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śyczymy Wam wszystkim,  

aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją 
i nowymi szczęśliwymi przeŜyciami. 

Ale przede wszystkim, by Wielkanoc 
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu  

i napełniła Wasze serca radością. 
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COŚ DOBREGO DLA KAśDEGO 

Sushi z Cyprzanowa, sztangi z Krowiarek a na deser 
tort z adwokatem z Samborowic. Do tego nasze gminne 
pyszności: ozorki w sosie, jeŜyki, rurki z kremem, pascha, 
kolorowe babeczki z Babic i pasztet wielkanocny, rolada 
serowa, indyk w galarecie, chleb watykański i Ŝurek na 
zakwasie z Nędzy. Uczta dla podniebienia, tak moŜna określić 
to, co przygotowały panie z 16 sołectw na IV Powiatowy 
Konkurs Potraw Regionalnych Nasze kulturalne dziedzictwo. 
W sobotę 9 kwietnia w Centrum Społeczno – Kulturalnym w 

Pietrowicach Wielkich juŜ od godzin przedpołudniowych zastawiano stoły. Poprzez tradycyjne wielkanocne i śląskie 
potrawy typu szpajzy, Ŝurki, strucle, serniki, baby wielkanocne, torty, pasztety, pieczenie, jajka, na stołach 
pojawiły się bardzo oryginalne potrawy – zupa brokułowa z serem pleśniowym i grzankami, królik po wiejsku i  w 
galarecie, rolada w sosie camembert, sushi, abdul z brokułem. Nawet najbardziej wyrafinowani smakosze  znaleźli 
coś pysznego dla siebie. Zadbano takŜe o niecodzienne dekoracje stołów i gustowne przybranie potraw, którymi 
moŜna było nacieszyć oko.  

Gminę Nędza reprezentowały dwa sołectwa – Babice i Nędza. Panie z Babic w składzie: Gabriela 
Augustyn, Kornelia Klimos i Barbara Gromotka zostały wyróŜnione za przygotowanie „zająca z jajami” a 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin reprezentujące sołectwo Nędza za 
„królika po wiejsku”. 

Organizatorami konkursu byli Powiat Raciborski, Gmina Pietrowice Wielkie, 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Raciborzu. Na zaproszenie szefa Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji 
i Współpracy z Zagranicą Leonarda Malcharczyka przybyli specjalni goście z Pekinu, 
pojawił się równieŜ rektor Politechniki w Opolu prof. Marek Tukiendorf. 

Na zdjęciu obok tort Gabrieli Augustyn – kosz Ŝonkili. Pozostałe zdjęcia z konkursu znajdują się na 
stronie internetowej gminy w zakładce galeria.         (a.b.) 
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Z śYCIA GMINY 

SZKUBANIE PIERZA I FYJDERBAL U KOBIET AKTYWNYCH 
 „Długie zimowe wieczory upływały w wielu domach pod 

znakiem darcia pierza. Był to rodzaj wzajemnej pomocy: w jednej 
chacie gromadziło się  nieraz kilkanaście kobiet i dziewcząt i przez 
kolejne wieczory darły pierze lub –jak częściej u nas mawiano - 
skubały pierze. Było one potrzebne: kaŜda zapobiegliwa matka 
hodowała gęsi, by z ich piór zrobić później córce pierzynę i poduchy, 
które stanowiły podstawowy element wiana młodej panny. Wieczory 
te upływały na rozmowach, opowiadaniu niezwykłych historii, a 
często –jak to wśród kobiet bywa- na zwykłym plotkowaniu. Dość 
często ten monotonny nastrój wieczoru przerywali chłopcy, którzy 
wpadali do izby znienacka i dmuchali co sił w piersiach w pierze. Te 
zaś fruwało po całej izbie, a gospodyni lamentowała głośno nad ich 
wybrykami. Fakt, Ŝe nikt na nich długo się nie gniewał i tak 
naprawdę kobiety były zadowolone, Ŝe chłopcy umilą im ten wieczór 

swym towarzystwem. To były naprawdę cenne chwile w Ŝyciu wiosek: integrowały społeczeństwo, ludzie –połączeni wspólną 
pracą- czuli się sobie bliŜsi; bywało, Ŝe taki właśnie wieczór stawał się okazją do pocieszenia kogoś w troskach lub –co zdarzało 
się dość często –do zeswatania dwojga młodych ludzi. Dzięki temu zajęciu nikt nie był samotny, a i praca szła Ŝwawiej. Poza tym 
skubanie pierza stanowiło jedną z niewielu przecieŜ moŜliwych wówczas form Ŝycia towarzyskiego na wsi. Wieczory skubania 
pierza naleŜały do bardzo radosnych. I choć czynność darcia pierza wcale nie naleŜała do atrakcyjnych ani zbyt lekkich, nikt nie 
narzekał. Kończono skubać w jednym domu, a juŜ następnego wieczora zaczynano w następnym. Darcie pierza kończyło się tzw, 
„wyskubkiem”. Była to zabawa, na którą gospodynie piekły kołacze, wynosiły z piwnicy najlepsze wino, czasem zapraszały nawet 
jakiegoś grajka, by przygrał młodym do zabawy. Bawiono się nieraz długo w nocy. Gospodyni, która nie urządziłaby „wyskubka”, 
nie miała co liczyć na sąsiedzką pomoc na drugi rok”. 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywynych i Ich Rodzin podtrzymując piękną śląską tradycję zorganizowało w swoim gronie 
„szkubki”. Panie spotykały się przez okres dwóch tygodni dwa razy dziennie przy oddzielaniu chorągiewek od stosin i puchu. Czas 
umilały sobie wspólnym śpiewem i planowaniem kolejnych przedsięwzięć stowarzyszenia. Pierze pochodziło z sześciu gęsi i 
sześciu kaczek Małgorzaty Głuc, członkini stowarzyszenia a przeznaczone zostanie na poduszki i kołdry. Po zakończeniu 
skubania, by tradycji stało się zadość, odbył się „fyjderbal”. Jak zapowiedziała przewodnicząca stowarzyszenia Adelajda 
Lepiarczyk, kolejne „wyszkubki” planowane są w przyszłym roku. 

Pozostałe zdjęcia ze skubania znajdują się na stronie internetowej gminy w zakładce galeria. 
Informacja o zwyczajach „Szkubania pierza” pochodzi z artykułu: Obrzędy i zwyczaje szkubania pierza.   (a.b.) 

