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Kwiatek dla Ewy
Międzynarodowy Dzień Kobiet

Potrzebę obchodzenia „Dnia Kobiet” do-
strzegli już starożytni Rzymianie, świę-
tując Matronalia. Święto to przypadało 

w pierwszy tydzień marca. Związane było z po-
czątkiem nowego roku, macierzyństwem i płod-
nością. Z tej okazji mężowie obdarowywali 
swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.   
    Współcześnie obchodzony Dzień Kobiet ma 
stuletnią tradycję. W 1910 roku Międzynaro-
dówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustano-
wiła obchodzony na całym świecie Dzień Ko-
biet, nie podając jednak daty obchodów. Ideą 
tego święta było budowanie społecznego 
wsparcia dla powszechnych praw wyborczych 
dla kobiet. Rok później, 19 marca Międzyna-
rodowy Dzień Kobiet obchodzono już w Niem-
czech, Austrii, Szwajcarii i Danii. Ostatecznie 
przyjęło się świętowanie Dnia Kobiet - 8 marca, 
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równo-
uprawnienie kobiet - 8 marca 1908 roku pod-
czas strajku kilkunastu tysięcy nowojorskich 
pracownic doszło do tragicznego w skutkach 
pożaru, w którym zginęło 129 manifestantek.    
    W Polsce 8 marca na masową skalę zaczęto 
obchodzić dopiero po roku 1945. Wielu oso-
bom święto to kojarzy się z czasami PRL-u, 
goździkami i tulipanami, które masowo wrę-
czano wszystkim Paniom. Święto to było wtedy 
szeroko wykorzystywane do celów propagan-
dowych ówczesnych władz komunistycznych. 
W III RP 8 marca wzbudzał duże kontrowersje, 
do tego stopnia, że w 1993 roku za sprawą 
kobiety (premier Hanny Suchockiej) zniesiono 
państwowe obchody Dnia Kobiet. Wydaje się, 
że przy próbie odcięcia się od tradycji poprze-
dniego ustroju, zapomniano o korzeniach tego 
święta.  
    Jak współcześnie świętujemy 8 marca, czym 
obecnie jest dla nas ten dzień? Z jednej strony 
tradycja ofiarowania kwiatów i składania ko-
bietom życzeń przetrwała, z drugiej prawie 
w każdym dużym mieście w Polsce organizo-
wane są kobiece manify, które mają zwrócić 
uwagę na ciągle nierozwiązany do końca pro-
blem nierównego traktowania kobiet w różnych 
dziedzinach życia społecznego.    
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    Co o Dniu Kobiet sadzą miesz-
kanki naszej gminy?

Myślę , że wbrew różnym 
opiniom na temat tego 
święta, kobiety tak 
naprawdę lubią 
Dzień Kobiet.

Pani Daria - prowadzi 
własną restaurację.

Pani Grażyna - prowa-
dzi własną firmę.  

Pani Dorota - prowadzi
salon SPA.  

Dla mnie święto to nie 
jest konieczne, ale z dru-
giej strony kwiatek na 
8 marca, to miły gest 
ze strony mężczyzn.

Pani Monika -  
Ślązaczka roku 1993.

Z tego co pamiętam,
w śląskich rodzinach 
nie było tradycji obcho-
dzenia Dnia Kobiet. 
Z tego powodu święto 
to jest mi trochę obce.
Kwiaty na 8 marca za- 
częłam dostawać dopie-
ro od syna. 

Oprac. i grafika: J. M.

Dzień Kobiet? 
- Jestem za! Uważam, że 
podobne święta mo-
głyby być obchodzone 
co miesiąc. Kobiety za-
sługują na szacunek. 
Powinny też mieć mo-
żliwość spędzania czasu 
dla własnej przyje-
mności, według wła-
snych upodobań.   

W numerze m.in.:

/J.Miszczyk/

Boks w Gierałtowicach

Foto: arch. GARDY
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Z okazji Dnia Kobiet 
wszystkim mieszkankom gminy 

Gierałtowice

serdeczne życzenia 

pomyślności w życiu zawodowym 
i osobistym, uśmiechu na co dzień 
oraz radości ze spełnienia planów 
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Kiermasz Wielkanocny

    Gmina Gierałtowice i Gminny Ośrodek 
Kultury w Gierałtowicach zapraszają na
Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 
29 marca   w godz. od 12.00 do 18.00, w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice.   
    Na kiermaszu będzie można się zaopatrzyć 
m. in. w wyroby rękodzieła artystycznego, zwią-
zane ze świętami wielkanocnymi. Wśród nich nie 
zabraknie słynących z wyjątkowej urody kro-
szonek z gminy Gierałtowice. 
    Kiermasz Wielkanocny jest jedną z imprez 
objętych patronatem organizatorów Jubileuszu 
35-lecia Gminy Gierałtowice. Będzie więc ko-
lejną okazją do zdobycia pieczątki w kalen-
darium imprez jubileuszowych. Przypominamy, 
że uczestnictwo w co najmniej 10 imprezach 
ujętych w tym kalendarium (potwierdzone pie-
czątkami) uprawnia do udziału w losowaniu 
nagród, w tym najcenniejszej - telewizora LED!   
Serdecznie zapraszamy!  

. 

    Gminny Ośrodek Kultury w Gierałto-
wicach zaprasza na warsztaty florystyczne - 
„Witaj Wiosno”, które odbędą się 21 i 28 
marca br. w świetlicy w Chudowie, w godz. 
od 17.00 do 20.00.
    Zajęcia poprowadzi Agnieszka Fiola z Mi-
strzowskiej Szkoły Florystycznej Doroty 
Kwiotek we Wrocławiu.
Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 40 zł.
Zapisy do 19 marca br. w GOK Gierałtowice 
- tel. 32 30 11 511 i świetlicy w Chudowie 
- tel. 604 917 720

Warsztaty Florystyczne

    W czwartek, 1 marca opuścił nas na zawsze Henryk Bałuszyński - 
reprezentant Polski w piłce nożnej, najwybitniejszy sportowiec wywodzący się 
z gminy Gierałtowice. Zmarł na zawał serca w wieku 39 lat.

wielokrotny 

    W reprezentacji Polski rozegrał 15 spotkań, 
zdobył w nich 6 bramek. 
      Karierę piłkarską rozpoczął w rodzinnym Chu-
dowie, grając w miejscowym LKS Gwiazda Chu-
dów i tutaj ją zakończył po powrocie z wielkiego 
piłkarskiego świata. W międzyczasie był jego uko-
chany klub - Górnik Zabrze, w którym rozegrał 
109 spotkań. W połowie lat 90-tych należał do 
najlepszych napastników w  kraju.
    W roku 1994 zaczął występować w  Bundes-
lidze, grając w VfL Bochum. Już w samym de-
biucie wypadł fantastycznie, strzelając 2 bramki 
drużynie Schalke 04 Gelsenkirchen. Szybko stał 
się ulubieńcem i niemieckich kibiców, otrzymując 
przydomek Bomber Balu.
    W Niemczech grał do roku 2002. Potem wyje-
chał na Cypr, ale szybko powrócił na Śląsk i osiadł 
w rodzinnym Chudowie.
    W ostatnich latach szkolił piłkarzy Gwiazdy 
Chudów, często wspomagając ich w grze. W Chu-
dowie organizował również turnieje oldbojów 
poświęcone pamięci Piotra Kanclerza  (działacza 
piłkarskiego i jego przyjaciela), na które zawsze 
przyjeżdżało wiele piłkarskich gwiazd. W osta-
tnim, IV turnieju grał oczywiście i Henryk 
Bałuszyński, zdobywając nagrodę dla króla 
strzelców. 

