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Liczba ludności w Gminie Nędza: 

� Nędza 
� Górki Śląskie 
� Babice 
� Zawada KsiąŜęca 
� Ciechowice 
� Łęg 
� Szymocice 
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Ogólna liczba urodzeń 
w  Gminie Nędza 

52 48 58 52 47 59 49 67 

Ogólna liczba zgonów 
w Gminie Nędza 

59 54 56 56 83 70 56 64 

Liczba wydanych  
dowodów osobistych 
w Gminie Nędza 

708 592 550 785 1437 547 358 425 
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MałŜeństwa zawarte w USC w Nędzy 
� konkordatowe 
� cywilne 
� zawarte za granicą, 

a wpisane do polskich ksiąg 
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Liczba zarejestrowanych aktów urodzeń sporządzonych 
za granicą 

6 6 4 4 11 15 5 5 

Nr 1 
 

styczeń 
2011 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała oraz Dyrekcja ZSG w Nędzy  

zapraszają  

05 lutego 2011 roku o godzinie 900  

wszystkich mieszkańców do sali gimnastycznej ZSG w Nędzy na  

NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGONOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGONOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGONOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO. 

 

Więcej informacji moŜna uzyskać pod numerem telefonu ZSG w Nędzy: 32/410 24 35 

Zapraszamy! 

Grzegorz Swoboda 



SESJA W PIGUŁCE 

Na sesji Rady Gminy Nędza zwołanej w dniu 28 grudnia 2010 r. Przewodniczący Rady Gminy Nędza oraz Wójt Gminy 
Nędza złoŜyli informację o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Nędza. Zmiana statutu dotyczyła 
między innymi stałych komisji powoływanych przez radę gminy. Po przyjętej zmianie rada powołuje: komisję rewizyjną, komisję 
finansów i rozwoju gospodarczego, komisję oświaty, kultury i sportu oraz komisję spraw społecznych i bezpieczeństwa. Zgodnie 
z zapisami statutu radny moŜe być członkiem najwyŜej dwóch stałych komisji. W statucie dokonano teŜ zmiany zapisów 
dotyczących protokołu z sesji rady gminy. Po zmianie protokół powinien zawierać m.in. wskazanie wniesienia przez radnego 
zdania odrębnego do treści uchwały. 

28 grudnia podjęto takŜe uchwałę w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla ZWiUK w Nędzy oraz podjęto uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nędza. 

Kolejna sesja Rady Gminy Nędza zaplanowana jest na 31 stycznia br. na godzinę 15.30.                      (j.b.) 
 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 

Nalewka z miodem i cytryną (miodówka) 
Składniki: 0,5 l spirytusu, sok z 1 kg cytryn, 1 l płynnego miodu 
 
Przygotowanie: Wyciśnięty sok z cytryn wymieszać ze spirytusem, a następnie powoli, ciągle mieszając łączyć z miodem. 

 
Przepisem podzielił się Antoni Kuźnik 

 

II FESTIWAL NAUKI W NĘDZY 

14.01.2011 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy 
odbył się II Festiwal Nauki pod hasłem Daj się porwać... Tematem 
głównym festiwalu jest energia wiatrowa. Festiwal podzielony został na 
2 części: konkursową oraz oficjalną. Część konkursowa polegała na 
rywalizacji wszystkich klas gimnazjalnych ZSG w Nędzy oraz dwóch 
druŜyn szkoły w Rudach, która była współorganizatorami festiwalu. 
KaŜda druŜyna na kilka tygodni przed festiwalem wytypowała swoich 
przedstawicieli do 10 konkurencji przedmiotowych. WaŜne, Ŝe wszyscy 
uczniowie reprezentowali swoją klasę w jakiejś konkurencji. 
Konkurencje przedmiotowe to: astronomiczna, matematyczno-
geograficzna, chemiczna, biologiczna, informatyczna, artystyczna, 
teatralna, muzyczna, fizyczna i przedsiębiorczości. Dodatkową 
konkurencją było strojenie sal zgodnie z wylosowaną tematyką. Drugą 
częścią była oficjalna prezentacja na sali gimnastycznej. Podczas części 
oficjalnej uczniowie zaprezentowali, m.in.: zbudowany przez siebie 
model elektrowni wiatrowej (sekcja przedsiębiorczości, opiekun Ireneusz Fiet); film pt. Zakręceni - film konkursowy w 
ogólnopolskim konkursie Matma mnie kręci - autorzy filmu: Hanna Czogalik, Ewa Krautwurst, Dorota Łyczek, (sekcja 
informatyczna, opiekun Małgorzata Machowska); film biorący udział w konkursie Aktywni uczniowie na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach - pt. Festiwal Nauki w naszej szkole - autorzy filmu  Hanna Czogalik, Ewa Krautwurst, Dorota Łyczek,(sekcja 
informatyczna, opiekun Małgorzata Machowska); prezentacje multimedialne dotyczące energii wiatrowej; występy wokalne 
naszych uczniów; zwycięzcy części konkursowej zaprezentowali swoje prace; uczniowie zaprezentowali doświadczenia 
chemiczne. Zwycięzcą konkursu została klasa 3A (wychowawca Anita Grycman) - nagrodą główną była wycieczka sfinansowana 
przez dyrektora szkoły Marię Czerwińską. Festiwal organizowany jest pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w ramach 
projektu Aktywny w szkole, aktywny w Ŝyciu. Projekt skierowany jest do społeczności gimnazjów: uczniów, nauczycieli oraz 
jednostek samorządu lokalnego. W projekcie bierze udział 80 szkół z terenu czterech województw. Szczególnie waŜnymi 
beneficjentami projektu są placówki z terenów wiejskich. Uczestnikami projektu są tylko dwie szkoły z powiatu raciborskiego: 
Rudy i Nędza. 

Zaproszeni na festiwal goście otrzymali w prezencie wykonany przez sekcję matematyczną kalendarz na 2011 rok 
opatrzony zdjęciami z projektu.  

Organizatorzy festiwalu to: koordynator projektu - wicedyrektor Bernadeta Oleszowska, nauczyciele matematyki 
Małgorzata Machowska i Joanna Galas oraz nauczyciel historii Ireneusz Fiet.     Małgorzata Machowska 

 



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – MARIA CZERWIŃSKA 
 

Jest Pani Dyrektorem Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Nędzy od ponad 2 
lat. Kiedy stawiała Pani swoje 
pierwsze kroki jako nauczyciel 
matematyki, myślała Pani o tym, by 
kiedyś pokierować szkołą? 
Kiedy zaczynałam pracę jako nauczyciel 
matematyki starałam się skupiać wszystkie 
swoje myśli i działania na nowym 
wyzwaniu, jakim stała się wtedy dla mnie 
praca w szkole i daleka byłam od myślenia 
o sobie jako zarządzającej szkołą. Jednak 
po kilku miesiącach pracy, podczas 
spotkania opłatkowego nauczycieli zamiast 
tradycyjnych Ŝyczeń: zdrowia, szczęścia i 
pomyślności w Nowym Roku, usłyszałam: 

„a ja Ŝyczę pani, Ŝeby pani została dyrektorem szkoły”, oczywiście 
byłam wtedy bardzo zaskoczona treścią tych Ŝyczeń i uznałam je 
jako Ŝart, lecz autor Ŝyczeń dodał: „zobaczy pani tak kiedyś będzie”. 
No i tak się stało, ale po 16 latach od wspomnianych Ŝyczeń.   
 