TO NAPRAWDĘ NIE BOLI 
3 kwietnia odbyła się zaplanowana akcja 

poboru krwi. NiŜej prezentujemy zdjęcia z tego 
wydarzenia (na stronie internetowej gminy 
pozostałe zdjęcia). ZałoŜony niedawno Klub 
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa zachęca wszystkich mieszkańców do 
przyłączenia się do akcji oddawania krwi.  

Pobranie krwi od potencjonalnego dawcy moŜna podzielić na kilka etapów. Najpierw 
trzeba się zgłosić do pielęgniarki, która nas zarejestruje. NaleŜy pamiętać Ŝeby zabrać ze sobą  
dokument ze zdjęciem. Potem odbywa się badanie hemoglobiny i ogólnego stanu zdrowia. Bo 
pozytywnym wyniku badania moŜna juŜ przejść na stanowisko poboru krwi. Pobranie krwi trwa 
nie dłuŜej niŜ 10-15 minut. Teraz moŜna juŜ przejść na tył autobusu, gdzie czeka na nas poczęstunek. Dodatkowo otrzymujemy 
w prezencie czekolady na poprawę energii oraz gadŜety, które będą nam przypominały o naszej honorowej postawie. 

Przeciętnie dorosły człowiek ma ok. 5 - 6 litrów krwi. Jednorazowo 
moŜna oddać 450 ml krwi, męŜczyźni mogą oddawać taką ilość nie więcej niŜ 
6 razy w roku, natomiast kobiety nie więcej niŜ 4 razy w roku. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe przerwa między pobraniami nie moŜe być krótsza niŜ 2 
tygodnie, a przy oddania krwi pełnej musi minąć co najmniej 8 tygodni.  

Graniczny wiek dawców krwi to 18 - 65 lat. Nie moŜna oddawać krwi 
podczas ostrej choroby lub przez pewien czas po powaŜnym zabiegu 
chirurgicznym. KaŜdego kandydata na dawcę zawsze bada lekarz. 
Krew w organizmie podlega wymianie przez cały czas, niezaleŜnie od 
tego, czy ją oddajemy, czy nie. Krew jest uzupełniana szybko. JuŜ po kilku 
godzinach po oddaniu objętość 
krwi wróci do normy, więc 
człowiek nie odczuje Ŝadnych 
dolegliwości. Jednak oddanie 

krwi nie spowoduje wzmoŜonego jej wytwarzania. Jednorazowe oddawanie krwi 
wywiera taki sam wpływ na jej produkcję jak krwawienie z nosa, miesiączka czy 
skaleczenie w palec, w związku z tym hipoteza regularnego jej oddawania jest 
błędna. JednakŜe wielu dawców oddaje krew regularnie 3 - 4 razy w roku i robią to 
nie dlatego, Ŝe muszą, ale dlatego, Ŝe postanowili to robić. (j.b.)



ZNANI I NIEZNANI Z GMINY NĘDZA – KS. MACIEJ GÓRKA 

Od 1 sierpnia 2010 roku jest ksiądz proboszczem w parafii pod 
wezwaniem Dobrego Pasterza w Górkach Śląskich. Czy zadomowił się 
juŜ ksiądz w naszej gminie na dobre? 
Czas bardzo szybko mija. Przez te kilka miesięcy zdąŜyłem juŜ się 
zaaklimatyzować. Od samego początku spotkałem się z ogromną Ŝyczliwością i 
pomocą ze strony parafian, a takŜe władz gminy. To na pewno ułatwiło 
aklimatyzację i zadomowienie się. Poza tym okolica jest bardzo piękna. Bardzo 
lubię przyrodę i cenię sobie spokój. Przy wprowadzeniu w urząd proboszcza 

powiedziałem, Ŝe Pan Bóg ma poczucie humoru, bo posłał Górkę do Górek. Parafii przybyła jeszcze jedna górka. 

Czy to księdza pierwsza parafia? 
Jako proboszcza tak. Natomiast jako księdza to juŜ szósta – wcześniej były parafie: Zabrze Biskupice – pw. 
Wniebowzięcia NMP, Toszek – pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pyskowice – pw. NMP Nieustającej Pomocy, 
Gliwice – pw. NMP Matki Kościoła, Bytom – pw. Dobrego Pasterza. 

A skąd proboszcz pochodzi? Proszę opowiedzieć czytelnikom GS o swoich rodzinnych stronach. 
Pochodzę z Opolszczyzny, z miejscowości Olesno Śląskie. Jest to parafia licząca około 14 tysięcy wiernych.  
Znajduje się tam pięć kościołów katolickich i jeden kościół protestancki. Jest to małe miasteczko, ale mające swój 
piękny klimat. Otoczone jest kilkumetrowym pasem lasów. Myślę, Ŝe stąd u mnie to zamiłowanie przyrodą. Od 
dziecka pamiętam te liczne „pielgrzymki autobusowe” ze Śląska na grzybobranie w okolice Olesna. Ziemia oleska 
obfitowała w liczne powołania kapłańskie. Od 1945 roku wyszło z Olesna ponad trzydziestu kapłanów nie licząc 
sióstr zakonnych. Tamtędy przebiegał szlak bursztynowy i solny. To taka moja mała ojczyzna. 

Jak zrodziła się w księdzu decyzja o wstąpieniu do seminarium? Czy wahał się ksiądz moŜe pomiędzy: 
duszpasterstwem diecezjalnym, zakonem czy misją? 
Ta myśl o kapłaństwie towarzyszyła mi od dzieciństwa. Potem z czasem dojrzewała. Myślałem takŜe o medycynie. 
Ale ostatecznie wybrałem kapłaństwo. Zawsze jest to trudna decyzja, ale Pan Bóg ma swoje sposoby. 

Jak wygląda dzień z Ŝycia księdza z Górek Śl.? Czy ma ksiądz poza pracą w parafii jeszcze jakieś inne 
zajęcia związane ze swoją posługą? 
Oprócz pracy w parafii nie pełnię innych obowiązków. Mogę cały czas poświęcić parafii. Jest tu co robić. Wiele jest 
takich dni, kiedy zakładam buty o godzinie 630 a zdejmuję po 2200. Czas wypełnia szkoła, sprawy administracyjne, 
trochę biurokracji, no i przede wszystkim praca w wymiarze duchowym. Staram się by przede wszystkim znaleźć 
czas na osobistą modlitwę. 