    Był nie tylko świetnym piłkarzem, ale i dobrym, 
ciepłym, często uśmiechniętym człowiekiem. 
Takim z pewnością pozostanie w pamięci wielu 
mieszkańców gminy i tysięcy kibiców. 

  W Westybulu Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach odbyło się 
„Śniadanie Mistrzów”, na 
którym 19 grudnia 2011 r. 
spotkali się przedsta-
wiciele władz wojewódz-
twa śląskiego z naj-
zdolniejszą młodzieżą. 
Uczestnikami śniadania 
byli stypendyści Ministra 
Edukacji Narodowej i la-
ureaci olimpiad przed-

miotowych - w sumie 82 uczniów.                              
    Gościem specjalnym spotkania była minister 
edukacji Krystyna Szumilas, która pogratulo-
wała uczniom osiągnięć oraz wręczyła każdemu 
z nich dyplom. Śląski kurator oświaty Stanisław 
Faber zaznaczył, że wyróżnienie uczniów i zapro-
szenie ich do udziału we wspólnym śniadaniu jest 
wyrazem uznania dla ciężkiej pracy i osiągnięć 
młodych ludzi na szczeblu krajowym i mię-
dzynarodowym. Potwierdził te słowa wicewo-
jewoda śląski - Stanisław Dąbrowa, i dodał, że 
tego typu spotkania promują najzdolniejszych 
uczniów, a ich praca zostaje doceniana.    .
    Wśród zaproszonych uczniów znalazł się Paweł 
Promny, który uzyskał stypendium MEN za

.

liczne osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011. 
Będąc uczniem trzeciej klasy Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach brał udział w wielu zawodach 
i konkursach fizycznych na szczeblu woje-
wódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, 
uzyskując m.in.: drugie miejsce w drużynowych 
zawodach XXII Ogólnopolskiego Turnieju 
Młodych Fizyków 2011 rozegranych w języku 
angielskim, a zorganizowanych przez Polskie 
Towarzystwo Fizyczne w Warszawie; tytuł la-
ureata w indywidualnej konkurencji na pracę 
badawczą i jej prezentację w języku polskim i an-
gielskim, którą zorganizowały: Stowarzyszenie 
„Z Nauką w Przyszłość”, Polskie Towarzystwo 
Fizyczne, Pałac Młodzieży w Katowicach, 
Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Poli-
technika Śląska w Gliwicach w ramach Ogólno-
polskiej Konferencji Młodych Naukowców; 
wyróżnienie specjalne w kategorii praca badawcza 
na Międzynarodowej Konferencji Młodych 
Naukowców ICYS 2011 Moskwa, Rosja, którą 
organizowało Europejskie Towarzystwo 
Fizyczne. 
    Obecnie Paweł kontynuuje naukę w VIII LO 
w Katowicach i nadal rozwija swoje zaintereso-
wania związane z fizyką.                           .

Paweł Promny stypendystą 
Ministra Edukacji Narodowej
   Po raz pierwszy w historii gminy, osiągnięcia ucznia nagrodzono przyznaniem 
stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

(mgr)

Tekst i foto: J.M.

    28 lutego w Miejskiej Szkole Podstawowej 
nr 7 w Knurowie odbył się VIII Regionalny 
Konkurs na „Mistrza Poziomu Podstawowego”
z języka angielskiego. Świetnie wypadł w nim 
Szymon Piontek - uczeń 5 klasy Szkoły Podsta-
wowej im. w. Budryka w Chudowie, który 
zdobył 1 miejsce i tytuł mistrza.
Koleżanka szkolna Szymona, Oliwia Ulfig, 
również spisała się znakomicie zdobywając 
V nagrodę.
    W trakcie konkursu uczniowie sprawdzani byli 
m.in. ze znajomości zagadnień gramatycznych 
i słownictwa, a także z umiejętności pisania opo-
wiadania w języku angielskim.
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G8 w Pilchowicach
    14 lutego w Pilchowicach odbył się kolejny 
szczyt G8 - spotkanie włodarzy ośmiu miast 
i gmin wchodzących w skład powiatu gliwic-
kiego ze starostą Michałem Nieszporkiem.
    Uczestnicy spotkania zapoznali się z dzia-
łalnością dwóch domów pomocy społecznej, 
działających na terenie gminy Pilchowice:  
„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, będącego 
jednostką organizacyjną Powiatu Gliwickiego 
oraz DPS dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach 
prowadzonego przez Ojców Kamilianów, który 
realizuje zadania zlecone przez powiat. Intereso-
wali się również funkcjonowaniem Szpitala 
Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach, dla 
którego organem założycielskim jest Samorząd 
Województwa Śląskiego.
   Gospodarzem spotkania była Joanna Kołoczek-
Wybierek - wójt gminy Pilchowice.

Przyszowice - 28 lutego 2012 r.

    Obrady XVII sesji Rady Gminy miały miejsce 
w sali budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Przyszowicach. Przewodniczył im Marek Bła-
szczyk - przewodniczący RG Gierałtowice. 
    Po wysłuchaniu opinii poszczególnych komisji 
stałych Rady Gminy, radni rozpatrzyli i podjęli 
10 uchwał, dotyczących m.in.: korekt wcześniej 
podjętych uchwał w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 
2012-2028 i budżetu gminy na rok 2012, a także 
w sprawach: A) Gminnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów na terenie gminy 
Gierałtowice. B) Regulaminu przyznawania i wy-
płacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice 
za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla 
uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Gierałtowice. C) Zmiany uchwały Nr XLV-
/356/10 RG Gierałtowice dotyczącej opłat za 
świadczenia w publicznych przedszkolach pro-
wadzonych przez gminę Gierałtowice. D) Udzie-
lenia pomocy finansowej dla powiatu gliwickiego 
na realizację zadania: „Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej nr 2910S, przy ul. Szkolnej 
w Chudowie”. E) Przyjęcia programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Gierałtowice 
w 2012 r. F) Przyjęcia planów pracy komisji 
stałych Rady Gminy na rok 2012. G) Zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów położonych w Paniówkach 
przy ul. Powstańców Śląskich.   

   Wywiad przeprowadził Stanisław M. Jankowski, 
krakowski współpracownik „Przeglądu”.               
Jankowski jest historykiem specjalizującym się 
w historii II wojny światowej, a szczególnie depor-
tacjami do ZSRR. Uważa on, że polonia amery-
kańska nie wierzy w zbrodnie czerwonoarmistów, 
dlatego stara się przybliżyć im prawdę. Wywiad 
można przeczytać na stronie:                    
www.dziennik.com/przeglad-polski
    Historyk skontaktował się z Krystyną Grodoń 
po przeczytaniu jej książki pt.: „Trzy dni z dziejów 
Przyszowic”, która opisuje tragiczne wydarzenia 
w Przyszowicach z roku 1945.     

