyka. 

Przecinaniu wstęgi towarzyszyły oklaski przyby-
łych na tę uroczystość zastępcy wójta Grażyny Poręb-
skiej-Jochacy, przewodniczącej KGW Alicji Sobczyk, 
długoletniej przewodniczącej KGW Irmy Podżorkiej, 
redaktor „Panoramy Goleszowskiej” Małgorzaty Szte-
ler-Furmaniuk, miejscowych gospodarzy, strażaków, 
członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, jak 
również licznie przybyłych sympatyków tutejszej stra-
ży. Rozpoczynając uroczyste przecięcie wstęgi wójt 
życzył mieszkańcom Godziszowa, aby wiata służyła 
jak najdłużej i jak najlepiej wszystkim, którzy będą 
mieli okazję korzystać z tego obiektu. Padły również 
podziękowania w kierunku obecnego na uroczystości 
wykonawcy wiaty: Jana Bielesza z firmy STOL-DREW, 
za sprawne i terminowe jej wykonanie. Mieszkańcy 
Godziszowa dziękują wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tego obiektu w przeddzień uroczy-
stych obchodów 110-lecia powstania tutejszej OSP, na 
które już teraz zapraszamy. 

Fotoreportaże z uroczystości można obejrzeć na:
- stronie www.goleszow.pl,
- stronie Godziszowa www.kopernik.netus.pl/godziszow/ 
- profilu na FB www.facebook.com/godziszowosp/photos

Niecodzienną uroczystość obchodziła Parafia Ewangelicko-Augs-
burska w Dzięgielowie w niedzielę, 16 października br. Jubileusz 25-lecia 
ordynacji obchodził jej proboszcz, ks. Marek Londzin. W uroczystości 
udział wziął emerytowany biskup ks. Jan Szarek, który 25 lat temu jako 
Biskup Kościoła wyświęcał Marka Londzina i czterech jego kolegów na 
księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Biskup Senior wygłosił 
przemówienie z tej okazji i pobłogosławił jubilata.

Nabożeństwo uświetnił występ trzech chórów działających w parafii, 
by razem z wypełnionym kościołem wyrazić głęboką wdzięczność Panu 
Bogu za dotychczasową służbę proboszcza i prosić o dalsze Boże prowa-
dzenie. 

Członkowie dzięgielowskiej parafii wybrali ks. Marka Londzina na 
proboszcza w 2005 roku, w krótkim czasie po jej powstaniu. Decyzją władz kościoła parafia Dzięgielów (wcześniej filiał parafii w Cie-
szynie) została powołana do życia w 2005 roku i stała się jedną z dwudziestu dwóch parafii Diecezji Cieszyńskiej.

kurator parafii Korneliusz Glajcar
Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Nowa wiata przy godziszowskiej remizie

Jubileusz 25-lecia ordynacji

Tekst Kazimierz Wisełka, foto MSF
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W czwartek, 7 września br., u schyłku dnia o godz. 
23.00 Ewangelicki Chór „Cantus” oraz Chór Mieszany 
wyruszyły, na zaproszenie ks. Sławomira Sikory - pa-
stora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie, 
w drogę na drugi kraniec Polski. Ewangelicki Kościół 
Świętej Trójcy w Szczecinie właśnie obchodził swoją 
120. rocznicę założenia i poświęcenia. Serdeczne powi-
tanie naszej 50-osobowej grupy zrekompensowało nam 
uciążliwość nieprzespanej nocy. Zwiedziliśmy kościół, 
dowiadując się jednocześnie o problemach związanych 
z usytuowaniem tej budowli na terenach podmokłych. 

Ogromnym nakładem pracy ks. Sławomira i jego 
żony diakon Izabeli Sikory oraz wiernych wolontariu-
szy parafia jest wspaniale utrzymana. Mieliśmy okazję 
zwiedzić również prawosławną cerkiew św. Mikołaja. 
Zaprzyjaźniony z ks. Sikorą duchowny prawosławny do-
kładnie opisał nam historię powstania cerkwi oraz zna-
czenie poszczególnych malowideł oraz bogatego wystroju wnętrz. Przepiękna kopuła, ikonostas główny, ikonostas pomocniczy, jak i cały wystrój 
wywarły na nas ogromne wrażenie.

O godz. 9.00 ruszyliśmy z panią przewodnik w miasto zwiedzić najciekawsze obiekty, m.in. renesansowy Zamek Książąt Pomorskich usytu-
owany na Wzgórzu Zamkowym, pod którym w dole płynie Odra. Jest to rodzinna siedziba Gryfitów, władców Księstwa Pomorskiego. Zamek 
przygotowuje i organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, konferencje i spotkania naukowe. Windą dostaliśmy się na ogromny taras 
widokowy i podziwiamy szczecińskie Nabrzeże, port, elewator zbożowy, wiele perełek dawnej architektury i świetne rozwiązania komunikacyjne. 

Pojechaliśmy na Wały Chrobrego, podziwiając piękny bulwar, cumujące w pobliżu statki i sędziwe, ale urocze budynki. Zwiedziliśmy Za-
chodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Muzeum Narodowe, Katedrę św. Jakuba, Akademię Morską, obejrzeliśmy fontannę, a w od-
dali zobaczyliśmy wyspy Grodzka, Bielawę oraz Łasztownię.