Co było największym problemem pierwszych dni Pani 
urzędowania? 
Zacznę moŜe od krótkiego wstępu. Patrząc na szkołę jako nauczyciel 
widzi się głównie jej sferę dydaktyczną i wychowawczą. Patrząc na 
szkołę jako dyrektor trzeba widzieć ją jako nauczyciel-manager, 
owszem nadal waŜna jest dydaktyka, wychowanie i opieka, ale 
oprócz tego dochodzi bycie pracodawcą, zarządcą budynku, 
gospodarowanie budŜetem, sprawne poruszanie się w przepisach 
prawa oświatowego i wiele innych spraw, za które dyrektor jest 
odpowiedzialny. Biorąc pod uwagę powyŜsze i wracając myślami do 
swoich pierwszych kroków jako dyrektor, przyznam, Ŝe pierwsze dni 
urzędowania były dla mnie czasem wielu zmian, zwłaszcza w kwestii 
postrzegania szkoły jako „wachlarza” problemów. Jeśli miałabym 
jednak wskazać to, co było dla mnie problemem, to stawiam na 
zarządzanie czasem, po prostu trzeba było przeorganizować swoją 
dotychczasową pracę i znaleźć czas  na zajęcie się kaŜdym aspektem 
Ŝycia szkoły.    
 
Jak Pani sądzi – czym Pani „urzekła” komisję wygrywając 
parę lat temu konkurs na Dyrektora ZSG w Nędzy? 
Komisja konkursowa raczej nie uzasadnia swojego wyboru, po 
tajnym głosowaniu przystępuje od razu do ogłoszenia wyników 
konkursu. Mogę się tu pokusić jedynie o swoje przypuszczenia, czym 
kierowali się członkowie komisji wybierając moją kandydaturę i 
podsumować na wesoło: urok osobisty? Bądź na powaŜnie: dobra 
koncepcja pracy szkoły?  
 
Jak dowiedziała się GS dba Pani nie tylko o swoje 
doskonalenie zawodowe, ale i o ustawiczny rozwój 
nauczycieli ZSG w Nędzy. Co ceni Pani najbardziej w swoim 
gronie pedagogicznym? 
Zgadza się. Bardzo dbam o swoje doskonalenie zawodowe, stale 
uczestniczę w ogólnopolskich konferencjach i kongresach dla 
dyrektorów szkół, pochwalę się takŜe ukończeniem Podyplomowych 
Studiów Liderów Oświaty, ale dbam teŜ o doskonalenie zawodowe 
moich nauczycieli organizując specjalistyczne szkolenia dla całego 
grona. Wśród grona pedagogicznego jest wiele osób, które nie 
poprzestają na moich propozycjach szkoleń i uczestniczą w wielu 
innych formach doskonalenia: warsztatach, szkoleniach, 
konferencjach kosztem swojego wolnego czasu. Bardzo cenię 
właśnie takich nauczycieli, którzy stale dąŜą do podnoszenia swojej 
wiedzy, kwalifikacji, umiejętności i nie poprzestają na tym, czego 
nauczyli się ileś lat temu, bo zdają sobie sprawę, Ŝe trzeba na 
bieŜąco dostosowywać się do zmian, jakie zachodzą w rzeczywistości 
szkolnej. 
 
Jak oceniłaby Pani poziom nauczania w Pani szkole? 
Trudno jednym określeniem dokonać oceny poziomu nauczania, ale 
uznam go za zadowalający, bo z jednych przedmiotów jest bardzo 
wysoki, z innych wysoki, a z jeszcze innych…    
 
Co oferuje dzieciom ZSG w Nędzy poza zajęciami szkolnymi? 
Mamy w swojej ofercie zajęć pozalekcyjnych szeroką paletę zajęć 
począwszy od kółek przedmiotowych, przez kółka zainteresowań 
takie jak plastyczne, fotograficzne, językowe (j.rosyjski, j.francuski) 

do róŜnych zajęć sportowych. Oprócz tego uczniowie mogą korzystać 
z wyjazdów na basen, wyjazdów do kina, na lodowisko. 
Organizujemy takŜe wiele imprez w godzinach popołudniowych np.: 
wieczór czytania bajek, maraton filmowy, dyskoteki. 
Czy jest coś, co na stałe zagościło w tradycji czy w wizytówce 
szkoły, a jest wyłącznie Pani zasługą? 
Zacznę od wizytówki i myślę, Ŝe na stałe wpisuję się tutaj dziennik 
elektroniczny, który na początku wywołał wiele kontrowersji, 
zwłaszcza wśród nauczycieli, jednak w dobie masowej 
komputeryzacji uwaŜam to przedsięwzięcie za uzasadnione. 
Trudno mówić po dwóch latach o wypracowaniu tradycji, ale jak na 
razie mogę pochwalić wprowadzeniem takich elementów jak: 
uroczystość pasowania na ucznia dla klas pierwszych przy udziale 
rodziców, odrębna uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas 
III gimnazjum, całoroczny ranking klas (najlepsza klasa ma 
ufundowaną jednodniową wycieczkę), ogólne spotkania z rodzicami, 
pojawiły się takŜe tabla naszych absolwentów, no a inne to chyba  
jeszcze  przede mną.   
 
Jednak bez wątpienia wielką Pani zasługą jest pozyskiwanie 
środków pozabudŜetowych na rzecz szkoły. Czy na początku 
kadencji zrobiła sobie Pani jakiś harmonogram i teraz go 
systematycznie realizuje, czy te potrzeby szkoły są 
odkrywane na bieŜąco? 
Odpowiem najpierw krótko ani jedno, ani drugie. Pozyskiwanie 
środków pozabudŜetowych uzaleŜnione jest od oferty projektów 
unijnych, czy programów rządowych. Jak tylko taka się pojawia 
zaraz jako szkoła próbujemy swoich sił, składając odpowiedni 
wniosek i jak na razie się udaje. Tu mogę się pochwalić pozyskaniem 
środków z rządowego programu Radosna Szkoła na dwa miejsca 
zabaw i plac zabaw (otwarcie wiosną), uczestniczymy takŜe w 
projektach unijnych: „Aktywny w szkole, aktywny w Ŝyciu”, 
„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, z których 
mamy korzyści finansowe i rzeczowe w postaci tablicy interaktywnej, 
pomocy dydaktycznych, natomiast stałą dostawę porcji owoców i 
warzyw dla uczniów klas I-III zapewnia program „Owoce w szkole”. 
Myślę, Ŝe w tym miejscu jest teŜ okazja wspomnieć o środkach 
pozabudŜetowych, za jakie naleŜy uznać takŜe pracę i 
zaangaŜowanie rodziców. Chodzi mi tu głównie o zaakcentowanie 
udziału rodziców w malowaniu klas, dzięki którym mamy juŜ 
pomalowanych w szkole 18 z 21 sal lekcyjnych, proszę sobie 
wyobrazić koszt pomalowania tylu sal, a to kosztowało tylko wolny 
czas i dobra wolę rodziców.  
 