 .

.

Polonia amerykańska dowiedziała się 
o zbrodni wojennej w Przyszowicach
    W lutowym numerze miesięcznika „Przegląd Polski”, który jest dodatkiem kulturalnym 
„Nowego Dziennika” - polonijnej gazety codziennej wydawanej w Nowym Jorku, ukazał 
się wywiad z Krystyną Grodoń na temat tragicznych wydarzeń w Przyszowicach 
z 27 stycznia 1945 roku.

Inf.: K. Grodoń

 dr Bożena Cząstka-Szymon

   Do Gierałtowic trafiłam po raz pierwszy 
w czerwcu ubiegłego roku. To dziwne, bo jako 
bielszowiczanka miałam tu tak blisko... Słyszałam 
jednak sporo od koleżanek, które tu właśnie przed 
wieloma laty zbierały informacje gwarowe, o ży-
czliwości i zaangażowaniu mieszkańców w prace 
dialektologiczne.                 
    Moje obydwa spotkania z dorosłymi mieszkań-
cami Gierałtowic w grudniu i czerwcowe z mło-
dzieżą miały przybliżyć i pokazać pewne cechy 
gwarowe, z których nie zawsze zdajemy sobie spra-
wę. Dodajmy, że współczesna rzeczywistość me-
dialna nie sprzyja rozwojowi zainteresowań huma-
nistycznych, traktując problematykę historyczno-
kulturową marginalnie, albo wypaczając jej cha-
rakter. Jest to o tyle niebezpieczne, że  przy swoistej 
polityce edukacyjnej, w której stale ogranicza się 
lekcje z historii i języka ojczystego, a na studiach 
przeprowadza się reformy, które zmierzają do obni-
żenia i spłycenia nabywanej tu wiedzy, społe-
czeństwo będzie miało utrudniony dostęp do obie-
ktywnych i rzetelnie przygotowanych opracowań. 
Tym bardziej cenna jest inicjatywa władz miej-
scowego Koła Związku Górnośląskiego oraz gie-
rałtowickiej  gminy.  Wypełnia ona lukę w naucza-
niu i nawiązuje przez to do idei tzw. latających 
uniwersytetów. A nam pozwala kwestie niezbyt 
wyraziste, czasem specjalnie zamazywane, odsłonić 
i objaśnić.                                                                                                         
  W odniesieniu do śląszczyzny narosło sporo roz-
maitych mitów, opinii niemających podstaw                

.

.

naukowych, a przecież ta gwara - jako pierwsza 
z wszystkich polskich była badana przez języko-
znawców i dała podstawę do powstania polskiej 
dialektologii w II poł. XIX w. Niedawno noto-
waliśmy stulecie  opracowania i wydania pierwszej 
monografii gwar śląskich autorstwa prof. Kazi-
mierza Nitscha. Szkoda, że od roku 1909 nikt nie 
pokusił się o stworzenie całościowego opisu dia-
lektu śląskiego. Gwara podobnie jak język ogólno-
narodowy się zmienia, ale zmiany te następują wol-
niej, dlatego też mówi się, że właśnie te warianty 
terytorialne języka ogólnego zachowują dawne spo-
soby wymowy, odmiany, sporo też historycznego 
słownictwa nadal używana jest w gwarach. To 
właśnie w śląszczyźnie przetrwała wymowa wie-
sieli (w Cieszyńskiem) i czerwióny na Opolszczy-
źnie, a w języku ogólnopolskim używamy już od 
wieków form zapożyczonych z j. czeskiego - we-
sele i czerwony, podobnie jest z hańbą (na Śląsku 
znamy tylko gańbę). A jaka jest ilość archaicznych 
wyrazów, potrafią ocenić ci, którzy śpiewają pieśni 
wielkopostne czy kolędy oraz czytają teksty sta-
ropolskie. To właśnie studenci ze Śląska nie mają 
większych trudności na gramatyce historycznej, 
postrachu studiów polonistycznych.           
    Zastanawia nas często pytanie, jak klasyfikować 
języki, w jaki sposób charakteryzować gwary ? Tu 
niezbędna jest podpowiedź językoznawcy, by 
ustrzec się błędnych decyzji. Nie można bowiem 
kierować się pochodzeniem wyrazów. Każdy język 
ogólny czy jego odmiany ma określoną budowę,              

.

Otóż nie da się przeprowadzać podziału języków na 
podstawie słownictwa. Ono świadczy o przeszłości, 
o kontaktach kulturowych, cywilizacyjnych, han-
dlowych. Tu musi się przyjąć jednakową podstawę, 
czyli to, jak język (gwara) jest zbudowany. Jaki jest 
typ jego dźwiękowości: czy występują w nim tylko 
samogłoski i spółgłoski czy może są jeszcze inne 
dźwięki, w jaki sposób słowa się odmieniają (może 
w ogóle nie ma fleksji), jak są tworzone nowe 
wyrazy i jak buduje się zdania. Jeśli pominiemy 
strukturę języka, a będziemy kierować się tylko tym, 
skąd pochodzą słowa, dojdziemy do błędnych inter-
pretacji i zaliczymy angielszczyznę do języków ro-
mańskich, wszak prawie połowa wyrazów angiel-
skich ma rodowód łaciński, a ukraiński byłby może 
odmianą polszczyzny, czego nikt rozsądny nie od-
ważyłby się głosić. Nie można więc zgodzić się 
z próbami  opisywania gwary śląskiej jako bliższej 
czeszczyźnie czy językowi niemieckiemu, bo za-
wiera pewną ilość pożyczek z tych języków.    
Zupełnie nie można przystać na próby powoływania 
nowego śląskiego języka. Takie działania, podszyte 
najczęściej politykierstwem, przyniosłyby więcej 
szkody niż pożytku. Przede wszystkim doprowa-
dziłyby do powolnego zaniku kilkunastu śląskich 
gwar, używanych tradycyjnie w najbliższym 
rodzinno-sąsiedzkim otoczeniu i w różnych sytu-
acjach lokalnych. Stworzyłaby się sytuacja chaosu - 
wśród swoich mówiłoby się np. gwarą raciborską, 
ale jeżeliby za regionalny język śląski uznano  

zawiera też kilka czy kilkanaście tysięcy wyrazów. 

.

Dokończenie na s. nr 6

    29 lutego w budynku ZSP w Przyszowicach 
odbyło się zebranie wiejskie, zwołane przez soł-
tysa Andrzeja Gawlika, a poprowadzone przez 
przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice 
Marka Błaszczyka. W całości poświęcone było 
problematyce związanej z górnictwem. Głów-
nymi tematami były: ocena stanu realizacji inwe-
stycji przeciwpowodziowych oraz sprawy zwią-
zane ze szkodami górniczymi.
    W rozmowach na te tematy uczestniczyli 
również: wójt gminy Joachim Bargiel oraz nowy 
Zarząd KWK Sośnica-Makoszowy. 
    W trakcie zebrania uzgodniono m.in., że 
w Przyszowicach będą się odbywały cotygodnio-
we spotkania przedstawicieli kopalni z zaintere-
sowanymi omawianą problematyką mieszkań-
cami sołectwa. Miejscem spotkań będzie sołty-
sówka mieszcząca się w przyszowickim pałacu.  

