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   Kolekcje zdjęć zebrała i opisała - Anna Klimek.  

                                   
       W  2010  roku  dołączyłam  do  zespołu  „Kalina”         

Zespół  liczył wtedy  22 członków, a dyrygentką  była Mirela Szkatuła.

Kierownikiem zespołu  -  Danuta Gajdosz .

  Zespół „Kalina” działa i rozwija się od stycznia 1984 roku. Powstał 
  z okazji 25-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach.

Jako zespół ludowy jest jedynym zespołem, który śpiewa a-capella w gminie Godów. 

Czynnie uczestniczy w życiu sołectwa jak i gminy. 
 

W okresie Świąt Bożego Narodzenia organizuje koncerty kolędowe zapraszając chóry z 
Czech i Polski - sąsiednich sołectw, ościennych gmin - do koncertowania w zabytkowym 
drewnianym kościele w Łaziskach. 

Z okazji większych uroczystości  przygotowuje oprawę Mszy Świętych.

Bierze udział w Przeglądach i Konkursach z mniejszymi lub większymi sukcesami. 

Kultywuje zwyczaje, tradycje obrzędów naszych śląskich przodków, które związane były
i  są z życiem na śląskiej wsi. 
 

W formie kabaretowej wystawia  przedstawienia z życia naszych starek i starzyków z dużą 
dozą humoru, na festynach, spotkaniach towarzyskich, dożynkach itp.

Danuta Gajdosz wraz z zespołem wydała dwie płyty jedna pt. „Modlitwa pieśnią jest”, 
druga pt. „Śląskie śpiewki”. 

Zespół próbuje swoich sił w Śląskich Smakach - wyróżnienie otrzymuje „paskudny wafel”
i „nalewka teściowej”. 
 

Przyczynia się do zajęcia trzeciego miejsca w konkursie Urzędu Marszałkowskiego w 
Katowicach – „Najpiękniejsza Wieś Województwa Śląskiego”.

Wydany staraniem kierowniczki zespołu - Danuty Gajdosz ilustrowany album, rzecz 
najbardziej cenna to „Leksykon Pieśni śląskiej” przy pozyskaniu funduszy unijnych. 

Kierowniczka zespołu – Danuta Gajdosz - doceniając pracowitość i zdyscyplinowanie 
organizuje  spotkania integracyjne, oraz wycieczki dla zespołu i ich rodzin. 

W 2014 r. podjęto próbę utworzenia „Kroniki Zespołu”. Postanowiłam zmierzyć się z tym
zadaniem.  Rozpoczęłam od zbierania materiałów do kroniki cofając się do 2010 r. 

                                                      

   Anna  Klimek



                      Rok  2010
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    NIEDZIELA   PALMOWA   MĘKI   PAŃSKIEJ – 28. 03. 2010 r.          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

W  Niedzielę  Palmową  w kościele  parafialnym
p.w. Wszystkich Świętych  w  Łaziskach, zespół 
"Kalina" wykonał  opis Męki Pańskiej, czyli  pasję (
w/g św. Łk  22,14  - 23,56 ) pod dyrekcją  Mireli 

Szkatuła. Wykonywanie  pasji  podzielono na role
między kilka osób i chór.

W pasji według św. Łukasza Jezus zostaje przedstawiony
jako Zbawiciel wszystkich. Zawiera ona Jego modlitwę za
swoich oprawców: Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co
czynią (23,34) i opis nawrócenia złoczyńcy ukrzyżowanego razem z Jezusem: Jezu, wspomnij 
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju (23,42-43). Św. Łukasz ukazał Mękę Jezusa jako manifestację 
najwyższej miłości Boga do grzesznych ludzi.

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             NIEDZIELA   WIELKANOCNA  -  04. 04. 2010 r.         
                      
                         NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Niedziela  Zmartwychwstania  Pańskiego  jest 

 najbardziej  uroczystą  wśród  niedziel .

 Wielkanoc (Pascha) - to jedno z najważniejszych świąt
chrześcijańskich upamiętniających śmierć i zmartwych -
wstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.  
 

Na tę uroczystość zespół „Kalina” przygotował oprawę
liturgii  Mszy św. wykonując podczas jej trwania pieśni 
Wielkanocne. 

                                                                                                                                                                                               



                                         MAJÓWKA  -  2010 r.        

      Przy wspaniałej i ciepłej pogodzie  członkowie Zespołu "Kalina  wraz 
      z małżonkami uczestniczyli  w majówce, zorganizowanej w łaziskim 
      parku  przez kierowniczkę zespołu. Było ognisko i pieczenie kiełbasek. 

         Przy wspólnym śpiewaniu i żartach, we wspaniałych  humorach ,  
       wszyscy  bawili  się  znakomicie. Nic dziwnego, że  spotkanie  trwało 
                                do późnych  godzin  wieczornych.
                                                                                                                              



              V  FESTIWAL  "ŚLĄSKIE  SMAKI".          
                     - 19. 06. 2010 r. w  Złotym Potoku
 W  sobotę , 19 czerwca - 2 zespoły gminy Godów: KALINA z Łazisk  i  FAMILIJO     
 ze Skrzyszowa  brały udział w konkursie kulinarnym w Złotym Potoku w gminie  
 Janów na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. O tytuł Eksperta Śląskich Smaków  
 2010 ,  statuetkę  Złotego  Durszlaka i atrakcyjne nagrody  rzeczowe  walczyło 
8  profesjonalistów,  oraz 10 amatorów.  W  grupie  amatorów:   Zespół folklory - 
styczny  “Familijo” -  Skrzyszów,  prezentujący – ciastka drożdżowe z powidłami,  
fazole ze śmietaną i ziemniakami, pieczeń cielęcą z kluskami i surówką -  zajął 3  
miejsce ,  a   Zespół Śpiewaczy “KALINA” - Łaziska ,  prezentujący – obiad 

  odpustowy :  pomidorówka – przysmak żniw, czorno kaczka z czornymi kluskami ,   
paskudny wafel , - otrzymał wyróżnienie. 
Festiwalową nowością był otwarty konkurs na najlepszą nalewkę. Spośród 
kilkunastu zgłoszonych tradycyjnych trunków za najlepsze uznano: Pszczyński 
krupnik – Restauracja “Stara Piekarnia”, Pszczyna; Tarninówka - D. Kuczyńska - 
Pytel  z Janowa; Rabarbarówka - K. i E. Nowrotek z Wisły Wielkiej, oraz Balsam   
teściowej - Danuty Gajdosz z Łazisk. 

Łaziszczanie zgłosili też do konkursu  Nalewkę Tereski, która mimo iż nie zdobyła 
nagrody, cieszyła się wielkim uznaniem uczestników wyprawy do Złotego Potoku. 

Specjalnie dla zgromadzonych gości pokaz kulinarny przeprowadził znany i lubiany 
kucharz Karol Okrasa.                                                                                                   

 

 

 

  Panie  z  zespołu  "KALINA": Adela Twardzik, Danuta Gajdosz, Henryka Wodecka.



                                                                                                             V festiwal  "Śląskie smaki"- 2010 r.  c.d.     

 

  

  
       ▲      Henia Wodecka  i  Adela  Twardzik .                           ▲    Danka Gajdosz i Irena Wala .
                                                                                                 



                                                                                                           V festiwal  "Śląskie smaki"-  2010 r.  c.d.    

                                                                                                                                         

  Jury  konkursu

 Występ  zespołu "Śląsk"



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 “ WIANKI  PRZYJAŹNI ”   -   Wierzniowice 26.06.2010 r.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

26. 06.2010 r. - zespół “ Kalina” brał udział  w polsko - czeskim festynie 
puszczanie  tradycyjnych  wianków na Olzie , który odbył  się  po drugiej 
stronie  granicy w czeskich  Wierzniowicach.  Wzięły  w nim  udział  
zespoły  z  przygranicznych  gmin :  Lutynia Dolna, Godów i Gorzyce. 

 Festyn “ Wianki  przyjaźni” został  zorganizowany przez Miejscowe 
 Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wierzniowicach
i  Lutyni  Dolnej.  Podczas  festynu  w ogrodzie  Domu Polskiego PZKO  
wystąpiły zespoły z przygranicznych miejscowości: 

● chór  “Lutnia” i  orkiestra dęta OB. 
● zespoły: “Kalina” z Łazisk , “Olzanki”, “Bluszczowianki”,  

“Bełszniczanki”, “Turzanki”,  “Gorzyczanki”, “Czyżowianki”.  

Patronatem objęły tę imprezę gminy Lutynia Dolna, Godów i Gorzyce.
W festynie wzięli udział przedstawiciele władz trzech zaprzyjaźnionych 
gmin. Kulminacyjnym punktem programu było puszczanie wianków
na  Olzie.



       ZESPÓŁ „KALINA” W  NOWYCH  STROJACH       
 

                                       Lipiec 2010 r.        

ZAKUP   STROJÓW  LUDOWYCH  DLA ZESPOŁU  FOLKLORYSTYCZNEGO  „KALINA”
Program:  Program  Odnowy  Wsi  Województwa  Śląskiego  na  lata  2006  -2010  Konkurs
Przedsięwzięć  Odnowy  Wsi  Data  podpisania  umowy:  25.06.2010  r.  Całkowity  koszt
projektu: 27.000,00 PLN Dofinansowanie: 10.000,00 PLN (dofinansowanie 37% kosztów)
Środki własne wnioskodawcy-budżet gminy: 16.550,00 PLN Wkład własny mieszkańców:
450,00 PLN Czas realizacji projektu: do listopad 2011 r. Wnioskodawca: Gmina Godów.

Celem projektu było wsparcie zespołu poprzez zakup nowych strojów ludowych. Stroje będą
służyły kultywowaniu tradycji lokalnych .

W pierwszym i drugim rzędzie - na zdjęciu od lewej stoją: 

  

Mirela Szkatuła- dyrygentka , Gabriela Wodecka , Janina Błędowska , Adela Twardzik ,
Janina Sosna , Halina  Sosna ,  Anna Klimek , Romana  Zygmunt , Krystyna Urbisz , 
Henryka Wodecka , Jadwiga Stukator , Irena Wala, Maria Grzonka , Barbara Marek , 
Agnieszka Grabiec, Teresa Wojaczek - kier. K.G.W.   Danuta Gajdosz -   kier. zespołu .    
Od lewej siedzą: Krystyna Koczy, Anna Adamczyk.
Wolny strój dla nieobecnej : Gertruda Herman.
Panowie od lewej: Bernard Franek , Edwin Tomala , Eryk Wodecki , Jan Potracki 
i  Eugeniusz Tomas – radny gminy Godów

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



           Od  początku  lipca  do  połowy  sierpnia br. w  29 gminach , odbywały  się
wizyty  członków  komisji  konkursowej  Konkursu " Piękna  Wieś  Województwa
Śląskiego ". Warunkiem  uczestnictwa  w konkursie  było zgłoszenie udziału  przez
gminy,  jednej wsi. Gmina Godów do  konkursu zgłosiła  nasze sołectwo - Łaziska.
Komisja  Konkursowa  w  terenie  oceniała  zagrody , wsie,  projekty ich  rozwoju,
oraz  strony internetowe. Celem  konkursu  jest  wspieranie  rozwoju  wsi  poprzez
pobudzanie  aktywności  gospodarczej,  kształtowanie  ładu  przestrzennego, oraz
pielęgnowanie   środowiska   naturalnego.  Konkurs   promuje   także  działania
związane  z  zachowaniem  tradycji,  oraz  wzmacnianiem  poczucia  tożsamości
lokalnej  mieszkańców wsi.  O wyborze  najlepszych rozwiązań  decyduje  komisja,
która  wizytuje  gminy  i gospodarstwa.

