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SPRAWDŹ DANE PRZESTRZENNE ON-LINE 
Gmina Nędza zaczęła właśnie publikować swoje 

dane przestrzenne dla mieszkańców oraz 

inwestorów na ogólnopolskim portalu mapowym 

pod adresem: http://mapa.inspire-hub.pl/. 

    Umożliwia on szybki sposób na odnalezienie 

informacji dotyczącej poszukiwanej działki z 

zakresu: punktów adresowych, zagospodarowania 

przestrzennego, terenów chronionych, zagrożenia 

powodziowego i innych. 

    Wdrożenie usługi polegało na cyfryzacji doku-

mentów planistycznych. Następnie zainstalowana 

została aplikacja desktopowa pozwalająca na 

automatyzację generowania dokumentów takich 

jak: wypis, wyrys i zaświadczenie z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. ● 

http://mapa.inspire-hub.pl/
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GMINA OGŁOSIŁA 

PRZETARGI NA 

BUDOWĘ 
KANALIZACJI  

I OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 

c 

 D  o19 kwietnia można składać oferty 

na ogłoszony przez Gminę Nędza 

przetarg dotyczący budowy kana-

lizacji sanitarnej w Ciechowicach.  

    Przedmiot zamówienia obejmuje:  

budowę kanalizacji sanitarnej grawi- 

tacyjnej - dokończenie budowy o 

łącznej długości prawie 1,5 km, 

budowę przykanalików do granicy 

działek, budowę kanalizacji sanitarnej 

tłocznej o długości ponad 2 km, budo-

wę pompowni ścieków.  

Termin wykonania inwestycji to 31 

marca 2020 rok. O miesiąc dłużej 

może potrwać budowa oczyszczalni 

ścieków w Ciechowicach dla gminy 

Nędza. Na to zadanie również ogło-

szono przetarg. Szczegóły w BIP. ● 

pod nr tel. 

 

we wtorki  

i czwartki 

w godz. 9:00 – 
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MUZYKALNA SZKOŁA.  
KONCERT MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW 
                                   Cygańskie impresje,    

                                   aria z opery Oberon, 

menuet Jana Sebastiana Bacha, to 

tylko niektóre utwory, które zabrz-

miały w szkole w Nędzy. 

WYNIKI: 
I miejsce: 

Zofia Solich 

(akordeon)  

oraz Kamil Wydra 

(trąbka), 

II miejsce: 

Maurycy i Ignacy 

Kot oraz Dominika i 

Grzegorz Macheccy, 

III miejsce: 

Zofia Przybyła 

     (flet poprzeczny)     

      oraz Zofia Szopa 

i Magdalena Machnik (klawisze). 

 

W jury zasiadło trio smyczkowe Appassionato. Paulina Świerczek i bliźniaczki 

Marta i Wiktoria Linek mają po 17 lat. Bez muzyki nie wyobrażają sobie życia. 

Wszystkie zaczęły swoją przygodę w klasie skrzypiec w wieku 7 lat. Tam 

zaczęła się ich przyjaźń, a z czasem powstało trio smyczkowe. Za sobą mają już 

pierwsze próby kompozycji i występ w programie telewizyjnym Polsatu Super 

Dzieciak, w którym doszły do półfinału. Grają utwory muzyki klasycznej i 

rozrywkowej - we własnych aranżacjach. Obecnie swój warsztat doskonalą w 

Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Rybniku, koncertując w orkiestrze 

symfonicznej w kraju i zagranicą. ● 

 S zkolna aula zamieniła się w salę 

koncertową za sprawą konkursu 

młodych instrumentalistów, w 

ramach programu Muzykalna szkoła. 

Wszystkie klasy I-VII zasiadły na 

widowni, by wysłuchać utworów 

muzyki klasycznej w wykonaniu 

swoich kolegów i koleżanek. 

Cygańskie impresje, aria z opery 

Oberon, menuet Jana Sebastiana 

Bacha, to tylko niektóre utwory, które 

tego dnia zabrzmiały w szkole. 