Serwis Informacyjny Powiatu

Zebranie wiejskie 
w Przyszowicach
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    Publiczność dopisała. 18 lutego w zabrzańskiej 
sali zasiadło około 2 000 widzów, aby bawić się 
wspólnie z benefisantami i zaproszonymi gwia-
zdami, m.in.: Proskauer Echem, Jackiem Kiero-
kiem, Kamratami z Paniówek, Andrzejem Misiem 
z radia Piekary i Adim, który specjalnie na tę 
okazję przyjechał z Niemiec. Benefis poprowa-
dzili: Andrzej Potempa i Roman Kurasz.
  W części artystycznej wysłuchano wielu szla-
gierów wylansowanych przez muzyków B.A.R.-u. 
„Te nasze dzieci”, „Wiśta, wio”, „Pamięć”, „Gołę-
biorze”, to tylko niektóre z nich. 
    Nie obyło się bez życzeń i gratulacji. Na ręce 
Eugeniusza Loski - lidera kapeli i jego kolegów 
złożyli je m.in. przedstawiciele gminy Gierałto-
wice: wójt Joachim Bargiel i wiceprzewodni-
cząca RG Agnieszka Czapelka.
    B.A.R. występuje obecnie w czteroosobowym 
składzie: Eugeniusz Loska - śpiew i instrumenty 
klawiszowe, Andrzej Macha - śpiew i akordeon, 
Bronisław Matula - trąbka i Paweł Śmieja - 
saksofon. Dotychczas nagrali 5 płyt. Ostatnia, 
wydana na krążku DVD ukazała się w lutym br. - 
Od poprzednich różni się tym, że oprócz muzyki 
znalazły się na niej reportaże i wywiady z cie-
kawymi ludźmi, oczywiście na temat naszej ka-

-peli - mówi Eugeniusz Loska - Przez 15 lat 
nazbierało się sporo materiału o zespole. Uzna-
liśmy, że jubileusz jest dobrą okazją, aby zapisać 
go na płycie. - 
    Zespół często występuje na własnym terenie, 
uświetniając wiele imprez gminnych. W okresie 
swojej działalności z koncertami objechali całą 
Polskę. Szczególnie ciepło przyjmują ich na Po-
morzu i w Wielkopolsce. Grali również 
w Austrii, Czechach i Niemczech. Często goszczą 
na antenach telewizji regionalnej i radia.

   Znaną na Śląsku kapelę B.A.R z Paniówek publiczność oklaskuje już 
od 15 lat! Z okazji jubileuszu, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbył się 
okazały benefis zespołu.

/Jerzy Miszczyk/

    W styczniu, w auli Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Gierałtowicach odbył się 
Wieczór Teatralny. 
    Na widowni zasiedli bliscy naszych uczniów. 
Te artystyczne spotkania mają już dwudzie-
stoletnią tradycję. Niektórzy na deskach szkol-
nego teatru zagrali role swego życia. Żywe 
dzieciątko stanowiące atrakcję jasełek sprzed 
wielu lat obecnie uczy się w szóstej klasie. 
Niezapomniana pozostanie kreacja węża boa w 
rajskim ogrodzie. Wąż zagrał świetnie, a potem 
nie chciał zejść ze sceny. Można również wspo-
mnieć niekontrolowany wybuch zimnych (na 
szczęście) ogni przyjęty przez widownię jako 
wzbogacający sztukę efekt specjalny.                  
    Ostatniemu przeglądowi towarzyszyło hasło 
przewodnie: „Warto być dobrym”. Młodzi akto-
rzy pragnęli pokazać rówieśnikom, że bycie do-
brym to nie wstyd i słabość, przeciwnie, to duma i 
siła. Wyrazili pragnienie, by dobro stało się 
modne. Postanowili dobrem zarażać innych, pro-
mować pozytywny  system wartości, docenić 
odpowiedzialne i pomocne zachowanie wobec 
drugiego człowieka, społeczności lokalnej, 
zwierząt, świata. Tematyka przedstawień miała 
pozwolić dostrzec dobro w otaczającym świecie. 
   W „Opowieściach z Narnii” szóstoklasiści 
przedstawili historię młodych ludzi, pomaga-
jących uratować pełen uroku i niezwykłych 
tajemnic świat przed siłami władców zła i bez-
kresnej zimy. W sztuce „Za dziołchami nie tre-
fisz, czyli Kopciuszek” błysnęli znajomością 
gwary śląskiej. Członkowie koła teatralnego 
zaprezentowali pantomimę pt. „Krzesła”. 
Zaakcentowali fakt, że jeżeli bardzo tego pra-
gniemy, możemy świat uczynić lepszym, za-
czynając oczywiście od siebie.            
Czwartoklasiści opowiedzieli o perypetiach 
księcia szukającego żony. Okazuje się, że nie 
wszystko złoto, co się świeci, a od przybytku, 
szczególnie kandydatek na żonę, czasami jednak 
głowa boli. Piątoklasiści w spektaklach: „Nie ma 
tego złego” i „Pójdźmy za gwiazdą” udowodnili, 
że dobro to my, to uśmiech na twarzy drugiego 
człowieka, to radość i pozytywna energia.                            
    Oby to niecodzienne spotkanie teatralne stało 
się lekcją dobra, także dla nas dorosłych. 

 

.

.

/Gabriela Więcko/

Foto: Adam Benek

Foto: Adam Benek

Foto: Aleksandra Szwed

Foto: Aleksandra Szwed

    Karnawał 2012 za nami. Jego zakończenie uświetnili słuchacze Muzycznego Studia 
„Gama” Mirosławy Sander, którzy 19 lutego koncertowali w sali Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego  w Przyszowicach. 

Pożegnanie karnawału
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Dokończenie na s. 5

Gra Tomasz Marcol
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Skowronek w kościele pw. Św. Franciszka w Zabrzu

    Dla trzecioklasistów z Gimnazjum nr 3 
w Przyszowicach Tłusty Czwartek był dniem 
szczególnym. 16 lutego br. w stołówce Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego odbył się 
bowiem jubileuszowy, dziesiąty bal gim-
nazjalny.