1 maja br. czeka nas wszystkich Polaków wspaniały dzień – nasz rodak Jan Paweł II zostanie 
wyniesiony do rangi błogosławionego. Czy wśród swojej pracy duszpasterskiej znajdzie ksiądz czas na 
podróŜ do Rzymu, albo będzie śledził wszystko w telewizji? 
Raczej wyprawa do Rzymu teraz nie wchodzi w rachubę. Trzeba przygotować wiele uroczystości w parafii. Ale 
myślę, Ŝe w jakiejś niedalekiej perspektywie czasowej wybiorę się do grobu błogosławionego Jana Pawła II. 

Księdza zainteresowania, pasje? 
Próbuję trochę jeździć na rowerze, czasami jakiś spacer. Bardzo lubię czytać mistyków i demonologów. 

Proszę powiedzieć jakie zmiany planuje ksiądz w parafii Dobrego Pasterza? MoŜe jakieś cykle 
pielgrzymek, albo stałe naboŜeństwa? 
Pierwszy rok na nowej parafii to czas przyglądania się wszystkiemu i czas zbierania doświadczeń. Co nie znaczy, Ŝe 
jest się biernym. Na początek idą sprawy gospodarcze, róŜne małe remonty, naprawy, konserwacje. Zmiany takŜe 
dotyczą liturgii i organizacji pracy w parafii (grupy parafialne). W dalszej perspektywie trzeba będzie podjąć 
większe wyzwania, np. dach kościoła. Pierwsza kolęda była takim pierwszym waŜnym doświadczeniem i 
spotkaniem z wszystkimi parafianami, aby posłuchać ich uwag i zapoznać się z oczekiwaniami. 

Czy ma ksiądz swojego patrona, który pomaga mu w realizacji planów? 
Interesują mnie wszyscy święci, ale w szczególności mistycy – św. Jan od KrzyŜa, św. Edyta Stein, św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus, mała Arabka, św. Faustyna. KaŜdego dnia oddaję się równieŜ pod opiekę św. Michałowi. 

ZbliŜają się Święta Wielkiej Nocy. Niektórzy ludzie postrzegają je jako dni wolne od pracy przy suto 
zastawionym stole. A księdza rada na „prawdziwe przeŜycie” tych najwaŜniejszych dla katolików 
świąt? 
Słowa Jezusa: Szukajcie najpierw Królestwa BoŜego, a wszystko inne będzie wam oddane.                            (j.b.)



Z śYCIA GMINNYCH SZKÓŁ 
MATEMATYCZNE KONKURSY 

1 kwietnia w ZSP w Babicach odbył się szkolny konkurs matematyczny, 
zorganizowany przez RóŜę Chrubasik, którego głównym celem było zachęcenie uczniów do 
rozwiązywania zadań i zagadek matematycznych, kształcących logiczne myślenie oraz 
spostrzegawczość. Konkurs miał formę ustną. Uczniowie mogli korzystać z podpowiedzi 
swojej klasy, a takŜe z pomocy eksperta, którym był najlepszy szkolny matematyk, Piotr 
Tomański. Najlepsi okazali się uczniowie klasy IV. Za zwycięstwo oraz udział w konkursie 
uczniowie otrzymali z rąk Hanny Kowalskiej pamiątkowe dyplomy.  

Natomiast 5 kwietnia odbył się 
szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej, który 
przebiegał w dwóch kategoriach: kl. I i III oraz  
kl. IV i V. Konkurs poprzedziła projekcja filmów: Rezerwat ŁęŜczok  oraz Alicja w 
krainie czarów.  Po projekcji uczniowie przystąpili do rozwiązywania testów, w 
których musieli się  wykazać  duŜą wiedzą, znacznie wykraczającą poza materiał 
nauczania. Najlepsi okazali się: Robert Tkocz, Kamil Gacek z klasy III, 
Magdalena Flut, Wiktoria Bednarska z klasy I, Łukasz Wydra z klasy IV, 
Adam Solich, Mateusz Marcalik z klasy V. Uczniom gratulujemy.  Imprezę 
zakończył konkurs plastyczny pod hasłem: „Świat przyrody wiosną”.                                     
ZSP Babice, Rozwita Sroka 

WSPIERAJMY DZIECI W  ICH ROZWOJU 
23 marca 2011r. uczniowie i nauczyciele ZSP w Babicach wzięli udział w warsztatach na temat: Prawa dziecka a prawa 

człowieka. Warsztaty prowadziła  opiekunka Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy V,  którzy przygotowali prezentacje 
multimedialne dla swoich młodszych kolegów. Program warsztatów oparto na twórczości Janusza Korczaka, prekursora działań 
na rzecz praw i całkowitego równouprawnienia dziecka. Warsztaty zakończono ankietą sprawdzającą wiadomości wychowanków. 
Z ankiety wynika, iŜ uczniowie znają prawa dziecka i człowieka oraz dokumenty, jakie je określają, a w razie ich łamania wiedzą, 
do kogo mogą się  zwrócić o pomoc.            ZSP Babice, opiekun Stefania Niemiec 
 
O MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE WIEMY JUś WSZYSTKO! 

6 kwietnia br. w ZSG w Nędzy odbył się Konkurs wiedzy o Ŝyciu i dokonaniach 
Marii Skłodowskiej-Curie. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Starosty 
Powiatu Raciborskiego - Adama Hajduka, a inicjatorkami całego wydarzenia były panie 
nauczycielki z ZSG w Nędzy: Barbara Zapłata oraz Izabela Muda. Wydawać by się 

mogło, Ŝe wystarczyło być 
„dobrym” z chemii, ale to 
mylne przekonanie! 
Uczestnicy, którymi byli 
uczniowie gimnazjów z 
całego powiatu raciborskiego, zmagali się nie tylko z zadaniami 
chemicznymi, ale takŜe wykazywali się wiedzą na temat Ŝycia i 
dorobku naukowego znanej chemiczki. 

