
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                      ODPUST  PARAFIALNY   W  ŁAZISKACH                        
     WNIEBOWZIĘCIE  NAJŚWIĘTSZEJ  MARII  PANNY - 15.08.2014 r.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Rano, w  dniu Wniebowzięcia  N.M.P.  w  procesji  do  kościoła  figurę  Maryji       
   Wniebowziętej przystrojoną  w wieniec z welonem przeniesiono od „Domku 
   Maryji” do Kościoła, gdzie  została odprawiona  uroczysta Msza św. 



                                                               Odpust parafialny – Wniebowzięcie  N.M.P. - 15. 08. 2014 r.  c.d.   



                      DOŻYNKI   GMINNE  -  SKRZYSZÓW .                 
                                             23  sierpnia  2014 r.  
  Dożynki rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Skrzyszowie o godz.13.00.
  Mszę  św. dożynkową  odprawił  Ks. Proboszcz Witold  Tatarczyk.

  

   

                 ▲       Uczestnictwo  zespołu  "KALINA" w  Mszy św. dożynkowej .       ▲                    



                                                                                      Gminne  Dożynki  -  Skrzyszów  23. 08. 2014 r.  c.d.   

        

        

            Godz 14.30  -  Formowanie  korowodu  dożynkowego i  przejście uczestników 
            w korowodzie dożynkowym ulicami sołectwa  na plac  przy ośrodku  kultury.



                                                                                     Gminne  Dożynki  -  Skrzyszów  23. 08. 2014 r.  c.d.   

        
     

            Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy z czeskich gmin, zaś gośćmi        
     honorowymi spotkania byli m.in. aktorzy:  Franciszek  Pieczka  i  Marian  Dziędziel, 
                 a także  emerytowany  Sędzia Sądu Najwyższego dr Józef Musioł. 



                                                                                      Gminne  Dożynki  -  Skrzyszów  23. 08. 2014 r.  c.d.       

       

          Na  scenie  dożynkowej  wystąpiły  zespoły  dziecięce  i  grupy  folklorystyczne.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
          Gwiazdą  spotkania był  holenderski  zespół „Mon amour”. Nie zabrakło stoisk     
                           gastronomicznych, były kiełbaski z grilla i swojski kołocz .

  Zespół " KALINA" przed wyjściem na scenę.



                           BIERY - 04. 09.  2014 r.                             

W  czwartek 4 września  odbyło się kolejne spotkanie integracyjne Zespołów 
Folklorystycznych  i Chórów  w  Bierach.  Spotkanie  rozpoczęto  Mszą św. 
w kościele w  Bierach  z  asystą  księży  z  parafii  gminy  Godów.

  Po wyjściu z kościoła w Bierach



                                                                                                                            Biery  - 04. 09. 2014 r.  -  c.d.    

        Podczas spotkania w “Harcówce” swój dorobek artystyczny prezentowały 
                                   zespoły  śpiewacze z całej Gminy Godów. 

  Część chóru “Absolwent” i część zespołu “Kalina”



                                                                                                                             Biery  -  04. 09. 2014 r.   c. d.     

W tegorocznym spotkaniu udział wzięło ponad 140 osób. Przez kilka godzin 
wszyscy uczestnicy mieli okazję przenieść się w świat  niezwykłej zabawy.  
 

 

 
                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

◄  Wójt Gminy Godów 
- 
      Mariusz Adamczyk  
     ( na zdjeciu z 
prawej ), 
      wręczył  zespołom  
      pamiątkowe 
dyplomy
      i  nagrody  
pieniężne. 



     Spotkanie  czesko - polskie  WIERZNIOWICE  -  06 wrzesień 2014 r.

         W sobotni wieczór na polach między rzeką  
    Olzą , a  symboliczną  już dziś granicą  z 
    Polską  rozpalono  ogniska . Ognisko jest   
    imprezą , której organizacją  zajmuje  się   
    Koło Polskiego Związku Kulturalno -  
    Oświatowego w czeskich  Wierzniowicach.   
    Ogniska, mniejsze  do  opiekania  kiełbasek,  
    większe do pieczenia ziemniaków, rozpalił    
    prezes wierzniowickiego Koła PZKO Marcel  Balcarek.  Do dyspozycji były także   
    napoje. 