   Około godziny 18 trybuny wypełniły się 
rodzicami i bliskimi trzecioklasistów, a nauczy-
ciele i zaproszeni goście zajęli uprzednio przygo-
towane miejsca. W mrocznej scenerii, przy 
przygaszonych światłach i w blasku świec od-
było się krótkie przedstawienie przygotowane 
przez uczniów klas trzecich i  polonistkę Anetę 
Marek. Nawiązywało ono do obrzędu dziadów, 
jednak nie zabrakło w nim odrobiny poczucia 
humoru oraz nowoczesności, gdyż wpleciono 
w nie również wykonane przez uczniów na 
zajęciach artystycznych filmowe parodie współ-
czesnych reklam. Gdy światła rozbłysły, padły 
tradycyjne już słowa: „Poloneza czas zacząć!”  
Uczniowie starali się wypaść jak najlepiej i bez 
pomyłki odtworzyli skomplikowane układy 
choreograficzne. Z dumą swoje klasy obserwo-
wały wychowawczynie: Janina Widuch i Aneta 
Marek. Kiedy emocje nieco opadły, dyrektor 
szkoły Aleksander Jendryczko życzył 
wszystkim wspaniałej zabawy i oficjalnie otwo-
rzył 10 JUBILEUSZOWY bal. Młodzież bawiła 
się na parkiecie razem ze swoimi nauczycielami 
do godziny 23.                                  
    Bal gimnazjalny 2012 w Przyszowicach był 
wspaniałą uroczystością, która pokazała, jak 
bardzo uczniowie zżyli się z nauczycielami oraz 
z sobą nawzajem przez te trzy lata nauki. Ta 
impreza na długo pozostanie w sercach zarówno 
uczniów, jak i nauczycieli oraz z pewnością  
będzie wspominana z sentymentem.            

.

.
/A. Marek/

Foto: arch. Szkoły

Śląskie ZapustyŚląskie Zapusty

Karnawał na swojską nutę 
    25 stycznia mury szkoły w Przyszowicach  
wypełniły: śpiew, zabawa i humor. Wszystko 
to za sprawą wieczoru regionalnego, zorgani-
zowanego pod hasłem „Śląskie Zapusty”, na 
którym ochoczo bawiło się wielu mieszkańców 
sołectwa i gminy.
   Impreza okazała się dobrą okazją do kultywo-
wania wielu zwyczajów związanych ze święto-
waniem karnawału na śląską nutę. Uczniowie 
kl. Va wcielili się w ludowych kolędników, insce-
nizując stary zwyczaj chodzenia z Herodem 
i Turoniem. Klasy VI pięknie zatańczyły Trojo-
ka, a IIIa zaprezentowała krótki program au-
torski. Zapusty umilało wspólne śpiewanie zna-
nych śląskich melodii do których przygrywali 
muzycy na akordeonie, saksofonie i gitarze. 
   Atrakcją wieczoru był występ Ślązaka Roku 
2010 Janusza Macoszka z Istebnej, wraz z ka-
pelą, którzy bawili śpiewem, tańcem i humorem. 
Całą imprezę poprowadziła z właściwym sobie 
wdziękiem Ślązaczka Roku 1993 - Monika 
Organiściok z Chudowa.
    W trakcie Zapustów serwowane miejscowe 
przysmaki: kołocz, chleb ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem oraz żur, który ugotowały szkolne 
kucharki.   
    Pomysłodawczynią i organizatorką imprezy 
była wicedyrektor ZSP w Przyszowicach Vio- 

letta Kunkiewicz. Zrealizowała ją dzięki du-
żemu zaangażowaniu Rady Rodziców, której 
przewodniczy Honorata Bartocha oraz dzięki 
pomocy Aleksandry Spyry i Grażyny Biskup.
Warto podkreślić, że przy okazji karnawałowego 
spotkania mieszkańcy Przyszowic wsparli finan-
sowo Radę Rodziców, co umożliwiło zakup no-
wych szafek do szkolnej szatni.
    Swojego zadowolenia z udanego wieczoru nie 
krył dyrektor przyszowickiego ZSP Aleksander 
Jendryczko, dziękując pracownikom szkoły za 
zaangażowanie w przygotowaniu „Śląskich 
Zapustów”, a także uczestnikom za wspólną 
zabawę. W ich gronie obecni byli m.in. wójt 
gminy Joachim Bargiel, przewodniczący RG 
Marek Błaszczyk oraz radni.    

Jolanta Nowak-Obczyńska/J.M., Foto: Tomasz Rak

   W programie znalazły się głównie utwory 
opracowane na fortepian i gitarę. Nie zabrakło 
jednak i popisów wokalnych. W tej części bry-
lował wychowanek studia, a zarazem gość spe-
cjalny koncertu Kamil Karolczuk (tenor), który 
zaśpiewał dwie pieśni neapolitańskie: „Non ti 

‚
scordar di me” i „Core ngrato”. Za piękny głos, 
muzykalność i dojrzałą interpretację otrzymał 
gorące brawa. Soliście na pianinie akompaniował 
Tomasz Marcol. 
Duże brawa otrzymały również młode śpie-
waczki - uczennice gimnazjów, m.in.: Sylwia 
Szulc za wykonanie utworu „Arietta Senebel” 
i Aleksandra Glińska za piękne „Time to say 
goodbye” z repertuaru A. Bocellego. 
    Jak zwykle błyszczeli czołowi pianiści studia. 
Publiczność oklaskiwała mocno zapracowanych 
tego wieczoru: Tomka Marcola za wykonanie 
Promenady i Zamku z „Obrazków z wystawy” 
Musorgskiego i Barbarę Koźluk, która zagrała 
m.in.  porywającego do tańca czardasza. 
    W sumie wystąpiło 27 wykonawców, w tym 
20 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z gminy Gierałtowice. Większość z nich rozpo-
czyna dopiero swoją przygodę z muzyką. Swoim 
zaangażowaniem sprawili jednak, że wypeł-
niająca całą salę publiczność wysłuchała blisko 
półtoragodzinnego koncertu z zainteresowaniem, 
oklaskując ciepło: Agatę Sikorę, Dorotę Spyrę, 

Hanię Budrys, Maję Karbowską, Oliwię Kunert, 
Szymona Kowalczyka, Paulinkę Pierchałę, Laurę 
Szumny, Anię Jałowiecką, Jakuba Woźniczkę, 
Krzysia Spyrę, Radka Ponetę,  Krzysia Ponetę, Jo-
annę Harciarek, Angelikę Matysik, Szymona Pu-
szera, Joannę Jamróz, Kamila Tytko, Julię Rej-
dych, Patrycję Posiłek, Bartosza Stępnia i Agatę 
Białecką.
    Program przygotowała Mirosława Sander, 
a koncert sprawnie poprowadził Bartłomiej Kula. 
Efektu końcowego gratulowały m.in. obecne na 
sali: Barbara Mansfeld - kierowniczka Referatu 
Edukacji i Zdrowia UG oraz Violetta Kunkiewicz 
- wicedyrektor ZSP w Przyszowicach.    

Pożegnanie karnawału Dokończenie ze strony 4

Tekst i foto: Jerzy Miszczyk

Gra Barbara Koźluk

    Od 28 do 31 stycznia br. w sali prób chóru 
„Cecylia” w Paniówkach, odbyły się warsztaty 
chóralne dla członków tego zespołu. Warsztaty 
prowadzone były według metody opracowanej 
przez prof. Jadwigę - Gałecką Tritt, Cd. na s. 6
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Dokończenie ze s. 5

pracownika naukowego Akademii Muzycznej im. 
Franciszka Nowowiejskiego w Bydgoszczy.      
Zajęcia prowadziły studentki Podyplomowego 
Studium Emisji Głosu tej uczelni: Joanna 
Maluga, Jolanta Jabłońska, Iwona Mikołajek, 
Agnieszka Piasecka - Orłow i Izabela Ko-
chańska, pod kierunkiem prof. Elżbiety 
Wtorkowskiej. 
  W poniedziałek 30 stycznia br. warsztaty 
zaszczyciła swoja obecnością twórczyni metody 
prof. Gałecka - Tritt. 2 lutego br. w Domu 
Kultury w Szczygłowicach odbyły się egzaminy 
dla studentek prowadzących warsztaty, przed 
Komisją Egzaminacyjna pod przewodnictwem 
prof. Jadwigi Gałeckiej - Tritt. Wyniki 
egzaminów były pozytywne dla wszystkich 
zdających. Miłym akcentem na zakończenie 
egzaminów były serdeczne podziękowania dla 
członków chóru „Cecylia” z Paniówek za współ-
pracę oraz bukiet kwiatów wręczony naszej pani 
dyrygent Andronice Krawiec i kosz ze sło-
dyczami dla całego chóru, ofiarowany przez panią 
prezes chóru „Cecylia” Stefanię Rudnik.      .