Pomysł zorganizowania konkursu zrodził się z dwóch 
powodów. Pierwszym z nich było uznanie roku 2011 – 
Międzynarodowym Rokiem Chemii. Drugi czynnik zapalny tego 

turnieju to setna rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Ten drugi aspekt miał na 
celu wyeksponowanie miejsca i pozycji polskiej noblistki we współczesnej świadomości społecznej. Emocji podczas zmagań nie 
brakowało. Do drugiego – finałowego – etapu przeszli uczniowie z najwyŜszą ilością punktów. Na nich czekał trudniejszy zestaw 
pytań otwartych i zadania z dziedziny chemii – promieniotwórczości. Najlepsi okazali się uczniowie z Raciborza, których 
uhonorowano dyplomami, nagrodami ksiąŜkowymi i rzeczowymi: I miejsce – Joanna Chlebus, II  miejsce – Michał Machelski, 
III miejsce – Beata Budzyńska. Nagrody wręczył laureatom wicestarosta Powiatu Raciborskiego wraz z dyrektorem ZSG w 
Nędzy. Zwycięzcom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów, nie tylko w 
dziedzinie chemii.   ZSG Nędza, Izabela Muda i Barbara Zapłata 

WIOSENNY KONKURS U PRZEDSZKOLAKÓW 
Wyjątkowa uroczystość miała miejsce 7 kwietnia w  Przedszkolu w 

Nędzy. Zorganizowany został Gminny Konkurs Piosenki. Przedszkolaki 
reprezentujące wszystkie sołectwa gminy bardzo pilnie przygotowywały się do 
konkursu, uczyły się piosenek, choreografii. Pierwszy etap konkursu, polegał na 
odgadywaniu nazw kwiatów z którym uczestnicy poradzili sobie wyśmienicie. 
Następnie przystąpiono do części muzycznej. Dzieci z poszczególnych sołectw 
prezentowały kolejno autorskie wykonanie piosenek o tematyce wiosennej a kaŜdy występ nagradzany był gromkimi brawami i 
lizakami. Po zakończeniu występów, jury składające się z grona pedagogicznego wszystkich sołectw i wójta gminy, podjęło 
decyzję dotyczącą ogłoszenia wyników. Pierwsze miejsce zajęła Dominika Machecka z Przedszkola w Nędzy, miejsce drugie 
przypadło Przedszkolu w Babicach, które reprezentował Sebastian Siudy, natomiast trzecią lokatę zajęli Wiktoria Gatnar i 
Piotr Dondar z Przedszkola w Łęgu. Jednogłośnie przyznano wszystkim małym wykonawcom pierwszego miejsca, doceniając 
trud włoŜony w występy. Konkurs zakończono gratulacjami i poczęstunkiem dla wszystkich małych artystów. Zdjęcia znajdują się 
na stronie internetowej gminy w zakładce galeria, a prace przedszkolaków moŜna podziwiać w Urzędzie Gminy.                  (a.b.)



NA WIELKANOC 

Wszyjscy se fest radujymy, 
WaŜnych świąt oczekujymy, 
Roztomańte zisty radzi pieczymy, 
A od czwortku juŜ świyntujymy. 
 W piontek ponboczka całujymy, 
Wczas rano w rzyce se myjymy, 
Świynconka do koszyka dajymy, 
W sobota do kościoła niesiemy. 
 
W niedziela wczas rano stowomy, 
Na Zmartwychwstanie se zbiyromy, 
Szumne śniodanie szykujymy, 
Do kupy z familiją śniodomy. 
 
Na obiod tyŜ se radujymy, 
Bo gynś i kaczka pieczymy, 
Zaś po połedniu zajonca szukomy, 
W trowie roztomańtości zbiyromy. 
 
We wieczor przi stole siodomy, 
Kroszonki dropiymy i klachomy, 
W pyndziałek my synki z kiblami lotomy, 
My dziołchy durch se przeblykomy. 
 
Szlałchami se tyŜ lejymy, 
Z uciechy skokomy i piszczymy, 
Na synkow zaglondomy, 
I piykne kroszonki dowomy. 

                          Eleonora Czekała 
 

 
W I E L K A N O C

Wiycie jak juŜ zima łodchodzi i rychtuje sie 
ku wiośnie, to wszyjscy majom chyńć do 
Ŝycio. Dycki na wiosna som te 
nojfajniejsze świynta, kere łobiecujom Ŝe 

po nich bydzie juŜ yno ciepło na dworze. Je to Wielkanoc. Jo 
tyŜ bardzo rada miałach świynta wielkanocne. My tam doma 
dziecka dycki padali, Ŝe na lato to je zajonczek. No toŜ 
zaczynało sie to juŜ dość wczas, jak zaczynały ze ziymie 
wylazówać śnieŜyczki. Kole chałupy ich trocha rosło, ale jo z 
mojymi młodszymi siostrami i kamratkom Jolantom 
wolałach iść na kympa pod dymby. Trza wom wiedzieć Ŝe jo 
miyszkałach downi wele tartaku ze jedne strony a ze drugij 
była bana. Jak my se ugodały to przelazły my bez ta bana i 
wele stawow chodniczkym  na przijmo pod dymby. Nie 
umiycie se dzisiej tygo złonaczyć wiela tam rosło tych 
śnieŜyczków. Było tam tak fajnie choby we bojce. Na 
zajóncza to pod dymby chodziyli my ze mamom i tatom na 
szpacyr. Uciechy było moc, bo zajonczek dycki zachoczył 
tym koszykiym ło jaki krzok i stracioł pora tytków 
bombonów abo jake pierniki. Niykiedy to były i szkoladowe 
kulki. Wiycie nojwiyncyj to tyn zajonc tracioł paketków ze 
szklokami kopalniokami i szokolady. My jeszcze długo po 
kryjomu uciekały ze chałupy i leciały chodnikiym 
pozaglondać eli zaś zajonczek czygo nie stracioł. Ale padom 
wom ze niygo to boł chachar. Jak my leciały pozaglondać to 
nigdy nic nie stracioł a jak ze mamom i tatom to dycki tam 
na jaki krzok było co zachoczone dlo nos. No toŜ jeszcze 
przed Wielkanocom to boł Wielki Piontek. Rano trza boło 
wczas stanyć i umyć se gymba do rzyki. Było to skuli tygo 
coby cołki rok chyntnie sie rano stowało a woda ze rzyki 
coby zawsze piykne mieć gymbulki. Kero piyrszo przileciała  
to szła do izby całuwać Pon Boczka. Jak juŜ pocałowała to 
zaglondała pod tyn zegłowek na kerym leŜoł tyn krziŜ do 
całuwanio, a tam dycki boł pakslik ze maszketami. Jo 
pamiyntom wiela razy potym po Wielkanocy jak mamy 
doma niy było brały my zegłowek, wele krziŜa stawiały 
stołek, na stołek ryczka i syjmowały krziŜyk ze Pon 
Boczkiym. Ale nigdy nie chcioł mon kłaść jak mamy doma 