        

     Zabytkowy  Kościół  z  XV w.             Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika       Ochotnicza  Straż  Poźarna    
                 

               Klub „ Polonia”                       Szatnia  L.K.S. „ Polonia” Łaziska             Boisko  „ Polonia” Łaziska   

.........................................................…………….. 

W czasie trwania konkursu  prezen-
tacją wsi  zajęły się władze  Gminy,  
radni, i przedstawiciele organizacji
i  klubów  działających w sołectwie.  
Koło Gospodyń Wiejskich   wzięło  
odpowiedzialność  za  konsumpcję, 
a  Zespół  Śpiewaczy "Kalina",  za 

część  artystyczną . Laureatów  konkursu  poznamy   
   w  listopadzie  br. podczas  Forum  Sołtysów Województwa  Śląskiego.   

   

                   Piękna  wieś  pod  lupą  ekspertów .                

              Alejka Parkowa

   Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" .   

                            w sołectwie Łaziska   -   sierpień 2010 r.                              

        Kort   tenisowy



                                      Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.   c.d .  

 ▲ Wizyta komisji w parku.▼

  Zadbane  ogrody.   Wizyta  w  firmie “ KLIMEX”.

 W zabytkowym Kościele . W Zespole Szkolno Przedszkolnym .



                                      Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" – 2010 r.  c.d .  

    
         ▲       W  zabytkowym  kościele  p.w. Wszystkich  Świetych  zespół  „Kalina” przywitał  komisję     
                                                   wykonaniem  pieśni  liturgicznych .

  ▲       Po  wizytacji  wsi,  komisję  zaproszono  na  poczęstunek  do  remizy  strażackiej .  



                                     Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.  c.d .  

            Przewodnicząca  K.G.W. - Teresa Wojaczek  częstuje zaproszonych  gości . 
            Panie  z  K.G.W. przygotowały  jajecznicę  na boczku ze szczypiorkiem
            ( tzw. Łazisko  smażonka  ),  oraz do kawy - ciasta :  kołocze i  babki .  

                Goście od prawej:  Wójt Gminy Godów - Mariusz Adamczyk , następnie dwóch 
        Panów i Pani z komisji , obok nich Bronisław Karasek - radny Sejmiku Wojew.  
        Śląskiego, oraz Jan Szczeponek - radny gminy  Godów,  Zdzisław Widenka – sołtys
        i  Ks. proboszcz – Marian Krzyżowski .

                                                                                                                                                                                                



                                       Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.  c.d .  

        

 

        Prezentacja multimedialna prowadzona  przez mieszkańca wsi Eugeniusza Wala  -   
                                          Przewodniczącego  Rady  Powiatu .



                                       Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.  c.d .  



                                        Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" – 2010 r.  c.d .  



                                       Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.  c.d .  

                                              Organizacje  Społeczne  przedstawiły  dorobek swojej  działalności .

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



                                               Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.  c.d .  



                                     Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.   c.d .  



                                       Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" – 2010 r.  c.d .  

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



                                       Wizyta Komisji Konkursu  "Piękna Wieś Województwa Śląskiego" –  2010 r.  c.d .  



          ROBERT  GARSTKA  fotograf , kulturoznawca - zaproszony do Łazisk            

                     na obchody  "Dróżek  Maryjnych"  14.08. - 15.08.2010 r.  

Robert Garstka - animator kultury, dokumentalista regionalnej historii, pasjonuje 
się  fotografią, etnologią, kulturoznawstwem i dokumentacją dziedzictwa . Fotogra-
ficznie dokumentuje ciekawe, tradycje, zwyczaje i obrzędy  doroczne  i rodzinne  na 
Śląsku . Robert Garstka będąc w Łaziskach utrwalił w fotografii "Dróżki Maryjne", 
które znajdą się w publikacji albumu o obrzędowości dorocznej w województwie 
śląskim. 

             WIGILIA  WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARII  PANNY             
                                       DRÓŻKI  MARYJNE - 2010 r.    

  Dziewczyny czuwają przy Maryji, a następnie biorą udział w procesji niosąc trumnę do  
   kościoła. ( Z lewej: Bogumiła Taczała, Patrycja Gajek, z tyłu: Daria Piprek i Martyna  
   Kokoszka.)

     UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWZIĘCIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARII  PANNY  - 2010 r.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
             
              15 .08. 2010 r. 
              
    Na drugi dzień, wczesnym

  rankiem od "Domku Maryji",  

    wyrusza procesja z  figurą   

   Maryi Panny Wniebowziętej,

     niesiona przez dziewczyny 

               do  kościoła.

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



                 GMINNE  DOŻYNKI  W  GODOWIE                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                         -  22. 08. 2010 r.
                
              Godz. 13.30   -  Przejazd  korowodu dożynkowego ulicami  Godowa

                                                    ▲    Zespół  "KALINA"   ▼ 

      



             
       
                                                   
                                                                                                   Dożynki  gminne  w  Godowie  - 2010 r.  c.d.  

  

                                      
                                           Przejazd  wozów  alogerycznych ulicami Godowa.

         

            14.30   Oficjalne  uroczystości  dożynkowe  wraz  z  Mszą św. - muszla  koncertowa 
                                                przy  boisku  LKS  “Olza”  Godów 



                                                                                                   Dożynki  gminne  w  Godowie  - 2010 r.    c.d.    

       ▲  Na trybunie Wójt Gminy – Mariusz Adamczyk i  goście odbierają korowód dożynkowy.      
            
                
             ▼    O godz. 16.00  - występy  gminnych  zespołów  folklorystycznych 

                                              ▲     Występy zespołu "KALINA".

                                                                                                                                                              



    XI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych      

       Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach  -  21 i 22. 09. 2010 r.              

 W Domu  Pomocy  Społecznej  w Gorzycach   w dniach  21-22 września odbył  
 się XI Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Łącznie do udziału
 w tym przeglądzie zgłosiło się 17 zespołów z terenu powiatu wodzisławskiego.

 W  pierwszym  dniu  zaprezentowały  się  takie  zespoły  jak:  „Kalina”,
„Podbuczanki”,  „Gospodynki”,  „Vladislavia”,  „Czyżowianki”,  „Bluszcz”,
„Familijo” i  „Syryniczki”.  W drugim dniu  wystąpiły   zespoły: „Olzanki”,
„Połomianka”,  „Mszanianka”,  „Ballada”,  „Marklowianki”,  „Turzanki”,
„Pszowiki”, "Bełszniczanki” i „Rogowianki”.

           Każdy zespół biorący udział w przeglądzie przez 10 min. prezentował
repertuar składający się z pieśni i tańców ludowych, jednak takich, które nie
były wykonywane przez zespół w poprzednich latach.

Impreza nie miała
charakteru konkursu,
dlatego wszystkie zespoły
biorące udział w przeglądzie
otrzymały dyplomy oraz
pamiątkowe statuetki. 

Organizatorem Powiatowego
Przeglądu Folklorystycznego
jest Starostwo  Powiatowe     
 w Wodzisławiu Śl.  Co roku   
 impreza odbywa się w innym
ośrodku  kultury na terenie
powiatu wodzisławskiego.  

Każdy z zespołów biorących udział w imprezie udowodnił swoim  wyglądem,  że 
kultywuje, oraz popularyzuje tradycje  tańców  i  pieśni ludowych.  Wszyscy  
tegoroczni uczestnicy wyrazili także chęć uczestnictwa w przyszłorocznym 
przeglądzie.

                                                                                                                                              



  12 października 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę laureatów
Konkursu  " Piękna  wieś  województwa  śląskiego  2010 ”.  W rywalizacji 
uczestniczyło 29 gmin, zgłoszono 10 wsi, 12 zagród, 23 przedsięwzięcia odnowy wsi 
oraz osiem stron internetowych sołectw.  

W  VII edycji konkursu  nagrodę  w  kategorii  “  Najpiękniejsza  wieś  ”  -       

sołectwu  Łaziska  przyznano III miejsce. Z  kolei  w  kategorii “ Najlepsze        

przedsięwzięcie  odnowy  wsi ”,  zadanie  “ Muszla   koncertowa  z  amfiteatrem”   
Gmina  Godów  zajęła I miejsce.  W czasie  trwania  konkursu  prezentacją  wsi  
zajęły się władze Gminy, radni, i przedstawiciele organizacji i klubów działających 
w sołectwie. Koło Gospodyń Wiejskich  wzięło  odpowiedzialność  za  konsumpcję , 
a   Zespół  Śpiewaczy  "Kalina" , za  część  artystyczną.  

...........................................................................................................................................................................

            Na korytarzu  Sejmiku  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Katowicach :      

   Na  gminnym  stoisku  promocyjnym  Panie  z Koła Gospodyń Wiejskich z Łazisk  
   częstowały gości własnymi wypiekami, wiejskim chlebem , oraz swojską szynką. 

   

   ▲ degustacja - na środku zdjęcia od lewej: Teresa Wojaczek - przewodnicząca K.G.W., 
        oraz Gabriela Pietroszek, z prawej: kierowniczka zespołu "Kalina"- Danuta Gajdosz .

 “ PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ” - 12.10.2010 r.   
        III  MIEJSCE  DLA WSI  ŁAZISKA ( Rybnickie ) - W  KONKURSIE 



 

                                                                          “  Piękna wieś  województwa śląskiego ” -  09.10.2010 r.  c.d.    

  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 9 listopada  2010 r.  podczas Forum     
  Sołtysów Województwa  Śląskiego.

 Podczas konferencji w westybulu Gmachu  Sejmu   
 Śląskiego  prezentowano dorobek  nagrodzonych wsi,  
 a  zespół  "Kalina  wystąpił  ze swoim  repertuarem.

 

   Nagrody  w  Sali  Sejmiku  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Katowicach  odebrali: 
   Wójt Gminy Godów - Mariusz  Adamczyk  i  sołtys  Łazisk - Zdzisław Widenka .  
  

  Nagrody w konkursie wręczyli wicemarszałek  Adam Stach, oraz przewodniczący    
  Sejmiku Województwa  Śląskiego Michał Czarski. 

  

    
   

              ▲        Na  zdjęciu od lewej :   kierowniczka  zespołu " KALINA" -  Danuta  Gajdosz ,    
       wicemarszałek  Adam Stach.    Z  nagrodami  stoją :   z  prawej Wójt Gminy Godów -   
                 Mariusz Adamczyk,    oraz    sołtys  wsi  Łaziska  -  Zdzisław Widenka .  

 ◄  Zespół  "Kalina"  ►



 Wiejski Dom Kultury Czyżowicach  zaprosił grupy śpiewacze na coroczny 
 Przegląd Zespołów Śpiewaczych, na którym każdy zespół zaprezentował   
 utwory folklorystyczne, a także piękne stroje śląskie. Gościem tegorocznego  
 przeglądu był Marek  Szołtysek, który opowiadał o tradycjach śląskich  
 prezentowanych  w swoich książkach, a szczególnie o graczkach i zabawach  
 śląskich. W książce Marka Szołtyska pt. Rok śląski  znalazła się obszerna  
 relacja poświęcona tradycji  kiszenia kapusty na Śląsku w wykonaniu 
 zespołu Czyżowianki. 

                     W przeglądzie występowały następujące zespoły: 

  Zespół “ Gorzyczanki”-  z Gorzyc,  Zespół “ Olzanki” - z Olzy, Zespół “Mszanianka” -
  z Mszanej,  Zespół “ Kalina ” - z  Łazisk ,  Zespół “Syryniczki” -  z  Syryni, Zespół  
  “ Czyżowianki” -  z  Czyżowic, Zespół “Melodia” - z Pstrążnej,  Zespół “Podbuczanki” 
  - z Podbucza, Zespół “Rogowianki” - z Rogowa, Zespół “Bełszniczanki” - z Bełsznicy 
  Zespół “Pszowiki” - z Pszowa , Zespół “Turzanki” - z Turzy Śl.