Benedykt Szołtysek

Planetarium, multikino 
i inne atrakcje ferii z GOK-iem

 dr Bożena Cząstka-Szymon

na przykład gwary gliwickie, to doszłoby do swo-
istej trójjęzyczności: inna mowa w domu, inna 
w szkole i urzędzie, a jeszcze - konieczna znajomość 
języka ogólnopolskiego. W dodatku bliskie sobie, 
choć różniące się w szczegółach ortografie.                       
    Zamiast wprowadzać rewolucje językowe, nale-
żałoby rzetelnie przygotować materiały regionalne, 
wykorzystując specjalistów - historyków, etnogra-
fów, dialektologów czy historyków literatury 
śląskiej. Skoro reformy, przeprowadzone w szko-
lnictwie, zlikwidowały tzw. ścieżki regionalne, 
należy prowadzić warsztaty np. onomastyczne, 
podczas których młodzież pod opieką specjalisty 
i z wykorzystaniem słowników sama odkryje, co 
oznaczają nazwy miejscowe, dowie się, jaka była 
szata roślinna na Śląsku, przecież wiele miejsco-
wości ma takie rdzenie jak : dąb, lipa, świerk, sosna, 
leszczyna (Dębieńsko, Dąbrówka Mała, Wielka,  
Dąb, Dębska Kuźnia, Lipiny, Świerkle, Świer-
klaniec, Świerczynowiec, Sośnica, Sośnicowice, 
Leszczyny). Liczne też nazwy mówią o kom-
pleksach leśnych - Knieja, Borki, Goj, o ukształ-
towaniu terenu - Chełm, czyli wzgórze, Zabrze 
(pierwotnie Zadbrze, to jest teren za debrami, 
nierównościami terenu), o tym, że teren był pod-
mokły - Mokre, Gliwice (od gliwieć czyli być płyn-
nym), podobne znaczenie ma  Nakło. Są też nazwy 
mówiące o złożach mineralnych, np. Rudy, Ru-
dziniec, Ruda Śląska, Piaski, Strzybnica (od sta-
ropolskiego i gwarowego śląskiego określenia 
srebra jako strzybro, w tym przypadku trzeba 
posłużyć się słownikiem gwarowym i etymolo-
gicznym. Równie ciekawe jak nazwy miejscowe są 
imiona i nazwiska. Bez umiejętnej analizy 
językowo-porównawczej nie odkryjemy w naz-
wiskach - Pach, Paszek czy Paszęda dawnego 
zdrobnienia od Pawła, ale jeśli zestawimy 
współczesne imiona skrócone - Stach od Stanisława               

.

i Zdzich od Zdzisława, to nawet popularne na Śląsku 
nazwiska - Piechaczek, Piechnik i Piechniczek 
wyjaśnią się jako dawne zdrobnienie od imienia 
Piotr, Pieter. Takie właśnie warsztaty onomastyczne 
ćwiczą spostrzegawczość, uczą analitycznego my-
ślenia, budzą zainteresowanie dyscyplinami 
humanistycznymi. Onomastyka bowiem wymaga 
łączenia wiedzy językowej, historycznej, kultu-
rowej. Pomaga też w kształtowaniu  tożsamości 
etnicznej / narodowej oraz poszerza wiedzę o małej 
i wielkiej ojczyźnie.                          
    Podsumowując obydwa spotkania w Gierałto-
wicach należy podkreślić, że na tym terenie wiele się 
już zrobiło i dalej czyni dla podtrzymania lokalnych, 
śląskich wartości, dla zachowania dziedzictwa kul-
turowego. Miła atmosfera, życzliwość, kompe-
tentne pytania świadczyły nie tylko o zaintereso-
waniu przedstawioną tematyką, ale i o trosce ze-
branych o rozwój śląszczyzny i jej właściwe miejsce 
w komunikowaniu się. Dowodzą też umiłowania tej 
ziemi, swojej mowy macierzystej i wspólnego 
wszystkim Polakom języka ojczystego. Mam 
nadzieję, że ten rodzaj bliskości, jaki zawiązał się 
między mieszkańcami Gierałtowic a mną, będzie 
owocował na wielu płaszczyznach.                  

.

.

O naszej gwarze śląskiej Dokończenie ze s. nr 3

W środku dr Bożena Cząstka-Szymon,
z lewej dr Janina Cicha-Rożek, z prawej wójt dr Joachim Bargiel

    W bieżącym roku, pod opieką 
pracowników GOK-u, dzieci 
w różnym wieku wzięły udział 
w zajęciach plastycznych, muzy-
cznych, kulinarnych, grach i zaba-
wach integracyjnych oraz space-
rach po okolicy. Tradycyjnie odbył 
się turniej bilardowy. Każdy kto 
miał ochotę potańczyć, mógł wziąć 
udział w „Dyskotece Młodego 
Człowieka”. 
   Czwartki zarezerwowano na wy-
pad poza granice Gminy Gierał-
towice. Podopieczni Gminnego 
Ośrodka Kultury, odwiedzili cho-
rzowskie planetarium oraz zabrzańskie multikino.                    
  Fakt stwierdzający wysoką frekwencję z pe-
wnością zaświadczył o dobrym przygotowaniu 
projektu zimowego wypoczynku, po którym z no-
wym zapałem trzeba było powrócić do szkolnych 
zajęć...
    GOK, to nie tylko ośrodek w Gierałtowicach, ale 
i świetlice środowiskowe, które są jego filiami we 
wszystkich sołectwach gminy. Świetlice w czasie 
ferii również pracowały pełną parą. W każdej 
z nich działo się coś specjalnego.

    Rok rocznie Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach przygotowuje 
atrakcyjne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży.                                 .