Będąc nauczycielem, trzeba mieć niezliczone pokłady 
cierpliwości i wewnętrznego spokoju. Czy często puszczają 
nerwy? Pani sposób na niezdyscyplinowanych uczniów? 
To prawda, Ŝe potrzeba ogromnej cierpliwości, ale myślę, Ŝe to 
przychodzi teŜ z czasem. Staram się, Ŝeby nerwy nie puszczały, 
jednak nie zawsze się to udaje. Uczniowie juŜ wiedzą, Ŝe moim 
objawem puszczania nerwów jest wygłaszanie expose na lekcji, bądź 
apelu na temat np.: uczciwości (przy odpisywaniu zadań), 
wywiązywaniu się z obowiązków (gdy uczniowie się nie uczą), 
poszanowaniu mienia ( gdy zastanę popisane ławki, zdemolowaną 
klasę), przestrzeganiu norm Ŝycia społecznego (gdy uczniowie 
zachowują się niewłaściwie) itp. A mój sposób na 
niezdyscyplinowanych to takie tempo lekcji, Ŝe uczniowie nawet nie 
mają czasu, Ŝeby pomyśleć o czymś innym niŜ matematyka. 
 
Największa poraŜka dla nauczyciela Pani zdaniem to… 
Brak umiejętności zainteresowania swoim przedmiotem, co 
przekłada się na brak dyscypliny w klasie podczas zajęć. 
 
Media straszą niŜem demograficznym, którego następstwem 
jest malejąca liczba dzieci w kolejnych rocznikach. Czy 
zaobserwowała Pani zmiany w szkole w Nędzy? Jaki ma to 
wpływ na organizację zajęć w szkole? 
Rzeczywiście obserwuje się spadek liczby dzieci, jednak na razie nie 
przekłada się on na spadek liczby oddziałów w naszej szkole, a tym 
samym moi nauczyciele nie są naraŜeni na utratę etatów. 
 
A tak całkiem prywatnie to Maria Czerwińska jest… 
osobą, która moŜe powtórzyć za Thomasem Edisonem: „Nie 
przepracowałam ani jednego dnia w swoim Ŝyciu. Wszystko co 
robiłam, robiłam z przyjemnością”.       (j.b.)

 



PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona. Na zdjęciu 
obok kościół w Zawadzie KsiąŜęcej. 

 
Był taki dzień. Było to 29 stycznia 1945 roku. W 

południe juŜ słychać było kanonadę z dział róŜnego kalibru 
od wschodu. Mieszkańcy Zawady Ks. przebywali juŜ w 
piwnicach, oczekując ze strachem na „wyzwolicieli”. W 
Zawadzie i w najbliŜszych wioskach Wehrmachtu nie było. 
Mosty na Odrze były wysadzone. Odra była nie do 
przebycia, nie była zamarznięta. NieduŜy opór Wehrmachtu 
był po lewej stronie Odry. W zasadzie większość 
mieszkańców (kobiety, dzieci, starzy ludzie) nie opuściła 
swoich domostw, licząc na litość Rusów. Nawet ksiądz 
Pelka nie znając gwary zawadzkiej nie opuścił swoich 
owieczek. Kobiety w podeszłym wieku, chodzące w 
mazelonkach chroniły proboszcza. Pod wieczór, od strony 
Nędzy, przybyły Rusy. Były to grupy zwiadowcze. Dopiero 
wczesnym rankiem weszła do wsi horda azjatycka – czołgi, 
armaty, masa powozów konnych. Piechurzy Armii 
Czerwonej z krzykiem wchodzili do poiwnic wołając: „ Gdie 
giermańcy, gdie panienki, gdie wodka, gdie czasy 
(zegarki)!”. A panny od 15-17 lat siedziały w kątach piwnicy 
obleczone w szmaty starych kobiet. Po paru dniach zaczęło 
się wypędzanie wszystkich mieszkańców Zawady, 
Szychowic i Łęgu w kierunku Nędzy, Kuźni Raciborskiej, Rud 
i Pilchowic. W ciągu dwóch miesięcy Rusy wytępiły całą 
zwierzynę hodowlaną, psy, koty, kury, gołębie. Zapasy 
zboŜa i to wszystko co moŜna było zjeść, wszystko padło ich 
łupem. Nie potrafili sobie wytłumaczyć, jak owoce znalazły 
się w krałzach: „Kak ty, jup twoja mać wchadiła”. 

W tym czasie front się zatrzymał na Odrze. 
Nastąpiła wzajemna wymiana ognia. W połowie lutego 
ustawiono na obecnej ulicy Koszykowej cięŜkie moździerze, 

z których ostrzelano 
zamek Eichendorfa 
w Łubowicach. 
Zamek doszczętnie spłonął. Zaś z powodu ostrzału z 
Brzeźnicy spłonęły dwa wiatraki z XVIII wieku oraz wieŜa 
kościelna. W wyniku działań wojennych spłonęła jedna 
stodoła drewniana i dwa domy. Na polach między 
ŁęŜczokiem a Zawadą dochodziło do walk między 
Werhmachtem a oddziałami Armi Czerwonej. Na 
pobojowisku zostały czołgi, ruskie i niemieckie armaty, 
dziesiątki poległych Ŝołnierzy. Rusy swoich pochowali na 
zawadzkim cmentarzu, polegli z drugiej strony leŜeli na 
polach aŜ do przyjścia mieszkańców z wygnania 
(pierwszego kwietnia, święta Wielkiej Nocy). Pochowano ich 
w masowym grobie, koło Szczyrkowej drogi. 

Zaminowano obszar pod ŁęŜczokiem w kierunku 
Łęgu. Na tych zaminowanych polach po odejściu Rusów 
zginęło, albo zostało inwalidami wielu młodych ludzi z 
Zawady, Szychowic i Łęgu. 

Po przyjściu z wygnania mieszkańcy zostali bez 
środków do Ŝycia. Dzieci i kobiety ruszyły do Raciborza 
szukając poŜywienia w sklepach juŜ teŜ wyplądrowanych. 
Szukano jedzenia we wsiach powiatu rybnickiego, gdzie 
Rusy nie plądrowali (stara Polska). Z Polskiej Cerekwi 
przywoŜono na małych wózkach buraki cukrowe, z których 
produkowano syrop i bimber (środek przeciw tyfusowi). 
Panowała wszawica i epidemia tyfusu. Dopiero Ŝniwa 
zaspokoiły głód. 