 W spotkaniu przy ognisku uczestniczyły także  Panie z zespołu "KALINA" z  Łazisk.

   

   Ognisko jednoczy zgromadzone wokół niego osoby i to też jest jednym z celów tej 
   imprezy. Przybywają  na  nią  pezetkaowcy z pobliskich miejscowości, a wspólna   
   zabawa pozwala poznać się lepiej. Łączy też wspólny  śpiew. Inicjowała  go  kapela  

   góralska  "4 Smyki", która jest zespołem Miejscowego  Koła PZKO w Oldrzychowicach   

   w beskidzkiej części Zaolzia. Przy ładnej pogodzie i wspólnym śpiewaniu wszyscy 
   dobrze sie bawili. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
  

               POD  DĘBINĄ  PRZY  WSPÓLNYM  OGNISKU.



 

W niedzielę 21 września, wyjeżdżamy na wycieczkę do Zakopanego, organizowaną 
przez  Związek  Emerytów i  Rencistów .  Po drodze wstępujemy do Sanktuarium 
Matki  Bożej  Gaździny  Podhala  w Ludźmierzu . Z  Ludźmierza  jedziemy do 
Zakopanego.

 

 

 

 
 

 
 

  

     Na Kasprowym Wierchu - od lewej stoją:  kier. zespołu „Kalina” Danuta Gajdosz,        
   Janina Sosna, Janina Błędowska, Anna Adamczyk, Henryka Wodecka, Jadwiga Stukator.

   WYCIECZKA  DO  ZAKOPANEGO  -  21 - 26. 09. 2014 r. 

Zakopane  wita  nas  deszczem.  Po
zakwaterowaniu  w  „Pensjonacie
pod  Giewontem”,  jemy  kolację  i
udajemy  się  na  odpoczynek.  Rano
śniadanie  i  czas  dla siebie.  Potem
wyjazd  do  centrum  i  spacer  pod
Gubałówkę. Wtorek – po śniadaniu
-  wyjazd kolejką na Gubałówkę,  a
po  obiedzie  wyjazd  do  Szaflar  na
baseny  termalne.  Środa,  słońce  –
wyjazd do Kuźnic i  kolejką linową
na  Kasprowy  Wierch.  Tam  śnieg,
wiatr i słońce.

 W Ludźmierzu - w drodze do Sanktuarium



                                                                    Wycieczka do Zakopanego -  wrzesień  21 – 26. 09. 2014 r.   c.d.     

                           Z  Kasprowego Wierchu – powrót do pensjonatu.

  
                 Wieczorem  w  pensjonacie  kolacja  i  wieczorek  taneczny.

    Czwartek – znowu deszczowy. Po śniadaniu wyjazd do „Hotelu Tatra”, najwyżej  
    położonego hotelu w Zakopanem – zwiedzanie. Przed hotelem robimy grupowe 
    zdjęcie. Potem część grupy udaje się pod skocznie, a część grupy do Szaflar na 
    baseny.

                                                                                                                                        



                                                                           Wycieczka do Zakopanego -  wrzesień  21 – 26. 2014 r.  c.d.     

                                                   ▲    Przed  „Hotelem Tatra” 

   
      

      Piątek - po śniadaniu , pakowanie, zaopatrzenie w oscypki i wyjazd do domu.
      Po  drodze  przystanek  w Wadowicach  na „kremówki”.



            Gala wręczenia Nagród Powiatu Wodzisławskiego
                                         8 października 2014 r.

Decyzją Zarządu Powiatu Wodzisławskiego Nagrody  przyznano  9 osobom, m.in.   
  kierowniczce  Zespołu  Śpiewaczego ”Kalina”  - Danucie Gajdosz  z Łazisk .  

   

 

 

 
 

Danuta  Gajdosz – laureatka od wielu lat propaguje śląską tradycję, i obyczaje.    
     Jest organizatorką wielu spotkań i wystaw poświęconych śląskiej kulturze. 

 NAGRODY  POWIATU  WODZISŁAWSKIEGO  W  DZIEDZINIE    
                     KULTURY  PRZYZNANE  W  ROKU 2014.                       