niy było. Ale i tak koŜdy rok  tak ze pora razy 
my próbowały eli nom se to udo. JuŜ my se potym padały 
jedna do druge, Ŝe łon to chyba richtig musi pamiyntać 
kerymu pakslik juŜ doł a kerymu nie doł. We  
zmartwychwstanie chodziyli my wczas rano do kościoła. Jak 
my prziszli to mama nojprzod nawarzyła wielki gorniec jajec 
we szałupkach od cebule. Było ich tak na łoko ze 60. Potym 
siodały my do malówanio i szkrobanio kroszonek. Zeszło 
nom to daleko do popołednia. Pałza była yno bez połednie 
na łobiod no i na narychtówanie ze siana gnoizdka dlo 
zajonczka. KoŜdo se tam wybrała jaki krzok ze wieprzkami i 
robiyła gniozdko, abo pod gruŜbonym, no nikiedy tyŜ pod 
stromym. Wiycie do gniozda dowały my dycki kartka czyje 
to je, bo zajonc dycki te gniozda zbiyroł i krył cołkiym kaj 
indzi. Jak juŜ se gniozdo znodło to na kartce było miano łod 
siostry ale ni moje i trza było dali szukać. Tyn zajonc to doł 
dycki ze dwie abo trzi kroszonki do gniozda, paketek 
bombonow, paketek szklokow, szokulada, apfelzina, jake 
jabko, baranka ze marcepanu no i takygo samygo zajonca . 
Nojlepsze to były lizoki te długe i te łokrongłe plaskate ze 
kwiotkym na pojszodku. Były to fest fajne czasy. Potym dali 
do wieczora szkubali my kroszonki i maszkeciyli my te 
dobroci łod zajonczka. Na drugi dziyń rano to dopiyro było 
fajnie. Zaroz z rana nojprzod dopod nos ze gorczkym tata. 
A mioł se co uwijać bo było nos piyńć dziołchow i mama. 
Potym zaczły przichodzić somsiady no i synki ze wsi. Pisku i 
uciechy było dycki do wieczora. Wiela razy było tak, Ŝe 
chyciyli nas za rynki i nogi i wciepli do rzyki kero była 
konsek (tak 50m) łod chałupy.  Wody było tam trocha 
wiyncy jak pod kostki ale tyj uciechy  i tygo pisku nie 
poradzicie se forsztelówać. ToŜ dziochy Ŝycza wom bardzo 
mokrygo dyngusa, a wom synki coby wszyske dziołchy 
miały choć yno liter wody wyloty na gowa. Bydom za to 
szwarne bez cołki rok.                                                                 

Wasza Łosprowioczka – 
Barbara Gromotka

 
 
PORZĄDEK UROCZYSTOŚCI PROCESJ KONNEJ  

W ZAWADZIE KSIĄśĘCEJ 
 

Miejsce: Zawada KsiąŜęca, ul. Raciborska 55. 
Termin: 25 kwietnia 2011 r. 
Zbiórka uczestników: godz. 13 00 przed budynkiem OSP. 
Harmonogram procesji: 
• udzielenie Błogosławieństwa BoŜego uczestnikom, 
• formowanie i Wymarsz procesji – godz. 13 00 – 13 15, 
• przejazd ulicami sołectw: Zawada Ks.(ul. Betonowa do ul. 

Ciechowickiej), Ciechowice (ul. Odrzańska), powrót do Zawady Ks. (ul. 
Południowa), przejazd polami do ul. Wesołej do Łęgu (ul. OkręŜna), 
powrót do Zawady Ks. na ul. Leśną, następnie wyścigi konne parami, a 
po nich korowód na miejsce uroczystości – plac za kościołem, 

• godz. 14 40 – prezentacja procesji – przejazd uczestników, 
• wręczenie statuetek uczestnikom procesji konnej przez Wójta Gminy 

Nędza, 
• godz. 15 00 – pokazy kaskaderskie – skoki przez przeszkody – 

ujeŜdŜanie koni, 
• 1630 – wspólny poczęstunek uczestników procesji oraz gości, 
• 1700 – zakończenie procesji konnej.    

    
Informacja: Józef Zagola 



SESJA W PIGUŁCE 

Na sesji Rady Gminy zwołanej w dniu 28 marca 2011 r. obecnych było 14 radnych – nieobecny Krystian Placzek. 
Przewodniczący Rady Gminy Nędza Gerard Przybyła złoŜył informację o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. Wójt Gminy Anna Iskała złoŜyła informację o pracach realizowanych w okresie między sesyjnym i z 
wykonania uchwał Rady Gminy.  
 Radni podjęli uchwałę w sprawie skargi złoŜonej przez pana Andrzeja Młynka na działalność Wójta Gminy Nędza. Rada 
Gminy uznała skargę za bezzasadną. Została zmieniona uchwała budŜetowa na rok 2011 oraz uchwała w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie realizacji na terenie Gminy Nędza programu: „Dostarczanie Ŝywności 
najuboŜszej ludności Unii Europejskiej” w ramach programu PEAD 2011. Sesja ta przyniosła uchwałę w sprawie realizacji przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy projektu systemowego na 2011 rok pt. „Szansa – program aktywnej integracji w 
Gminie Nędza”. Uchwalono równieŜ regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Nędza. Rada Gminy przyjęła „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020”. Uchwalono takŜe uchwałę upowaŜniającą kierownika GOPS BoŜeny Polaczek w 
Nędzy do prowadzenia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Nędza, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i finansowych. 
 Wszystkie protokoły z sesji Rady Gminy moŜna znaleźć na stronie internetowej: 
http://bip.nedza.pl/rada/sprawozdania.html                  (j.b.) 

PASJA PONAD WSZYSTKO – JAN BARON 

NiŜej publikujemy ciąg dalszy fragmentów wspomnień Jana Barona, w tym 
numerze Niektóre zwyczaje koło Świąt Wielkanocnych w Zawadzie Ks. Na zdjęciu 
obok zawadzkie pola.  

Hoszanie Nagminnie, przed 1945 r. uprawiany zwyczaj. Dzieci robiły 
stroik – małe drzewko ustrojone kolorowymi szlajfkami, luźno fruwającymi. Dzieci 
chodziły po domach, zwłaszcza tam gdzie były frelki do wydania (zamąŜpójścia) i 
śpiewały piosenki ludowe, np. hoszu hoszu siedzi frelka w koszu… hoszu, hoszu, co 
mocie w koszu… śpiewano gwarą zawadzką, później teŜ w języku niemieckim – wir 
sind Rainfelderbumler und bilden uns was ein, hoszu hoszu unsere Frelka sitzt in 
koszu, gibt uns kleine Eier weil sie keine hat… Po zaśpiewaniu piosenki dzieci otrzymywały dropsy, warzone jajka i inne słodycze. 
Po wojnie zwyczaj ten zaniechano. 