    Młodzi instrumentaliści zaprezen-

towali utwory na akordeon, trąbkę, 

skrzypce, pianino, gitarę i flet.  

- Wszyscy wykonawcy dali dosko-

nały popis muzycznych umiejętności i 

dostarczyli widowni wspaniałych 

wrażeń estetycznych - relacjonują 

nauczyciele Sylwia Linek i 

Mieczysław Drożdż. 
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DZIECI UCZCIŁY ŚWIĘTO WODY 
przedszkolaki: Ania Stefunyn i Kaspian Procek.   

    Wielkie Święto Wody było zwieńczeniem kilku-

tygodniowych zajęć w ramach programów, dzięki którym 

dzieci dowiedziały się, jak ważna jest woda nie tylko dla 

człowieka, ale również dla roślin i zwierząt, dlaczego tak 

istotne jest dbanie o środowisko. 

    - Nauczyliśmy się także kilku zasad zdrowego żywienia 

oraz dlaczego tak ważna jest higiena. Tematem 

przewodnim niemal wszystkich tych zajęć była woda. W 

podróż przez te trudne tematy zabrał nas tytułowy Zdrojek 

oraz jego pomocnicy – relacjonuje nauczycielka 

Małgorzata Procek.  

    Koniec tygodnia był kulminacją przedszkolnych działań 

- odbyły się konkursy o wodzie i jej stanach skupienia oraz 

zawody sportowe.  

    Światowy Dzień Wody przypada po pierwszym dniu 

kalendarzowej wiosny, dlatego wielkie świętowanie 

przedszkole połączyło z pożegnaniem marzanny symbo-

lizującej zimę i przywitaniem wiosny. ● 

 Z okazji Świato-

wego Dnia Wody 

a także pożeg-

nania zimy i przy-

witania wiosny w 

Przedszkolu w 

Nędzy odbyło się 

Wielkie Święto 

Wody i Zdrojka. 

To kolejne wyda-

rzenia, które zorganizowano w ramach realizowanych w 

placówce prozdrowotnych programów: Mamo, tato, wolę 

wodę oraz Klub Zdrowego Przedszkolaka .  

    Impreza planowana była już od dawna jako zadanie 

konkursowe, a na święto wody przybyli również Super-

wodni Bohaterowie Zosia i Krzyś. W postacie wcieliły się 
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PRZEDSZKOLAKI 

BRYLOWAŁY NA 

RYBNICKIEJ SCENIE 
                                   Z przedstawieniem pt.     

                                  Weź serce nad zło 

dzieci z Przedszkola w Nędzy wystą-

piły na XV Przeglądzie Teatrów Dzie-

cięcych Scenka. Przedstawienie 

przygotowane zostało w formie pan-

tomimy i bardzo spodobało się jury. 
r 

 J ego tematem przewodnim było zło 

pokonane przez miłość i przyjaźń. 

Mali aktorzy odegrali swoje role 

używając ruchu, mowy ciała i 

gestów. - Odpowiednio dobrana 

muzyka oraz stroje podniosły 

atrakcyjność przedstawionej formy 

teatralnej - relacjonuje wycho-

wawczyni Teresa Augustyn. Dzieci 

wcieliły się w rolę Adama i Ewy,  

diabełków, aniołków, drzewa oraz 

współczesnej rodziny. - Pantomima 

rozwija wyobraźnię zarówno 

aktorów na scenie jak i odbiorców. 

Poza tym pozwala na ujawnianie 

uczuć i emocji. Jest czymś więcej niż 

zwykłym odtwarzaniem wyuczonych 

uprzednio ról i na pewno jest czymś 

trudniejszym. Dzieci bardzo dobrze 

poradziły sobie z nowym wyzwa-

niem teatralnym i bez zarzutów 

przedstawiły swoje role - opowiada 

nauczycielka.  Występ oceniany był 

przez profesjonalnych aktorów z 

Teatru "Na walizkach" z 

Wrocławia. Przedstawienia bardzo 

spodobało się jurorom. W 

ostateczności "Puchatki" zajęły III 

miejsce w kategorii od 4-6 lat. 