Odwiedziliśmy również Muzeum Sztuki Współczesnej, Pomnik Ofiar Grudnia 1970 czyli „Anioła Wolności”. Po zwiedzaniu czekał nas 
wspaniały relaks, mianowicie rejs statkiem spacerowym „Biała flota” po Odrze Zachodniej i skraju jeziora Dąbie, obok jachtów, pełnomorskich 
statków i kolosa jakim ogromny kontenerowiec.

W dzikiej części prawego brzegu udało nam się zobaczyć dwa osobniki orła bielika i wiele czapli siwych.
Wspaniale wyglądało kilkaset sztuk łabędzi niemych, szykujących się do odlotu, nie brakło, oczywiście, wszędobylskich mew. W sobotę 

pojechaliśmy do Ogrodu Ciszy i Medytacji im. ks. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie Zdrojach. W tym miejscu, w roku 1935, niemiecki ewan-
gelicki duchowny ks. Dietrich Bonhoeffer założył Seminarium Kaznodziejskie, gdzie panowała szczególna atmosfera medytacji oraz otwartości 
na drugiego człowieka, wyrażana w codziennej modlitwie wstawienniczej, a także przez wzajemne wyznawanie sobie grzechów. Seminarium zo-
stało zamknięte przez gestapo w 1939 roku. Dietrich Bonhoeffer został zamordowany przez nazistów na miesiąc przed zakończeniem wojny. Po 
konkursie przeprowadzonym w szkołach ogrodniczych powstał projekt rekonstrukcji ogrodu mieszczącego się przy obiektach Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Szczecinie. W niedalekiej odległości znajduje się Jezioro Szmaragdowe, podobne do goleszowskiego Tonu. Powstało w dawnej 
kopalni kredy i margla, kiedy woda zalała znajdujące się tam maszyny, wypędzając ludzi. Nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu 
wody, wskutek obecności węglanu wapnia. 

Po obiedzie uczestniczyliśmy w prelekcji historycznej, zwiedziliśmy wystawę, a potem daliśmy w kościele koncert naszych chórów. Po aplau-
zie zgromadzonych udaliśmy się na wspólną, piknikową kolację, na której zawiązały się szczecińsko–goleszowskie relacje. 

W niedzielę po śniada-
niu uczestniczyliśmy w uro-
czystym nabożeństwie pro-
wadzonym przez najwyższe 
władze kościelne, biskupów, 
księży ewangelickich, a nawet 
w obecności księży innych 
wyznań, bo Szczecin to miasto 
czterech religii. Chór Miesza-
ny pieśniami uświetnił to ju-
bileuszowe nabożeństwo. Po 
obiedzie, w drodze powrotnej 
zobaczyliśmy najwyższą na 
świecie (36 m) figurę Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświa-
ta w Świebodzinie. Czekał nas 
jeszcze trzygodzinny korek 
drogowy pod Wrocławiem, 
ale po północy byliśmy już 
w domu.

  Albin Klimczak

Zaproszenie do Szczecina
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Sekcja Ekologiczno-Ogrodnicza Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Goleszowskiej odbyła 24 września ostatnią 
tego roku wycieczkę poznawczą - zwiedzanie ujęcia wody 
w Pogórzu. Po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia, 
spotkaliśmy się z kierowniczką Moniką Kamińską, która 
szczegółowo opisała nam proces pozyskania wody w uję-
ciach znajdujących się w prakorycie rzeki Wisły i Bren-
nicy.

Zwiedziliśmy halę potężnych pomp, w którym znaj-
duje się ogromny agregat prądotwórczy. Dzięki automa-
tyce woda jest uzdatniana, poddawana częstej analizie 
i dopiero wtedy płynie rurociągami do naszych kranów. 
Znalazło się parę śmiałków, którzy koniecznie chcieli 
wejść do jednej ze studzien. Personel otworzył właz za-
mknięty na kłódkę. Spodziewaliśmy się, że ubrudzimy 
ubrania i zmoczymy nogi, a tu szok! 

Weszliśmy po czystej, metalowej drabinie do małego 
pomieszczenia z dużą ilością przyrządów pomiarowych i różnych urządzeń, zaś sama studnia zakryta była wiekiem z nierdzewnej stali, przy-
kręconym wieloma śrubami.

Następnym punktem naszej wyprawy było Gospodarstwo Ogrodnicze Kapias w Czechowicach-Dziedzicach. Byliśmy tam już nie raz, 
jednak nigdy jesienią. Gospodarstwo to ulega ciągłej przebudowie, więc można było zobaczyć wiele nowości. Najpierw zwiedziliśmy dawne 

obiekty wystawowe, gdzie w zachwyt wprawiał niewielki ogród japoński, następnie altana kryta strzechą, Zakątek Leśny, Zakątek Romantycz-
ny, naturalna studnia i staw.

Następnie przeszliśmy do ogromnej części wystawowej, gdzie trudno wymienić wszystkie obiekty. Przywitały nas dwa wrzosowiska, duży 
staw z wyspą, przepiękny domek kryty gontem, ogród ciszy, gdzie akurat 
młoda para brała udział w sesji ślubnej, cieniste wzgórze, aleja lipowa, ogród 
lato, ogród jesień, labirynt, ogród sensoryczny, gdzie rośliny są posadzone na 
podwyższeniu wzdłuż murku, a wszystko po to, aby niewidomi na wózkach 
mogli dotknąć i powąchać rosnące tam kwiaty.