             Spisał Jan Baron 
 

SIATKÓWKA W GMINIE 

Zapraszamy na rozgrywki siatkówki. Mecze u gospodarzy – czyli VT Nędza -  to piątki o godz. 18.30. w hali sportowej 
LKS Nędza przy ulicy Sportowej w Nędzy. Szczegółowy terminarz rozgrywek moŜna znaleźć na stronie internetowej 
www.liga.miastorybnik.pl. 
Rozegrane spotkania: 

� 15 grudnia:        Jar-Trans Fox Pszów   3:0  VT Nędza 
� 14 stycznia  VT Nędza    0:3  Dwójka Świerklany śywiec Zdrój 

   
GS przedstawia sylwetkę ostatniego juŜ zawodnika druŜyny VT Nędza - jej kapitana. Nie potrafię sobie wyobrazić tej druŜyny bez 

Tomka. To taki jej dobry duch, a zarazem - jako kapitan - filar. Zarówno na boisku jak i 
poza nim. To, co na pewno go wyróŜnia to waleczność. Tomek to prawdziwy wojownik. Na 
boisku nigdy nie zwiesza głowy, nie poddaje sie, działa motywująco na druŜynę np.  
zaprowadzając spokój. Jego powaŜne podejście do sportu ma ogromny wpływ na  
druŜynę. Tomka w ubiegłym roku spotkała cięŜka kontuzja, jednak po powrocie  
na boisko pokazuje, Ŝe jest nie do złamania. Siatkarsko Tomek jest bardzo  
wszechstronny - dysponuje znakomitą zagrywnką, gra ofiarnie w obronie, jego  
przyjęcie prawie zawsze jest w tzw. "punkt". Jako środkowy świetnie gra  
blokiem. Jako kolega jest niezastąpiony. Jego niebagatelny humor rozbawia  
nas zawsze. Wszystkich traktuje równo, na celu zawsze ma dobro druŜyny.  

� Imię:  Tomasz 

� Nazwisko: Mozgawa 

� Wzrost:  189 cm 

� Wiek:  39 lat 

� pozycja: środkowy bloku 

� zainteresowania: sport (zapalony kibic FC Barcelona), dobry film 
� jeśli nie siatkówka to ... grałby w piłkę noŜną lub koszykówkę. 

 
Informacja: JL 



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 

Serce dla serca – pod takim hasłem przewodnim 
realizowaliśmy w naszej placówce Tydzień Wolontariatu. Bo choć 
babicka szkoła jest niewielka, to serca dzieci są wielkie. Od lat 
chętnie bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych. W tym 
roku zbieramy plastykowe nakrętki i po raz kolejny bierzemy 
udział w akcji Góra Grosza. 

Z równie wielkim zapałem przystąpiliśmy do Tygodnia 
Wolontariatu. Inaugurację tygodnia rozpoczęliśmy od uroczystego 
apelu, na którym wprowadziliśmy wszystkich uczniów w tematykę 
i ideę wolontariatu. Zapoznaliśmy się z sylwetkami patronów: 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego i ambasadora akcji, 
Tomasza Majewskiego. Ogłosiliśmy wiele ciekawych konkursów. 
Gościliśmy w szkole św. Mikołaja, który wielu z nas kojarzy się z 
niesieniem radości i pomocy. Podczas akcji Dzieci – dzieciom i Mam dobre serce – pomagam zorganizowaliśmy zbiórkę słodyczy, 
zabawek, ubrań i przyborów szkolnych, które w ostatnim dniu najaktywniejsi  wolontariusze wraz z opiekunem i 
przedstawicielem Rady Rodziców zawieźli gminnym busikiem do Domu Dziecka przy klasztorze Annuntiata w Raciborzu. W dniu 
pod hasłem Do serca przytul psa, weź na kolana kota – wspieramy zwierzęta zimą przeprowadziliśmy zbiórkę karmy, naczyń i 
koców, które nasza delegacja zawiozła do schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Raciborzu. Dzieci wraz z rodzicami w ramach 
konkursu Najciekawszy karmnik wykonały przepiękne karmniki dla ptaków, które wywieszono przed budynkiem szkolnym. 
Uczniowie wzięli udział w warsztatach i pogadankach  na temat szacunku, dobroci i idei wspomagania z panią psycholog i 
pracownikiem Caritas. Efektem końcowym tych spotkań były przepiękne plakaty wykonane przez poszczególne klasy. W 
konkursie plastycznym dla najmłodszych i literackim dla klas starszych Mam dobre serce – pomagam wyróŜniono i nagrodzono 
bardzo ciekawe prace. Dyrektor Hanna Kowalska chwaląc wszystkich za tak wielkie zaangaŜowanie i udział w Tygodniu 
Wolontariatu, zasponsorowała nagrody i dyplomy konkursowe oraz zorganizowała nam wyjazd do Raciborza w celu przekazania 
darów.  A my, podliczając ogromną ilość (na tak małą szkołę) zebranych darów i podsumowując akcję, wyraziliśmy 
samozadowolenie i chęć pomocy innym w przyszłości. Wszak myśl przewodnia naszej szkolnej akcji to: Pomagamy, będziemy 
pomagać nadal…          Alicja Wiśniewska, ZSP Babice  
 

Świąteczny  czas  to gorący okres występów uczniów 
ZSG w Nędzy: Świąteczny Kiermasz Szkolny, wigilia dla osób 
samotnych organizowana przez GOPS, koncert kolęd i 
pastorałek w Kościele Parafialnym pw. Matki Boskiej 
RóŜańcowej - to tylko niektóre z nich. Mimo to znaleźli czas na 
przygotowania i udział w konkursach, w których odnieśli szereg 
sukcesów.   

17 grudnia 2010 r. zespół fletowy klas IV- VI  w 
składzie: Monika Pielczyk, Julia Czerwińska, Anna 

Krycińska, Hanna Galas, Katarzyna Pala, Katarzyna 

Piechula zajął I miejsce w jubileuszowym X Powiatowym 
Konkursie o Tytuł Mistrza Fletu na najlepiej wykonane utwory 
muzyki boŜonarodzeniowej. 

5 stycznia 2011 r. duet Katarzyna Pala i Hanna Galas 
wziął udział w IV Miejskim i Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek pod patronatem Prezydenta Raciborza i Starosty 
Raciborskiego. Uczennice odniosły ogromny sukces zdobywając Grand Prix Festiwalu. Dodatkowym wyróŜnieniem dla 
zwycięskiego zespołu było zaproszenie do udziału w Koncercie Kolęd i Pastorałek w ramach XX Regionalnych Spotkań Wspólnot 
Śpiewaczych w Kościele NSPJ w Raciborzu 16 stycznia 2011 r. W tym samym konkursie szkołę  reprezentował równieŜ zespół 
wokalny klas I- III w składzie: Martyna Wiesner, Patrycja Paris, Wiktoria Achtelik, Karolina Bartuzelska, Julia Białek, 
Natalia Pielczyk, Danika Widera. Początkujący zespół najmłodszych klas zdobył wyróŜnienie I stopnia. Opiekunem wszystkich 
grup jest nauczyciel kształcenia zintegrowanego i muzyki Sylwia Linek.            Sylwia Linek, ZSG Nędza 
 

 W dniu 16 grudnia 2010r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Zawadzie KsiąŜęcej odbyło się przedstawienie jasełkowe. W pierwszej 
części widowiska wystąpili uczniowie klas I-III, którzy zostali 
przygotowani pod kierunkiem Ireny Gzuk, Dorota Zając i M. Dzumyk. 
Po najmłodszych uczniach swoją inscenizację boŜonarodzeniową 
przedstawili uczniowie klas IV-VI przygotowani przez K. Garbas i 
Aleksandrę Fronię.  

