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XVI FESTYN RODZINNY W NĘDZY 
 
      Tradycyjnie w dniach 
1-3 maja na terenie 
Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  w 
Nędzy odbyła się juŜ XVI 
Edycja Festynu 

Rodzinnego. 
Organizatorem imprezy był Ludowy Klub Sportowy 
BATEREX, którego działacze na wiele tygodni wcześniej 
angaŜowali się w przygotowania do festynu. 
ZaangaŜowanie to przyniosło efekty w postaci wzorowo 
zorganizowanej imprezy masowej. Dzięki temu miał on 
charakter rodzinny i bezpieczny.  
Uczestniczyło w nim ponad 19.000 osób, czyli więcej niŜ 
w poprzednich latach. 
BudŜet gminy przekazał LKS-owi BATEREX na  
organizację festynu kwotę 30.000 zł. Pozostała część 
środków pochodziła ze sprzedaŜy biletów i dobrowolnych 
wpłat sponsorów. 

Największą atrakcją festynu był koncert zespołu 
Wilki, ale duŜym zainteresowaniem cieszył się występ 
Jerzego Kryszaka. Drugiego dnia imprezy wystąpili: 
mieszkanka naszej gminy Klaudia Stabik, zespół 

taneczny ŁęŜczok z Zawady KsiąŜęcej oraz zespół 

cheerlieders Eskada z Nędzy. Dla najmłodszych były 
organizowane liczne gry i zabawy z nagrodami. Jak co 
roku wielką atrakcją był pokaz  sztucznych ogni, na który 
specjalnie przyjeŜdŜają mieszkańcy Raciborza, Kuźni 
Raciborskiej i wielu innych odległych miejscowości. 
W trzecim dniu festynu odbył się znany juŜ z poprzednich 
edycji konkurs wiedzy o gminie i festynach.  

Wszystkie nie odebrane przez szczęśliwców 
nagrody czekają na właścicieli do 31 maja br. Natomiast 
wykaz nie odebranych numerów losów i nagród został 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Nędza, ale jest takŜe dostępny na tablicy ogłoszeń w 
urzędzie. Nie odebrane w terminie nagrody przejdą na 
XVII festyn w roku przyszłym. Wszystkie nagrody zostały 
ufundowane przez sponsorów. 

Reasumując naleŜy podkreślić, iŜ trzydniowa 
majówka w Nędzy była imprezą udaną i atrakcyjną, za co 
naleŜą się słowa podziękowania dla organizatorów, 
straŜaków i wielu innych osób, które przyczyniły się do 
tego, Ŝe uczestnicy czuli się bezpiecznie i mieli wiele 
atrakcji i dobrej zabawy. 
Impreza juŜ na dobre zadomowiła się w naszej gminnej 
tradycji i jest szeroko znana.

 
(j.p.) 
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!!UWAGA!! 

Na terenie Gminy Nędza planuje się przeprowadzić zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 

pochodzących z dzikich wysypisk. W związku z tym prosimy mieszkańców o zgłaszania miejsc 

występowania dzikich wysypisk, na których znajdują się odpady wielkogabarytowe. Zgłoszenia 

przyjmowane są w Urzędzie Gminy   

tel. (032) 410 23 99. 



 
OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY 

1. Przypomina się mieszkańcom gminy – właścicielom nieruchomości – o obowiązku utrzymaniu porządku 
i czystości na terenie nieruchomości. W związku z pojawiającym się zagroŜeniem poŜarowym, proszę 
mieszkańców o podjęcie działań zapobiegawczych, w szczególności wykaszanie traw i chwastów. W 
przypadku trudności związanych z wykaszaniem informujemy, Ŝe Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych w Nędzy ul. Nad Suminą 2, przyjmuje zlecenia wykaszania nieruchomości. 