Znajduje się tam również ogród o barwach narodowych, czyli po lewej 
stronie rośliny z białymi kwiatami, a po prawej z czerwonymi. Pośrodku 
znajdowała się ścieżka, która prowadziła do zagajnika białej brzozy, gdzie na 
ławeczce można było usiąść i nacieszyć się pięknem otoczenia. 

Odprężeni oglądaliśmy dalej, staw z altaną o niespotykanej architektu-
rze, dwie kolorowe łodzie przycumowane do brzegu, a wszystko to w scene-
rii przepięknych, różnokolorowych i różnorodnych egzotycznych traw.

W nowej części powstałej w tym sezonie znajduje się ogród japoński, 
który ma jeszcze mało nasadzenia, a za nim ogromny zakątek skandynawski. 
Coś wspaniałego! To potężne dzieło, które trudno opisać. To trzeba zoba-
czyć!

Po kawie i pysznych lodach w części gastronomicznej przeszliśmy do 
części handlowej, gdzie dokonaliśmy zakupów roślin do naszych ogródków. 
Na koniec udaliśmy się do Brennej na obiad. Po zwiedzeniu tej miejscowości 
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.

Albin Klimczak  

Pożegnanie sezonu wycieczkowego
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„Jedynie w Chrystusie” (In Christ alone) – pod takim hasłem odbywał się kolejny ogólnonarodowy zjazd młodzieży (National Youth 
Gathering) Kościoła Luterańskiego Synodu Missouri (LCMS) w USA. W dniach 16-20.07 do Nowego Orleanu, jednego z najstarszych 
miast Stanów Zjednoczonych, przybyło ponad 25 tys. młodych ludzi, aby wspólnie spędzić czas i dzielić się swoją wiarą. Do uczestnictwa 
w tym wydarzeniu zaproszono również delegatów parafii ewangelickiej w Dzięgielowie.

Głównym punktem  programu zjazdu były cowieczorne spotkania w hali sportowej zwanej Mercedes Benz Superdome. Wspólne 
uwielbienie, wzruszające świadectwa, bibliodramy przedstawiające życie ap. Pawła oraz porywające swoją głębią rozważania, kierowały 
uwagę uczestników na osobę Jezusa Chrystusa oraz na potrzebę kształtowania osobistej relacji ze Zbawicielem. Wszystko było perfekcyj-
nie dobrane i dopasowane do tematu danego dnia. To wszystko oraz działanie Ducha Świętego sprawiało, że mógł to być czas budowania 
i umacniania osobistej wiary. 

Każdy dzień rozpoczynał się od studiów biblijnych. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na sześć kilkutysięcznych grup (bowiem 
żadne miejsce poza Mercedes Benz Superdome nie było w stanie pomieścić takiej liczby osób). Następnie rozpoczynały się, trwające kilka 
godzin, bloki seminariów, warsztatów oraz grup dyskusyjnych. Jedno z seminariów  było prowadzone przez grupę naszych czeskich są-
siadów z Hawirzowa i Olbrachcic. Razem z działającym w ich kościele amerykańskim misjonarzem Benem, dzielili się swoimi doświad-
czeniami oraz świadectwami Bożego działania.

Równolegle do warsztatów odbywały się także Targi Możliwości, gdzie różne instytucje, chrześcijańskie uniwersytety, czy nawet 
banki przedstawiały swoje oferty. My – Polacy – również mieliśmy swoje stanowisko, na którym oprócz barw i symboli narodowych 
prezentowaliśmy nasz kościół. Targi Możliwości stanowiły dobrą okazję nie tylko do tego, by posłuchać o ciekawych inicjatywach, ale 
też by uczestniczyć w różnych projektach pomocy dla miasta - Nowego Orleanu. Amerykanie jako niesamowicie otwarty, emocjonalny 
i przebojowy naród chętnie brali udział w różnych tego typu akcjach. 

Ogromna liczba uczestników – 25 tys. młodych luteran – nie mniej przyprawiała o zawrót głowy, niż upalny i niesamowicie wilgotny 
klimat Nowego Orleanu. Jako goście z Polski, byliśmy pod wrażeniem tej ogromnej liczby młodych (w końcu to ponad 1/3 całej polskiej 
populacji luteran!). Jednak po rozmowach z wieloma osobami z różnych części USA, dowiedzieliśmy się, że i amerykańskim luteranom 
z LCMS nieobce jest uczucie bycia mniejszością. Dlatego tak bardzo doceniają możliwość zjazdu, gdzie mogą poczuć się wielką wspólnotą 
i uświadomić sobie na nowo, że nie są sami. Wydaje się, że poniekąd dlatego właśnie silnie akcentowano elementy luterańskiej doktryny. 

Amerykanie są niesamowitym narodem! Ich entuzjazm w stosunku do wszystkiego i wszystkich zdawał się być niewyczerpany. Co 
ciekawe, na czas zjazdu zorganizowano specjalną grupę wolontariuszy (nosili oni pomarańczowe koszulki), których zadaniem było try-
skanie energią i motywowanie uczestników poprzez nieustający uśmiech, przybijanie tzw. „piątek” czy „żółwików”.  Trudno dokładnie 
zliczyć ilości przybitych „piątek” i odpowiedzi na pytanie: „Hey! How are you?” (Cześć! Jak się masz?)!