     

        ▲  Na  pierwszym  planie  u  dołu  zdjęcia  siedzą :  część  zespołu "KALINA".

         P  rzegląd  Zespołów  Śpiewaczych  KGW.            
  

                                 WDK  Czyżowice – 13 Listopad 2010 r.                     

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.czyzowice.net%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D873%3Aprzegld-zespoo-piewaczych-kgw%26catid%3D54%26Itemid%3D100054&ei=W1BVVYaAAYSOsgGV0IH4Aw&usg=AFQjCNEdPxcEx4cYc2gN8UpZDqhaEwSiXQ&bvm=bv.93564037,d.bGg


 

                                 Rok  2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                  Kolędowanie  w  kościele  w  Łaziskach              
                                                             z przedszkolakami  -       

                 30 styczeń - 2011 r.       
 

       

       Corocznie w styczniu zespół "KALINA"   
 zaprasza  zespoły do wspólnego kolędo- 
 wania  w naszym zabytkowym kościółku 

w Łaziskach. Tego roku w spotkaniu
kolędowym  wystąpiły  z   jasełkami 

dzieci przedszkolne z Łazisk. 

                                                   
  Kolędy  śpiewała  również      
  solistka - Karolina Kranz 
     przy  akompaniamencie  
         Dawida Jordana,     
                                               

  oraz zespoły: “Podbuczanki”,   
   “Bełszniczanki” i “Kalina”.      

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

        Jasełka  w  wykonaniu   przedszkolaków

 Karolina Kranz  i  Dawid  Jordan



                                                                            Klędowanie w kościele  w  Łaziskach  - 30.01.2011 r. - c.d.  



        100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej.        
                                Łaziska   11 - 12.  06. 2011r.                                

   Występy zespołu  "Kalina" 

    Zespół "Kalina"  w występie z przedszkolakami.



                                                                                    100 - lecie Ochotniczej  Straży  Pożarnej – 2011 r.  c.d.  

Pierwszego dnia imprezy odbyły się uroczystości związane z obchodami  jubileuszu. 
Uroczysta msza św. w intencji wszystkich strażaków, a po niej uroczyste nagradzanie
zasłużonych strażaków.

Następnie występy artystyczne uczniów ze szkół uświetniły pierwszy dzień festynu. 
Wieczorem do tańca przygrywał zespół "Metron 74". 
Kolejny dzień imprezy rozpoczął się od pokazów umiejętności strażaków z PSP   
Wodzisław Śląski.  Po wszystkich strażackich atrakcjach mieszkańcy mogli 
posłuchać znanego z regionalnych audycji muzycznych TVS  zespołu Karpowicz 
Family".  Festyn jak najbardziej udany dzięki pogodzie która spisała się na medal.

 "Lambada"  w  wykonaniu  zespołu "Kalina" i  przedszkolaków.



                                                                                       100 - lecie Ochotniczej Straży Pożarnej - 2011 r.   c.d.      

   

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



       PRZYJACIELSKIE   SPOTKANIE   -   Czerwiec 2011 r.      
       Czeszki z Wierzniowic na spotkaniu z zespołem “Kalina”      
                                       

  Jak  co roku w  maju  na  zaproszenie  pań, mieszkanek  Wierzniowic  -  

     koleżanki  z   zespołu  "  Kalina "  były   na  przyjacielskim    spotkaniu 
  z  nimi  w  Czechach.  

  Natomiast  w  czerwcu  Wierzniowiczanki  gościły  w  Łaziskach. Na  
  spotkaniu, przy  wspólnym biesiadowaniu  i  śpiewach , w lokalu  remizy 
  strażackiej, miło upłynął czas.

                       Na koniec spotkania zrobiono wspólne zdjęcie.



 Dożynki Gminne w Skrbeńsku   -     21 sierpień 2011 r.  

      

    

  

         

   Przejazd  wozu   
alegorycznego

 sołectwa  Łaziska
ulicami

SKRBEŃSKA

         ▼        ►

  Zespół  "Kalina"
  w czasie występu  
     dożynkowego. 

       ▼



    GMINNY PRZEGŁĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I CHÓRÓW     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     
                                                  Biery  15. 09. 2011 r.         

15 września w Bierach odbył się Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
i Chórów. Wzięło w nim udział  6 Zespołów Śpiewaczych, 2 Chóry i Gminna 
Orkiestra Dęta. 

  

Jak co roku spotkanie rozpoczęte zostało Msza św. w intencji wszystkich 
uczestników przeglądu , oraz ich rodzin. Po Mszy św. wszyscy udali się do 
miejscowego Ośrodka Harcerskiego, gdzie czekał na nas poczęstunek. 

Następnie wójt Mariusz Adamczyk wręczył każdemu zespołowi, chórom i 
orkiestrze pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne. Po tym miłym wyróżnieniu
rozpoczęła się część właściwa, czyli wspólne śpiewanie, które w formie biesiadnej 
trwało do późnych godzin popołudniowych.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   



   W  ramach  Powiatowych   Dni  Kultury  w  W.D.K. w  Czyżowicach  odbył  się
“ XII   Powiatowy   Przegląd  Zespołów  Folklorystycznych  –  Czyżowice  2011”.
Głównym  organizatorem Przeglądu było  Starostwo Powiatowe  w Wodzisławiu  Śl.,
przy  współudziale Domu Kultury w Czyżowicach. W przeglądzie  zaprezentowało
się 17 zespołów. W pierwszym dniu wystąpiły zespoły :“Kalina”,   "Podbuczanki”,
“Gospodynki”,“Vladislavia”,  “Czyżowianki”,“Bluszcz”,“Familijo”,“Syryniczki”.
W drugim dniu  wystąpiły:  “Olzanki”,  “Połomianka”,  “Mszanianki”,  “Ballada”,
“Marklowianki”, “Turzanki”, “Pszowiki”, “Bełszniczanki” i “Rogowianki”. Każdy
zespół zaprezentował swój repertuar – były to pieśni lub tańce ludowe, można było
także  zaprezentować  wic  -  skecz,  jednak  taki,  który  nie  był  w  latach  ubiegłych
prezentowany. Zespoły wystąpiły w pięknych strojach ludowych.

        

 Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
                                                         Czyżowice  04 i  05.10.2011 r.    



            LEKSYKON   PIEŚNI   ŚLĄSKIEJ.              
- promocja  22 listopada 2011 r.

        

         Pomysł  wydania  leksykonu  wyszedł od  zespołu “Kalina”.  Panie  z zespołu
posiadają  zeszyty, w  których zapisywane były stare pieśni śpiewane  przy różnych
uroczystościach  rodzinnych, przy  pracy  na  polu, czy  przy szkubaniu  pierza. Do
tekstów  tych piosenek  nie było nut. Melodie  tych spisanych  pieśni przekazywano
sobie ustnie z pokolenia na pokolenie. Dziś jest  jeszcze kilka  pań, które pamiętają
te  melodie. Ówczesna  dyrygentka  Mirela Szkatuła  zadeklarowała, że na  podsta-
wie  melodii nagranych  pieśni na dyktafon, napisze nuty do  tych tekstów. Aby  ten
pomysł  zrealizować  trzeba  było  zdobyć  potrzebne  fundusze . Danuta  Gajdosz  ,
kierowniczka  zespołu ” Kalina ”  zrobiła  kosztorys, a  następnie  zwróciła się do
sponsorów  o  pomoc. Kwota  zebrana  była  mała  i  nie  pozwalała  na  realizację
pomysłu.  Zwróciła  się  więc    do  programu “Morawskie Wrota”, z  zapytaniem
o możliwość  pozyskania funduszy unijnych. Okazało się, że tak. Napisała projekt na
10.000 zł., który  zastał  zaakceptowany. Prace  ruszyły i powstał Leksykon Pieśni
Śląskiej sołectwa Łaziska i gminy Godów. Do projektu zaprosiła zespoły z gminy
i tak leksykon stał się gminnym. Realizacja trwała 2 lata, zakończona biesiadą  w sali
OSP Łaziska w listopadzie 2011r. Leksykon zastał  rozprowadzony po bibliotekach,
szkołach i  przedszkolach gminy Godów. Kwota  pozyskana  do realizacji  projektu
ze środków unijnych  wyniosła 6 933,09 zł. 

    

       Kierowniczka  zespołu  Danuta  Gajdosz  i  dyrygentka  Mirela  Szkatuła.



                                                                            Leksykon  pieśni  śląskiej  -  promocja  22.11. 2011 r.   c.d.  

 



                                                              Leksykon  pieśni  śląskiej  -  promocja  22. 11. 2011 r.  c.d.  

         Uroczystość uświetniły występy przedszkolaków i uczniów szkoły w Łaziskach . 



                                                              Leksykon  pieśni  śląskiej  -  promocja  22. 11. 2011 r.  c.d.  

                                                   

                                                 ▲   Zespół  “ Czyżowianki”

                                                



                                                                            Leksykon  pieśni  śląskiej  - promocja  22. 11.  2011 r.  c.d.  



                                                            Leksykon  pieśni  śląskiej  -  promocja  22. 11.  2011 r.   c.d.       



                                                                            Leksykon  pieśni  śląskiej  -  promocja  22. 11. 2011 r.  c.d.   

                                                                                                                                                                                              

    



                                                                            Leksykon  pieśni  śląskiej  -  promocja  22. 11. 2011 r.  c.d.   

   Wydaniem pięknego „ Leksykonu Pieśni Śląskiej ”  zespół "Kalina"      
 uczcił  dzień świętej Cecylii,  patronki chórów i zespołów śpiewaczych . 

 

   Ze  wszech  miar to  wyjątkowe  wydawnictwo.  Prawie 200 - stronnicowa
książka  zawiera  niespełna 200 pieśni  ludowych  i  kościelnych. - To stare,
jeszcze  przedwojenne  i  tuż  powojenne  piosenki.  Dawniej  zapisywane  były
w zeszytach  przez  nasze  babcie. Kiedyś  były one dobrze  znane, ale  obecne
pokolenia  już ich nie śpiewają dlatego zostały w powszechnej świadomości
zapomniane.  Nawet  wiele  popularnych dawniej  pieśni  kościelnych wypadło
z  repertuaru  organistów. Chcemy je  na  nowo przypomnieć. Wierzymy, że
leksykon  w tym  pomoże – podkreśla  Danuta  Gajdosz ,  kierownik  zespołu
folklorystycznego  “Kalina”,  jedna z autorek  opracowania . Druga autorka
to  Mirela Szkatuła, zespołowa dyrygentka, która do słów zebranych  pieśni
opracowała zapis nutowy, przez co zachowane zostaną  nie tylko słowa, ale
również  melodia  utworów.  Powstanie  książki  nie  byłoby  możliwe  bez
zaangażowania  zespołów z okolicznych   miejscowości. To one przechowują
wiele starych pieśni. I  to one dostarczyły  autorkom materiałów. W książce
pieśni  są  pogrupowane  w ten  sposób  by  było wiadomo, który  zespół  je
przechował.

Rarytas trudny do dostania .

Prezentacja  leksykonu  odbyła  się   w  remizie  strażackiej  w  Łaziskach.
Organizatorzy potraktowali ją również jako okazję do podziękowania tym,
którzy przyczynili się do powstania książki. - Dwa lata trwały przygotowania
do tego projektu. Nieraz wydawało się, że nie damy rady. Udało się dzięki
wsparciu wspaniałych ludzi – podkreśla Danuta Gajdosz.  



     Gminne spotkanie opłatkowe – 15.12.2011r.   
                                                   G.O.K.  GOŁKOWICE

 

         W  czasie  spotkania  zespoły  ludowe  naszej  gminy  wystąpiły  z  kolędami.
 
 

Wszyscy  uczestnicy spotkania  tradycyjnie podzielili  się  opłatkiem .