2. Przypomina się mieszkańcom, Ŝe będzie moŜna się starać o dofinansowanie do energooszczędnego i ekologicznego 
ogrzewania domów. Mieszkańcy mogą składać wnioski, a potem urząd gminy wystąpi o dofinansowanie projektu z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ). Najpierw jednak gmina musi przeprowadzić ankietę wśród 
mieszkańców, dzięki której będzie moŜna ustalić dokładnie, jakie jest zapotrzebowanie na solary. Kwotę, o jaką 
gmina będzie się ubiegała z WFOŚ będzie moŜna ustalić dopiero wtedy, kiedy będzie wiadomo, ilu jest chętnych na 
zainstalowanie solarów. Dla wszystkich zainteresowanych ankieta jest nadal dostępna w urzędzie gminy oraz na 
stronie internetowej urzędu. Ankiety naleŜy składać w urzędzie gminy w terminie do 31 maja br. 
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu 032/410 23 99 wew. 25. Jednak o dofinansowanie 
do kolektora słonecznego będzie moŜna się ubiegać wyłącznie pod warunkiem wcześniejszej wymiany starego kotła 
c.o. na nowy ekologiczny. 
 

3. Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 kwietnia, udzielono absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania 
budŜetu gminy za 2008 rok. 

4. Na sesji 20 kwietnia wszyscy radni gminy Nędza opowiedzieli się przeciwko likwidacji Poradni Chirurgii Naczyniowej 
i Poradni Gastroenterologicznej. 

5. 04 maja br. został ogłoszony przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Budowy 
Systemu Kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nędza – etap I sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nędza i 
Ciechowice. Planowane rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 15 czerwca br. 

6. 17 kwietnia br. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zadanie: Termomodernizacja budynków Zespołu 
Szkolno Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek Sali Gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar 
Oświęcimskich 57. Wybrano ofertę P.B.- U.- H. " BUDMED " Sp. z o. o.,47 - 400 Racibórz ul. Chopina 16, która 
zaoferowała cenę 596. 530, 53 zł brutto. Termin wykonania zamówienia upływa z dniem 31.08.2009 r. 

7. Przetarg na zadanie Remonty i przebudowy dróg gminnych został rozstrzygnięty 06 maja br. W przetargu wybrano 
ofertę – konsorcjum wykonawców: Zakład Brukarski Remigiusz Trawiński 47- 400 Racibórz ul. Solna 24, 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 47- 400 Racibórz ul. Adamczyka 12. Termin wykonania zamówienia 
to data: 10.07.2009 r., natomiast koszt to kwota: 250.576, 80 zł. 

8. 13 maja br. zakończył się termin składania ofert do przetarg na zadanie Modernizacja źródła ciepła i instalacji 
wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie KsiąŜęcej – 
etap I. Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. 
Raciborskiej 55 w Zawadzie KsiąŜęcej. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

9. Często zadawane jest pytanie jakie przepisy regulują likwidację ugorów na gruntach osób fizycznych? Tryb zmiany 
przeznaczenia gruntów stanowiących ugory zaleŜy od statusu i połoŜenia takich gruntów, a takŜe od ich klasy i 
powierzchni. Jeśli grunt rolny jest połoŜony w granicach administracyjnych miasta, do przeznaczenia go na cele 
nierolnicze i nieleśne nie jest konieczne uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa ani Marszałka Województwa. Zgody nie 
wymaga takŜe zmiana przeznaczenia gruntu rolnego klasy IV, V i VI bez względu na jego połoŜenie. Jeśli 
ugorowany grunt rolny znajduje się poza granicami miasta, konieczne jest wyłączenie go z produkcji rolnej, 
dokonane decyzją starosty. 

 W niedzielę 07 czerwca 2009 roku odbędą się wybory do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
W Gminie Nędza głosować moŜna w sześciu lokalach wyborczych. Biorąc pod uwagę potrzeby osób 
niepełnosprawnych i osób starszych zmieniono siedziby lokali wyborczych w Zawadzie KsiąŜęcej i w Nędzy. 
Siedzibę OKW nr 3 w Nędzy przeniesiono z Urzędu Gminy do  nowo wyremontowanej sali przy OSP ul. 
StraŜacka 2, zaś siedzibę OKW Nr 5 w Zawadzie KsiąŜęcej przeniesiono z sali OSP do sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym ul. Szkolna  2. Pozostałe siedziby OKW mieszczą się w stałych juŜ lokalach: w 
Babicach w budynku ZSP ul. Wiejska 68, w Górkach Śląskich w budynku ZSP ul. Ofiar Oświęcimskich 57, w 
Nędzy w budynku po byłym Gimnazjum, a w Szymocicach w straŜnicy OSP ul. Gliwicka 2. 

 
Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 8.00 do 22.00. 