Wolontariuszami byli jednak nie tylko młodzi ludzie, lecz również osoby w kwiecie wieku oraz na emeryturze. Przyjechały one z ca-
łych Stanów, by pomóc w organizacji imprezy. Na każdym kroku można było spotkać jedną z takich osób, noszącą żółtą koszulkę, gotową, 
by służyć radą oraz pomocą w kwestiach organizacyjnych. No i oczywiście – jak wszyscy – tryskającą energią!

Wiele grup, przyjeżdżając do Nowego Orle-
anu, musiało przemierzyć setki kilometrów, co 
wiązało się z ogromnymi kosztami transportu. 
Fundusze na przyjazd poszczególnych grup 
były zbierane przez samą młodzież poprzez 
różnego rodzaju akcje oraz przez parafie. Za-
angażowanie parafii jest wielkim świadectwem 
tego, że dostrzegają one sens inwestowania 
w rozwój duchowy młodych ludzi.

Trójosobowa polska grupa nie była jedyną 
zagraniczną – były również grupy z Kanady, 
Niemiec, Czech, Węgier, Tajwanu, Brazylii itd. 
Mimo tego, że obcokrajowców było niewielu, 
organizatorzy postanowili docenić i wykorzy-
stać ich obecność. Podczas ostatniego wieczoru 
każda zagraniczna grupa prezentowała swoją 
flagę oraz symbole narodowe, maszerując środ-
kiem hali (przypominało to ceremonię otwar-
cia igrzysk olimpijskich). To wydarzenie miało 
uzmysłowić zebranym, że jesteśmy jedną wiel-
ką wspólnotą w ciele Chrystusowym. 

Czas spędzony w Nowym Orleanie był pe-
łen wrażeń oraz nowych doświadczeń. Zosta-
ły nawiązane kontakty, które mamy nadzieję,  
będą owocować w przyszłości. Jesteśmy niesa-
mowicie wdzięczni naszemu proboszczowi ks. 
Markowi Londzinowi za umożliwienie nam 
wzięcia udziału w tej wyprawie. 

Delegaci parafii w Dzięgielowie

„Jedynie w Chrystusie”
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SPorT Wicemistrz Polski z Bażanowic
Miło nam poinformować, że Dawid Mielke z Bażanowic został tegorocznym wicemi-

strzem Polski w triathlonie, w kategorii młodzik 14-15 lat. Zawody odbyły się 27 lipca w Sła-
wie (woj. lubuskie).

Dawid reprezentuje barwy Uczniowskiego Klubu Sportowego Manta Kochłowice Ruda 
Śląska, gdyż na terenie Śląska Cieszyńskiego nie ma klubu, który szkoli w tej właśnie dyscypli-
nie. Na co dzień Dawid trenuje według planu przesyłanego mu przez trenera drogą mailową.

Przypomnijmy, że triathlon to połączenie 3 konkurencji: pływania, kolarstwa i biegania. 
Zawodnik wpierw płynie na otwartym akwenie (jezioro, zalew), następnie jedzie na rowerze, 
a na koniec biegnie. Czas końcowy obejmuje również zmianę stroju i sprzętu sportowego.

Mieszkaniec naszej gminy w swojej kategorii wiekowej standardowo pokonuje następują-
ce dystanse: 400 m pływania, 10 km jazdy na rowerze i 3 km biegu.

Moją przygodę z triathlonem rozpocząłem 3 lata temu. Zawsze lubiłem jeździć na rowerze, 
pływać i biegać, a triathlon łączy wszystkie te konkurencje. Najsilniej czuję się w jeździe na rowe-
rze, choć przygodę ze sportem rozpoczynałem od biegania. Już w szkole podstawowej, w latach 
2013 i 2014 uczestniczyłem w finale ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych w Łodzi, repre-
zentując nasz region.

Jestem bardzo szczęśliwy ze zdobycia drugiego miejsca w tegorocznych Mistrzostwach Polski 
w Sławie. Było to dla mnie samego zaskoczeniem, gdyż rywalizowałem tam z elitą Polski w tej 
dyscyplinie. Chciałbym podziękować moim rodzicom, którzy mnie wspierają i pomagają w upra-
wianiu triathlonu. Do tego sportu zachęcił mnie tata, który również uprawia tę dyscyplinę. Ro-
dzice zawożą mnie na treningi, jak również na zawody, które odbywają się zarówno w Polsce, jak 
i w Czechach oraz na Słowacji – mówi Dawid.

Zdobycie wicemistrzostwa Polski to nie jedyny sukces Dawida wywalczony w tym roku. 
Poniżej prezentujemy jego najważniejsze osiągnięcia z drugiego półrocza 2016 roku:

-  6 sierpnia - Kraków, Xterra Poland Międzynarodowe Cross triathlonowe zawody,  1 
miejsce kat. młodzik,

-  27 sierpnia - Karlowe Vary, Puchar Czech, 5 miejsce w kategorii młodzik,
-  11 września - Kraków, Iron dragon triathlon, 3 miejsce w kategorii 18-29 lat (!),
-  25 września - Bratysława, finał pucharu Słowacji w triathlonie, 2 miejsce w katego-

rii młodzik,
-  2 października – Częstochowa, Duathlon, 1 miejsce w kategorii junior.

Dodajmy również, że od kilku lat mieszkaniec Bażanowic, „szlifując” swoją formę, startuje m.in. w Silesiaman triathlon, Cross Bike 
Dzięgielów czy Lutnia Bike Maraton, gdzie zawsze zajmuje miejsce na podium w swojej kategorii.