Zajączek, Oserhase, hazik Hazik do gniazda składał kolorowe jajka i inne słodycze. Na święta wielkanocne 
dzieci, zwłaszcza przedszkolaki oczekiwały zajączka. W tym czasie na polach było sporo hazików, które przez kilka tygodni 
krąŜyły koło miejsc, gdzie dorastały. Najczęściej dwa młode zajączki ukrywały się w miedzach lub w obornikach, a matki 
doskakiwały ku młodym tylko celem nakarmienia. Dorośli i starsze rodzeństwo przed świętami przygotowywały w ogrodzie 
gniazda. W dzień układania jajek w ogrodzie wpuszczano do ogrodu królika (w tym czasie w kaŜdym domu je hodowano) a dzieci 
ujrzawszy prze okno „zajączka” z radością i okrzykami wbiegały do ogrodu. Wystraszony hazik zaczął uciekać a dzieci za nim. 
Jak się królik zmęczył (bo to nie zając), schował się za krzakiem. Dopiero wtedy dzieci zaczęły szukać gniazd. W znalezionych 
gniazdach były róŜnego rodzaju słodycze, kolorowe czekoladowe jajeczka, zajączek z marcepanu. Uciechy było niemało. Niestety 
dziś nie ma w ogrodach królików a na zawadzkich polach hasa jeden polny zając.                                         Jan Baron 

GMINNE IMPRESJE KULINARNE 
Sałatka warzywna z łososiem 
Składniki: 4 duŜe ziemniaki, 4 cebule, 4 jabłka, 4 marchewki, 2 małe słoiczki łososia, majonez, 
zielony koperek, przyprawy – sól, pieprz. 
Przygotowanie: Ziemniaki ugotować, pokroić w drobną kostkę, cebulę, marchewkę i jabłka 
równieŜ pokroić w drobną kostkę. Składniki włoŜyć do miski i wymieszać z łososiem, doprawić do 
smaku i wymieszać z majonezem, posypać zielonym koperkiem. Sałatka ma piękny róŜowy kolor i 
jest naprawdę smaczna.               Przepisem podzieliła się Eleonora Czekała 

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA 

 Kolorowe kroszonki, kurki z cekinami, ręcznie wyszywane zajączki. Tak wyglądają 
przygotowania do świąt wielkanocnych w domu pani Eleonory Czekała. Członkini Stowarzyszenia 
Kobiet Aktywnych i Ich Rodzin poświęca wiele czasu pracom manualnym, ale jak sama mówi sprawia jej to przyjemność. „Nie 
lubię się nudzić a pomysły same przychodzą do głowy. Z prostych materiałów moŜna zrobić wiele pięknych rzeczy”. Pani Elenora 
razem z członkiniami stowarzyszenia corocznie przygotowuje teŜ palmę wielkanocną a w okresie doŜynek – koronę doŜynkową.
              (a.b.)     

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: 

� 21 marca:       Leon Internet Rybnik 3:2  VT Nędza  
� 01 kwietnia  VT Nędza  0:3  Jar-Trans Fox Pszów 
 





POWRÓT PIŁKARZY NA BOISKA, CZYLI ROZPOCZĘCIE RUNDY WIOSENNEJ 

V Liga Okręgowa Katowice III 
LKS 1908 NĘDZA 
Przybyli: Michał Fojcik  (LKS Gamów), Łukasz Wojtyna  (LKS Gamów), Michał Góralczyk  (LKS Naprzód 37 
KrzyŜkowice), Sebastian Szweda (Energetyk ROW Rybnik), Damian Krueger  (Unia Racibórz), Michał Tumula  
(Zuch Orzepowice), Dawid Majewski (LKS Raszczyce). 
Odeszli: Artur Tumula (Rymer Rybnik), Michał Bedryj (Unia Racibórz), Tomasz Czerny (LKS Górki Śląskie), Michał 
Oleś (wyjazd za granicę ), Martin Sobeczko  (kontuzja), Patryk Kornas  (LKS 1908 Nędza II), Victor Ohaka (RKS 
Lechia Tomaszów Mazowiecki), Radosław Chrószcz (TKKF ZUCH Orzepowice, Rybnik), Kamil Pierchała (LKS Wilki 
Wilcza).  
 
KLASA A RACIBÓRZ 
LKS Górki Śląskie  
Zmiana na stanowisku trenera. Nowym trenerem został Mieczysław Masłowski, zastępując na tym miejscu 
Grzegorza Jordan.  
Przybyli: Tomasz Czerny (LKS 1908 Nędza), Marcin Bochenek (LKS 1908 Nędza II), Grzegorz Stachowiak 
(Naprzód Rydułtowy) po półrocznym wypoŜyczeniu transfer definitywny, Arkadiusz Tarasewicz (KP Trójwieś 
Istebna) po półrocznym wypoŜyczeniu transfer definitywny, Tomasz Zawada (Naprzód Borucin), Radosław Moskwa 
(Naprzód Rydułtowy), Zbigniew Gutt (wolny zawodnik).  
Odeszli: Damian Koczewski i Michał Gwioździk (MKS 32 Radziejów), Adrian Rduch (LKS Olza Godów), Przemysław 
śyła (Naprzód Rydułtowy), Andrzej Macyszyn (KS Polonia Ściborzyce Wielkie).  
 