Informacja K. Tront 
 



 
 

TROCHĘ TRADYCJI… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

W wigili ę Zielonych Świątek wtykało się w 
izbie do szpar koło okien i w stajni gałązki jesionowe. 
Izby nie zamiatano, rozrzucono po niej tatarak i 
tatarczuch, drzwi i okna ozdabiano gałązkami z drzew 
liściastych, bowiem miały one moc odwracania 
nawałnic, gradów i piorunów. Zielone Świątki to 
wiosenne, ruchome święto kościelne, pamiątka 
zesłania Ducha Świętego i załoŜenia pierwszej gminy 
chrześcijańskiej w Jerozolimie. Choć to ruchome 
święto, zawsze przypada w pełnym rozkwicie wiosny 
i dlatego zapewne połączyło się ze świątecznym 
dniem rolników i pasterzy radośnie witających 
odradzającą się przyrodę. Zielone Świątki zastąpiły 
pogańskie starosłowiańskie „nowe latko”. Dawną 
obrzędowość ludową Zielonych Świątek kształtowało 
przeświadczenie, Ŝe nadchodzące lato trzeba godnie 
przywitać i przez rozmaite praktyki o charakterze 
magicznym zaskarbić sobie przychylność sił natury. 
Od czasów pogańskich w tym dniu wszechobecna 
była zieleń – zielone wieńce zdobiły głowy dziewcząt, 
wieńce z liści brzozy, dębu, klonu nakładano na szyje 
koni i rogi bydła, a wianuszki z chabrów opasywały 
szyje gęsi i kaczek. Dziś z owych hucznych 
uroczystości święta wiosny pozostał zwyczaj strojenia 
zielenią domów, ustawiania w katach domów pęków 
tataraku, w niektórych regionach święci się w tym 
dniu pola.      
 Zielone Świątki uchodziły powszechnie za 
święto pasterzy, którzy odbywali tego dnia pochody, 
bawili się, ucztowali, a wieczorami biegali z 
zapalonymi pochodniami po polach, co miało 
zapewnić dobry urodzaj, a potem urządzali na 
pastwiskach ogniska – sobótki. Inny znany zwyczaj 
polegał na tym, Ŝe drugiego dnia Zielonych Świątek 
dziewczęta szły w pole, rozpalały ognisko i siedząc 
przy nim, plotły wianki z ruty, chabrów  i brzozowych 
lub klonowych gałęzi. Później wybierały ze swego 
grona królewnę, najczęściej była to najmłodsza 
dziewczyna. Królewna, ubrana w białą lub niebieską 
sukienkę, obwieszona koralami, przepasana wstąŜką, 
z koroną, czyli wieńcem z kwiatów na głowie z 
przyczepionym lnianym welonem, otoczona gronem 
dziewcząt trzykrotnie okrąŜała ognisko, a następnie 
cały pochód obchodził pola. Obejście pól miało 
zapewnić urodzaj. Później orszak dziewcząt z 