Nagrody i dyplomy wręczono 

podczas uroczystej gali w ICK w 

Rybniku-Niewiadomiu. ● 
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DZIEŃ ZE ŚREDNIOWIECZEM W SZKOLE. 

GOŚCIE ZACHWYCENI 

 L udzie się cieszyli, bo można było ciekawie spędzić 

czas i to całą rodziną. Na otwarty trening i pokaz 

zaprosiła do szkoły grupa młodych pasjonatów 

średniowiecza, którą prowadzi Rafał Lincner, 

prywatnie również członek stowarzyszenia Drengów 

znad Górnej Odry z Raciborza.  

    Na imprezę przyjechali mieszkańcy nie tylko gminy 

Nędza oraz rekonstruktorzy średniowiecza z całego 

Śląska. Odwiedzający mogli z bliska zobaczyć, jak 

żyli  i czym zajmowali się średniowieczni wojowie. 

    Grupa drengowych rekrutów działa w Nędzy od 

dwóch lat. Uczniowie spotykają się co środę w sali 

gimnastycznej i... przenoszą się w czasie. - Naprawdę 

ich to zainteresowało - uśmiecha się Rafał Lincner. - 

Szyją sobie stroje, zamawiają buty i elementy 

uzbrojenia  - opowiada nauczyciel. 

    Przyznaje, że uczniowie są bardzo zaangażowani. - 

Bo połączenie nauki i zabawy chyba najlepiej na 

młodzież działa. Poznajemy średniowieczną kuchnię, 

rzemiosło i rękodzieło, codzienne życie, a wspólnym 

mianownikiem wszystkiego jest historia - mówi 

prowadzący zajęcia. 

    Okazja, żeby znów spotkać się z pasjonatami 

historii, będzie podczas Festynu Majowego w Nędzy. 

Tam szkolna grupa będzie miała swoje stoisko. ● 

                                          Organizatorzy szczęśliwi, bo na  zor- 

                                     ganizowanej w szkole w Nędzy 

imprezie zjawiło się sporo gości. - Dzieci były tak 

zafascynowane, że nie chciały wracać do domu - 

cieszy się nauczyciel Rafał Lincner, prowadzący w 

szkole grupę zajmującą się odtwórstwem wczesnego 

średniowiecza. 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH 

Dodatkowym upra-

wnieniem wynika-

jącym z przepisów 

prawa jest nagro-

dzenie uczennicy z 

przedmiotu, który 

obejmował kon-

kurs, najwyższą 

roczną oceną kla-

syfikacyjną, a przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej 

jest przyjmowana w pierwszej kolejności. 

    W poniedziałek 9 kwietnia w Czerwionce-Leszczynach 

odbyła się gala laureatów wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych województwa śląskiego w roku szkolnym 

2017/2018.  

    Dyplomy laureatom wręczali wicewojewoda śląski Jan 

Chrząszcz i wicekurator oświaty Dariusz Domański. ● 

                                         Uczennica szkoły w Nędzy Patrycja     

                                         Paszenda w bieżącym roku szkolnym 

wypracowała wielki sukces. Została laureatką dwóch 

wojewódzkich konkursów przedmiotowych: z języka 

polskiego i geografii.  

 O siągnięcia tym większe, że pozwalają na zwolnienie 

Patrycji z konieczności pisania egzaminu gimnazjalnego w 

części humanistycznej z języka polskiego, a w części 

matematyczno-przyrodniczej z przedmiotów przyrodni-

czych. Jednocześnie otrzymuje już na starcie egzaminu 

pełne 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.  

 
 

REDAKCJA GAZETY SAMORZĄDOWEJ:                                                                                        
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WIELKIE WZRUSZENIE W GÓRKACH ŚL. 