    W Paniówkach zimowa przerwa upłynęła pod 
znakiem realizacji projektu pod nazwą: „W Pa-
niówkach mamy się czym chwalić - uzupełniamy 
Atlas Wsi”. Głównym celem zajęć przy jego re-
alizacji było pokazanie swojej małej ojczyzny 
przez pryzmat jej historii, ciekawych miejsc oraz 
osób przynoszących chlubę miejscowości. Zajęcia 
dla dzieci i młodzieży zaangażowanej w realizację 
projektu odbywały się pod hasłem: „Fotoreporter - 
dobre hobby”.
   W świetlicy w Przyszowicach dominowały 
zajęcia kulinarne, odkrywające tajemnice smaku 
ciast i innych kuchennych atrakcji. Nie zabrakło 
zajęć sportowych - grano m.in. w tenisa stołowego 
i piłkarzyki, oraz rozrywek umysłowych w postaci 
rozwiązywania: zagadek,  rebusów i kalamburów. 
   W chudowskiej świetlicy przez okres ferii 
królowały zajęcia plastyczne, które trwały przez 
dwa tygodnie. Być może spośród ich uczestników 
wyrośnie w przyszłości mistrz pędzla lub dłuta. 
Dzieci i młodzież integrowały się również przy 
okazji uczestnictwa w zabawach i konkursach.
    Podopieczni wszystkich świetlic wzięli udział 
w wycieczkach do planetarium i multikina.

Foto: archiwum GOK

GOK & JM

Zimowisko 
w Przyszowickim ZSP

    W pierwszym tygodniu ferii w przyszowickim 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym zorganizowano 
zimowisko dla uczniów klas III-VI miejscowej 
podstawówki.
    Atrakcją były trzy wyjazdy do Wisły na narty 
i sanki oraz wyjście na seans filmowy do gli-
wickiego Cinema City.
    W trakcie zimowiska dzieci miały zapewnione 
dwa posiłki dziennie, a także opiekę pedagogów 
szkoły, którą sprawowały: wicedyrektor ZSP Vio-
letta Kunkiewicz - organizatorka tej imprezy oraz 
Jolanta Nowak-Obczyńska, Agnieszka Konopka 
i Aneta Marek. /J.M./

Foto: archiwum szkoły
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    Sekcja Skata Sportowego LKS Jedność 32 Przyszowice, jako jedna z wiodących w Polsce,  
została wyróżniona organizacją VIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który 
odbył się 25 lutego w Przyszowicach. - To historyczne wydarzenie w dziejach gminnego 
sportu - ocenia Tadeusz Żogała - prezes sekcji skata w Przyszowicach.  

     W Zjeździe wzięło udział 69 
delegatów z terenu całej Polski. 
Wybrano nowe władze. Prezesem 
ponownie został Henryk 
ka. 
    W skład Zarządu weszło trzech 
delegatów z naszego (zabrzań-
skiego) Okręgu: Roman Michal-
ski z SK Łabędy, Jan Rusin 
z MOK Guido Zabrze i Tadeusz 
Żogała z LKS Jedność 32 Przy-
szowice.            
    W Polskim Związku Skata zrze-
szonych jest ok. 1800 zawo-
dników (w LKS Jedność 32 Przy-
szowice - 39). Rozgrywane są 
zawody sportowe w ramach lig 
centralnych: I, II, III i Lig Okrę-
gowych. 

Brzos-

.

Zawodnicy rywalizują również w Drużynowym Pucharze 
Polski, a także w cyklu rozgrywek o indywidualne mi-
strzostwo Polski w poszczególnych kategoriach: OPEN, 
senior, junior i kobieta. 

    Warto wspomnieć, że Polska w roku 2012 będzie orga-
nizatorem Mistrzostw Świata w Skacie Sportowym, które 
odbędą się w Karpaczu w dniach od 28 września do 7 paź-
dziernika.

    3 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach odbyły się Powiatowe Halowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowane przez gminę Gierał-
towice i Starostwo Powiatowe w Gliwicach. 

    Po raz kolejny wielką klasę pokazała młodzież ze Świbia, 
wygrywając zarówno w konkurencji dziewcząt jak i chłop-
ców. Dobrze wypadli młodzi strażacy z OSP Paniówki, zaj-
mując 3 miejsca w konkurencjach dziewcząt i chłopców.
    Rywalizacja odbywała się na torze przeszkód, w sztafecie 
pożarniczej oraz przy stanowisku: węzłów, przyrządów i ar-
matur. Zawodnikom kibicował m.in. wójt gminy Gierałtowice 
Joachim Bargiel. 
    Sędzią głównym zawodów był brygadier Krzysztof Mucha,

powołany na tą funkcję przez komendanta PSP w Gliwicach, 
st. bryg. Janusza Przybylskiego. Funkcję komendanta zawo-
dów pełnił st. kap. Józef Glagla.  
    Drużyny, które zajęły miejsca na podium (od I do III) 
otrzymały medale i dyplomy. Nagrodzonych dekorowali: 
Marian Matejczyk - zastępca komendanta PSP w Gliwicach 
i Andrzej Frejno - prezes gliwickiego Zarządu Powiatowego 
OSP RP. Imprezę zakończył obiad, ufundowany przez Hen-
ryka Karcza, członka Związku OSP RP w Gliwicach.

Informacja: Tadeusz Żogała

Nowy Zarząd PZSkat - drugi z prawej: Tadeusz Żogała

II edycja Szachowego Grand Prix 
Gminy Gierałtowice

    Ruszył nowy cykl Grand Prix Gminy Gierałtowice 
w Szachach. Podobnie jak w zeszłym roku rozegranych 
zostanie 8 turniejów. Organizator (GOK Gierałtowice) 
wprowadził jednak szereg zmian, które mają uatrakcyjnić 
rywalizację.
    Do generalnej klasyfikacji zaliczone zostaną wyniki 6 
najlepszych dla każdego zawodnika turniejów. Zmieniła się 
również punktacja. Sumowane będą nie punkty turniejowe, 
lecz punkty przyznane za zdobyte miejsca: 1m - 20 pkt., 2m - 
15 pkt., 3 m - 12 pkt. itd. (szczegóły w regulaminie dostępnym 
m.in. na: www.gok.gieraltowice.pl). Nowością jest również 
tempo gry: 8 minut + 2 sek. na partię w jednym turnieju i 15 
min. na partię w drugim - naprzemiennie. Kolejne turnieje 
będą rozgrywane we wtorki o godz. 16.30. Najbliższy odbę-
dzie się we wtorek 10 kwietnia br. w sali GOK w Gierał-
towicach. Rozegrany zostanie tempem po 15 minut na partię 
dla każdego zawodnika. Wpisowe wynosi 5 zł. Płatne przed 
każdymi zawodami.
    Pierwsze zawody z nowego cyklu już za nami. Rozegrano je 
1 marca w sali GOK w Gierałtowicach. O zwycięstwo rywali-
zowało 23 zawodników z województw: śląskiego i opolskie-

go. Grano 9 rund systemem szwajcarskim, tempem 8 minut + 
2 sek. na partię. Bezkonkurencyjny okazał się Wojciech 
Waruga z Ornontowic, który wygrał wszystkie partie i zainka-
sował 20 pkt. do klasyfikacji generalnej. Z mieszkańców 
naszej gminy najwyższe (5) miejsce zajął Jakub Wiaterek.
Wyniki - pierwsza ósemka:
1. Wojciech Waruga (I kat.) - Ornontowice - 9 pkt.
2. Kazimierz Tchórzewski (I kat.) - Ruda Śląska - 7,5 pkt.
3. Edward Pawłowski (II kat.) - Zabrze - 7 pkt.
4. Tomasz Semik (I kat.) - Gliwice - 6 pkt.
5. Jakub Wiaterek (II kat.) - Gierałtowice - 5,5 pkt.
6. Andrzej Kaszuba (III kat.) - Bytom - 5 pkt.
7. Piotr Szolc (III kat. ) - Zabrze - 5 pkt.
8. Mariusz Kernbach (III kat.) - Gliwice - 5 pkt.  