Niepowtarzalna świąteczna atmosfera  oraz program artystyczny 
o duŜym stopniu trudności, nasycony efektami dźwiękowymi oraz 
pięknymi boŜonarodzeniowymi piosenkami zachwyciły przybyłych gości. 
Strona muzyczna przedstawienia zawierała kolędy i pastorałki w 
oryginalnym, współczesnym wykonaniu. Taniec ŚnieŜynek wprawił 
wszystkich w świąteczny nastrój. Stroje uczniów były dopracowane i zachwycające, co jest zasługą rodziców. Świąteczna 
dekoracja sali pozwalała poczuć bliskość zbliŜających się świąt BoŜego Narodzenia. Jasełka organizowane były po raz jedenasty. 
Dzieci miały moŜliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.         Ola Fronia, ZSP Zawada Ks. 



Święta BoŜego Narodzenia, to szczególny czas spotkań i 
refleksji, podziękowań   i składania Ŝyczeń. To czas, w którym 
odczuwamy najsilniejszy związek z naszymi tradycjami. W tej 
wyjątkowej atmosferze  uczniowie klas młodszych Zespołu Szkolno – 
Gimnazjalnego w Nędzy przygotowali wigilijne spotkania opłatkowe na 
które zaprosili swoich bliskich. Tradycja opłatkowych spotkań w naszej 
szkole umacnia się coraz bardziej. KaŜda z klas I-III z pełnym 
zaangaŜowaniem przygotowuje przyjęcia wigilijne. Dzieci na zajęciach 
pieką ciasteczka, robią świąteczne dekoracje, przygotowują jasełka lub 
przedstawienia o tematyce świątecznej oraz własnoręcznie wykonują 
upominki dla swoich bliskich.  
Taką wigilię zorganizowała równieŜ 20. 12.2010r. klasa I b wraz z 
wychowawcą Barbarą Rerich.  Z tej okazji dzieci przygotowały 
przedstawienie o tradycjach i zwyczajach świątecznych pt. W blasku 
choinki. Wspólnie z rodzicami śpiewały kolędy, składały sobie Ŝyczenia i 
dzieliły się opłatkiem. Wręczyły rodzicom wykonane przez siebie na 
zajęciach upominki, a następnie zaproszono wszystkich do stołu. Wigilijny stół pięknie udekorowany, prezentował się okazale, bo 
wśród tradycyjnych potraw królowały wykwintne ciasta i ciasteczka przygotowane przez rodziców. Wystrój sali i choinka, pięknie 
prezentujący się stół złoŜyły się na stworzenie świątecznego nastroju i atmosfery pełnej ciepła i wzajemnej Ŝyczliwości.                             
                        Barbara Rerich, ZSG Nędza 
 
 

JuŜ 5 grudnia 2010 r. w Zawadzie Ks. zapanował nastrój świąteczny. 
Biblioteka w Zawadzie Ks. wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Nędzy zorganizowała 
w sali OSP Kiermasz Świąteczny. Goście kiermaszu spędzili popołudniowe chwile przy 
dźwiękach kolęd częstując się kawą, ciastami oraz grzańcem.  

Na atrakcyjność kiermaszu zapracowały twórczynie stroików i świątecznych 
ozdób: Ewelina Błaszczok, Monika Dobiasz, Jadwiga Ganc, GraŜyna Gawlik, 

Ewelina Król, Mirela Piela, Rita 

Ryszka, Genowefa Sobocik, Dorota 

Szczyrbowska oraz Hildegarda 

Wilczek. Pyszne ciasta piekły: Ilona 

Bluszcz, Weronika Brauner, Maria 

Gawlik, Irena Gorus, Karina Gzuk, Sabina Król, Iwona Lamla, Krystyna 

Lasak, Dorota Przybyła i Sylwia Rzycka. Zaś gorące napoje zasponsorował 
Julian Skwierczyński – radny z Zawady Ks. 

Dochód z kiermaszu jest przeznaczony na zakup ksiąŜek dla biblioteki w 
Zawadzie Ks. Stąd wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania 
tak wspaniałego popołudnia, Biblioteka w Zawadzie Ks. składa serdeczne 
podziękowania.     Małgorzata Franica – Skwierczyńska 

 
Świetlica środowiskowa w Babicach dzięki programowi Uczymy się pomagać zaoferowała dzieciom w poprzednim okresie 

wiele atrakcji: wyjazd do Muzuem w Raciborzu, na lodowisko, pod pomnik Ofiar Oświęcimskich w Górkach Ślaskich. Świetlica 
dzięki zaproszeniu TPD i ZHP umoŜliwiła dzieciom wyjazd na kąpielisko „Wodnik”, naukę alfabetu Morse’a, wprowadziła zajęcia z 
pierwszej pomocy, urządziła piknik, ognisko oraz imprezę mikołajkową. Podopieczni Krystyny Niemiec spotkali się takŜe z 
przedstawicielami Gminy, Nowin Raciborskich oraz radia Vanessa. 

Bywalcy świetlicy środowiskowej w Babicach brali udział w wielu konkursach organizowanych na szczeblu 
międzygminnym, powiatowym, a takŜe ogólnopolskim. I tak w zawodach sportowych I miejsce wywalczyła Natalia 

Haberkiewicz. W konkursie plastycznych nagrody zdobyli kolejno: Dominika Machecka, Emilia Marcalik, Weronika Jeger. 
W powiatowych konkursach plastycznych wyróŜnienia przyznano Mateuszowi Marcalikowi oraz Dominice Macheckiej, która 
zdobyła takŜe nagrodę indywidualną. Zaś wyróŜnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym przypadło Patrycji Serafin. 

Wychowankowie świetlicy wraz z opiekunką na łamach GS składają serdeczne podziękowania dla wszystkich sponsorów 
oraz dla Wójta Gminy Nędza.                  (j.b.) 