PRZYGOTOWALI  
                              W  Niedzielę Palmową Zespół Szkolno-  

                             Przedszkolny im. Jana Pawła II w 

Górkach Śląskich zaprosił na inscenizację Misterium Męki 

Pańskiej. Spektakl w formie pantomimy wykonali ucz-

niowie klas I-III. Pomysłodawcą i reżyserem widowiska był 

ks. Michał Wieczorek, rezydent góreckiej parafii. 

    Przedstawienie odbyło się w sali gimnastycznej, po 

niedzielnej mszy św. - Jak zawsze na organizowanych przez  

naszą placówkę przedstawieniach sala zapełniła się bardzo 

szybko. Gra naszych małych aktorów tak bardzo była 

realna, że wzruszenie widzów było ogromne. Artyści oraz 

reżyser otrzymali ogromne brawa na stojąco – relacjonuje 

dyrektor Jolanta Kupczyk. 

    Przedstawienie zostało też wystawione na XVI 

Rejonowym Przeglądzie Inscenizacji Wielkanocnych w 

Gliwicach, gdzie szkoła zdobyła I miejsce oraz 

wyróżnienie dla ucznia Igora Weinera za rolę Jezusa. ● 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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MAJĄ RĘKĘ DO KROSZONEK. W NĘDZY DBAJĄ O TRADYCJĘ 
                                    Już po raz 15. szkoła w Nędzy zorganizowała    

                                    międzyszkolny konkurs kroszonkarski. 

Prawdziwe cuda tworzyli uczestnicy w wieku od kilku do 

kilkunastu lat, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Poziom 

niektórych prac zadziwiał nawet jury! 

kroszonkarka z Górek Śląskich oraz Joanna Lepiarczyk - 

przedstawiciel Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. 

    Małgorzata Drożdż niedawno sama święciła 

kroszonkarski sukces. Na konkursie Górnośląskie kroszonki 

organizowanym od ponad 20 lat przez Muzeum 

Górnośląskie zdobyła w tym roku wyróżnienia w dwóch 

technikach - rytowniczej oraz malowania woskiem.  

    - Tradycję zdobienia jajek w Niedzielę Wielkanocną 

pamiętam od dzieciństwa. Zwyczaj pielęgnowało się 

również w moim domu. Jajka zdobiło się woskiem przy 

rozgrzanym piecu - wspomina. 

    Sztukę przekazuje młodszym pokoleniom prowadząc 

zajęcia kroszonkarskie dla dzieci i młodzieży.  - Trzeba 

sporo ćwiczyć, bo kroszonkarstwo wymaga i precyzji, i 

pomysłowości - przyznaje. ● 

►  

 

 

 

 K ażdego roku konkurs cieszy się dużą frekwencją. Do 

Nędzy przyjeżdżają z sołectw całej gminy, ale nie tylko, bo 

też m.in. z Budzisk, Lysek czy Zwonowic. Co roku nie 

brakuje też wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach - to najstarsi uczestnicy. 

    O tytuł najpiękniejszej kroszonki walczyło w tym roku 

kilkudziesięciu młodych artystów, podzielonych na trzy 

kategorie wiekowe. Techniki zdobienia jajek były 

przeróżne, każdy okaz robił ogromne wrażenie. 

    - Chcemy pielęgnować tradycje Świąt Wielkanocnych, 

które są dla nas bardzo ważne - mówi nauczyciel szkoły w 

Nędzy Krzysztof Janiszewski, który organizuje konkurs 

wspólnie z Małgorzatą Kozielską.  

    Nauczycielka w dzieciństwie była jedną z najmłodszych 

twórczyń ludowych i pielęgnowanie zwyczajów regionu 

zawsze było dla niej bardzo ważne. Tak właśnie przed laty 

zrodził się pomysł zorganizowania konkursu 

kroszonkarskiego.  

    - Cieszę się, że mimo upływającego czasu zawsze 

znajdzie się wśród młodych ktoś, kto zechce sztukę 

kroszonkarską opanować - mówi nauczycielka. 