   Zespół " KALINA " pod  dyr. Małgorzaty Tolarz       

                                             Duszpasterze  gminnych  parafii .



                      Rok  2012. 

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

       ZESPÓŁ „ KALINA”  W RYDUŁTOWSIM  CENTRUM  KULTURY      
                                                     Marzec 2012 r.

             Wiosenny przegląd  zespołów  w  temacie „ Zolyty to fajno rzecz” 

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

   TRADYCYJNE  WIANKI – Popłynęły po rzece „OLZIE „   
 

                      w Wierzniowicach - 30 czerwca 2012 r.             

     W  czeskich  Wierzniowicach  (Veřnovice)    g  raniczących rzeką Olzą  z  naszymi   
            Łaziskami,  odbył  się    Festyn Przyjaźni  Czesko - Polskiej  - "WIANKI".    

      Festyn  Przyjaźni  Czesko - Polskiej – Wianki ,  rozpoczął  tradycyjny  korowód   
      wozów alegorycznych, a następnie goście obejrzeli bogaty program artystyczny. 

  Jako  pierwsze  wystąpiły  dziewczyny  ze Szkoły Podstawowej w Lutyni Dolnej z tańcem   
   japońskim  w  ramach  festynowego  programu "Mały  Europejczyk  wyrusza w  świat". 
  Następnie  wystąpił zespół regionalny Skotniczka , zespoły: Olzanki, Kalina  czy zespół 
  Lutnia .  Około  godz. 18.00  rozpoczął  się  kulminacyjny  punkt  programu.  Nad  Olzą   
  zebrali  się  wszyscy  goście, żeby wspólnie „wypuścić " wianki na wodę. Od godz.19.00 
  do  tańca  przygrywała  orkiestra  Luksza . Organizatorzy:  PZKO  Wierzniowice  i   
  Lutynia Dolna,  gminy : Lutynia Dolna , Gorzyce  i  Godów.  



                                                                  Tradycyjne  wianki  na  Olzie  - Wierzniowice  30. 06. 2012 r.  c.d.     

Noc Św. Jóna to stare słowiańskie święto związane z letnim przesileniem, najkrótszym  
dniem  w roku,  powitaniem lata. Było  świętem  jedności, urodzaju, miłości radości, 
pełnym wróżb i czarów. Dziś Noc Świętojańską  przyjęto obchodzić z 23 na  24 czerwca, 
czyli w wigilię  św. Jana.   Nieodłącznym  rekwizytem  kojarzonym z  Nocą  Świętojańską  
są  wianki , które  dziewczyny  puszczały  na  wodę  w  tym magicznym  dniu … 

   

                                 

                                     Dziecięcy  zespół regionalny „Skotniczka”.



                                                                Tradycyjne  wianki  na  Olzie  - Wierzniowice  30. 06. 2012 r.  c.d.     

                                

                                  Zespół „ Kalina” przygotowany do występów.

         Kierowniczka  zespołu „ KALINA”
                    -  Danuta  Gajdosz 



          Dożynki Gminne w Łaziskach.        
                                    18  SIERPIEŃ 2012 r.
                              

            Dożynki  rozpoczęto  Mszą   św. o godz. 12.30  w  kościele  
                         p.w. Wszystkich  Świętych  w  Łaziskach. 

      

      Goście honorowi dożynek ( od lewej siedzą: Krystian Tesarczyk, Zbigniew 
               Wodecki, Józef Musioł, Franciszek Pieczka i Marian Dziędziel ). ▲

                    
                Zespół "Kalina"  pieśniami  uświetnił  Mszę św. Dożynkową .

 



                                                                                    Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.   c.d.  

                       Formowanie  korowodu  dożynkowego  na  ul. Młyńskiej.  ▲

           

                 ▲  Wyjazd z ulicy Młyńskiej -  w bryczce: sędzia  Sądu  Najwyższego Józef   
                                                               Musioł, oraz  Zbigniew Wodecki .     



                                                                                      Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.  c.d.     

    Korona dożynkowa  -  w asyście Pań  z  K.G.W. i  Pań  z  zespołu "Kalina", 
                                              oraz  strażaków  O.S.P.  w  Łaziskach.        



                                                                                      Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.  c.d.     

 

   

              ▲   W  korowodzie  zespół "KALINA" w  strojach ludowych .           



                                                                                  Dożynki  Gminne  w  Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.   c.d.    

                           Wjazd  korony  na  boisko  sportowe  w Łaziskach.

    Po wniesieniu pięknej żniwnej korony przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
         - zespół "KALINA" odśpiewał  pieśń  dożynkową  " Wiwat, wiwat .…



                                                                                   Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.   c.d.   

              
           Goście  honorowi w towarzystwie wójta i przewodniczącego Rady Gminy.
      

 Gościom Honorowym kwiaty wręcza kierowniczka zespołu "Kalina"- Danuta Gajdosz .



                                                                                    Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.  c.d.   

 

                                      Krystian Tesarczyk  i  Zbigniew Wodecki.

               



                                                                                    Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.   c.d.   
 

           Występy  zespołu "KALINA" w strojach marynarskich  - w drugiej części .



                                                                                        Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.  c.d.    

  ................................................................................................................................…..

     Mieszkańcy  Łazisk  pięknie  udekorawali
trasę  przejścia  korowodu  dożynkowego.

        



                                                                                     Dożynki  Gminne  w Łaziskach  - 18. 08. 2012 r.  c.d.  
     

         Konferansjerzy  dożynek :  Weronika  Adamczyk  i  Zbigniew Klimek.
      

                               Wieczorny występ  Zbigniewa Wodeckiego.                                    



    GMINNY  PRZEGlĄD  ZESPOŁÓW  ŚPIEWACZYCH  I  CHÓRÓW . 
 

       Biery  - 04 września 2012 r.

 Tradycyjną  Mszą Św. w intencji  wszystkich
 uczestników,  oraz  ich rodzin  rozpoczęto  
 w  dniu  4 września 2012 r. w Bierach , Gminny  
 Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Chórów.

      *******************************

W przeglądzie  wzięło  udział  6 zespołów śpiewaczych, 2 chóry  i  Gminna
Orkiestra  Dęta.  Po  mszy  wszyscy  udali  się  do  Ośrodka  Harcerskiego,
gdzie   czekał   poczęstunek.   Następnie   Wójt   Gminy  Godów  -  Mariusz
Adamczyk   wręczył   pamiątkowe  dyplomy i  nagrody   pieniężne.   Po tym
rozpoczęła  się  część biesiadna, czyli  wspólne  śpiewanie, które trwało do
późnych  godzin  popołudniowych.

 

   Wspólne  zdjęcie  uczestników przeglądu w  Stanicy Harcerskiej w Bierach.



                                                                         Gminny  przegląd  zespołów  w  Bierach – 04. 09. 2012 r. c.d.     

                
           ▲    Gminna  Orkiestra  Dęta  pod  dyr. Ryszarda Wachtarczyka.

                                                    Wspólna zabawa w stanicy .



               28 grudnia 2012r.  -  " Wigilijka " z  Polakami               
    

        z Polskiego Związku  Kulturalno Oświatowego w Czechach .  

Na  zaproszenie  Polaków  ze  Skrzeczonia 
( Czechy ) zrzeszonych w PZKO  i  zespołu 
"HASŁO", zespół "KALINA" wziął  udział
 w spotkaniu -"Wigilijce" -we  Skrzeczoniu.  
 Na  spotkaniu  nasz  zespół  wystąpił  z  
 kolędami w pierwszej części, a  w  drugiej 
 części  z  piosenkami  ludowymi. Chór 
„HASŁO” wystąpił  oczywiście z kolędami  
 polskimi. 



            
                                                                             Wigilijka  z  PZKO  w  Skrzeczoniu  –  28. 12. 2012  r.  c.d.     

           ▲   Kolędowanie Chóru " Hasło" -  gospodarzy spotkania   ▼

           
      Przy  poczęstunku  i  wspólnym  biesiadowaniu  szybko  upłynął  czas.   



                          Rok 2013 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

                VII Festiwal Kolędowy -  5 stycznia 2013 r.
                    WYPIĘKNIJMY  KOLĘDĄ  WYPIĘKNIJMY  MIŁOŚCIĄ !

           Po  raz kolejny odbył się w kościele  p.w. Józefa Robotnika w Godowie
           festiwal  kolęd  - " Adeste Fideles ....".

Festiwal składał się z dwóch części. W pierwszej konkursowej wystąpiło 36 solistów, 
duetów  i zespołów z całego regionu, a także z dalszych miejscowości m.in Nowego 
Sącza, ocenianych przez jury, składające się  m.in. z zawodowych muzyków i 
artystów. 

Niespodzianką dla słuchaczy był
gościnny udział w festiwalu
muzyka Krystiana Tesarczyka 
(który 33 lata temu wyjechał z

Łazisk do Finlandii )  i  jego
przyjaciela Matti Veikko Kuusi.
Obaj mieszkają i muzykują w
Finlandii,  Krystian  Tesarczyk  i  Matti 

             Veikko  Kuusi 

  W drugiej, poza konkursowej części

   festiwalu  wystąpiły  zespoły

   śpiewacze z  terenu  gminy  Godów,

   oraz  Gminna  Orkiestra  Dęta 

   z  Gołkowic.  
 

       ◄   Zespół  "Kalina" w  kościele       
               przed występem. 



  

                                                                                                                    Adeste  Fideles  05. 01. 2013 r.  -  c.d.     
  

                                
     Zespół  "Kalina"  wystąpił  w  drugiej,  poza  konkursowej  części  festiwalu .



KOLĘDOWANIE   -   27 styczeń  2013 r.        
                          
    Na zaproszenie  zespołu " KALINA " w  naszym  Parafialnym          
   Kościele  o godz.   godz. 15.00   z  kolędami  gościnnie  wystąpiły : 

 

  Chór REGINA  APOSTOLORUM   z  Rybnika  - przy parafii Królowej Apostołów.
      

      Chór powstał  w 1964 roku. Jest chórem mieszanym, liczy ok. 30 osób.  Zapoczątkował   
   rybnickie  obchody  dni  Św. Cecylii,  które stały  się  wielkim  wydarzeniem miasta  
   Rybnik.  Wykonuje  utwory  Mozarta, Kilara, ceni  sobie   współpracę z  Filharmonią       
   Rybnicką  im. Braci Szafranków. W 2010 r. wydano  płytę  z  kolędami " Dzieciątko  się  
   narodziło ".
    

  

Chór ABSOLWENT  ze  Skrzyszowa  -  przy  parafii  Michała  Archanioła                  
  
Chór w tym roku  obchodzi  15 lat  istnienia,  jest  chórem  mieszanym, liczy  ok. 30 osób,   
 organizuje  koncerty  papieskie i  koncerty  kolędowe,  które  rozsławiły  Skrzyszów.  Drugi  
raz  z  rzędu  w  konkursie  "Adeste Fideles"  zajął  I - sze  miejsce.

                                                         *************************************

  " Wiarę  w  Jezusa  Chrystusa  wyrażamy   pięknie  w  śpiewie  kolęd " 

                Dyrygent : Ziglinda  Lampert - Raszyńska, prezes - Barbara  Cesarz.

                   Dyrygent - Małgorzata  Tolarz, prezes - Alojzy  Żymełka.



                                                                                                              Kolędowanie  - 27 styczeń 2013 r.  c.d     
    

  
  

                                      Zespół  "KALINA"  z  Łazisk .                                     

     Dyrygent - Małgorzata  Tolarz
     Kierownik - Danuta  Gajdosz

                 Dzięki  współpracy  z   panią  Małgorzatą  Tolarz,  zespół  wykonuje  
     pieśni  kościelne  jak  i  ludowe. Założony  przy  KGW  w  Łaziskach  w 1984   
     roku.
 