królewną na czele obchodził wszystkie domy we wsi i 
w kaŜdym z nich był podejmowany poczęstunkiem 
albo obdarzany pierogami, serem lub mięsem. Te stare 
zabawy stanowiły zapewne początek chrześcijańskich 
zielonoświątkowych procesji w celu uproszenia Boga 
o dobre urodzaje i uroczystego poświecenia pól. Brała 
w tym udział cała wieś, która wraz z księdzem 
obchodziła granice wsi, a ksiądz modlił się i kropił 
pola święconą wodą.     
 W obrzędowości zielonoświątkowej nie 
brakowało zabiegów matrymonialnych. Przed 
domami, w których były panny na wydaniu, 
kawalerowie w nocy poprzedzającej dzień świąteczny 
stawiali wysoką tykę, zakończona bukietem kwiatów 
– oznakę zainteresowania i powód dumy wobec 
sąsiadów. Zdarzało się, Ŝe odrzucony zalotnik 
umieszczał na tyce miotłę, z która łączono obraźliwe 
skojarzenia, dlatego ojciec lub brat czuwał w tej nocy, 
by nie pozwolić niefortunnemu konkurentowi na 
dokonanie tego rodzaju zemsty.   
 Inną formą spędzania miesiąca majowego, 
była zabawa związana z okazałym pniem sosnowym 
wkopanym przed karczmą, przystrojonego u szczytu 
wstąŜkami. Zawieszano na nim skradzione 
dziewczętom drobiazgi – wstąŜki, chusteczki. Na 
wierzchołku wieszano teŜ butelki z wódką. Wspinali 
się więc chłopcy po zawieszone na szczycie trofea, a 
potem z triumfem Ŝądali od dziewcząt wykupu. 
Wszystkiemu towarzyszyły Ŝarty i naturalnie ten 
zdobyty napitek. „Maj” w innych regionach 
zwany: gaj, gaik, nowe latko, turzyce – był 
zwyczajem szeroko znanym. Tak znaczące święto nie 
mogło się obejść bez ludowych wróŜb 
przepowiadających najbliŜszą przyszłość: Gdy deszcz 
na Zielone Świątki, da Bóg wielkie „sprzątki”  (dobry 
zbiór siana), ale teŜ: Deszcz w Zielone Świątki jeśli 
pada, wielka biedę zapowiada – to przysłowie 
dotyczyło zbioru zbóŜ, bo co dobre dla siana, niedobre 
dla zboŜa.     
 Wierzono, Ŝe dzień ten sprzyja czarom. 
Czarownice miały o świcie zbierać rosę z traw, a 
następnie wykorzystywać ją do rozmaitych zabiegów 
magicznych; aby więc uchronić bydło przed czarami, 
okręcano mu rogi ziołami, gałązkami, jednak tylko 
wybranymi. Najczęściej uŜywano gałązek 
brzozowych – symbolu szczęścia i zdrowia – które 
występowały zarówno w palmach wielkanocnych, jak 
i w zielonoświątkowym „majeniu”. Wiosenny czas 
brzozy kończy się w BoŜe Ciało, gdy młodymi 
drzewkami i brzozowymi bukietami zdobi się ołtarze i 
przydroŜne kapliczki. Do domu naleŜy przynieść z 
procesji kilka brzozowych gałązek lub choćby 
listków.

(j.p.) 
  

  
 
 



 
 
 

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKOLNO -GIMNAZJALNEGO W NĘDZY 
 
 
 

 
Monika Janowska w swej pracy doktorskiej od początku stawiała na ścisły związek z 
rzetelną sztuką interpretacji tekstów, które stanowiły podstawę jej rozwaŜań. Autorka 
postanowiła spojrzeć na problem sacrum (to, co specyficzne dla religii) w kontekście 
wydobycia pewnych istotnych szczegółów z twórczości pisarzy, których światopogląd 
nie całkiem był religijny. Jak zauwaŜyli recenzenci ksiąŜki, sztuka zawsze stara się 
rozwiązać nieodgadnione tajemnice istnienia, podkreślili takŜe inwencję twórczą pracy. 
Umiejętność problematyzowania zagadnień, argumentowania tez świadczy o erudycji 
autorki, która w swych wywodach przechodzi od szczegółowej analizy do uogólnień. 

W poszczególnych rozdziałach swej publikacji Monika Janowska starała się 
fenomen sacrum, religijnego sposobu postrzegania świata, przedstawić w kontekście 
doświadczeń w twórczości Mieczysława Jastruna, Anny Kamieńskiej i Jana 

Twardowskiego. Autorka prezentuje osobowości twórcze, które nie doczekały się 
jeszcze dotychczas jakiegoś wspólnego zintegrowanego opracowania, co stanowi 
niewątpliwie o oryginalności pracy. W ksiąŜce podkreśla, Ŝe za wymiar sacrum uznaje 
się te teksty, w których wyraŜana została świadomość odniesienia słowa do wartości 
zdecydowanie wyŜszych niŜ estetyczne oraz wystąpienia, które dają wyraz o 
„świętości” istnienia w Ŝyciu. 

KsiąŜka Moniki Janowskiej jest rozprawą naukową i trudno jest przełoŜyć jej 
intencje na język potoczny, ale stanowi próbę przekazania moralnych wartości społeczeństwu, dlatego pewne jej fragmenty 
mogą stanowić oryginalne uzupełnienie lekcji o współczesnej poezji w liceum, a takŜe w gimnazjum. 
 
 

� Monika Janowska, Wymiary sacrum w twórczości Mieczysława Jastruna, Anny Kamieńskiej i Jana Twardowskiego, 
Wydawnictwo „Impreso”, Opole 2008, stron 168. 