 

Kolędowanie w Ciechowicach, Łęgu i Zawadzie Ks. ma juŜ 22-letnią tradycję, a inicjatorami byli Dorota i Tadeusz 

Szczyrbowscy. W tym roku trzy grupy kolędników ze śpiewem kolęd oraz Ŝyczeniami dobrego roku dla mieszkańców odwiedzali 
domy naszych wiosek. Datki zebrane przez kolędników jak co roku zostały przeznaczone na misje a słodycze radowały serca 
dzieci.                        Małgorzata Franica – 

Skwierczyńska  



Z I L W E S T E R 

                                           
 Witom Wos tu wszystkich bardzo 
piyknie! ToŜ świynta przeleciały i 
zilwester na karku. Krom tygo fajnygo 
fajeruwanio to tyn zilwester jest taki 

trocha złodziyj – bo zaś nom jedyn rok ze Ŝycio 
ukradnie. Ale niech mu tam bydzie. Za bajtli to 
dopiyro było szpasu. Na wieczor tak wele łosme jak 
juŜ ci kerzi chcom fajeruwać porozłaziyli se po familiji 
abo somsiadach to my schodziyli se do jedny 
chałupy. Pryndzy juŜ byli my ugodani u kogo. Wiycie 
my były trzi praje take rownioczki, do tygo naszo 
somsiadka. Dalszo bo dalszo, ale dycki była 
nojlepszom kamratkom. Co drugi rok zilwester mama 
robiyła u nos doma, toŜ przijechali jeszcze ujec ze 
ciotkom no i kuzyny ze Rogola. To było szpasu. 
Nojprzod to my szli na szpacyr na chałupy ze drogi 
połoglondać kerzi fajerujom, a u kerych idzie 
nojprzod fortki powyciongać. Te powyciongane fortki 
ustawiali my potym pod płotym ze tartaku, abo 
wynosiyli na kraj do „Przibyłowygo losku”. Tam kaj 
fajeruwali to naznosiyli my ze szopek desek, siana 
abo słoma i poukłodali pod dźwiyrzami. Jedyn roz jak 
byli my na zilwestra kaj indzi to pamiyntom go do 
dzisia. Trza Wom wiedzieć, Ŝe je to juŜ cztyrdzieści 
lot do zadku. No toŜ prziszła dwanosto we nocy. 
Starsi we chałupie – ujce, ciotki, omy, opy zaczli se 
skłodać Ŝyczynia, a my na chałupy. Co my mieli 
wtedy szpasu. Nojprzod poszli my łod kuzina do 
somsiada. Postawiyli my mu kotucz wele dŜwiyrzy. 
Na kotucz dali my dwa bale siana i kartka 
naszkryflano „To je śniodaniy dlo łosła – keri we 
zilwestra som doma siedzi”. Wszysko to było skuli 
tygo co tyn karlus był tak na łoko we naszym wieku. 
Dwa dni pryndzy kuzin mu padoł co pudymy błozna 
robić. Łon zaś padoł co mamulka ze tacikym idom do 
dalszych somsiadow a łon nie chce i bydzie doma. 
Jeszcze padoł nom co we nocy to łonymu se chce 
spać i nikaj łaziył ni bydzie. Wiedzieli my tyŜ co ze 
niygo był  bojonczek ni ze ty ziymie. No toŜ tak co 
godzina szli my mu poklupać na dźwiyrza, abo psa 
postraszyć coby fest larmuwoł, abo jeszcze 
cingowymi ajmrami pod łoknym poczaskać. Robili my 
to skuli tygo coby łon ni poradziył spać. Skuli tygo, co 

ni chcioł iść z nami to spać tyŜ ni mog. U inkszygo 
dalszygo somsiada widzieli my Ŝe je fajer. Łokna ze 
izby mieli we strona banowka zaś dźwiyrza łod druge 
strony – to je łod drogi. Kuzin padoł co łoni tam 
fajerujom i na dwor ni wylazujom. No toŜ mogecie se 
to forszteluwać. Lejziymy. Na placu we rogu leŜały 
deski, toŜ posnosiyli my je i łoprzyli o lałba. Jedyn 
wloz na lałba i jy tam poukłodoł. Fortki ni szło 
wyciongnyć, bo była przidrotuwano na fest. ToŜ łod 
pojszodka łotwarli my wrota. To było jeszcze wszysko 
mało. Na placu stoła buda łod psa. Kuzin padoł co 
psa tam ni ma. ToŜ pakli my ta buda we sztyrech i po 
cichu zaniyśli przed dźwiyrza. Ku dźwiyrzom były 
sztyry schodki. Jo Ŝech se jeszcze dwa razy pytała 
miyndzy budom a dźwiyrzami czi tam aby richtich ni 
majom psa. Padali mi co richtich ni i mom być cicho 
bo mie inksze psy usłyszom i napocznom szczekać. 
ToŜ Ŝech se juŜ wiyncy ni pytała i dzierŜałach gymba 
na kłotka. Postawiyli my ta buda na pod dźwiyrza 
cofli my se ło schodek coby wejrzeć jak szykownie 
my to przirychtuwali. Naroz jak ni zacznie piszczeć i 
skrzeczeć ze strachu pies - keri jednak był we tyj 
budzie i smacznie społ. Jak my wyparzyli ze tygo 
placu. Drap za rog studoły łod drugygo somsiada se 
skryć. To był nojfajniejszy zilwester – i nojwiynkszy 
szpas kery my zrobiyli. Do dzisiej pamiyntom tygo 
wystraszonygo psa i nas jak my szusami dopadli se 
do roga studoły coby se skryć. Dzisiej to yno mocka 
tych petardow dać tym młodzokom (no prowda Ŝe ni 
wszyskim), jakyś piwko i to je szpas. Taki richtig 
fajny szpas to łoni mono juŜ ni znajom ani ze 
łosprowianio. No toŜ tela Ŝech Wom chciała 
połosprowiać ło mojim nojpiykniejszym zilwestrze. 
Wiycie łod wtedy było fest mocka tych zilwestrow, ale 
tyn zapamiyntałach nojbardzi. Do dzisiej jak ło nim 
rosprowiom to tak chobych tam była. Mianami pisać 
ni byda, ale tyn istny ze Rogola na Nyndzy wiy ło 
czym jo Ŝech tu łosprowiała. ToŜ piyknie pozdrowiom 
Wos jeszcze roz ze cołkygo szczyrygo serca. No i 
pozdrowiom tyŜ familijo łod mojygo kuzina ze 
Rogola. ToŜ bydźcie zdrowi. 
 
 

Wasza Łosprowioczka – Barbara Gromotka
 
                                                                             ŚWIYNTA, ŚWIYNTA I PO ŚWIYNTACH 

Hilda: ToŜ wszystkiego dobrego w tym Nowym Roku. 
Marija: śycza Ci tyŜ to samo. 
Hilda: Świynta se skończyły, geltasza prozno, ale piniondze nie ślepe – zaś bydom. 
Marija: Ale jak se policzymy ta uciecha, to straty ni momy, a mosz recht, pyndzyjka zaś bydzie. 
Hilda: Jako tyn kawaler od tyj twojej cery, coś się tak go gańbowała? 
Marija: Wiysz, jak mie wyściskoł we wilija. A jak se radowoł z gyszynku. Aniczka se aŜ dziwowała, a stary yno zaglondoł. 
Hilda: Godałach ci, kup mu jako gorzoła, a bydzie rod. 
Marija: W zilwestra tak my pobalowali, Ŝech do kościoła szła na jedynosto, a jedli my o drugi. 
Hilda: Jo Ŝech ze starym siedziała doma. Wyciongli my se wino, kołocz i tak my se godali przi telewizorze. 
II Marija: W nocy my trocha poszczylali, prziszła Zofijka z Bercikiem i dali my siedzieli. 
Hilda: ToŜ się trzimej. Ida jeszcze do mutry i fatra poŜyczyć na tyn Nowy Rok, a Francik juŜ tam czeko. 
Marija: To się miyj i pozdrów familijo! 