KLASA B RACIBÓRZ  
LKS Sparta Babice  
Zmiana na stanowisku trenera. Nowym trenerem został Michał Jambor (grający trener) zastępując na tym miejscu 
Damiana Sergiel.  
Przybyli: Michał Jambor (LKS Unia Turza Śląska) transfer definitywny, Henryk Gatnar (KS Kornowac), Martin 
Waga (LKS 1908 Nędza) wypoŜyczenie 
Odeszli: Paweł Kiebała (LKS Pawłów), Marcin BroŜa (LKS 07 Markowice) – wypoŜyczenie 
 
KLASA C RACIBÓRZ 
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE II – Przybyli: Mateusz Czerny (LKS Jankowice), Arkadiusz Piechota (wolny zawodnik) 
Maciej Rerich (LKS Sparta Babice).  
Odeszli: Mariusz Kołakowski (do I druŜyny). 
LKS 1908 NĘDZA II – Przybyli: Robert Potyka (LKS Sparta Babice II), Łukasz Kudla (LKS Płomień Siedliska) 
wypoŜyczenie, Tomasz Wyrobek (LKS Studzienna) wypoŜyczenie, Mateusz Nieckarz (KS Gosław Jedłownik), 
Damian Mazurek, Jakub Pytlik, Rafał Skotarczyk, Adam Nowakowski, Dawid Bondaro, Dawid Małecki, Grzegorz 
Benedyk, Tomasz Burek, Tomasz Adamczyk, Karol Wanat, Michał Pytlik, Michał Kaczor, Adam Margazyn, Karol 
Dudek, Adam Jantas, Konrad Świstowski, Łukasz Moneta (KP Unia Racibórz Śląska Liga Juniorów Młodszych).  
Odeszli: Marcin Bochenek (LKS Górki Śląskie) wypoŜyczenie, Martin Waga (LKS Sparta Babice) wypoŜyczenie, 
Arnold Stabik (LKS Raszczyce) wypoŜyczenie.  
LKS ZGODA ZAWADA KSIĄśĘCA – Przybyli: Artur Brzózka, Rafał Zdrzałek, Artur Weleda, Kevin Kostka 
(wychowankowie).  
Odeszli: nikt  
LKS SPARTA BABICE II wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.   
 

TERMINARZ ROZGRYWEK W SEZONIE 2010/2011 – RUNDA WIOSENNA 

Szczebel 
rozgrywek 

Data Przeciwnicy Wynik Bramki dla zespołów z gminy Nędza 

V liga 
okręgowa 
K-ce III 

26.03.11 CzyŜowice Nędza 0 5 Adrian Cichecki (3), Szymon Cichecki, 
Bronek Kłosek 

 02.04.11 Nędza Rymer R-k 1 2 Michał Góralczyk 
09.04.11 Świerklany Nędza 4 1 Sebastian Szweda 

Klasa A 
R-rz- 

27.03.11 Górki Śląskie Kornowac 3 1 Zbigniew Gutt (2), Arkadiusz Tarasiewicz 

 02.04.11 Górki Śląskie Gaszowice 4 2 Arkadiusz Tarasiewicz, Tomasz Czerny, 
Tomasz Zawada, Zbigniew Gutt 

10.04.11 Krzanowice Górki Śląskie 4 3 Arkadiusz Tarasiewicz, Tomasz Zawada, 
Tomasz Czerny 

Klasa B 
R-rz 

26.03.11 Babice Gamów 2 2 Michał Jambor (2) 

 03.04.11 Zabełków Babice 1 1 Sebastian Ziętek 
10.04.11 Babice Brzezie 0 1 - 

Klasa C 
R-rz 

03.04.11 Zawada Ks. Nędza II 0 2 dla Nędzy II: Patryk Kornas, Maciej 
Paskuda 

 03.04.11 Gaszowice II Górki Śl. II 2 1 Adam Piechota 
10.04.11 Raszczyce Zawada Ks. 4 2 Grzegorz Zdrzałek, Krzysztof Kalisz 
10.04.11 Nędza II Bogunice 2 2 Marcin Andrzejczak, Łukasz Kudla 

(a.b) 



SZYBKA PIŁKA 

Na łamach GS rozpoczynamy cykl galerii poświęconej sylwetkom piłkarzy grających w gminnych klubach 
piłki noŜnej. W tym numerze prezentujemy pierwsze sylwetki zawodników klubów LKS Górki Śląskie, LKS 1908 
Nędza i LKS Zawada KsiąŜęca. 

 
Mariusz Kołakowski (Górki Śląskie) 
Numer na koszulce: 1 
Pozycja na boisku: bramkarz 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie zająłbym się: motocrossem 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: spacery, muzyka 
Piłkarski wzór: Jerzy Dudek 
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 
 
 

 
Eugeniusz Dudek (Rydułtowy) 
Numer na koszulce: 34 
Pozycja na boisku: bramkarz 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie zająłbym się: nigdy się nie zastanawiałem nad tym, bo gram od 
drugiej klasy szkoły podstawowej 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: filmy, muzyka 
Piłkarski wzór: Iker Casillas 
LKS GÓRKI ŚLĄSKIE 

 

 
 
Mateusz Skwirut (Racibórz) 
Numer na koszulce: 1 
Pozycja na boisku: bramkarz 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie zająłbym się: nie wyobraŜam sobie Ŝycia bez piłki, ale gdybym juŜ 
musiał coś wybrać, to byłoby to związane z psychologią 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: drzemka w ogrodzie bądź rozmyślanie o przyszłości (planach) na 
Ŝycie 
Piłkarski wzór: Iker Casillas jako zawodnik, Jose Mourinho jako trener 
LKS 1908 NĘDZA 

 
 
Patryk Kornas (Nędza) 
Numer na koszulce: 2 
Pozycja na boisku: prawy pomocnik 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie zająłbym się: muzyką 
W  wolnej chwili relaksuje mnie: odpoczynek przed TV, muzyka 
Piłkarski wzór: Lionel Messi 

LKS 1908 NĘDZA 
 
 

 
Ireneusz Białek (Nędza) 
Numer na koszulce:  
Pozycja na boisku: obrońca 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie zająłbym się: więcej czasu spędzałbym na koniu 
W wolnej chwili relaksuje mnie: jazda konna 
Piłkarski wzór: Zinedine Zidane 
LKS ZAWADA KSIĄśĘCA 

 

 

 

Grzegorz Zdrzałek (Zawada KsiąŜęca) 
Numer na koszulce: 8 
Pozycja na boisku: pomocnik 
Gdyby nie piłka noŜna, pewnie zająłbym się: nauką 
W wolnej chwili relaksuje mnie: jazda na rowerze 
Piłkarski wzór: Ireneusz Białek 
LKS ZAWADA KSIĄśĘCA                      

(a.b.) 
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KROSZONKI W GÓRKACH ŚLĄSKICH 

„Od pradawna jajko jest symbolem nowego Ŝycia. Dlatego na wiosnę 
obdarowywano się jajkami. Wybrano poniedziałek wielkiej nocy, bo wtedy 
było wiadomym, Ŝe nastąpiło zmartwychwstanie i  Ŝycie zwycięŜyło nad 
śmiercią. Jak głosi ludowa tradycja, w poniedziałek wielkanocny rano 
męŜczyźni polewali niewiasty wodą, a one odwzajemniały się, darując im 
jajko. Z czasem męŜczyźni zaczęli dodawać do wody pachnideł, a niewiasty 
zaczęły barwić jaja na kolorowo.”      