 
 
 
 
 
 

Przedmiotem naukowych dociekań Radosława Niklewicza jest społeczeństwo 
i władza w Raciborskiem tuŜ po II wojnie światowej. We wstępie autor definiuje 
podstawowe pojęcia swego dyskursu i uzasadnia ramy czasowe obszaru zainteresowań 
oraz stopniowo wciąga czytelnika w tropienie szeregu „tajemnic” ukrywanych przez 
komunistyczne władze, np. wysiedlenia, usuwanie pozostałości języka niemieckiego i 
kultury niemieckiej, konflikty między ludnością rodzimą a napływową, rabunki, gwałty, 
podpalenia i mordy wkraczającej Armii Czerwonej. W pracy zostały zacytowane 
róŜnorodne teksty źródłowe nie wykorzystywane dotychczas przez innych badających 
pierwsze powojenne lata na ziemi raciborskiej. Uzupełnieniem całości jest ponad 
trzydziestostronicowy aneks zawierający szereg dokumentów. Cenne teŜ są wskazówki 
bibliograficzne, które dokumentują skrupulatną analizę i interpretację wydarzeń, co 
świadczy o rzetelności historyka. Ogrom materiału moŜe na pozór przytłoczyć 
czytelnika, lecz szczególnie starsi mieszkańcy (równieŜ naszej gminy) mogą znaleźć 
wiele elementów ze swej biografii, które nie tyle dotyczą bezpośrednio ich samych, ale 
przede wszystkim starszych krewnych, którzy byli bezpośrednio uczestnikami 
prezentowanych w pracy wydarzeń. Dla współczesnych mieszkańców Raciborszczyzny 
tytuł publikacji moŜe wydawać się niepozorny, mało w tej chwili znaczący, gdyŜ jest 
juŜ dla nich „odległą” historią. Jednak naleŜy zaznaczyć, Ŝe tak naprawdę otrzymujemy 

do ręki fascynującą ksiąŜkę, którą nauczyciele w swej pracy dydaktycznej mogą wykorzystać jako doskonałą ilustrację 
dziejów „małej ojczyzny” - ziemi raciborskiej. 
 

 
 

� Radosław Niklewicz, Społeczeństwo a władza na ziemi raciborskiej w latach 1945-1947, Wydawnictwo Państwowej 
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2008, stron 262. 

 
 

Recenzje: Krystian Okręt 



 
 

Z śYCIA GMINY 
 

� Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny w Szymocicach organizowany z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. 
Impreza rozpocznie się o godzinie 1500 w sobotę 23 maja br. przy remizie OSP w Szymocicach. Organizatorzy 
zapewniają bogato zaopatrzony bufet oraz sporo atrakcji. Między innymi przewidziano występy zespołu New for 
you, kabaretu Gustliki oraz zespołu organowego z ogniska muzycznego w Rybniku. Dodatkowo dla kaŜdego dziecka 
obecnego na festynie przewidziano upominek. 

� W 2008 r. GOPS w Nędzy przeprowadził 385 wywiadów rodzinnych i środowiskowych i wydał 744 decyzji. W 
ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy wytypowano 8 osób do prac społecznie uŜytecznych. GOPS 
wspólnie z OSP Babice i OSP Nędza realizował Program Pomocy śywnościowej PEAD, z którego skorzystało 300 
osób, a wydano w sumie 12.421 kg towaru. 

� JuŜ po raz siódmy w ZSP w Babicach odbył się Międzygminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem: Na czystą energię 
dzisiaj moda, dostarczą ci jej wiatr, słońce i woda. Uczniowie klas III mieli za zadanie wykazać się wiadomościami i 
umiejętnościami dotyczącymi pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł  oraz wiedzą ogólną z zakresu nauki o 
środowisku społeczno – przyrodniczym. W konkursie udział wzięły druŜyny z 8 szkół podstawowych: z Zawady 
KsiąŜęcej, Nędzy, Lysek, Raszczyc, Raciborza - Markowic, Bogunic, Górek Śląskich oraz Babic. ZwycięŜyła druŜyna 
ze Szkoły Podstawowej z Raszczyc. II miejsce zajął ZSP nr 1 z Raciborza, a III – ZSP z Lysek – oddział Bogunice. 
Równolegle odbywał się V Międzygminny Konkurs Ekologiczny dla przedszkolaków pod hasłem: W zdrowym ciele 
zdrowy duch,  w którym udział wzięły druŜyny z 9 miejscowości. Miał on przede wszystkim charakter zabawy. 
Konkursy przygotowały i przeprowadziły: Edyta Łyczek, Alicja Wiśniewska, RóŜa Chrubasik oraz Małgorzata 