Sukcesy 14-letniego Dawida, ucznia drugiej klasy Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, zostały dostrzeżone przez tre-
nerów kadry Polski. Na początku roku dostał on powołanie do kadry młodzików makroregionu południe Polski. Uczestniczył w zgrupowa-
niach kadry w Bukowinie Tatrzańskiej i Strawczynku koło Kielc. Pod okiem trenerów kadry zdobył cenne doświadczenie i przygotowanie, 
co pozwoliło mu na udany start w tegorocznych mistrzostwach Polski.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych!
Tekst Tomasz Lenkiewicz, foto z archiwum rodzinnego

28 września w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wręczono nagrody i wyróżnienia dla 
szkół, drużyn i sportowców indywidualnych, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe w 2015 r.

Wśród nagrodzonych znalazło się dziewięć szkół oraz ponad trzydziestu sportowców z po-
wiatu cieszyńskiego m.in. Kajetan Kajetanowicz, Janusz Rokicki oraz mieszkanka naszej gminy 
- Klaudia Szymańska. Mieszkanka Godziszowa, wraz z koleżankami, wywalczyła srebrny medal 
w Kumite drużynowym na Mistrzostwach Polski Karate Shotokan, które odbyły się 7 listopada 
2015 r. w Toruniu.  

W dniach 1-2 października br. Klaudia wzięła udział w turnieju karate w Czechach (XVII 
Euro Grand Prix – Pilsen), gdzie wywalczyła brąz w kategorii Kumite indywidualne U-21.  W za-
wodach wzięło udział 605 zawodników z 18 krajów. 

Niespełna tydzień później, w dniach 6-8 października mieszkanka Godziszowa uczestniczyła 
w zgrupowaniu kadry Polski w karate, które odbyło się w Bielsku-Białej. Zakończyło się ono 
udziałem zawodników kadry w X International Karate Grand Prix POLISH OPEN Bielsko-Biała. 
W rywalizacji wzięło udział ponad 1000 zawodników z blisko 30 państw. Miło nam poinformo-
wać, że mieszkanka naszej gminy, reprezentując Polskę, wywalczyła srebro w kategorii Kumite 
indywidualne U21 +68 kg.

Serdecznie gratulujemy!       Redakcja, foto Tomasz Lenkiewicz

Sportowe osiągnięcia Klaudii Szymańskiej

Dawid w kombinezonie pływackim

Dawid podczas biegu
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W czwartek, 29 września br., w sali sportowej Gimnazjum w Go-
leszowie odbył się turniej piłki siatkowej, którego organizatorem był 
Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Goleszów.

W rozgrywkach wzięły udział trzy drużyny: Gimnazjum Koń-
czyce Wielkie I, Gimnazjum Kończyce Wielkie II oraz gospodarz 
LKS „Olimpia” Goleszów.

Poniżej prezentujemy wyniki poszczególnych meczów: ·  LKS „Olimpia” Goleszów – Gimnazjum Kończyce Wielkie II 
25:6, 25:10·  Gimnazjum Kończyce Wielkie I - Gimnazjum Kończyce Wiel-
kie II  25:23, 25:17·  LKS „Olimpia” Goleszów – Gimnazjum Kończyce Wielkie I  
25:18, 25:20
Zwycięzcą turnieju została drużyna z Goleszowa przed Gim-

nazjum Kończyce Wielkie I oraz Gimnazjum Kończyce Wielkie II. 

25 września na strzelnicy sportowej Koła Łowieckiego „Hubertus” odbyły się Otwarte Zawody Strzeleckie z Karabinu Sportowego o Pu-
char Wójta Gminy Goleszów. Prawie 30 zawodników rywalizowało w 4 kategoriach wiekowych: kobiety, mężczyźni, chłopcy i dziewczęta. 
Wszyscy strzelali z karabinu sportowego 5,6 mm. Poniżej przedstawiamy najlepszych zawodników w swoich kategoriach:
mężczyźni

1. Seweryn Kędzior - 193 pkt
2. Tomasz Kolasiński - 182 pkt
3. Krzysztof Bułka - 176 pkt

kobiety
1. Magdalena Panek - 183 pkt
2. Paulina Mrózek - 75 pkt

chłopcy
1. Roman Gazda - 88 pkt
2. Piotr Pilch - 85 pkt 
3. Marcin Dadok - 79 pkt

dziewczęta
1. Dominika Balas - 75 pkt 
2. Ewelina Wychadańczuk - 74 pkt
3. Kinga Czyż - 63 pkt
Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk wój-

ta Krzysztofa Glajcara puchary, medale i dy-
plomy. Gratulujemy nagrodzonym i jednocześnie zapraszamy 16 października na kolejne zawody strzeleckie, tym razem o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Goleszów. Gratulujemy nagrodzonym!

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz

Zwyciężyła „Olimpia” Goleszów

Pojedynek na strzelnicy

Uczestnicy rozgrywek otrzymali napoje i słodycze, a drużyny – pu-
chary.

LKS „Olimpia” Goleszów dziękuje dyrekcji Gimnazjum w Gole-
szowie za możliwość organizacji turnieju w sali sportowej.

UWAGA!
Serdecznie zapraszamy chłopców z rocznika 2004-2007 oraz 
2002-2003 do udziału w bezpłatnych treningach piłki siat-
kowej, które odbywają się w poniedziałki i czwartki, w godz. 
17.00-18.30 na sali goleszowskiego gimnazjum.