Eleonora Czekała 



TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ DLA GMINY NĘDZA 

obowiązująca od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.    

 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców: 
� Grupa 1 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a takŜe gminę w zakresie wody 

pobranej na cele przeciwpoŜarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i 
zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o niskim natęŜeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) 
wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0 m3/h do 5,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max fi 20mm, 

� Grupa 2 - obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostali odbiorcy, a takŜe gminę w zakresie wody 
pobranej na cele przeciwpoŜarowe, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i 
zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o duŜym natęŜeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) 
wodomierzy głównych wynosi powyŜej 5,0 m3/h, co odpowiada średnicy wodomierza powyŜej fi 20mm. 

 
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę 

Lp. Taryfowa grupa 
odbiorców 

Wyszczególnienie Cena netto 
obowiązująca w roku 

poprzednim 

Cena 
netto 

obowiązująca 
aktualnie   

 

Jednostka miary 

1 Grupa 1 
Grupa 2 
 

Cena za 1 m3 

dostarczonej wody 
2,87 2,87 zł/m3 

2 Grupa 1 
 

Opłata 
abonamentowa 

4,50 4,50 zł/odbiorca/miesiąc 

3 Grupa 2 
 

Opłata 
abonamentowa 

12,50 12,50 zł/odbiorca/miesiąc 

 
Jak widać Ŝadna cena nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim okresem. Nie zmieniła się takŜe stawka opłat za przyłączenie 
do urządzeń wodociągowych wynosząca 88,00 zł za przyłącze. 

 
Informacja: Załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr LV/452/10 z dnia 08.11.2010 r. 

 

 

Z śYCIA GMINY 

 

Gmina Nędza, a konkretnie ZSG w Nędzy wzbogaciło się 

o nowy plac zabaw. Utworzenie szkolnego placu zabaw było 

moŜliwe dzięki rządowemu programowi Radosna Szkoła. Gmina 

Nędza tę pokryła ze środków własnych w wysokości 71.927,02 zł 

(plus 3.500,00 zł za projekt), natomiast budŜet Państwa pokrył 

inwestycję w kwocie 62.100,00 zł. Plac zabaw zawiera urządzenia 

zabawowe, które umoŜliwiają pokonywanie wysokości i dają 

moŜliwość wspinaczki, w związku z tym słuŜą rozwijaniu 

równowagi. Dzieci mają do dyspozycji: zestaw zabawowy złoŜony 

z wieŜy sześciokątnej jednopoziomowej o wysokości podłogi 145 

cm, dwie wieŜe z dachem dwuspadowym o wysokości podłóg 145 

cm, dwie wieŜe bez dachu o wysokości podłóg 145 cm, pomost 

ruchomy, pomost stały, kładkę ruchomą, trap wspinaczkowy skałkowy, równowaŜnię ruchomą, ściankę wspinaczkową, 

zjeŜdŜalnię stalową o ślizgu z blachy nierdzewnej, trap wejściowy „koci grzbiet”, dwie rury straŜackie, dwa trapy wejściowe 

linowe. Zestaw zabawowy składa się takŜe z niezbędnych balustrad i zabezpieczeń.    (j.b.)                                                                                                                             

   

 Ponadto Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach programu rządowego  Radosna Szkoła  sfinansował takŜe 

część wydatków na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ZSP w Babicach oraz w Zawadzie KsiąŜęcej. Szkoły zyskały, 

m.in.: zestawy brył do ćwiczeń, materace, piłki, wałki rehabilitacyjne, klocki, róŜnego rodzaju gry, teatrzyk-sklep, cyfry z 

magnesem, puzzle, klauna ze sznurowadłami,  3-częściową skrzynię gimnastyczną piankową, szczudła, zegar – matę podłogową 

z kostkami, worki do skakania, skakanki, hula hop, woreczki z grochem, chusty cyrkowe, cymbałki, siatkę na piłki, cegły z 

kartonu, kamienie rzeczne, latające pszczółki itp. 

 Rozliczenie dla ZSP w Babicach przedstawia się następująco: budŜet Wojewody pokrył te zakupy w kwocie 6.000,00 zł, 

natomiast budŜet gminy w kwocie 3.039,68 zł. Dla ZSP Zawada Ks. budŜet Wojewody przeznaczył kwotę 5.999,98 zł, a budŜet 

gminy kwotę 3.941,98 zł.             (j.b.) 



KARTY Z HISTORII… OSTATNI ETAP – MARSZ ŚMIERCI. 

W 66. ROCZNICĘ TRAGICZNYCH WYDARZEŃ W GÓRKACH ŚLĄSKICH 

 

 W styczniu 1945 r. nastąpiła likwidacja obozu 

koncentracyjnego w Oświęcimiu. Pozostałych przy Ŝyciu 

więźniów hitlerowcy postanowili wywieźć i zlikwidować po 

drodze, aby zatrzeć ślady zbrodni.  

 Byłem dwa razy w Muzeum w Auschwitz – 

Birkenau i za kaŜdym razem powiedziałem sobie, Ŝe juŜ 

więcej tam nie pojadę. Ostatni raz klasy trzecie 

Gimnazjum w Nędzy zwiedziły to miejsce 6 maja 2010 r. 

I tutaj chciałbym podkreślić, Ŝe nasza młodzieŜ zachowała 

się naprawdę odpowiedzialnie. Z pełną powagą 

wysłuchiwała objaśnień przewodnika, który w 

ekspresyjny sposób opowiadał o wyniszczających 

warunkach „Ŝycia obozowego”: więźniowie byli stłoczeni w prowizorycznych barakach, sypiali na piętrowych 

kilkuosobowych pryczach lub na betonie (!), nie mieli odpowiedniej odzieŜy, głodzeni, pracowali ponad siły przez 

12 godzin dziennie przez cały tydzień (w niedziele i święta), w nieludzkich warunkach, karani za najdrobniejsze 

uchybienia w okrutny sposób: chłosta, bunkier głodowy (uczniowie zobaczyli celę, w której przebywał św. 

Maksymilian Kolbe), karne kilkunastogodzinne apele i wreszcie wykonanie wyroków kary śmierci przed blokiem nr 

11. Więźniom oprawcy odbierali ich toŜsamość – na ciele tatuowano im tylko numery (w ten sposób poniŜając ich 

godność). Wyniszczające choroby zakaźne dziesiątkowały ich. 