    W konkursie zwykle co roku biorą udział chłopaki z 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Są 

zaangażowani, kreatywni i dokładni. - Przygotowują się 

sumiennie i np. w internecie podpatrują wiele nowych 

technik - mówi nauczycielka Ewelina Szemiel-Nitka. - To 

dla chłopaków sposób na wyciszenie i nauka cierpliwości - 

dodaje. 

    W jury konkursu zasiadły panie: Julita Ćwikła - etnograf 

raciborskiego muzeum, Małgorzata Drożdż - znana  

 

 OŚWIATA,  WIELKANOC                                 Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 4/2018 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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W siodle, w bryczce, na rowerze albo 

pieszo - na procesję do gminy Nędza 

zjeżdżają się uczestnicy i goście z 

całego regionu. 

    W procesji wielkanocnej, podczas 

której objeżdża się okoliczne pola 

prosząc o dobre plony, biorą udział 

jeźdźcy z wielu miejscowości, także z 

sąsiednich powiatów.  

    Tutejsza procesja zachowała swój 

tradycyjny, błagalny charakter. Co roku 

na wozie jadą gospodarze, modląc się i 

śpiewając.  

    Uczestnicy tradycyjnie zebrali się o 

godz. 13.00 na parkingu przy kościele w 

Zawadzie Ks. i objechali trzy wioski. 

Przy każdej przydrożnej kapliczce i 

krzyżu zatrzymywali się na modlitwę i 

śpiew.  

    Były też wyścigi konne i pamiątkowa 

statuetka dla każdego uczestnika. ● 

WIELKANOCNA PROCESJA KONNA  
 T radycyjna procesja w wielkanoc-

na objeżdżająca Zawadę Książęcą, 
Ciechowice i Łęg organizowana jest 

od blisko 40 lat.  

 

KIEDY GRAJĄ GÓRKI?  

Klub LKS Górki Śląskie zaprasza na mecze piłkarskie 

seniorów klasy "B" na boisku w Górkach Śl. przy ul. Ofiar 

Oświęcimskich 2. 

 godz. 16.00 - LKS Naprzód 37 Krzyżkowice      
godz. 17.00 - KS Przyszłość Rogów II 

 godz. 17.00-  LKS Owsiszcze 

 godz. 17.00 - LKS Ocice 

 godz. 14.00 - LKS Gamów 

 godz. 17.00 - Naprzód Czyżowice II 
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PYSZNOŚCI NA STOŁACH KOBIET AKTYWNYCH W PIETROWICACH WLK. 

 G ospodynie wiejskie z: Nędzy, Owsiszcz, Gamowa, 

Borucina, Rzuchowa, Kuźni Raciborskiej, Żerdzin, Kornic, 

Makowa, Cyprzanowa, Gródczanek, Pietrowic Wielkich, 

Amandowa, Samborowic i Pawłowa przygotowały dania 

konkretne i na słodko, na XI już edycję Powiatowego 

Konkursu Potraw Regionalnych w Pietrowicach Wielkich. 

Na stoisku pań z Nędzy stół uginał się od pyszności. 

Przygotowały żur śląski z kartoflami, jajka w galarecie, tort 

wielkanocny, schab w galarecie, królika w maśle, polęd-

wiczki w boczku, paschę wielkanocną i wiele innych! ● 

fot. Monika Cyran 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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 NĘDZA  , struga, niewielki ciek wodny wypływający spod wsi Adamowice 

(gm. Lyski) płynący w kierunku Babic do Łężczoka i wpadający do 

Żabnicy jako jej prawy dopływ. 

  ADAMOWICKI POTOK  , struga wypływająca z Adamowic, wody której 

kiedyś napełniały basen w Szymocicach. Dziwne jest to, że przed II wojną 

światową woda płynęła z Polski do Niemiec (!) Na marginesie... Podobnie 

się miała rzecz z Suminą, która była rzeką graniczną w tym okresie między 

Górkami (Niemcy) a Bogunicami (Polska). Współcześnie oddziela ona 

gminy Nędza i Lyski, a tym samym powiaty raciborski i rybnicki w 

województwie śląskim. 