Kierownik sekcji piłki siatkowej Marek Czyż
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W dniach 7-9 października w Żywcu odbyły się 
zawody łucznicze XII Puchar Beskidów, a w niedzielę 
również Mistrzostwa Polski Studentów. Były to ostatnie 
zawody na wolnym powietrzu, przed łucznikami se-
zon halowy.

W XII Pucharze Beskidów, który odbył się w pią-
tek i sobotę, LUKS „ORLIK” Goleszów reprezentowa-
li: Anna Stanieczek, Marzena Daduń oraz Przemysław 
Konecki. Zarówno w klasyfikacji kobiet, jak i mężczyzn, 
reprezentanci „ORLIK-a” zajęli drugie miejsca. Anna 
Stanieczek finałowy pojedynek przegrała z mistrzynią 
i rekordzistką świata z 2015 r. Marią Szkolną, a Przemy-
sław Konecki uległ w finale reprezentantowi gospodarzy 
Łukaszowi Lachowi. W zawodach zadebiutowała także 
druga reprezentantka LUKS „ORLIK” Goleszów Marze-
na Daduń, zajmując w rywalizacji kobiet 4 miejsce.

Natomiast w Mistrzostwach Polski Studentów zawodniczka ta wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Finałowy pojedynek przegra-
ła z Marią Szkolną.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Redakcja, foto z archiwum klubu

W sobotę 24 września na boisku sporto-
wym w Cieszynie odbyły się powiatowe zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Zawo-
dy zgromadziły rekordową liczbę drużyn – 25. 
Uroczystego otwarcia dokonali: Rafał Glajcar – 
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w Katowicach, Janusz Król – Starosta Cieszyński 
i Ryszard Macura – Burmistrz Cieszyna. 

Gminę Goleszów reprezentowała drużyna 
z Godziszowa. Zawody były dwuetapowe, pierw-
szą konkurencją była sztafeta, a później młodzi 
adepci rywalizowali w rozwinięciu bojowym. 
MDP Godziszów zajęła ostatecznie 14 miejsce 
w kategorii drużyn chłopięcych i mie-
szanych. 

Zdobyte w zawodach doświad-
czenie powinno procentować w przy-
szłości. Dziękujemy dh Tomkowi 
Niemczykowi za przygotowanie dru-
żyny, wszystkim druhom z Godziszo-
wa, którzy uczestniczyli w przygoto-
waniach oraz Zarządowi Gminnemu 
ZOSP RP w Goleszowie za pomoc or-
ganizacyjną.

Sławomir Gaszek

Sukcesy łuczników

Zawody Powiatowe Drużyn MDP

Od lewej: Marzena Daduń, Przemysław Konecki, Anna Stanieczek



Panorama Goleszowska – październik  2016 21

Aż 112 szachistek i szachistów reprezentują-
cych federacje Polski, Czech, Ukrainy i Białorusi 
zagrało 18 września br. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Goleszowie w XXIV Mokate Open. 
Niewątpliwą atrakcją był start srebrnej medalist-
ki zakończonej niedawno Olimpiady Szachowej 
w Baku, arcymistrzyni Kariny Szczepkowskiej. 

Spośród 140 startujących ekip Polskę wy-
przedziła jedynie reprezentacja Chin, a za nami 
znalazły się takie szachowe potęgi jak Ukraina 
czy Rosja. Jedno jest pewne: jest to najlepszy wy-
nik w historii naszych kobiecych szachów! Przy-
pomnijmy, że w ubiegłym roku mieliśmy przy-
jemność gościć także liderkę naszej medalowej 
ekipy, arcymistrzynię Monikę Soćko.

W tym turnieju klasę pokazał czeski mistrz 
międzynarodowy (IM) Vojtěch Zvardoň, który 
ani przez moment nie stracił kontroli nad prze-
biegiem rywalizacji i odebrał puchar zwycięzcy. 
Ukraińska mistrzyni międzynarodowa (WIM) 
Anastasja Rachmungułowa zajęła świetne, drugie miejsce, a w ostatniej rundzie, wy-
grywając z naszą medalistką, na podium stanął mistrz Maciej Mroziak. Bezspornie 
aktualnie najlepszy zawodnik Śląska Cieszyńskiego (Maciej trenuje zawodników SSz 
„Olimpia” Goleszów).

Piąty już szachowy sezon Mokate zakończy listopadowy, trzynastorundowy tur-
niej w szachach błyskawicznych o puchar głównego sponsora cyklu, biznesmena i mi-
łośnika szachów - Prezesa Zarządu Mokate Adama Mokrysza. Zapowiada się niezwy-
kle mocna obsada.

Warto nadmienić, że PZSzach jest już od kilku lat drugim najliczniejszym związ-
kiem sportowym w Polsce po piłce nożnej. Pewnie dzięki wprowadzaniu w wielu 
krajach obowiązkowych szachów do szkół, dyscyplina ta przeżywa znaczący wzrost 
popularności. Tylko w Polsce w centralnym rejestrze widnieje ponad 65 tysięcy czyn-
nych szachistów, co weekend organizowanych jest blisko 70 turniejów i to tylko takich, 
których serwisy umieszczane są w ogólnopolskiej bazie turniejowej.