                                                            *************************************



Dwanaście  zespołów  folklorystycznych  z całego  regionu  zaprezentowało  się     
   w  Połomi  podczas  drugiej  odsłony  przeglądu  biesiadnego " Złoty  Dzwon ". 

  
   
 

 Uczestnicy zobowiązani byli do
zaprezentowania 10-minutowego programu
artystycznego.  Spotkanie  miało charakter
przeglądu  z  wyróżnieniem  jednego
zespołu. Każda z  grup  zaśpiewała  po
kilka  piosenek, był  wspólny  posiłek -
pyszny kołacz,  a później  bigos, który
przygotowały panie z Koła Gospodyń
Wiejskich  w Połomi. Uczestnicy  świetnie
się  bawili. Połomski  przegląd ma luźny
charakter,  nikt nie musi się stresować,
panuje miła, swobodna atmosfera. 
Na  scenie w roli  gospodarzy  wystąpili
śpiewacy  z  Mszanianki  i  Połomianki .  Zaprezentowały się:  Syryniczki  z  Syryni, 
Niezapominajki  z jastrzębskiej  dzielnicy  Szeroka, skrzyszowska Familijo, Gospodynki  

   z Krostoszowic, Kalina z  Łazisk,  Melodia ze Skrbeńska, Karolinki z Jankowic, Paulinki 
   ze Świerklan, Gorzyczanki  z  Gorzyc  oraz  zespół  folklorystyczny Kameleon z Gorzyc. 

     Agnieszka Grabiec – „Zespół Kalina”

 

                              ZESPÓŁ   ŚPIEWACZY  "KALINA"  Z  ŁAZISK  RYBNICKICH  

   „ZŁOTY DZWON" -  II Połomskie Spotkania z Folklorem.   
                                                          06  czerwca  2013r.   



                                                     Złoty Dzwon” -  II  połomskie spotkanie z folklorem – 06. 06. 2013 r   c.d.     

 Wyróżnienie  otrzymał  zespół

    folklorystyczny  "Kameleon" z  Gorzyc, 
   w którym występuje grupka dzieci . 

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

   Wszystkie grupy robią coś  wspaniałego.   
   Szczególnie cieszy to  wtedy, gdy robi to 
   młode pokolenie dzieci, którym chce się 
   oderwać  od komputera, by iść na próbę
   i  śpiewać stare pieśniczki.  

  Każdy  występujący  na  scenie  zespół  otrzymał  pamiątkowy  dyplom  , oraz  

    ceramiczny dzwonek - rękodzielniczą  robotę  Janiny i Marka Marcinów  z Połomi.

  

Impreza  w  Ośrodku  Kultury  w  Połomii  trwała  ponad  trzy godziny.  

      ▼     ▲  KIEROWNICZKA  ZESPOŁU " KALINA"  ODBIERA  PAMIĄTKOWY  DYPLOM  I  DZWONECZEK..

   Jury w  składzie: Marek  Sobota   
   (przewodniczący),    Magdalena   
    Szymańska i  Aleksandra Fojcik.  

     ZESPÓŁ   "KAMELEON"  Z  GORZYC



   Jubileusz 105 - lecia chóru “LUTNIA” z Lutyni Dolnej. 
                                                 - 18 maja 2013 r.  

W sali PZKO  w  Lutyni Dolnej  odbył się uroczysty Jubileusz 105 - lecia  istnienia
polskiego   chóru  “  LUTNIA ”.  W  uroczystości  wzięli  udział   przedstawiciele
polskich  kół  działających  na  terenie  przygranicznym  Czech.  Pierwsza  część  -
oficjalna,  wypełniona  była  licznymi  życzeniami,  ciepłymi  uściskami,  życzeniami
pomyślności na dalsze lata istnienia chóru .  Na zakończenie pierwszej części odbył
się koncert chóru "LUTNIA". 

 W drugiej części  wystąpiły dzieci i młodzież szkół czeskich, natomiast stronę polską
  reprezentował  zespół śpiewaczy “Kalina” z Łazisk. Uroczystość upłynęła w miłej
        atmosferze. Prezesem PZKO w Lutyni Dolnej jest pani Marii Sztwiertnia . 



    W niedzielę 2 czerwca 2013r. w ramach 44 Dni Wodzisławia Śląskiego  
           odbyły się  XXXIII Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. 

Uczestnicy mogli zaprezentować się w następujących kategoriach: gawędziarz;
śpiewak ludowy; duet, tercet (śpiewacy ludowi); grupa śpiewacza; ludowy

zespół pieśni i tańca; kapela ludowa i podwórkowa oraz ludowe formy
teatralne.

W kategorii  gawędziarze  dorośli  -  zespół śpiewaczy "KALINA" wystąpił   
   m. in.  z  prezentacją  p.t. „ Jak  starka  ze  starzykiem  downij  zalocili ”. 
   

  Zespół pod kierownictwem pani Danuty Gajdosz wywalczył   III miejsce   !!!   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      XXXIII WODZISŁAWSKIE  SPOTKANIE  Z  FOLKLOREM.    

                                           02. 06. 2013 r.                                                



      WYCIECZKA  z  P.Z.E.i R.   -    16.06. - 18.06.2013 r.         

 W dniu 16.06. w  niedzielę  wyjeżdźamy autokarem do Jędrzejowa. W Jędrzejowie,  
 rozpoczyna  swój  bieg  Świętokrzyska  Kolejka  Dojazdowa 
„ Ciuchcia Expres Ponidzie ”.  Jest to wąskotorowa  linia  
kolejowa , powstała 
w 1917 r. W lecie w  każdą  niedzielę o godz. 10.00  kolejka 
wyrusza ze stacji Jędrzejów Wąski w malowniczą wycieczkę 
po rozlewisku  Nidy. Z autokaru  przesiadamy się do kolejki  
wąskotorowej i ruszamy w  dalszą  podróż  po dolinie  Nidy. 
Po  2 godz. dojeżdżamy do stacji  Pinczów  Wąski. Pińczów 

leży na  Ponidziu  nad  rzeką  Nidą , 39 km na południe  od Kielc . Zwiedzamy  
miasto , kaplicę  Św. Anny  Muzeum.

 

 

Wracamy ciuchcią  tą samą drogą  i wysiadamy na stacji węzłowej Umianowice, 
gdzie  czeka  nas  posiłek. Następnie ruszamy autokarem w dalszą drogę do 
Wojciechowa. Zatrzymaliśmy się w gospodarstwie agroturystycznym u pana  
kowala. 

  Wojciechów  to  miła  miejscowość , trochę  w  cieniu  Nałęczowa , choć  sama  
  w  sobie też ma  się czym pochwalić . Wojciechów  bowiem kowalstwem stoi.  
  Muzeum  kowalstwa , zjazdy  kowali ,  kuźnia , w której  można  podziwiać  
  wykonujących  ten  rzadki  już  zawód  na  żywo , to  główne  atrakcje  tej  
  niewielkiej  miejscowości.

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

            Pinczów z  lotu ptaka            Kapliczka św Anny             Muzeum Regionalne

../wiki/Kielce
../wiki/Nida_(dop%25C5%2582yw_Wis%25C5%2582y)
../wiki/Ponidzie


                                                                                           Wycieczka  z  P.Z.E. i R.  -  czerwiec  2013 r.   c.d.   

Następnego  dnia po śniadaniu  wyjeżdzamy  do Nałęczowa . Nałęczów,  niewielkie
miasto w  województwie lubelskim , położone niedaleko  Puław. Jest to miejscowość
uzdrowiskowa,  z unikalnym  mikro-
klimatem i pięknymi krajobrazami .
Zwiedzamy to uzdrowisko z przewo-
dniczką. Warto poznać  i odwiedzić
unikalne  miasto , które w zamyśle
jego   właściciela   z   XIX  wieku
miało   być  miastem  -  ogrodem.
Takim się stało i takim pozostaje do
dziś. Sercem Nałęczowa  jest ponad
20 hektarowy  Park  Uzdrowiskowy,
przez  który  przepływa   rzeka
Bochotniczanka,  tworząc  w  jego
centrum   staw   z   niewielką
wysepką  .  Znajduje  się   tu   także
Pałac Małachowskich,  a  ugasić  pragnienie  można "Nałęczowianką" w  pijalni
wód. Po zwiedzeniu  parku koniecznie  trzeba się udać  na  ulicę Lipową, przy  której
prezentują  się stuletnie  wille ,  w  pełni  ukazujące  swoje  piękno. Na  tarasie
kawiarni   pijąc  kawę  lub  herbatę  ,  delektując  się  „Śliwką Nałęczowską”  w
czekoladzie  można  się  poddać  urokom " miasta - ogrodu ",  który  dostrzegli  także
wielcy  pisarze  i  poeci  XX  wieku : H.  Sienkiewicz  , B.  Prus , S.  Żeromski  , S.
Witkiewicz  , J.  Lechoń  ,  E.  Szelburg - Zarembina  ,  K.  Iłłakowiczówna   i  wielu
innych  sławnych  ludzi , którzy  spędzali  tu dni , bądź  lata . Tu  kuruje  się  serce,
nerwy,  poprawia  samopoczucie .  Jest tu  pięć  sanatoriów  , w  tym  jedno specja-
lizujące  się w kardiologii , dokąd  przyjeżdżają  pacjenci  po  transplantacji  serca. 

Po  powrocie do Wojciechowa  jemy posiłek , a wieczorem  przy ognisku  pieczemy
kiełbaski i wspólnie śpiewamy piosenki.  

Trzeciego   dnia  jedziemy do  Kazimierza
Dolnego. 

           Kazimierz  Dolny to malutka perła
polskiego   renesansu , miasto bardzo stare.
Przyjeżdżając   do   Kazimierza , mamy
wszystkie atrakcje zabytkowego  miasta , a
jednocześnie kontakt  z przyrodą , przede
wszystkim z przepięknie rozlaną Wisłą. Od
wieku XIX  Kazimierz Dolny  jest cenioną
miejscowością turystyczną i wypoczynkową,
do  której co roku ściągają  rzesze turystów
nie  tylko z Polski , ale  z całej Europy.

   Sanatorium Książę Józef  i staw w parku  zdrojowym.

              

                         Kazimierz  Dolny



                                                                                           Wycieczka  z  P.Z.E. i R.  -  czerwiec  2013 r.  c.d.   

 

     Kościół  farny  św. Jana  Chrzciciela 
      i  św. Bartłomieja . 

 

Zwiedzamy zabytki, Kościół farny,
Górę Trzech  krzyży, ruiny zamku .   

Kupujemy  "Koguciki  z  ciasta"
pamiątki  i  udajemy  się  nad  Wisłę ,
gdzie  na zacumowanym  statku
spacerowym  zjedliśmy  obiad . Do
tej  pory  pogoda nam dopisywała , a
po obiedzie zaczął padać deszcz.
Wracamy do autokaru i ruszamy 
w dalszą  drogę. 

Następnie celem  wycieczki jest 
 - Skarżysko Kamienna – miasto
i gmina w północnej części województwa świętokrzyskiego,  położona na Wyżynie 
Kieleckiej, nad rzeką Kamienną,. Tam  zwiedzamy  Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Ze Skarżyska  pełni wrażeń wracamy do domu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                          Góra  Trzech  Krzyży

                            Ruiny zamku

       Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej

        Widok na Wisłę od  strony  zabytkowej  baszty 
                        w Kazimierzu Dolnym.  



               DOŻYNKI  GMINNE - KROSTOSZOWICE                
                                   - 24  sierpień  2013 r.                                     
     W dniu 24 sierpnia 2013 r. w Krostoszowicach odbyły się obchody Dożynek   
     Gminnych. Uroczystość  rozpoczęła się  Mszą Świętą  w Kościele pw. Św.  
     Jana Nepomucena w Krostoszowicach.