 Nawiązując do tytułu filmu Wandy Jakubowskiej Ostatni etap (z 1948 r.) chciałem niejako zobrazować 

Marsz Śmierci, który w styczniu 1945 roku wiódł takŜe przez naszą gminę. Wskutek silnych mrozów ewakuacja 

więźniów była ich ostatnim etapem Ŝycia. Mogiła w Górkach Śląskich jest przecieŜ miejscem szczególnym. 

Organizuje się tutaj co jakiś czas wiece, spotkania, uroczystości upamiętniające ten dawno miniony „czas 

pogardy”, pogardy ludzkiej egzystencji, a przecieŜ to Ludzie ludziom zgotowali ten los (Z. Nałkowska Medaliony). 

Czas w jakimś tam sposób zaciera te okrutne wydarzenia, ale pozostaje ludzka pamięć, która skłania kaŜdego do 

osobistych refleksji. Wielu moich znajomych – Niemców, przyjeŜdŜając do Polski wyraziło chęć zwiedzenia tego 

miejsca. Wracali stamtąd wstrząśnięci. W dyskusji o tym, co zobaczyli (w dobie Wspólnej Europy), przejawiała się 

nasza wspólna szlachetna dewiza: przebaczamy, ale nie zapominamy, bo zapomnieć tego nie moŜna. Ja osobiście 

juŜ nie chciałbym tam pojechać… Pozostaje mi zawsze w świadomości obraz tego dziewczęcego warkoczyka 

upamiętnionego w wierszu Tadeusza RóŜewicza. ChociaŜ wracając z tej niecodziennej wycieczki obserwowałem 

współczesnych mieszkańców Oświęcimia, gdzie matki z dziećmi szły na spacer, młodzi zakochani trzymali się za 

ręce i… Ŝycie w tym mieście, innym mieście, bez znamion tragicznej historii, toczy się zupełnie normalnie. 

Naszym obowiązkiem jest, aby juŜ nigdy dymiące się niegdyś kominy krematorium nie powtórzyły. Temu m.in. 

słuŜy pamiątkowa płyta na cmentarzu w Górkach Śląskich upamiętniająca ofiary Marszu Śmierci więźniów obozu 

oświęcimskiego z inskrypcją: Z 

bezkresu wzgardy, cierpień i 

nadziei ku wiecznej chwale i 

pamięci (…). 

 

RozwaŜania:  

Krystian Okręt, nauczyciel 

ZSG w Nędzy 

 



MARSZE ŚMIERCI 

W drugiej połowie 1944 roku wobec zbliŜającej się ofensywy Armii Czerwonej władze SS rozpoczęły 
stopniową ewakuację więźniów z obozu koncentracyjnego w Auschwitz, którzy wysyłani byli do obozów w głębi 
Rzeszy. W połowie stycznia 1945 roku wydano rozkaz ostatecznej ewakuacji i likwidacji obozu. 

Wymarsz z obozów odbywał się na kilkanaście dni przed nadejściem frontu. Skrajnie wyczerpani pobytem 
w obozie i morderczą pracą więźniowie maszerowali w głąb III Rzeszy, gdzie mieli nadal słuŜyć jako darmowa siła 
robocza na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. 

Marsze te stanowiły dramatyczną chwilę w Ŝyciu więźniów obozów hitlerowskich. Większość marszów 
odbywała się zimą 1944-1945, na mrozie. Dziennie więźniowie pokonywali odcinki ok. 20-30 km, a noclegi były 
najczęściej pod gołym niebem. Więźniarskie pasiaste ubrania nie pozwalały zachować ciepła. śywieniowe racje 
dzienne były znikome. KaŜde odstępstwo od maszerującej kolumny traktowane było jako próba ucieczki bądź 
niezdolność do dalszej drogi i karane natychmiastową śmiercią. Śmiertelność podczas marszów była ogromna. 
Jednak zamieszanie i niecodzienność sytuacji więźniarskiej powodowały równieŜ duŜą liczbę ucieczek. 

Pierwsze marsze na ziemiach polskich miały miejsce w 1944 roku z Majdanka. Najsłynniejszymi marszami 
na terenie Polski były marsze z Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen oraz Stutthof. NajdłuŜszą drogę wśród więźniów 
Auschwitz miało do pokonania 3200 osób z podobozu w Jaworznie, które przeszły do obozu Gross-Rosen na 
Dolnym Śląsku. Trasa liczyła około 250 km. Na terenie Rzeszy więźniów przewoŜono równieŜ pociągami. 

W opustoszałych obozach naziści pozostawiali najbardziej wyczerpanych więźniów oraz tych cięŜko 
chorych, którzy nie byli w stanie wymaszerować. Plany zgładzenia tych pozostawionych więźniów na ogół nie były 
realizowane ze względu na bliskość frontu i chęć ucieczki szeregowych esesmanów. Większość z pozostałych 
więźniów zmarła z wyczerpania po wyzwoleniu obozów. 

Od 17-21 stycznia 1945 roku wyprowadzono z obozu Auschwitz i jego podobozów około 56 tysięcy 
więźniów i więźniarek w pieszych kolumnach ewakuacyjnych, konwojowanych przez silnie uzbrojonych 
esesmanów. Wielu z nich straciło Ŝycie podczas tej tragicznej ewakuacji nazywanej Marszem Śmierci. 
Wyprowadzono ich na pieszą ewakuację w kierunku Gliwic, następnie do Raciborza (przez Górki Śląskie) i Opawy. 
Tam załadowano ich do wagonów towarowych i wywieziono do obozu koncentracyjnego Mauthausen. Ewakuacja 
trwała 16 dni, z tego 12 dni przypadło na marsz pieszy. Więźniowie ciągnęli wozy z bagaŜem esesmanów, którzy z 
gorliwością dobijali słabych i niezdolnych do marszu. Podczas ewakuacji więźniowie otrzymywali jeden raz w ciągu 
dnia 3 ziemniaki i po dwa kawałki sera. 

W naszej gminie, w sołectwie Górki Śląskie na cmentarzu wzniesiono w 1972 roku z funduszów ówczesnej 
Powiatowej Rady Narodowej w Raciborzu pomnik ku czci poległych 17 więźniów KL Auschwitz. Czytamy na nim: Z 
bezkresu wzgardy cierpień i nadziei wiecznej chwały i pamięci. Bohaterom zamordowanym więźniom obozu 
oświęcimskiego w styczniu 1945 roku.           (j.b.) 

śródło: http://pl.auschwitz.org.pl 
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Podziękowania 
 

5 stycznia 2011 r. Pan Bóg powołał do Ŝycia 
wiecznego ś.p. Romana Heisig. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w modlitwie i 
ostatniej drodze męŜa, taty, syna i brata składamy serdeczne 
podziękowania. RównieŜ serdeczne Bóg zapłać wszystkim, 
którzy pomogli w przygotowaniach do ceremonii pogrzebu. 
 

PogrąŜona w bólu rodzina 