Medialnie „przebijanie” się szachów jest, ze względu na specyfikę, trudniejsze niż 
dyscyplin rozgrywanych przy dużej publiczności w halach czy na stadionach. Tu nie wyrywa się 
krzesełek, nie odpala rac. Ale turnieje szachowe coraz częściej rozgrywane są na elektronicz-
nych szachownicach z możliwością bezpośrednich transmisji on-line, są stanowiska komenta-
torskie i są miejsca dla widowni, oczywiście niezakłócające rywalizacji.

Obecność medalistki olimpijskiej była okazją do krótkiej rozmowy. Dowiedzieliśmy się 
między innymi, jak wygląda temat dopingu w szachach. Turnieje szachowe trwają 7-14 dni, 
potrzeba mnóstwo godzin treningu, żeby utrzymać koncentrację na wysokim poziomie, a i fi-
zycznie trzeba podołać. Na poważnych turniejach zawodnicy poddawani są takiej samej kon-
troli antydopingowej, jak inni sportowcy. Na salę rozgrywek nie mogą wnosić nawet własnych 
długopisów, a próby wniesienia urządzeń elektronicznych kontrolują specjalne bramki.

Otrzymałem pocztówkę z podpisami całej naszej ekipy olimpijskiej z okazjonalnym znacz-
kiem pocztowym. Wspomnę też, że nasza męska drużyna w gronie 150 ekip zajęła świetne 7 
miejsce, co jest najlepszym osiągnięciem polskich męskich szachów od bodaj lat trzydziestych.

Wracając do naszego turnieju, na internetowej stronie Goleszowa znajdą państwo fotore-
portaż i linki do serwisu turnieju z kompletnymi wynikami.

Do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia zawodów przyczynili się między innymi: 
Krzysztof Macura, Monika Sitek, Beniamin Szklorz, Michał Cieślar i nasi młodzi zawodnicy – dziękuję Wam wszystkim za solidną pomoc, 
a Gminnemu Ośrodkowi Kultury – za udostępnienie sal i dobrą współpracę.

Tekst Karol Linert, foto Tomasz Lenkiewicz

C h C E S Z  Z A G R A ć  w  h A l O wą  P I ł K ę  n O ż n ą  I  S I At K ó w K ę ?
Gmina Goleszów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych sportowców amatorów do udziału w halowych roz-
grywkach w piłce nożnej i piłce siatkowej sezon 2016/2017.
Przewidywany start obu rozgrywek to przełom października i listopada 2016. Zakończenie luty/marzec 2017. Udział w roz-
grywkach jest bezpłatny. Prawo startu mają wszyscy zainteresowani miłośnicy sportu uprawiający te dyscypliny amatorsko.
Szczegółowe informacje Przemysław Misiarz tel. 602154368

Szachowe rozgrywki

 Karol Linert i Karina Szczepkowska-Horowska

Nagrodzeni najmłodsi zwycięzcy

Zawodnicy SSz „Olimpia”
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Godziny urzędowania:
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Referat Komunalny UG Goleszów
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tel.: 33 479 05 10-13, wew. 80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 05 17, 33 479 05 54
opsgol@wp.pl
Gminny Ośrodek Kultury
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
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gok@goleszow.com.pl
Gminna Biblioteka Publiczna
Goleszów, ul. Cieszyńska 25
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gbp.goleszow@onet.eu
www.goleszow.naszabiblioteka.com
Gminne Centrum Informacji oraz Punkt 
Informacji Turystycznej
Goleszów, ul. Cieszyńska 29
tel.: 33 479 99 28 wew. 18
mail: gcigoleszow@gmail.com

Zdjęcia obok

Piękne jubileusze
Świadomy praw i obowiązków... przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze mał-

żeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe - takie słowa wypowiadaliście w dniu, w któ-
rym składaliście sobie uroczystą przysięgę – powiedziała kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Goleszowie Joanna Pilch, witając seniorów.

Pary obchodzące swoje Złote i Diamentowe Gody spotkały się z władzami samo-
rządowymi w sali Gminnego Ośrodka Kultury w środę, 5 października br.

Programem artystycznym imprezę ubogacił Dziecięco-Młodzieżowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Goleszów”, a uroczysta pieśń „Ojcowski dom” została wyśpiewana 
przez wszystkich zebranych w pozycji stojącej.

Małżeństwa, które przeżyły ze sobą pół wieku, otrzymały medale przyznane 
przez Prezydenta RP. W jego imieniu wręczenia dokonali: wójt Krzysztof Glajcar, 
przewodniczący rady Bogusław Konecki i kierownik USC Joanna Pilch. 

Natomiast gromkie „Sto lat!” wybrzmiało przy wzniesionej lampce szampana 
i życzeniach wójta oraz przewodniczącego rady, którzy pogratulowali lat spędzo-
nych razem, wyrażając nadzieję, że doświadczenie i historie zacnych jubilatów staną 
się przykładem dla młodszych pokoleń.