Jerzy Lipka „O jajku prawie wszystko” 
 

Tradycja zdobienia jaj przechowała się po dzień dzisiejszy w niektórych rodzinach naszej gminy. W związku z tym 7 
kwietnia 2011 roku w Izbie Regionalnej ZSP w Gorkach Śląskich odbyła się wystawa oraz pokaz zdobienia jaj. 

Julita Ćwikła- etnograf Muzeum w Raciborzu,  w słowie wstępnym wspomniała o symbolice jajka w wierzeniach 
ludowych oraz odległej tradycji zdobienia jaj w okresie Wielkanocy, sięgającej czasów średniowiecza. 

Prace prezentowały mieszkanki Górek Śl. oraz zaproszeni goście: Bogumiła Procek pokazała nowatorskie techniki 
zdobnicze (mazaki, aŜury, farby witraŜowe i akrylowe), Ignacy Magiera  oklejał  jajka sitowiem, Małgorzata DroŜdŜ 
prezentowała najstarsze techniki: rytowniczą (szkrobanie) oraz batikową 
(malowanie woskiem). Wszyscy kroszonkarze są laureatami Górnośląskich 
Konkursów Kroszonkarskich organizowanych corocznie przez Muzeum w 
Gliwicach. Na wystawie moŜna było takŜe zobaczyć ozdobione jajka Elfrydy 
Tulec - poetki z Lysek, Ireny Ponanty, Ludmiły Jezusek oraz uczniów klas I-
VI. Na świątecznym stole nie zabrakło baranka oraz domowych, świątecznych 
wypieków. Wszystko to sprawiło ,Ŝe moŜna było mile i twórczo spędzić 
czwartkowy wieczór. 

Organizatorem i pomysłodawcą imprezy była Małgorzata DroŜdŜ, która 
przeprowadziła takŜe warsztaty dla uczniów ZSP w Górkach Śl. 24 marca.  

 
Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom dzięki którym wystawa 
mogła się odbyć, gościom, którzy poświęcili swój czas i podzielili się warsztatem oraz licznie przybyłym mieszkańcom Górek 

Śląskich i okolic. 
Małgorzata DroŜdŜ, Foto: Nowiny Raciborskie 

 
WIELKANOC TO NIE TYLKO MALOWANE JAJKA… 

W bardzo odległej Alei Piątej na Manhattanie w ranek Wielkanocnej Niedzieli tysiące ludzi maszeruje w bardzo pięknych 
kapeluszach, bo motto przemarszu jest zawsze to samo: Im piękniejszy kapelusz, tym bliŜej nieba. Kapelusze są tak wymyślne, 
tak zdobione, Ŝe ich właścicielki mają niekiedy problem z ich noszeniem. Wśród nakryć głowy królują kompozycje kwiatów, 
zajęcy, jajek , a nawet Ŝywe papugi zamknięte w kapeluszowej klatce. 

W Taxco de Alarcón w Meksyku w Wielki Tydzień główna ulica miasta naleŜy do bractwa biczowników. Z twarzami 
skrytymi w kapturach idą boso, z odsłoniętymi plecami, na których niosą duŜe drewniane krzyŜe. W rękach mają cięŜkie bicze, 
którymi chłostają swoje plecy tak, Ŝe zostaje z nich jeden wielki krwiak. Marsz kończy ostatnie uderzenie. Dokonują go za 
pomocą odłamków szkła zatopionych w pszczelim wosku, pomocnicy biczowników. Skaleczenia powstałe na pamiątkę Męki 
Pańskiej są leczone za pomocą rozmarynu i tajemniczej maści. 

Na Filipinach ludzie w swym uwielbieniu Zmartwychwstałego posuwają się dalej niŜ mieszkańcy Meksyku. Albowiem w 
Wielki Piątek kilkanaście osób godzi się na przybicie do krzyŜa. Cały rytuał dzieję się tak jak za czasów Jezusa. Z jednym 
wyjątkiem. Wszyscy są spokojni, emanuje z nich spokój, bowiem są szczęśliwi, Ŝe mogą przeŜyć, to co Zmartwychwstały. 

Mniej straszliwe obchody świąt wielkanocnych mają mieszkańcy Chile, którzy niszczą kukły symbolizujące Judasza. 
Najpierw podobizna zdrajcy Jezusa jest obrzucana kamieniami, a potem palona. Kukła naszpikowana petardami ma za zadanie 
odstraszyć wszelkie zło. 
 O wiele bardziej kolorowe święta są w Peru. Powstają tam kolorowe dywany z kwiatów, gałązek, mchu i liści. Wszystko 
to na znak Zmartwychwstałego! Albowiem procesja z figurką Jezusa przejdzie po tych pachnących arcydziełach. 
 Zaś symbolem obchodów świąt w Hiszpanii są członkowie bractw religijnych. Ubrani w białe szaty z nasuniętymi na 
twarz szpiczastymi kapturami wyglądają jak członkowie Ku-Klux-Klanu. 
Jednak ich zadanie polega na oświetlaniu świecami drogi, którą idzie 
procesja z figurą Matki Boskiej i Jezusa. Nie są to zwykłe figury, albowiem 
mają one po kilkaset lat i wyszły spod rąk znanych rzeźbiarzy. Poświęcenie 
jest wymagane od tragarzy, którzy dźwigają kilkutonowe trony z figurami 
świętych. Jednak chętnych nie brakuje i w jednym roku wyrusza w 
Hiszpanii kilkadziesiąt takich procesji. 
 Najczęściej wypowiadanym hasłem w Wielką Sobotę w Szwecji 
jest Glad Pask – Wesołej Wielkanocy! Tradycja nakazuje, Ŝeby małe 
dziewczynki przebrane za wiedźmy składały wizyty sąsiadom, by 
obdarować ich własnoręcznie wykonanymi Listami Wielkanocnymi. Za 
wizytę otrzymują słodycze, które wrzucają do specjalnych czajniczków. 
Zwyczaj zaczerpnięto ze starych wierzeń, kiedy tuŜ przed Wielkanocą w 
Szwecji zlatywały się czarownice na miotłach. Natomiast dziś małe 
Szwedki mają inny pomysł na wykorzystanie starych wierzeń.        (j.b.) 