  GÓRYWODA , dwa bardzo znane stawy w sołectwie Nędza. Nazwa 

dzierżawcza od popularnego śląskiego nazwiska Gorzywoda czy 

Gorywoda.  

  ŻABNICA  , potok zwany potocznie Bodek (niem. Bodebach), biorący 

początek w Brzeziu (dzielnica Raciborza), przepływający przez Kobylę, 

Markowice (dzielnica Raciborza) do Łężczoka i tam uchodzi do Łęgonia 

jako jego prawy dopływ na granicy z gminą Nędza. Nazwę Żabnica 

wprowadzono w 1951 r. w miejsce niemieckiego hydronimu Bodebach, 

co zatwierdziła w 2006 r. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych. 

  ŁĘGOŃ  , potok wypływający z przysiółka Obora (obecnie w granicach 

Raciborza), przepływający przez Markowice i zachodnią część rezerwatu 

Łężczok, a w jego południowej części stanowi granicę między Raciborzem 

a gminą Nędza (w sołectwie Babice). W Ciechowicach uchodzi do Odry, 

gdzie rozpoczęto na szeroko zakrojoną skalę budowę kanalizacji w gminie 

Nędza. 

  ŁĘŻCZOK  , leśno-stawowy rezerwat przyrody od 1957 r. o powierzchni 

409 ha, z czego 245 ha stanowią stawy, których jest osiem: Salm Duży, 

Salm Mały, Babiczok, Ligotniok, Markowiok, Tatusiok, Grabowiec i 

Brzeźniczok, który znajduje się na terenie Markowic (w określaniu 

hydronimów użyto nazw gwarowych). Posiada bardzo bogatą florę i faunę 

(podziwiać tutaj można ponad połowę gatunków ptaków, m.in. kormorana 

czarnego czy bociana czarnego, żyjących w Polsce). Wbrew pozorom 

stawy wybudowała miejscowa ludność, a dopiero w XIV w. tereny te 

przejęli cystersi z Rud. Przez rezerwat wiedzie Szlak Husarii Polskiej 

upamiętniający przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego w 1683 r. Z 

tego też czasu pochodzi wspaniały dąb szypułkowy. Równo sto lat później, 

w 1783 r., cystersi wybudowali obok dworek myśliwski (obecnie w 

ruinie). Na groblach znajduje się kilka wież obserwacyjnych dla turystów, 

z których można podziwiać piękno otaczającego krajobrazu.  

    Nazwa Łężczok jest nazwą topograficzną oznaczającą 'las łęgowy' i 

funkcjonuje w formie gwarowej, gdyż w literaturze fachowej często 

używa się określenia Łężczak.  

    Rezerwat doczekał się już bardzo bogatej literatury naukowej, 

przewodników czy folderów zaznajamiających z tym miejscem. Redakcja 

naszego czasopisma pragnie jedynie zachęcić do zwiedzenia tego 

uroczego zakątka. 

    To tylko wybrane przykłady hydronimów (w językoznawstwie okreś-

lenie to oznacza nazwy ujęć wodnych). Nie jest to artykuł naukowy z dzie-

dziny hydrografii. W mojej powyższej wypowiedzi starałem się jedynie 

wyeksponować pewne, nieznane, a także pomijane fakty, których czytel-

nik nie znał lub mogły umknąć jego uwadze. ●         

Oprac. Krystian Okręt 
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Wśród licznych ujęć wodnych (akwenów) naszej gminy, niewątpliwie 

uroczych krajobrazowo, warto opisać i tym samym zachęcić do zwiedzenia 

takie obszary jak: dolina rzeki Odry, meandry Suminy czy łężczockie stawy. 

  ODRA   , rzeka w swym dolnym biegu stanowiąca zachodnią granicę gminy 

Nędza, wkracza w jej obręb w południowej rubieży sołectwa Łęg w miejscu 

łączącym się z kanałem Ulga (dł. 7,5 km wykopanym w latach 1934-42 w 

celach przeciwpowodziowych). Nieco na północ, po wschodniej stronie 

znajduje się kompleks stawów, gdzie kiedyś wydobywano żwir (m.in. na 

początku lat 60. XX w. eksploatatorem był prywatny przedsiębiorca 

Edmund Antecki). Nazwa miejscowości pochodzi od rzeczownika 

pospolitego łęg, oznaczającego 'podmokłą, nadrzeczną łąkę z kępami 

zarośli'. 