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Janina i Wiesław Balawenderowie z Dzięgielowa, 
Maria i Edward Bierscy z Goleszowa, 
Longina i Jan Bujokowie z Dzięgielowa, 
Maria i Jerzy Bujokowie z Cisownicy, 
Helena i Jan Chmielowie z Dzięgielowa, 
Władysława i Jan Czyżowie z Cisownicy, 
Kazimiera i Jan Guznarowie z Bażanowic, 
Stanisława i Józef Haratykowie z Bażanowic, 
Anna i Jan Harwotowie z Bażanowic, 
Bronisława i Brunon Mendrkowie z Kisielowa, 
Zuzanna i Jerzy Michalikowie z Cisownicy, 
Emilia i Gustaw Morysowie z Lesznej Górnej, 
Emilia i Jan Nowakowie z Goleszowa,  
Edeltrauda i Eugeniusz Ostruszkowie z Dzięgielowa, 
Danuta i Karol Plintowie z Dzięgielowa,  
Halina i Jan Pustówkowie z Puńcowa, 
Cecylia i Jerzy Pustówkowie z Puńcowa, 
Olga i Ewaryst Rajwowie z Kisielowa, 
Genowefa i Karol Raszkowie z Godziszowa, 
Zofia i Piotr Sembolowie z Goleszowa, 
Wanda i Bogusław Sikorowie z Cisownicy, 
Maria i Jan Sztwiertniowie z Goleszowa, 
Stanisława i Rudolf Słowiokowie z Kozakowic Górnych, 
Emilia i Józef Wałascy z Lesznej Górnej, 
Emilia i Jan Wisełkowie z Goleszowa.

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
Krystyna i Bolesław Buczyńscy z Lesznej Górnej, 
Anna i Gustaw Cieślarowie z Godziszowa, 
Leokadia i Rudolf Fobrowie z Goleszowa, 
Wanda i Jan Hławiczkowie z Dzięgielowa, 
Helena i Karol Roikowie z Goleszowa, 
Wanda i Karol Sikorowie z Bażanowic.

Zachęceni do rozmów seniorzy wspominali dawne dzieje, żartowali. Były rów-
nież kwiaty i upominki. W miłej atmosferze, przy poczęstunku i pogawędkach spę-
dzono popołudnie.

Życzenia wszystkiego co najlepsze: błogosławieństwa Bożego, pogody ducha 
i długich lat w zdrowiu składa Redakcja „Panoramy Goleszowskiej”.

MSF
Fotoreportaż na www.goleszow.pl





24 września odbył się Rajd Rowe-
rowy Gminy Goleszów. Wzięli w nim 
udział mieszkańcy m.in. Goleszowa, 
Godziszowa, Kisielowa, Cisownicy, 
Kozakowic, Skoczowa i Cieszyna. 
Dwie osoby reprezentowały klub ro-
werowy AGR Victoria Hażlach, a 12 
osób Młodzieżową Drużynę Pożarni-
czą z Godziszowa.

Prawie 70 osób po ekumenicz-
nej modlitwie i w opaskach odbla-
skowych rozdanych przez Zastępcę 
Wójta Gminy Goleszów Grażynę 
Porębską-Jochacy wyruszyło spod 
goleszowskiej fontanny do Etno 
Chaty Topolej, gdzie czekał na nich 
marokański posiłek. Następny postój odbył się pod nowo wybudowaną wiatą 
przy OSP Godziszów, gdzie miejscowi strażacy poczęstowali kolarzy szarlotką 

(upieczoną przez panie z godziszowskiego KGW) oraz kawą i herbatą.
Z Godziszowa peleton udał się do zamku rycerskiego w Dzięgielowie, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów, które otrzy-

mali: Paulina Knopik z Goleszowa (najmłodszy kolarz - rocznik 2012), Józef Salecki z Goleszowa (najstarszy uczestnik – rocznik 1944), Katarzyna, 
Sławomir, Adam i Barbara Kolondra z Hażlacha (najliczniejsza rodzina - ex equo z rodziną Michał, Katarzyna, Karolina i Paulina Knopik z Gole-
szowa). Puchary i dyplomy wręczali: zastępca wójta Grażyna Porębska-Jochacy, Marek Węglorz („Ślimoki”) i sołtys Godziszowa Łukasz Żebrowski.

Organizatorem rajdu była Sekcja Kolarska PTTK „Ślimoki”. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Goleszów Krzysztof Glajcar, który ufun-
dował m.in. puchary i dyplomy dla uczestników. Komandorem rajdu był Marek Węglorz, ze strony gminy rajd koordynował Tomasz Lenkiewicz.

Organizatorzy dziękują Centrum Misji i Ewangelizacji z Dzięgielowa za bezpłatne wypożyczenie termosów na posiłek i herbatę.

Tekst i foto Tomasz Lenkiewicz    Fotoreportaż na www.goleszow.pl

Rajd Rowerowy Gminy Goleszów

W ostatni weekend wrześniowy
,,Ślimoki” zorganizowały Rajd Rowerowy

Na starcie wszyscy listę podpisali
Od Urzędu Gminy odblaski dostali

Uczestnicy z księżmi modlitwę zmówili
Z placu przy fontannie na Równię ruszyli
W ,,Topoleju” marokańską harirę podali

Siedli na rowery za Chełm pojechali
Pod nową wiatą szarlotkę i ciepłe napoje spożyli
Wąską, stromą dróżką do Dzięgielowa przybyli

Pod Chełmem awaria  mała się przytrafiła:
Chłopcu z Godziszowa przerzutka ,,strzeliła”

Przy zamku puchary i dyplomy wręczyli - po kiełbasie dali
Rycerski Zamek z właścicielem od środka poznali 
 W drodze powrotnej rowery od błota zbrudzili

Cali, szczęśliwi i zadowoleni na metę wrócili

Goleszów, 24 września 2016 r.
Paweł Piotr Małysz 

rajd rowerowy
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