    Zawody rozegrano w hali sportowej LKS 35 
Gierałtowice w ramach Śląskiej Ligi Juniorów 
i Pierwszego Kroku Bokserskiego. Impreza 
uświetniła również obchody 35-lecia gminy Gie-
rałtowice. Patronat honorowy objął nad nią wójt 
Joachim Bargiel, a magnesem, który dodatkowo 
przyciągnął publiczność, była obecność pięściar-
skich sław: Marcina Najmana i mistrza świata 
federacji TWBA i WBF Dariusza Sęka, sprawu-
jącego również patronat sportowy nad turniejem.   
    Turniejowi towarzyszyło olbrzymie zaintereso-
wanie publiczności, która po brzegi wypełniła 
salę. Wpłynęło to na świetną atmosferę już na sa-
mym starcie imprezy. O jej podtrzymanie posta-
rali się sami uczestnicy - 96 pięściarzy i 10 pię-
ściarek z 20 śląskich klubów, m.in. z Gliwic, Knu-
rowa, Rybnika, Jastrzębia, Jaworzna, Dąbrowy 
Górniczej, Sosnowca, Kędzierzyna, Częstocho-
wy, Żywca i Gierałtowic.  
    Na ringu w stoczono wiele pasjonujących poje-
dynków. Do tych na najwyższym poziomie nale-
żała walka pomiędzy członkiniami Młodzieżowej 
Kadry Narodowej - Moniką Rys z Gardy Gierał-
towice, a Laurą Grzyb z BKS Jastrzębie (w wa-
dze do 60 kg). Szybkie tempo, efektowne wy-
miany ciosów, skuteczne bloki, celne kontry 
i wola walki obydwu zawodniczek zrobiły wraże-
nie na widzach. Ten wyrównany pojedynek, sto-
sunkiem głosów 2:1, sędziowie rozstrzygnęli na 
korzyść Laury Grzyb - aktualnej wicemistrzyni 
Europy kadetek.   
Druga z naszych reprezentantek, juniorka Klau-
dia Tomecka (w wadze 57 kg) także przegrała 
(2:1) swoje starcie z bardziej doświadczoną zawo-
dniczką BKS Jastrzębie, Klaudią Szostek. Za to 
świetną, choć krótką walkę stoczył Szymon 
Kosman z Gardy Gierałtowice, nokautując już 
w pierwszej rundzie Łukasza Nowickiego z Che-
mika Kędzierzyn. Do wyróżniających się bokse-
rów należeli: kadet Dawid Tomiczek z Gardy 
Gierałtowice, który w wadze do 66 kg przed 
czasem (w II rundzie) pokonał Damiana Ziele-
niewicza z Blachowni Śl. i Kamil Jankowski 
(Garda) w wadze do 69 kg, który skopiował 
wyczyn Tomiczka, wygrywając w II rundzie przez 
RSC z Dawidem Majchrzakiem z Boxingu Dą-
browa Górnicza. Spośród 16 zawodników repre-
zentujących nasz klub swoje walki wygrali 
jeszcze: (w wadze do 81 kg) Mateusz Rumin 
z Mateuszem Niebiesnym z Jawor Team Ja-
worzno, Piotr Wiśniewski w wadze do 69 kg 
z Arkadiuszem Boskiem z MOSiR w Bytomiu 

. 

i Bartłomiej Telinga z Nicolasem Deptą z Rudy 
Śląskiej. Zremisowali: Sebastian Stuchlik z Ma-
riuszem Lutką z RMKS Rybnik. Remis padł 
również w klubowym pojedynku Gardy pomiędzy 
Dawidem Nowakiem, a Kamilem Dziubą.  
    W turnieju wystartowali także bokserzy, którzy 
w Gierałtowicach stoczyli pierwsze walki w ży-
ciu. Wszyscy zostali ciepło przyjęci przez miej-
scową publiczność. W sumie rozegrano 55 poje-
dynków. Po każdym z nich odbywała się ceremo-
nia dekoracji, której dokonali m.in.: bokserski 
mistrz świata Dariusz Sęk, popularny bokser 
wagi ciężkiej i MMA Marcin Najman, przedsta-
wiciele gminy: wójt Joachim Bargiel i przewo-
dniczący RG Marek Błaszczyk oraz prezesi 
MMA ATAK Dariusz Cholewa i Gardy Gierał-
towice Adam Firlit.
    W trakcie imprezy udekorowano również wójta 
gminy Gierałtowice. Joachim Bargiel odebrał 
z rąk prezesa Śląskiego Związku Bokserskiego 
Andrzeja Filipka i członka zarządu Polskiego 
Związku Bokserskiego Mieczysława Gołębia, 
okolicznościowy medal za zasługi w propago-
waniu boksu olimpijskiego.   

    Trener Gardy Adam Spiecha był bardzo zado-
wolony z postawy swoich bokserów i nie chciał 
wyróżniać nikogo. Powiedział m.in.: - Wszyscy 
moi zawodnicy, którzy wystartowali w tych zawo-      
dach, już na stracie byli zwycięzcami. - Nie krył 
również dumy z faktu zorganizowania pierwszego 
w historii klubu i gminy turnieju. - Pokazaliśmy, 
że nawet w tak małej miejscowości, jaką są Gie-
rałtowice, można zorganizować turniej, o którym 
będzie się jeszcze długo mówiło i miło go wspo-
minało. -
    Korzystając z okazji, zarząd  klubu - prezes 
Adam Firlit i wiceprezesi: Rafał Steinke i Agata 
Obrocka, pragną na łamach „WIEŚCI” podzię-
kować wszystkim firmom i instytucjom, które 
wsparły organizację turnieju. Przyczynili się do 
tego m.in.: HH Poland, PROMAR, THS, Green 
Hill, Kanclerz, MMA ATACK, Marek i Jolanta 
Błaszczyk, Restauracja Szmaragdowa, AUA 
SPA2, Domrok, Orzesko-Knurowski Bank Spół-
dzielczy, NEXUS, OMEGA I, Zakład Kamie-
niarski P. Hajduk z Paczynki, PFRITEH, Soli-
darność KWK Knurów, Solidarność GZUG 
i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach.   

    Na pięściarskiej mapie Polski widnieją zaledwie od roku, a już zorganizowali duże zawody. 
Nie przeszkodziły w tym skromne środki finansowe i brak własnego ringu. Garda Gierałtowice 
dopięła swego i 25 lutego br. odbył się pierwszy w historii gminy turniej bokserski! 

Dawid Tomiczek - Garda Gierałtowice (w niebieskim kasku) kontra Damian Zieleniewicz Foto: J. Miszczyk

Tekst : Jerzy Miszczyk 

Marcin Najman dekoruje Monikę Rys W środku Dariusz Sęk, z lewej Marek Błaszczyk, z prawej Joachim Bargiel Z lewej: Adam Firlit, Dariusz Sęk i Adam Spiecha