 
                                   Starosta  Wodzisławski  –  Tadeusz  Skatuła .                                         

 Gratulacje  od  Starosty  Powiatu Wodzisławskiego.



                                     Nagroda  Powiatu  Wodzisławskiego  w  dziedzinie  kultury  -  08. 10. 2014 r.   c.d.     

  Aktywnie  współpracuje  z  zespołami  folklorystycznymi  z  zagranicy – z  czeskim  
  chórem „Lutnia” z  Dolnej  Lutyni , oraz  zespołem „Turgielanki” z Litwy . Jest  
  również  pomysłodawczynią  powstania „Leksykonu  Pieśni  Śląskiej”– publikacji 
  zawierającej  niespełna  200  pieśni  kościelnych  i  ludowych. Kieruje  zespołem 
  Kalina  z Łazisk ,  z którym  odnosi sukcesy podczas występów w różnego rodzaju 
  przeglądach  i  festiwalach  regionalnych ,  powiatowych  i  wojewódzkich . Jest 
  autorką licznych artykułów prasowych i tekstów piosenek. 

                                 Statuetkę wręcza Przewodniczacy Rady Powiatu – Eugeniusz Wala

 



   W  STUDIU  NAGRAŃ  POLSKIEGO  RADIA  KATOWICE  
                                 13 października 2014 r.   

 Zespół “Kalina” podczas  nagrywania  pieśni  ludowych  w  Studiu  Nagrań      
 Radia  Katowice . 



 27 października 2014 r.  podczas Forum  
  Sołtysów Województwa  Śląskiego  w  
  Szczyrku  wręczono nagrody laureatom  
  konkursu “Piękna Wieś Województwa  
  Śląskiego”. W konkursie tym w kategorii:  
 “Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące  
  tradycje, obrzędy i zwyczaje”, przedsięwzięcie 
  pod nazwą “Leksykon Pieśni Śląskiej” 
  autorstwa Danuty Gajdosz i Mireli Szkatuła 
  zajęło III miejsce. Pomysł wydania   
 "Leksykonu  pieśni  śląskiej” wyszedł  od 
  zespołu “Kalina” z  Łazisk. Realizacja 
  trwała 2 lata i została  zakończona  w 
  listopadzie 2011 r. Nagrodę  z  rąk władz  
  urzędu  marszałkowskiego  odebrała  
  kierowniczka  zespołu "Kalina" z  Łazisk  
  Danuta Gajdosz. Nagroda za to przedsięwzię- 
  cie to puchar, dyplom, oraz 2.000,00 zł.   

 

                 

                                           Delegacja zespołu " Kalina"  na  Forum sołtysów

   "LEKSYKON  PIEŚNI  ŚLĄSKIEJ"  -    NAGRODZONY !!!    

              Forum sołtysów - Szczyrk   27 - 28.10. 2014 r. 



                                                                                    Forum  sołtysów  -  Szczyrk  27 - 28. 10. 2014 r.   c.d       

      Nagrody laureatom konkursu wręczali Małgorzata Pępek Posłanka na Sejm RP, 
              ▼  oraz Stanisław Dąbrowa członek zarządu woj. śląskiego.

                     Dwudniowe forum odbyło się  w pensjonacie „Orle Gniazdo” 
                                              na Szczyrkowskiej Górce.

                                             Grupowe  zdjęcie  nagrodzonych.



                                                                                        Forum  sołtysów  -  Szczyrk  27 - 28. 2014 r.   c.d    

  ▼ W  drugim dniu „Forum sołtysów”, w  wolnym  czasie udaliśmy się  spacerkiem 
   na  „Górę Błogosławieństw”,  do  Sanktuarium  Matki  Bożej  Królowej Polski,  
   Wspomożycielki  i  Królowej Beskidów. 
                   

                                                                                                                                                                             

Od  przeszło 100 lat  Górka  jest  
miejscem  lokalnego kultu  Matki  

Bożej, będąc celem wielu zbiorowych
i indywidualnych pielgrzymek

odbywanych głównie przez
mieszkańców  regionu. W pobliżu
świątyni znajduje się przepiękna
Grota  Matki  Bożej  i  "cudowne

źródełko". Zgodnie  z  zapowiedzią
Maryi, krystalicznie  czysta  woda
wypłynęła  z  suchego  i  jałowego

wtedy  zbocza .