Kocjan. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody i dyplomy, po czym odbyło się wspólne pieczenie 
kiełbasek. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Nędza Anna Iskała, za co serdecznie dziękują 
organizatorzy. Nasze podziękowania kierujemy równieŜ dla Ilony Zoń oraz Edyty Szajt - pracowników Urzędu 
Gminy w Nędzy. 

� W ZSG w Nędzy 7 maja br. o godzinie 900 odbyła się X edycja konkursu "Nie taka matematyka straszna im. dr 
Stanisława Kucharczyka”. Konkurs poświęcony jest pamięci dr Stanisława Kucharczyka, po śmierci którego 
obecna dyrektor ZSG Maria Czerwińska rozpoczęła jego organizację. W tym roku koordynatorem przedsięwzięcia 
była Małgorzata Machowska. Zadania dla uczestników przygotował dr hab. Alfred Czogała, dziekan ds. 
studenckich Uniwersytetu Śląskiego. W konkursie udział wzięło 7 szkół gimnazjalnych, chociaŜ zaproszonych do 
udziału zostało 16. KaŜdą szkołę reprezentowało 3 uczniów. Poziom był wysoki i raczej odbiegał od innych 
konkursów na poziomie gimnazjalnym. DruŜynowo pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum w KrzyŜanowicach, drugie 
miejsce przyznano G1, a trzecie G2 w Raciborzu. Nagrody dla zwycięzców ufundowała wójt Anna Iskała. W 
komisji zasiedli nauczyciele, którzy przyjechali z zawodnikami. W rozwiązywaniu zadań pomogli równieŜ studenci 
matematyki z PWSZ w Raciborzu. Podczas prac komisji uczestnicy konkursu odbyli wycieczkę do Leśnej Szkółki 
Kontenerowej w Nędzy. 

� Na początku roku szkolnego nasza szkoła w Nędzy przystąpiła do akcji "Mleko z klasą", dzięki której  uczniowie piją 
mleko za darmo. Organizatorzy tej akcji tradycyjnie o tej porze roku ogłosili konkurs na pracę przestrzenną. 
NaleŜało wykonać konstrukcję z kartoników (temat pracy dowolny), a zdjęcia wykonanej pracy wysłać na adres 
organizatorów. Klasa II b szkoły podstawowej z wychowawcą Barbarą Rerich przystąpiła do tegoŜ konkursu. 
Uczniowie wykonali samolot - dwupłatowiec, a hasło pracy brzmiało: Polećmy razem do mlecznej krainy, mleko z 
klasą doda ci skrzydeł. Dzieci bawiły się wyśmienicie i z pełnym zaangaŜowaniem, czego efektem był piękny 
samolot. Klasa Ia pod czujnym okiem swojej wychowawczyni Sylwii Linek wykonała bolid formuły 1. 

(j.p.) 
 

 
 



 
 

KARTY Z HISTORII… ZAPOMNIANI LUDZIE TEJ ZIEMI. MAKSYMILIAN BASISTA (1883 -1967) – część II 
 

 
 