    Na północ leży wieś Zawada Książęca, gdzie do 1992 r. istniał osobliwy, 

drewniany kościółek z XVII w. przeniesiony tam w 1869 r. z raciborskiego 

Ostroga. Niestety spłonął w wyniku uderzenia pioruna. Na pozostałym 

wokół zgliszcz świątyni miejscowym cmentarzu do niedawna stała, godna 

zauważenia, figura Piety (z j. wł. 'miłosierdzie', 'litość') z 1870 r., 

przedstawiająca, zgodnie z tradycją chrześcijańską, Matkę Boską 

trzymająca na swych kolanach umarłego Jezusa Chrystusa. 

    W dalszym biegu rzeki w miejscowości Ciechowice znajduje się 

przeprawa promowa na lewy jej brzeg do Grzegorzowic. 

    Pochodzenie nazwy rzeki jest niejasne, ale można przyjąć tłumaczenie 

wywodzące się aż z języka praindoeuropejskiego, że nazwa ta określa 'tok 

wodny'. 

    Jako ciekawostkę w tym miejscu można dodać, że Odra tak naprawdę nie 

jest drugą co do długości rzeką w Polsce, jak się powszechnie przyjmuje, 

gdyż bierze ona początek poza granicami naszego państwa w Górach 

Oderskich (w Czechach). Całkowita jej długość to 854 km, ale w granicach 

Polski (od Chałupek do Szczecina) 742 km, natomiast rzeka Warta (wpada 

do Odry), która leży całkowicie w Polsce (podobnie jak najdłuższa Wisła) 

ma 808 km długości. 

  SUMINA  ,rzeka długości ok. 27 km, biorąca swój początek z kilku potoków 

na polach w okolicy Krzyżkowic (dzielnicy miasta Pszowa) i biegnie w 

kierunku zachodnim przez miejscowości: Dzimierz, Pstrążna, Lyski, 

Sumina, Górki Śląskie, Nędza, Turze. W swym biegu nadała później nazwy 

niektórym wsiom, m.in. Pstrążnej, której nazwa wywodzi się od gatunku 

ryby – pstrąga czy Suminie również od nazwy ryby – suma. Stąd z 

językoznawczego punktu widzenia możemy się dowiedzieć, jakie było 

zarybienie tej rzeki przed wiekami, a także o drzewostanie otaczającym jej 

dolinę, co sugeruje nazwa miejscowości Lyski, od gwarowego określenia 

leski/lyski – 'leszczyny' (głoska „e” w dialekcie śląskim uległa tzw. 

pochyleniu i wymawiana jest jako „y”; na marginesie trzeba dodać, że nazwa 

miejscowa Lyski jest jedyną w oficjalnym języku słowem, gdzie po głosce 

„l” pojawia się „y”, gdyż w języku literackim zawsze występuje „i” a nie 

„y”!). 

    Najbardziej malownicze krajobrazowo są meandry (zakola) tej rzeki 

między Górkami Śląskimi a Nędzą, gdzie w ostępach leśnych, nieopodal 

stawów, znajdują się piaszczyste zbocza tworzące swego rodzaju plaże - 

obszary chętnie odwiedzane przez turystów przybyłych wprawdzie na 

pobliski basen, jednak stanowiące osobliwe miejsca wypoczynku. 

    W Nędzy Sumina skręca swym nurtem na północ i w miejscowości Turze 

(gm. Kuźnia Raciborska) wpada do rzeki Rudy, a ta kilkaset metrów dalej 

do Odry (to miejsce na wysokości ok. 178 m n.p.m. jest najniżej położonym 

punktem w województwie śląskim). 