  

       W dniu  Św. Cecylii - patronki  chórzystów, lutników, muzyków, organistów,  
     zespołów wokalno-muzycznych,  zespół śpiewaczy " Kalina" uczcił  30-lecie  
     istnienia  zespołu.  Z  tej okazji  została  odprawiona  Msza św. w  naszym 
      parafialnym  zabytkowym kościółku. 

 

 

 

 

Wójt gminy Godów - Mariusz Adamczyk
 ▲  i  przew. Rady Gminy - Antoni Tomas
 
  
 
 

 

 
 

Po Mszy św. Zespół “ Kalina” wraz z 
     zaproszonymi goścmi udali sie do lokalu  
     O.S.P. Na wstępie Danuta Gajdosz – kier. 
     zespołu, przywitała władze gminy, oraz 
     zaproszonych gości, podziękowała   
     sponsorom za to, że udzielili wsparcia do 
     zorganizowania tej jubileuszowej uroczy-

  stości. W dalszej części goście złożyli na 
  jej ręce kwiaty, upominki i życzenia.

                                                                            Jubileusz 30 - lecia  zespołu “Kalina – 30. 11. 2014 r.  c.d.  

          JUBILEUSZ  30-LECIA  ZESPOŁU  "KALINA"         
    22  listopada 2014 r.  -  Św. Cecylii.

        Kierowniczka  zespołu „ Kalina”  
           - Danuta Gajdosz wita gości.

       Dyrygentka chóru ze Skrzeczonia

  ▲   Życzenia  od  K.G.W.  z Rzędkowic
       - Jura Krakowsko - Częstochowska.

 Dyr. Zesp. Szkolno-Przedszkolnego
         ▲  Gabriela Kłosek   



 ▲ Od  lewej : Przewodn. Rady Gminy - Antoni Tomas,  Wójt Gminy Godów - Mariusz Adamczyk , 
     Sołtys wsi Łaziska – Zdzisław Widenka , sponsor - Zbigniew Klimek właściciel firmy “Klimex”.

 
     

  
   ▲  Goście  z  Czech  reprezentujący  chór “ Hasło”  -  Polskiego  Związku  Kulturalno  
                                            -  Oświatowego  w  Skrzeczoniu.

                                                                            Jubileusz 30 - lecia  zespołu “Kalina – 30. 11. 2014 r.  c.d.  



        ▲   Zespół  K.G.W. i  kapela  z  Rzędkowic – Jura  Krakowsko-Częstochowska.

 

                             Wspólne  zdjęcie  zespołów  przed  kościołem .  
                                                                                                                                                   

    SPOTKANIE   Z   PRZEDSZKOLAKAMI  -  26. 11. 2014 r.   
 



Delegacja  zespołu “Kalina” w strojach ludowych  gościła w przedszkolu w Łaziskach. 
Dzieci z zainteresowaniem słuchały jak kiedyś ubierały się nasze starki, jak wyglądało 
życie na wsi, jak gospodynie robiły masło, kisiły kapustę, czym bawiły się dzieci i jakie 
miały obowiązki poza nauką ( n.p. pasienie gęsi, czy krów ). 

                                        Na koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcia.    



       
      

     „ Skrzeczoń  dla  wolności ” –  pod  takim  hasłem 29 listopada  w 
skrzeczońskim  Domu PZKO  odbyło się  spotkanie, które  Miejscowe  Koło 
P Z K O   zorganizowało  przy  wsparciu  Konsulatu  Generalnego  RP  w 
Ostrawie dla uczczenia 25 rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. 
Imprezę  otwarto  pieśnią „Gaude Mater” w wykonaniu   chóru   mieszanego 
„Hasło”,  który   pod   batutą  Ireny  Szeligi   przedstawił  jeszcze   trzy   pieśni 
tematycznie    związane   z  walką  Polski  o  wolność. 