 
W TylŜy był świadkiem pierwszych demonstracji 

rewolucyjnych. W Rybniku zajął się reorganizacją 
księgarni, która podupadła w czasie wojny i nawiązał 
pierwsze kontakty z miejscowymi działaczami polskimi. W 
styczniu 1919 r. wstąpił do Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW). Jako główny organizator POW w pow. 
rybnickim w marcu 1919 został aresztowany wraz z 
innymi członkami dowództwa organizacji wojskowej. Sąd 
w Raciborzu skazał go za zdradę stanu na dziewięć 
miesięcy więzienia. Po uzyskaniu urlopu chorobowego i 
powrocie do Rybnika uszedł Basista do Piotrowic na 
Śląsku Cieszyńskim. Tutaj znajdowało się duŜe 
zgrupowanie członków POW wraz z dowództwem, do 
którego wszedł równieŜ Basista (pod pseudonimem 
„Klin”), obejmując referat personalny. W czasie I 
powstania Basista powrócił na teren walk w okręgu 
rybnickim, a po jego upadku przebywał w Dziedzicach, 
następnie w Sosnowcu, gdzie przydzielono go do 
intendentury Milicji Górnośląskiej. Po ogłoszeniu 
amnestii, w listopadzie 1919 powrócił do Rybnika i w 
dalszym ciągu był czynny w POW, w szczególności w akcji 
propagandowej w pow. rybnickim. Na przełomie 1919/20 
r. Basista rozwinął energiczną działalność w ruchu 
śpiewaczym, powołując do Ŝycia liczne nowe 
towarzystwa. W lutym 1920 doprowadził do utworzenia 
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych  okręgu rybnickiego, w 
którym został prezesem (funkcje tę sprawował do 1939 
r.) Po powstaniu Polskiego Komitetu Plebiscytowego na 
pow. rybnicki Basista z ramienia tegoŜ kierował akcją 
propagandową w tym powiecie. W okresie 
przedplebiscytowym wygłaszał liczne przemówienia na 
zebraniach i wiecach polskich. NaleŜał teŜ do załoŜycieli 
„Gazety Rybnickiej”, drukowanej u M. Kwiatkowskiego. W 
dniu głosowania (20.03.1921 r.) pełnił obowiązki członka 
Komitetu Parytetycznego w Rybniku. W okresie III 
powstania śląskiego komenda POW na pow. rybnicki 
powierzyła mu kierowanie akcją propagandową. 

W czasie wyborów komunalnych w 1922 r. 
Basista wszedł do Rady Miejskiej w Rybniku i został jej 
przewodniczącym (do 1934 r.). Jeszcze w tym samym 

roku z jego inicjatywy powstał Związek Polskich Radnych 
Gmin Powiatu Rybnickiego, którym Basista kierował do 
wybuchu II wojny światowej. Zorganizował liczne kursy 
dla członków rad gminnych i pracowników 
samorządowych. Od 1924 r. aŜ do końca okresu 
międzywojennego był prezesem organizacji kupców 
polskich w Rybniku. W okresie międzywojennym 
sprawował takŜe funkcję prezesa TCL na pow. rybnicki. 
Za zasługi w krzewieniu idei TCL na Śląsku otrzymał w 
1930 r., z okazji pięćdziesięciolecia istnienia 
Towarzystwa, godność członka honorowego. Basista 
naleŜał do najbardziej zasłuŜonych propagatorów ksiąŜki 
polskiej i polskiego czytelnictwa. W 1935 r. na zlecenie 
Komitetu Propagandy KsiąŜki Polskiej zorganizował w 
Rybniku wzorową wystawę, za którą otrzymał dyplom I 
stopnia. Eksponaty wystawy powędrowały za sprawą 
Basisty na Opolszczyznę, gdzie spełniły waŜną rolę w 
zakresie propagandy ksiąŜki polskiej i gdzie następnie 
zostały oddane do uŜytku bibliotek polskich. W 1934 r. 
wybrano Basistę na wiceburmistrza miasta Rybnika, którą 
to funkcję pełnił honorowo. Równocześnie ustąpił ze 
stanowiska przewodniczącego rady miejskiej. W t.r. 
został radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach 
oraz członkiem Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Kupiectwa Polskiego. W 1937 r. wszedł do Rady 
Okręgowej Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na 
Śląsku. Dn. 31.08.1939 r. wygłosił antyniemieckie 
przemówienie na wiecu w Wodzisławiu. Po wybuchu II 
wojny światowej opuścił Rybnik, udając się na tułaczkę 
wojenną. Po zakończeniu kampanii wrześniowej ukrywał 
się w Krakowie i jego okolicy pod nazwiskiem Wojciech 
Kwiecień. W 1943 r. został pod Krakowem aresztowany 
przez gestapo i osadzony najpierw w więzieniu 
krakowskim przy ul. Montelupich, następnie w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu, a w 1944 r. w 
policyjnym obozie pracy (SS Arbeitslager) w Leonberg w 
Bawarii. Po uwolnieniu z obozu w kwietniu 1945 
przebywał Basista w szpitalach na terenie Niemiec i 
dopiero w październiku t.r. powrócił do kraju. Do 1949 r. 
prowadził własną księgarnię (zamieszczone zdjęcie – 
Basista przed swoją księgarnią przy ulicy 
Kościelnej w Rybniku) i brał czynny udział w pracach 
reaktywowanego Towarzystwa Śpiewu „Seraf”. Objął teŜ 
prezesurę Zarządu Okręgowego Zw. Śl. Kół Śpiewaczych. 
NaleŜał do Związku Weteranów Powstań Śląskich, 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, będąc 
aktywnym członkiem komisji historycznej przy zarządzie 
powiatowym. Posiadał liczne wyróŜnienia i odznaczenia. 
Był m.in. honorowym prezesem okręgu rybnickiego Zw. 
Śl. Kół Śpiewaczych, honorowym członkiem Związku 
Księgarzy Polskich i posiadał honorową odznakę I i II 
stopnia Polskiego Związku Kół Śpiewaczych i Muzycznych. 
Odznaczony KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1946), Złotym KrzyŜem Zasługi, Śląskim KrzyŜem 
Powstańczym, KrzyŜem Powstańczym na Śląskiej 
Wstędze Waleczności i innymi. Zmarł 3.11.1967 r. 
Basista był Ŝonaty od 1911 r. z Marią z Burdów i miał 
dwoje dzieci: Mieczysława i Marię.
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PROCESJA KONNA W ZAWADZIE KSIĄśĘCEJ 
 