 

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na boisko sportowe,    
 gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości dożynkowe. 

W kolejnej części na scenie pojawiły się lokalne zespoły śpiewacze.   Po występach
lokalnych zespołów mieliśmy możliwość wysłuchania repertuaru Chóru 
„Absolwent” ze Skrzyszowa. Gwiazdą wieczoru  był Robert Rozmus z zespołem, 
który porwał do tańca i zabawy wszystkich obecnych na dożynkach.    



          IV KONFERENCJA  pt. "Strój śląski …"       
                                                                                               14 – 15. 10. 2013 r.

Panie  z  zespołu "Kalina"  uczestniczyły  w  pierwszym  dniu  konferencji
„Strój śląski  jako  element  dziedzictwa  kulturowego Morawskich Wrót ”
zorganizowanym w Turzy  Śl. Bardzo  ciekawe  i  rzeczowe  wykłady  wygłosiły
prelegentki : Julita  Ćwikła i  Krystyna  Kaczko. Pierwsza  Pani - etnograf
Muzeum w Raciborzu, omówiła  jak wyglądał nasz strój na tle otaczających
regionów,  oraz podkreśliła   zróżnicowanie  i  odrębność  Ziemi  Raciborskiej.
Pani  Kaczko – emerytowana  etnografka  , zwróciła  uwagę  na  tkaniny , z
których  szyto  stroje  w  zależności  od  miejsca  ich  powstania   , po  czym
udzieliła  konkretnych  wskazówek  dotyczących oceny  przez jury występów
folklorystycznych. Oba wykłady zostały nagrodzone brawami zebranych na sali
uczestników . W  trzeciej  części  zostały  zadane  pytania  ekspertom. Oprócz
prelegentów odpowiadali:  P.  Lucyna  Szłapka ,  P.  Irena  Sauer  i   P.  Marian
Chrobok – również  znawcy  tematu . Miłym  akcentem  było zapre-zentowanie
się Pań - Heleny Łatka i Marii Bartosz - w oryginalnych strojach rodzinnych  ,
oraz pokaz stroju noszonego przez panie z Godowa.  
Atrakcją był  występ grupy wokalnej Zespołu Pieśni Tańca Śląsk z tenorem z
naszego  regionu  P. Marianem  Chrobokiem na czele. Wspólnie wyśpiewane
„Zachodzi słoneczko” będzie kojarzyło się uczestnikom z tym właśnie wyda-
rzeniem. Zainteresowaniem cieszyły się wystawione na ekspozycji  oryginalne
stroje i zdjęcia z I poł. XX w. Świadczy to o tym, że temat został zaadresowany
do właściwej grupy odbiorców , jest dla  nich ważny, interesujący i potrzebny.



                                                                IV  Konferencja  pt. "Strój śląski ."  -  14  i  15 listopad  2013 r.  c.d.    

   Drugi dzień konferencji - to wyjazd  do  Fundacji  Kamojowa  do  Suszca.  
   Zostaliśmy  pięknie  przyjęci  przez gospodarza  P. Waldemara  Szenderę,   
   ugoszczeni  kołoczem  I  chlebem  ze  smalcem. 
  

 Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz stroju pszczyńskiego, który  
 zaprezentowała żona gospodarza, omawiając i demonstrując szczegółowo wszelkie

     jego elementy. 



                                                            IV  Konferencja  pt. "Strój śląski .." -  14  i  15 listopad  2013 r.  c.d.     

    Atrakcją była nauka wiązania „żuroka” czyli  
    białej chusty zakładanej przez gospodynie.

 Warsztaty  tkackie



                                                                   Konferencja  pt. "Strój śląski .."  -   14  i  15 listopad  2013 r.  c.d.     

                                    Na  zakończenie – wystrzał  armatni .                                     

 Warsztaty kowalskie Warsztaty  kowalskie



  DELEGACJA  ZESPOŁU „ KALINA” NA   PROMOCJI  ALBUMU    
                         FOTOGRAFICZNEGO -  14. 11. 2013 r.                           

     ŚWIAT OBOK NAS  obrzędowość doroczna w województwie śląskim .  

   

       Robert Garstka  od  dziesięciu  lat  uwiecznia 
na fotografii zwyczaje i obrzędy, przede wszystkim 
te, które  zwane są  przez  etnografów  dorocznymi. 
Ale   na  zdjęciach  Garstki   znajdziemy  także   te 
związane z obrzędami rodzinnymi. Robert Garstka 
tworzy  dokument pokazujący mniej znane  oblicze 
współczesnego  świata , w  którym  jest  miejsce na 
mistyczne  przeżycie i głęboką symbolikę. 

 

W  2013 r.  obrzędy „ Dróżki  Maryjne”  z  Łazisk  
zostały  opisane  w   książce  " Świat  obok  nas "  autora   Roberta  Garstki .  
Tradycja obchodów „Dróżek Maryjnych” znalazła swoje miejsce i na stałe została 
wpisana  na  mapę  obrzędów  Górnego   Śląska .  Pan  Robert  Garstka  w  czasie  
poszukiwań  starych  obrzędów  na  Śląsku  trafił  do Łazisk  przy  okazji konkursu "
Najpiękniejsza  Wieś  Województwa  Śląskiego ",  gdzie  sołectwo  Łaziska  zajęło 
3 miejsce. W  trakcie  spotkania  z  zespołem "Kalina"  „Dróżki  Maryjne” zostały 
opisane  i  zgłoszone  jako  najstarszy  obrzęd  w  Gminie  Godów.                 

     

  W promocji  książki brały udział  3 osoby z  zespołu  „Kalina” : 

                         Danuta Gajdosz – kier. zespołu ,  Janina Sosna  i  Anna Klimek.       

             Zaproszenie 

Muzeum Górnośląski Park
Etnograficzny zaprasza na

promocję albumu
fotograficznego Roberta

Garstki, która odbędzie się 
14 listopada o godz. 12.00 w
Muzeum Górnośląskim Park
Etnograficzny w Chorzowie. 



 Przegląd Zespołów Folklorystycznych - Gołkowice 
                                           21.11.2013 r. 

      W Ośrodku Kultury w Gołkowicach odbył się Przegląd Zespołów  
 Folklorystycznych  działających  na  terenie  Lokalnej  Grupy Działania  
“Morawskie Wrota”.

  



                                                         Przegląd  Zespołów  Folklorystycznych  -  Gołkowice 21. 11. 2013 r.  c.d.       
 

                                   
                     Do przeglądu zgłosiło się 7 zespołów folklorystycznych:    



                                                      Przegląd  Zespołów  Folklorystycznych -  Gołkowice  21. 11. 2013 r.  c.d.     
  

     

      Pięciu najlepszym zespołom wręczono także pamiątkowe statuetki, natomiast  
                          wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy.



  

       Polskie  Radio  Katowice - 8 grudnia 2013r.

 8  grudnia   zespół " KALINA"   
wyjechał  do  Katowic do  Polskiego
Radia  Katowice na szeroko otwarte
drzwi dla słuchaczy. Przewodnikiem
naszej grupy był prezes Polskiego
Radia Katowice p. Henryk Grzonka  

( na zdjęciu u dołu od lewej ), który
pochodzi  z Łazisk , a jego matka jest 
członkinią  zespołu "Kalina". 
Można  było zobaczyć i posłuchać, jak
radiowe programy powstawały kiedyś
i jak tworzą  je dziś, zwiedzić  siedzibę
radia , przekonać się, jak tworzy się
program, zobaczyć na czym polega praca dziennikarza i poznać pracujących tu  
ludzi. Naprawdę było warto.

        Na  ścianach słynnych "długich korytarzy" rozgłośni można podziwiać  
        zgromadzoną  z pietyzmem kolekcję obrazów. To swoista kronika "Radia 
        z obrazami", jak pisze często prasa i z nutą zazdrości, mówi telewizja.

         Siedziba  Polskiego  Radia  Katowice

   Dzień drzwi bardzo szeroko otwartych.



                              Dzień drzwi bardzo szeroko otwartych -  Polskie Radio Katowice – 08. 12. 2013 r.  c.d.   

                                                 Big  Silesian  Band  w  Radiu Katowice

      Oprócz  zwiedzania  Polskiego Radia  Katowice  grupa  uczestniczyła  w   

             koncercie   
                            -    Big  Silesian  Bandu  pod dyrekcją Joachima  Krzyka 
                                 w  nowym  Studiu  Koncertowym  Radia  Katowice.

        KAŻDY  Z  UCZESTNIKÓW  OTRZYMAŁ  DYPLOM  PRZYJACIELA  RADIA.                      



              KOLĘDOWANIE  W  KOŚCIELE  W  RYBNIKU              
                                                                                                                                                                                                                                                

                     Parafia Królowej Apostołów  -  29. 12. 2013 r.

Na  zaproszenie  Chóru Regina
Apostolorum z Rybnika, zespół „ Kalina” 
wziął udział w koncercie kolęd. Parafią
Królowej Apostołów kierują ojcowie z 
Misyjnego Zgromadzenia Słowa
Bożego  ,   zwani także werbistami .  Rybnicka
parafia jest jedną z trzynastu takich
placówek w Polsce.

https://silesia.edu.pl/index.php?title=Werbi%C5%9Bci
https://silesia.edu.pl/index.php?title=Werbi%C5%9Bci


                              Rok 2014 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Występ Zespołu “MISTIC"
                  - 5 styczeń 2014 r.                       

  Jak  co roku w  m-cu  styczniu  w Łaziskim   
 Kościele Parafialnym  odbywa się kolędowanie,  

  na  które zespół "Kalina" zaprasza inne  zespoły.
  W tym roku  kolędowanie rozpoczął  Zespół
 "Kalina", a następnie w tajemniczej scenerii, 
  z kolędami wystąpił  Zespół "MISTIC",  
  nazywany  też - polskimi  gregorianami.
  Zespół zadbał  o odpowiednią  oprawę koncertu. 
  W tym występie ważną rolę w budowaniu nastroju zadumy i tajemniczości grają 
  stroje i rekwizyty - artyści wystąpili w pomarańczowych habitach, a ich postacie 
  spowite w dymie kadzidła, momentami oświetlały tylko płomienie świec.
 

   
  

   Wszystkie miejsca siedzące w kościele były zajęte. Zespół wywarł na słuchaczach  
   duże wrażenie. Muzykę gregoriańską na pięć głosów nagrodzono oklaskami na 
   stojąco.     Po  zakończeniu  można  było kupić  płyty  w wykonaniu  tego  zespołu . 
                      

    Zespół " MISTIC"  został  zaproszony 
    na  przyjęcie w  spotkaniu noworocznym, 
    z  czego chętnie skorzystali. 

     Na Facebooku   " MISTIC"   napisał :   

  " Dziękujemy  Wam  za  fantastyczne 
     przyjęcie nas! ... 
     Zachęcamy do zakupu naszej płyty  
     kolędowej! "



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

           WIELKIE  KOLĘDOWANIE  W  SKRZYSZOWIE            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                       – 06. 01. 2014 r.                                         

   
                   ▲  Dyrygentka :  Małgorzata Tolarz  i wykonawcy kolęd .

                                                                                       

Kościół parafialny w 
Skrzyszowie od Świąt 
Bożego Narodzenia brzmi 
kolędą. W poszczególne 
niedziele można było 
posłuchać kolęd w 
wykonaniu różnych 
zespołów. W święto 
Objawienia Pańskiego, 
zwane potocznie świętem 
Trzech Króli, odbył się 
koncert trzech zespołów
z różnych stron gminy 
Godów. 
Wystąpił chór Absolwent 
ze Skrzyszowa, zespół 
Kalina z Łazisk , oraz 
Grajki św. Józefa z 
Godowa. 
Na koncercie rozbrzmiewały
piękne kolędy i pastorałki. 
Program był bardzo dobrze 
przemyślany, różnorodny i 
świetnie wykonany. Taka 
forma wspólnego 
kolędowania była swoistą 
nowością zarówno dla 
wykonawców jak i 
słuchaczy, jednak bardzo 
udaną i wartościową, co 
potwierdziły owacje na 
stojąco i liczne bisy.