  SUMINKA  , niewielki potok długości ok. 1,5 km wypływający nieopodal 

torowiska stacji kolejowej Wielka Nędza, biegnący ze wschodu na zachód, 

wyznaczający północną granicę rezerwatu przyrody Łężczok, wpadający do 

Łęgonia. Nie należy tego potoku mylić z rzeką Suminą, chociaż w języku 

potocznym czasami rzekę Sumina określa się zdrobniale. 

  BŁOTNIK  , zespół stawów w Górkach Śl. obejmujący obszar między rzeką 

Suminą (na której był w tym miejscu jaz spiętrzający wodę, zniszczony 

podczas powodzi w 1997 r.) a basenem kąpielowym w Szymocicach. 
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NA MARGINESIE WYDARZEŃ W ROKU 1410 W LITERATURZE  

POLSKIEJ I NIEMIECKIEJ  

 P omijając historyczne przyczyny i przebieg wojny 

polsko-krzyżackiej w latach 1409-1411, której kulminacją 

była bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r., chciałbym się 

skupić w swej wypowiedzi na temat reperkusji (następstw, 

oddźwięków) tych faktów w literaturze zarówno polskiej 

jaki i niemieckiej. 

    W kręgu literatury polskiej najbardziej znana jest fabula-

ryzowana relacja o powyższych wydarzeniach w powieści 

Henryka Sienkiewicza Krzyżacy (wyd. w 1900 r.) Ma ona 

jednak (ze współczesnego punktu widzenia) wiele znamion 

tendencyjności w kreowaniu postaw krzyżackich postaci 

literackich. Utworowi przyświecał znamienny w czasach 

rozbiorów cel: ukazanie poprzez wspaniałość polskiego 

oręża wielkości państwa polskiego i przez to podnieść na 

duchu Polaków. 

    Natomiast wydana wcześniej w 1882 r. powieść 

historyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887) 

pt. Krzyżacy 1410. Obrazy z przeszłości zupełnie inaczej 

przedstawia konflikt z zakonem krzyżackim. Dostępna 

autorowi wtedy już wiedza historyczna, realizm i obiek-

tywność w jego  sądach, ukazały te wydarzenia zgodnie z 

faktami i ich prawdziwymi wymiarami. Pisarz nakreślił na-

rastające napięcie między zakonem krzyżackim a Polską i 

wynikające z niego implikacje. W akcję wplótł wątek sen-

sacyjny, którego główną bohaterką jest zniemczona Śląza-

czka Ofka Noskówna, szpieg na służbie Krzyżaków, fana-

tycznie oddana zakonowi. Ponadto pojawiają się na kartach 

powieści inni Ślązacy: książę oleśnicki Konrad, Jerzy 

Gersdorf, Frycz z Rept czy Jan z Zaboru. Jednakże bitwa 

F 

grunwaldzka nie została przedstawiona zbyt plastycznie. 

Trzeba jeszcze dodać, że akcję jednej z licznych powieści                                                                                                   

historycznych (czasy panowania Kazimierza Sprawied-

liwego) - Stach z Konar - pisarz zlokalizował m.in w 

Raciborzu.  

    Mało znany dramat Josepha von Eichedorffa pt. Der 

letzte Held von Marienburg (Ostatni bohater Malborka) z 

1830 r. kreuje postać bohatera romantycznego w osobie 

Heinricha von Plauena (1370-1429), który niezwykle ener-

giczną, pełną poświęcenia postawą przyczynił się do urato-

wania stolicy zakonu przed nacierającymi spod Grunwaldu 

wojskami polsko-litewskimi, za co został obrany wielkim 

mistrzem. Był człowiekiem porywczym, zwolennikiem 

autokratycznych rządów. Niestety w wyniku intryg został 

pozbawiony tej godności przez Michaela Küchmeistera 

(1370-1423) i resztę życia spędził w Sambii (obecnie w 

obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej). 

    Powyższe moje wywody są tylko namiastką do dalszych 

dociekań i opracowań naukowych. ● 
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Oprac.  Krystian Okręt 
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