Prelekcję poświęconą tematyce 25-lecia wolności  wygłosił Michał Szczotka,
historyk  z  Polskiego  Gimnazjum  im. Juliusza  Słowackiego  w Czeskim  

Cieszynie . Prelegent   przedstawił  genezę   walk  Polaków  o  wolność 
i niepodległość od rozbiorów Polski pod koniec XVIII wieku, aż po 1989 rok.
Zaznajomił  obecnych  z  przebiegiem  obrad  okrągłego  stołu  i  wynikami 
wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku.

Do  powyższego  tematu  nawiązał  Franciszek  Gajdosz  z  Łazisk , który  w 
latach  2002-2006 pełnił funkcję wicewójta w Godowie . Zapoznał obecnych
ze swoimi spostrzeżeniami z okresu PRL , a  także  z zadaniami, które zostały
zrealizowane podczas jego kadencji  wyborczej. 

                                                                                                                                                                                      

               Spotkanie  pt. “ Skrzeczoń  dla  wolności ”  
                                                             29. 11. 2014                                                      

    Chór  “HASŁO” -  Skřečoń     



                                                                   S  potkanie   pt. “ Skrzeczoń  dla  wolności ”   29. 11. 2014 r. - c.d.    

    Podczas  imprezy  gościnnie wystąpił 
    nasz   zespół  śpiewaczy  „Kalina”.    
    Kierowniczka  zespołu  Danuta Gajdosz
    wspomniała  o trudnym  okresie stanu  
    wojennego, kiedy to żywność można  
    było zdobyć  tylko  na kartki.  
    Wspomniała  również  o  tym  jak   
    powszechne stały się  wyjazdy handlowe
    do okolicznych  byłych krajów  
    socjalistycznych, gdzie  sytuacja 
    z  zaopatrzeniem  była o wiele  lepsza 
    aniżeli  w  Polsce.       
  Dalsza  część  imprezy  została   poświę- 
  cona  trwającej ponad 40 lat współpracy
  pomiędzy  skrzeczońskim  Kołem PZKO 

 

i  Towarzystwem Miłośników Ziemi  
Grodkowskiej.  Odbyło  się  też 
uroczyste  otwarcie zmodernizowanej 
Izby Tradycji . Po smacznym  posiłku 

w dalszej  części  programu kulturalnego wystąpił  miejscowy zespół  
estradowo-kabaretowy „Andrusi”. Zespół  przedstawił  wiązankę piosenek  
folkloru  skrzeczońskiego, znanego kominiarza i popularnego  Żydka p.n. 
„Kupcie jaja”, oraz kilka  dowcipów i  piosenek  folkloru  śląskiego , co  
zastało  przyjęte  gromkimi  oklaskami  zadowolonych  słuchaczy . Na 
zakończenie  imprezy  odbyło  się  spotkanie  towarzyskie  z  udziałem  gości,
zespołów i  miejscowych  pezetkaowców.                                             

                                                                                                                                                                                                                 

  
   W zmodernizowanej Izbie Tradycji   
                  w  Skrzeczoniu .

            Panie  z  zespołu “ Kalina”           



                  Gminne  spotkanie  opłatkowe.               
                        G.O.K. Gołkowice - 11.12.2014 r.

W  GOK-u  w  Gołkowicach  odbyło się tradycyjne gminne  spotkanie 
opłatkowe , wzięły  w  nim  udział  m.in. działające  na  terenie  gminy 
zespoły  śpiewacze . Spotkanie  rozpoczęło  się  w  sali  kinowej,  gdzie  
odbył  się  koncert  kolęd  w wykonaniu  zespołów. 

Druga  część  spotkania  odbyła  się  na  sali  bankietowej , gdzie  po 
pobłogosławieniu  opłatków  przez  Księdza  Proboszcza  z  Gołkowic 
nastąpiło  łamanie się  opłatkiem  i  składanie  sobie  życzeń. W czasie 
symbolicznej  wigilijnej  kolacji , wszyscy  zebrani  śpiewali  kolędy  
wspólnie  z  GMINNĄ  ORKIESTRĄ  DĘTĄ   pd. Ryszarda Wachtarczyka.  

                                                                                                                                                                             



                                                       Gminne spotkanie opłatkowe – G.O.K. Golkowice   11. 12. 2014 r.   c.d.  

                                                                                                                               