    Konkurs  na  najpiękniejszy  śląski  koszyczek  ze  święconką.

05 kwietnia 2014 r. w  Domu  Zdrojowym w
Jastrzębiu  Zdroju  odbyło  się  spotkanie  Kół
Gospodyń  Wiejskich.  Zorganizował  je  poseł
Krzysztof  Gadowski ,  oraz  radna  Sejmiku
Województwa  Śląskiego  Anna  Hetman. W
spotkaniu  uczestniczyło - blisko 130 osób.   
Zespół  "Kalina"  z  Łazisk    reprezentowały:     
kier.zespołu   - Danuta  Gajdosz  i  Romana  
Zygmunt .  Gośćmi specjalnymi spotkania  byli: 
Wicemarszałek  Senatu  Maria  Pańczyk –
Pozdziej, Posłanka  na Sejm RP Krystyna Szumilas, Wiceminister  Infrastruktury 
i  Rozwoju ,  Senator Adam  Zdziebło , oraz Posłanka do Parlamentu 
Europejskiego Małgorzata Handzlik.  Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs na
najpiękniejszy, tradycyjny koszyk wielkanocny, które przygotowały koła gospodyń

  ŚLĄSKIE  SPOTKANIE  WIELKANOCNE.  
                                                                                                               05. 04. 2014 r.               



                                                                                             Śląskie  spotkanie  wielkanocne - 2014 r.  c,d .   

  Wszystkie  koszyki  były  przygotowane  pieczołowicie, z  zachowaniem  śląskiej  tradycji. 
 W efekcie przyznano ex  aequo 3 pierwsze, 3 drugie i 3 trzecie miejsca. Pierwsze miejsce  
 zdobyły Panie  z KGW w Gołkowicach, KGW w Osinach, oraz  Zespół Druga Młodość 

   z  Jastrzębia - Zdroju. 

         Miejsce  drugie  zajęło  KGW  z  Gogołowej,  KGW  z  Boryni  Skrzyczkowice 
         i  Zespół  "Kalina"  z  Łazisk.   

     Poseł  Krzysztof Gadowski , Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk - Pozdziej,  
       Poseł  Krystyna Szumilas  i  Senator  Adam  Zdziebło  oceniają  koszyczki . 



                                                                                              Śląskie  spotkanie  wielkanocne - 2014 r.  c,d .  

Trzecie miejsce  zdobyły  Panie  z  KGW   w Bluszczowie, KGW  w  Ruptawie
  ( Jastrzębie - Zdrój )  oraz  Stowarzyszenie  Kobiet  na  Rzecz  Propagowania 
   Kultury Śląskiej  z Jastrzębia-Zdroju.

 

       Senator Adam  Zdziebło  w rozmowie  z  posłem Krzysztofem Gadowskim



        PROMOCJA  płyty  zespołu " PODBUCZANKI ".       

                   O.K. w  Skrzyszowie  -  09.04.2014 r.

       „Ocalić  od  zapomnienia” – pod  taką  nazwą  ukazała  się  płyta  zespołu 
"Podbuczanki”.  Promocja płyty odbyła się  w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie.
Zgromadzeni goście mieli okazję zobaczyć występ zespołu ,,Podbuczanki” oraz 
ich  gości – zespołu ,,Spoko babki” ze Skrzyszowa. 

                   Płyta  jest  uwieńczeniem  dwudziestoletniej  działalności  pochodzącego 
z  Podbucza  zespołu . Zawiera  18 utworów  z  repertuaru  zespołu. Jednym 
z celów nagrania płyty było ocalenie od zapomnienia piosenek, przyśpiewek ,
oraz naszego regionalnego folkloru.
      

   Delegacja  zespołu "Kalina"  wspólnie  z  zespołem "Podbuczanki".     

                  ( Panie z zespołu "Kalina" w strojach ludowych z chustami :  

                   pierwsza z lewej - Janka  Sosna , obok niej - Ania  Klimek , 
                   trzecia z prawej - Danka  Gajdosz, kierowniczka. zespołu  ). 

                        Każda  z  pań  otrzymała  promocyjną  płytę .

      



 

    W dniu 12 kwietnia obył się VI Otwarty  
  Przegląd Zespołów Folklorystycznych, 

Kapel Podwórkowych i Ludowych Regionu
Śląskiego. Na scenach CKŚ gościły  zespoły
z Centrum Kultury Śląskiej z Bytomia,
Czerwionki-Leszczyny, Godowa, Katowic,
Pawłowic, Popielowa, Pszczyny, Rudy
Śląskiej, Świerklan i Tychów ( w sumie blisko
200 osób). Decyzją  jury nagrodzeni  zostali:
 

 GRAND  PRIX  -      Zespół "KALINA"    (opiekun Danuta Gajdosz) 

 I MIEJSCE - Zespół "WTE i NAZOD"  (opiekun Beata Pajest-Lewandowska)
 II MIEJSCE - Zespół Śpiewaczy "TALIZMAN"  (opiekun Gabriela Gwiszcz)
 III MIEJSCE - Kapela z naszego miasteczka  (opiekun Czesław Żemła)
 WYRÓŻNIENIE - Zespół "MAŁE JANKOWIANKI"  (opiekun Maria Baluch)

 Wiktoria  Urbisz i Danuta Gajdosz  

    VI  Otwarty Przegląd Zespołów  Folklorystycznych  
             Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach

   ▲   GRAND  PRIX  DLA  ZEPOŁU  ŚPIEWACZEGO "KALINA"     



                                                        Przegląd  zespołów  folklorystycznych - Świętochłowice  2014 r.  c.d   

   

                          ▲       Nagrodzone  zespoły  na  scenie.  

        ▲   Na  schodach  Centrum  Kultury  Śląskiej  w  Świętochłowicach.



                                                        Przegląd  zespołów  folklorystycznych - Świętochłowice  2014 r.  c.d .  

                                      

                                    Z  nagrodami   zespół   " KALINA"  wraca   do  domu .  



                    NIEDZI  E  LA  PALMOWA                          
                          - 13. 04. 2014 r.

   Zespół  "Kalina" przez  lata  uświetnia  również  różne uroczystości  kościelne .

   W  Niedzielę  Palmową  przed  parafialnym  XV w.  zabytkowym   kościółkiem 
    p.w.  Wszystkich  Świętych  w  Łaziskach  -  po  skończonych  uroczystościach.

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

        NIEDZIELA WIELKANOCNA           
 

                                                                                     - 20.04.2014 r.

      Zespół “Kalina” (  jak co roku  ) ,  przygotował  

       na tę uroczystość , oprawę  liturgii Mszy św.    
 

         

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



      W przesłuchaniu i obejrzeniu 111 zespołów i solistów, w tym 30 zespołów 
śpiewaczych a’cappella, 

 

            -  wzięło udział  jury w składzie:

Przewodnicząca:     prof. zw. dr hab. Krystyna Turek  
                                –   etnomuzykolog

        

  
   W grupie solistów a'cappella   
    wystąpiła  Danuta Gajdosz     

    XXI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych      
      “ ZŁOTY KŁOS ”  od   01. 05.  -  03. 05. 2014 r.  w  Zebrzydowicach .       

               Członkowie:  
 

  dr Magdalena Szyndler -  etnomuzykolog
  mgr Krystyna Kaczko – etnograf
  mgr Olga Krzyžanková – choreograf,  
folklorysta



                             XXI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych  - Zebrzydowice  2014 r.  c.d.   

      

      

     Zespół    "KALINA"    w grupie zespołów  a'cappella  otrzymał  wyróżnienie.  

                                           

                      ▲        W drodze  do Zebrzydowic.    ▼  



                             XXI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych  - Zebrzydowice  2014 r.  c.d.   
  

 
       Na  zaproszenie gospodarzy zespół  wystąpił  również podczas  Mszy św. 
                 w  zebrzydowickim  kościele  ze swoim repertuarem pieśni liturgicznych.   

          



                             XXI Międzynarodowy  Przegląd  Zespołów  Regionalnych  - Zebrzydowice  2014 r  c.d.    

   

            

  
   

      Pogoda  nie dopisała, więc po występach w amfiteatrze  idziemy na  gorącą kawę.



      SPOTKANIE  ZE  STRAŻAKAMI  O.S.P. W  ŁAZISKACH       

 z okazji święta patrona strażaków -   św.Floriana - 03.05.2014 r.    

 Strażacy swoje święto rozpoczęli Mszą św., na  której zespół „Kalina” wystąpił  ze 
 swoimi pieśniami liturgicznym, a dalsza uroczystość odbywała się w remizie O.S.P.

   Panie z zespołu widoczne na zdjęciu z lewej:  Adela  Twardzik ,  Janina  Błędowska ,  
 

                                                                            Jadwiga  Stukator , Krystyna  Urbisz ,    

 na zdjęciu z prawej: Anna Klimek, Janina Sosna, Maria Ochman, Gabriela Wodecka. 
                                                                                   

     Na pierwszym planie  żony strażaków : Joanna Adamczyk i Małgorzata Pyrchała.     



                                                                                               Spotkanie  ze  strażakami  -  Maj  2014 r.  c. d.      

    Na zdjęciu od lewej : Halina Sosna , Irena Wala , Gertruda Herman , Edwin Tomala .

 

   Na zdjęciu od prawej : Danuta Gajdosz , Romana Zygmunt , Henryka Wodecka , 
                                         Jan Potracki i Henryk Gardian.



  „ PETROVICKE  KOL  ÁČ  E     ”   - 10 maja 2014 r.      

           W dniu 10 maja 2014 r. 
 panie  z  zespołu " Kalina "  
 w strojach ludowych zawitały 
 u  naszych czeskich sąsiadów  
 by porównać swoje wypieki 
 i  wziąć  udział   w   konkursie 
 p.t. „ Petrovické  koláče ”   
 zorganizowanym  w   
 Petrovicach  u  Karviny.



                                                                                                                  Petrowicke  kola  č  e - 2014 r.  c.d.     
      

  -----------------------¶                                                                               ▲                                                                                          

     

    Gospodarze konkursu przygotowali na tę okazję specjalny program artystyczny.

   ▲ Po  części artystycznej komisja  udała  się na obrady, w czasie których musiała 
        wyłonić  zwycięzcę   konkursu  na  najlepszy  kołacz. Nasze  panie  upiekły :    
         kołacz ,  ciasto rabarbarowe, sernik, kołocz z  jabłkami, wszystko według  
         przepisów babć. 



                                                                                                                  Petrowicke  kola  č  e  - 2014 r.  c.d.      

 

 

  Czwarta  z  lewej  : ▲ J. Stukator,  z  tyłu za nią  D. Gajdosz  z  zespołu " Kalina".

          Trzecia  od  prawej :   ▲   Jadzia  Stukator  z  zespołu " Kalina "



                                                                                                                   Petrowicke  kola  č  e - 2014 r.  c.d.        

                                                    

 ▲  Po wręczeniu  nagród :  druga od lewej - Aniela  Banot  z  K.G.W.  z  Godowa ,

                      czwarta od lewej - Jadzia  Stukator  z  zespołu " Kalina"  z  Łazisk .

           Na  zakończenie  uczestnicy  mogli  sami  pokosztować  wypieków.



                                                                                                       Petrowicke  kola  č  e  -  10. 05. 2014 r.  c.d.     

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



            PRZEGLĄD   ZESPOŁÓW  LUDOWYCH             
                              " ZŁOTY   DZWON "   -  Połomia – 05. 06. 2014 r.