Warto przypomnieć choć odległą, ale istotną informację o procesji konnej w Zawadzie KsiąŜęcej, która 
wyruszyła w Poniedziałek Wielkanocny w Zawadzie KsiąŜęcej juŜ po raz 26. Tradycyjnie trasa procesji biegła spod 
budynku OSP, w kierunku Ciechowic wzdłuŜ Odry. Obchód pól jest jednym z elementów folkloru Zawady KsiąŜęcej, 
a jego celem jest prośba o błogosławieństwo na pola, domostwa i ogrody. Cała impreza ma charakter błagalny o 
chleb powszedni. W imprezie wzięło udział ok. 20 koni, a niektórzy rolnicy uczestniczyli w procesji m.in. na 
traktorach. W imprezie pokazały się amazonki z klubu jeździeckiego w Szymocicach. NiŜej prezentujemy zdjęcia z 
tego wydarzenia.          

(j.p.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HERB GMINY NĘDZA I JEGO SYMBOLIKA 
 

 
Herbami zwykło się nazywać oznaki, między innymi miejscowości, a badaniem ich 

zajmuje się nauka pomocnicza historii zwana heraldyką, określająca zasady i prawidła 
budowy herbów, według której herb winien składać się z tarczy i godła oraz posiadać 
symbolizujące barwy. 
Herb gminy Nędza (gminy, a nie tylko miejscowości, która jest jej siedzibą) składa się z 
tarczy w połowie z lewej strony czerwonej, a w połowie Ŝółtej po prawej. Na tle barwy 
czerwonej widnieje godło: połowa orła białego symbolizującego męstwo, siłę i takŜe 
dostojność. Pewna legenda głosi, iŜ orzeł w takiej postaci, bez korony, nawiązuje do okresu 
rozbicia dzielnicowego (XII-XIV w.). Czerwień, jako dobrze odbijająca się od innych barw 

miała stanowisko uprzywilejowane, była symbolem ognia i oznaczała odwagę i waleczność. Z czasem zaczęto ją utoŜsamiać 
z krwawymi dziejami naszej ziemi. Prawa strona tarczy nawiązuje do topografii (ukształtowania terenu) naszej gminy. 
śółte tło odnosi się do piaszczystych brzegów rzeki Suminy przepływającej przez nasz teren. Z kolei połowa stylizowanej 
sosny określa charakterystyczny drzewostan okolicy. 

Projektodawcą herbu gminy Nędza jest Henryk Opala, a jego projekt został zaaprobowany uchwałą Rady Gminy w 
1995 roku. 
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Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nędzy w roku 2009 
w ramach POKL 2007-2013 
realizuje projekt Systemowy pt.: 
„SZANSA – Program aktywnej 
integracji w Gminie Nędza”. 
Głównym załoŜeniem projektu jest 
szkolenie w celu nabywania 
nowych kwalifikacji i umiejętności 
przez osoby bezrobotne z terenu 
Gminy Nędza. 
 