                           
                                W Połomii parkujemy samochody i robimy sobie zdjęcie. 
                              Przegląd zespołów odbył się na wolnym powietrzu.

    

      Zespół “Kalina” wystąpił w składzie :   w pierwszym rzędzie  od lewej –  Janina Sosna , 
                                 Janina Błędowska , Maria Ochman , Anna Klimek , Maria Grzonka ,
                                 Agnieszka Grabiec , Irena Wala , Danuta Gajdosz .
      W drugim rzędzie  od lewej :  Krystyna  Koczy , Romana  Zygmunt , Adela  Twardzik ,  
                                                  Gertruda  Herman , Gabriela Wodecka ,
           oraz  panowie  od lewej :  Edwin Tomala , Henryk Gardian  i Bernard Franek . 



                                                             Przegląd  zespołów  ludowych " Złoty dzwon" czerwiec 2014 r.  c.d.   

   

                        Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa i statuetki



                         PRZYJAŹŃ   POLSKO - CZESKA.                          

                  SPOTKANIE  W  WIERZNIOWICACH - czerwiec  2014 r.

               Co  roku  Panie - Czeszki  z Wierzniowic - zapraszają  nasze Panie z zespołu  
      "Kalina" na  przyjacielskie  spotkanie, które  sobie bardzo  cenią. Przy wspólnej  
        biesiadzie, żartach i  śpiewaniu - raz czeskich, a raz polskich piosenek ludowych -  
        miło  upływa  czas. Coroczne  spotkania mają  luźny  charakter, a  Czeszki  nie  
        zrzeszone w żadnym  kole bardzo sobie je cenią  i chętnie  przyjeżdzają  do nas
        z rewizytą.



                                                                       Przyjażń  polsko czeska - Wierzniowice  czerwiec  2014 r.   c.d.     



   PRELEKCJA  NA  TEMAT  ŚLĄSKICH  STROJÓW  LUDOWYCH.  
 

                                      Skrzyszów – 11.06.2014 r.  

   
 

 

   Śląsk bez wątpienia jest najbardziej urodzajnym regionem, jeżeli chodzi o folklor   
   ludowy, a w  szczególności stroje ludowe. Praktycznie  każda  większa  i  mniejsza  
   miejscowość  Śląska  i  Opolszczyzny  posiadała  swój  własny  strój  ludowy..

      
   Na  Śląsku  wyróżniamy  kilka  odmian  stroju . Są  stroje: rozbarski,  pszczyński, 
  raciborski, opolski, cieszyński, i  inne.

               Śląska tradycja noszenia ludowych strojów nie odeszła w przeszłość. 
                Wręcz przeciwnie, powróciła

                                                                                                                                                                                                                                                                          

W  Ośrodku Kultury w  Skrzyszowie  
odbyło się spotkanie z panią  etnograf
Julitą   Ćwikła  . W  tym  spotkaniu
uczestniczkami były panie
z Koła Gospodyń Wiejskich i zespołu
"Kalina". Pani  etnograf   wygłosiła
prelekcję na temat  historii  śląskich
strojów   ludowych  .  Najważniejsze
cechy stroju ludowego występującego
na   Śląsku   to   bogata   symbolika
narodowa  i   duże   zróżnicowanie  .
Burzliwa historia tej ziemi sprawiła ,
iż   ludność   polska   znajdowała  się
przez  wieki  pod  kulturową  i  polity-
czną  presją  kolejnych  władców. 
I  ta właśnie  historyczna  izolacja
kulturowa  i   językowa ,   poczucie
ustawicznego  zagrożenia  rodzimej
tradycji   stały   się   przyczyną
pielęgnowania   i   zachowania   na
Śląsku  bogatego  folkloru , gwary 
i stroju. 



  WIERZNIOWICE  -  WIANKI  PRZYJAŹNI - 29. 06. 2014 r.   
        
       

          Festyn Polskiego Związku Kulturalno -  Oświatowego połączony 
                               z tradycyjnym  puszczaniem wianków.  

   Na zaproszenie  Koła PZKO  w Lutyni  Dolnej Wierzniowicach ( Czechy ) zespó
  " Kalina " ,  poraz kolejny wziął udział  w festynie. Duża łąka nad brzegiem Olzy   
   pod Domem PZKO pozwala  przygotowywać imprezy plenerowe. Występy  
   zespołów na  zadaszonym podium oglądali uczestnicy imprezy z bliższej i dalszej  
   okolicy, a wśród nich także goście z Łazisk z Polski.   

                 

                               Zespół " Kalina "  w  strojach  ludowych.



                                                                                                     Wierzniowice - Wianki  29. 06. 2014 r.  c.d.   

         

             ▲   W programie kulturalnym zaprezentowali się najpierw przedszkolacy

                   ▲    i  uczniowie  Polskiej Szkoły Podstawowej w Lutyni Dolnej.  

        ▲  Potem wystąpił chór mieszany  "Lutnia"  pod  batutą  Władysława Ruska, 
             działający w Miejscowym Kole PZKO w Lutyni Dolnej, ściśle współpracującym
             z  Kołem w Wierzniowicach. 



                                                                                                     Wierzniowice - wianki  29. 06. 2014 r.  c.d.   

        

        ▲   Następnie wystąpił   zaprzyjaźniony  zespół "Kalina"  z  Łazisk .  ▼



                                                                                                    Wierzniowice - wianki   29. 06. 2014 r.  c.d.       

    O  muzykę  taneczną  z popularnymi  przebojami  
    zatroszczył się zespół „Old Boys Band”,  pracujący  
    w  miejscowym  Kole PZKO  w  Orłowej Porębie. 
          

  

       
 Ulewny deszcz zmusił  uczestni-   
      ków do przeniesienia się do  
 sali domu PZKO .

  Wianki , które wieczorem
     popłynęły rzeką  Olzą.



           WYCIECZKA  K.G.W.  DO  BRENNY - 08.07.2014 r.            

                                                                                                            



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

            BIESIADA  Z  WIERZNIOWIANKAMI   -  19. 07. 2014 r.                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Na zaproszenie zespołu „Kalina” panie z Wierzniowic przyjechały z rewizytą do   
 Łazisk , gdzie razem przy skromnej gościnie, miło przy śpiewie spędziliśmy czas.

                              Wizyta komisji oceniającej  -  01 sierpnia 2014 r.                         

 W konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego" organizowanego przez Urząd    
 Marszałkowski w tegorocznej edycji brało udział  40 gmin  z  terenu  województwa 
 śląskiego . Zgłoszonych  było 14 wsi , 11 zagród , 3  przedsięwzięcia  odnowy  wsi,
 16  przedsięwzięć  popularyzujących  tradycje , obrzędy  i  zwyczaje,  oraz 6 stron 
 internetowych  sołectw. Do konkursu w  kategorii "przedsięwzięcia  popularyzują- 
 cych  tradycje , obrzędy  i  zwyczaje",  Gmina  Godów zgłosiła wydany  w  2011r. - 
 staraniem  kierowniczki  zespołu  "Kalina"  z  Łazisk – Danuty  Gajdosz  
 -"LEKSYKON  PIEŚNI  ŚLĄSKIEJ". 
 

 Wizyta  komisji  oceniającej  przedsięwzięcie  odbyła  się  u  nas  01 sierpnia.    
 Powitanie komisji  konkursowej  przez  zespół " Kalina" odbyło się  w Łaziskim  
 parku. Panie z zespołu  przygotowały poczęstunek, zaprezentowano komisji stroje 
 używane  przez  zespół  przy różnych  okazjach , nagrody  zdobyte w  przeglądach   
 zespołów  folklorystycznych.  W  szczególności  zaś  zaprezentowano  komisji    
 " LEKSYKON  PIEŚNI  ŚLĄSKIEJ "      zgłoszony do konkursu.  

 Danuta Gajdosz przedstawiła  komisji  jak  powstał  pomysł  wydania “ Leksykonu  
 Pieśni  Śląskiej ”. Komisja  wysłuchała   również  piosenek  w  wykonaniu  zespołu 
 "Kalina". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    KONKURS  -    " PRZEDSIĘWZIĘCIA  POPULARYZUJĄCE  TRADYCJE,        
                                             OBRZĘDY I  ZWYCZAJE ".                                                        

 W stroju ludowym - Danka Gajdosz, w towarzystwie pań z komisji oceniającej.



                                                   Konkurs -  najlepsze  przedsięwzięcie – wizyta komisji  01. 08. 2014 r.  c.d.  

     ▲  Na zdjęciu od prawej: Maria Grzonka, Janina Błędowska, Adela Twardzik, Krystyna Koczy,
              Gertruda Herman,Maria Ochman, Halina Sosna, a po lewej stronie stołu : Janina Sosna.

          
        ▲  Na  zdjęciu  od lewej : Danuta Niziołek, Romana Zygmunt, Halina Sosna, Maria Ochman, 
                                                  Gertruda Herman
                                                                                                                                                                              
 



                                                     Konkurs - najlepsze  przedsięwzięcie - wizyta komisji  01. 08. 2014   c.d.    

                  ▲   Na  zdjęciu  od  lewej :   Wójt  Gminy  Godów - Mariusz Adamczyk, 
           w-ce Wójt - Tomasz Kasperuk ,  dyrygentka – Małgorzata Tolarz  i  Bożena Marcol.

     ▲  Na  zdjęciu  od  prawej :  Irena Wala , Gabriela Wodecka , Agnieszka Grabiec , Janina Sosna .

                                                                                                                                                                



                PIKNIK  W PARKU  -  01 SIERPNIA  2014 r.               

 

 
 Z brzegu siedzi sołtys - Zdzisław Widenka,  

dalej  panowie  z  zespołu.

 

  01.08.2014 r. -  w godzinach
  popołudniowych,  członkowie
  zespołu "Kalina" wraz z małżon-
  kami  spotkali  się jeszcze raz
  w parku  na pikniku . W miłej
  i rodzinnej atmosferze upłynął  
  czas. Piknik  zakończono  
  ogniskiem.



       WIGILIA  WNIEBOWZIĘCIA  N.M.P. - "DRÓŻKI  MARYJNE"     
  

                                     Łaziska  -  14. 08. 2014 r.   

 14 sierpnia 2014 r.  każdego  roku  (dzień przed Odpustem ), w naszej  parafii  obchodzone
 są "Dróżki Maryjne". Obchody  rozpoczęły  się  w godz. popołudniowych  Mszą  Świętą , 
 a  następnie  przy  Stacjach  Drogi  Krzyżowej ,  które  rozmieszczone  są  wokół  kościoła 
 parafialnego odczytane  zostały dwie części Dróżek. Na tą okoliczność przygotowany jest 
 t.z.w. " Domek Maryji", który  w tym roku  przygotowały panie  z zespołu "Kalina" przy 
 uddziale  pań z Koła Gospodyń Wiejskich. W  tradycji naszej, w poprzednich  latach było 
 tak, że obowiązki te czyniły panny. W  przeddzień  święta Wniebowzięcia NMP  z "Domku 
 Maryji" niosły do kościoła figurę Matki Boskiej Zaśniętej, ubrane w białe bluzki  i czarne, 
 lub  granatowe  spódniczki. Obchody  te znalazły swoje miejsce w książce " ŚWIAT OBOK 
 NAS " obrzędowość  doroczna  w  województwie  Śląskim ,  autorstwa  Roberta  Garstki .

                              Na zdjęciu z lewej :   Romana Zygmunt  i  Agnieszka  Grabiec.  

                              Na zdjęciu z prawej :  Danuta  Gajdosz i  Danuta Niziołek.



                                                     Dróżki Maryjne - Wigilia  Wniebowzięcie  N.M.P.  -  14. 08. 2014 r.  c.d.   

                                          ▲      Procesja  z  Maryją  do  kościoła.

                                                ▲    Zakończenie w Kościele .  
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