
TWG KURIER 
Poniedziałek, 12 lipca 2021 
Nr 151 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

SEZON WAKACYJNY ROZPOCZĘTY!!! 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy „MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

BORUSZOWICE 
ODiDO 
 ul. Nowy Świat 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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KURIER HOBBYSTA 
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA  
NAD BRZEŹNICĄ  

Dni Tworoga w tym roku upłynęły pod hasłem "Pierwsza 
noc świętojańska nad Brzeźnicą". Impreza odbywała się  
w niedzielę – 20 czerwca. Gwiazdą wieczoru był zespół 
UNIVERSE, który przyciągnął do gminy Tworóg wielu 
fanów z całego Śląska. Ale dobra zabawa trwała nad 
Brzeźnicą od samego rana. Upalna pogoda przyciągnęła 
na teren Ośrodka Wypoczynkowego całe rodziny, na które 
czekał basen, plac zabaw i mnóstwo animacji. Był plener 
malarski, kuglarskie sztuczki, warsztaty wyplatania 
wianków z polnych kwiatów, taniec przy ognisku oraz 
wspólne puszczanie wianków na wodzie.  

Stowarzyszenie ma już na swoim koncie sporo 
przedsięwzięć. Realizowało m.in. projekt służący 
rozwojowi taneczno-wokalnemu dzieci, zajęcia ruchowe 
dla przedszkolaków, wspólnie z LKS Olimpia zapraszało 
na bezpłatne treningi piłki nożnej, a teraz zaprasza 
do ogłoszonej niedawno „Wakacyjnej akcji sprzątania 
szafy”. Akcja dotyczy nieużywanych zabawek, które 
zamiast się kurzyć w szafach, mogłyby dalej służyć. 
Stowarzyszenie chce stworzyć kącik zabaw podczas 
pikników oraz przekazać zabawki miejscowemu 
przedszkolu (szczegóły na fb stowarzyszenia).  

 

Świętowanie rozpoczęło się oficjalnie o godz. 13 występem 
grupy Miva Cover Band. Godzinę później na scenie pojawił 
się z-ca wójta Łukasz Ziob, który powitał wszystkich gości 
życząc udanej zabawy (zdj. powyżej). Kolejnym artystą na 
brzeźnickiej estradzie był zespół Kwaśnica Bavarian Show, 
po którym bawiliśmy się z kapelą Ogórki. Imprezę 
prowadził znany i uwielbiany Andrzej Miś – prezenter 
związany obecnie z radiem Silesia.  

Po koncercie i kilku bisach wzrok publiki skupił się na 
grupie eventowej z Rybnika, która zaprezentowała 
niesamowity taniec ognia. Imprezę zakończył potężny 
pokaz sztucznych ogni. Dzień wcześniej na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica” wystąpili czołowi 
DJ-e muzyki klubowej w Polsce: C-BooL i Skytech. 

Dni Tworoga zorganizowała Gmina Tworóg, GOK oraz 
firma Expressefekt zajmująca się kompleksową obsługą 
imprez masowych.  

POZYTYWNE POPOŁUDNIE  
W BORUSZOWICH 

Gry, tańce, animacje, malowanie buzi, kolorowe 
warkoczyki, bańki mydlane, zabawy wodnymi balonami, 
gry zespołowe, wyzwania plastyczne, piłka nożna i nie 
tylko… Stowarzyszenie Pozytywnej Energii z Boruszowic 
zadbało o dziecięce uśmiechy. 26 czerwca w amfiteatrze 
zorganizowano piknik dla dzieci. Stowarzyszenie 
Pozytywnej Energii działa od 2018. Celem grupy jest 
rozwój społeczno-kulturalny dzieci z Boruszowic 
i Hanuska. Dzięki inicjatywom takim jak rodzinne pikniki 
tworzone są warunki do aktywnego i kreatywnego 
spędzania czasu.  

Punktualnie o 21.00 fani gromkimi brawami powitali zespół 
Universe. To był pierwszy po pandemicznej przerwie 
koncert na żywo. Muzycy odwiedzili naszą gminę już  
po raz trzeci. Oj zrobiło się romantycznie pod 
rozgwieżdżonym niebem…  

Foto. Plener malarski, malowanie buzi oraz warsztaty wyplatania  
wianków przeprowadziło Stowarzyszenie „Hexy”. 
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Dodatkową atrakcją była wizyta policjantów, którzy 
opowiedzieli o swojej pracy i przypominali o podstawowych 
zasadach bezpieczeństwa w okresie letnim. Dzielnicowi  
z Komisariatu Policji w Tworogu: sierż. szt. Szymon Łazaj 
oraz mł. asp. Daniel Kluba w związku z rozpoczynającymi 
się wakacjami, zwracali uwagę na bezpieczeństwo dzieci 
w trakcie kąpieli. Podkreślali jak ważne jest korzystanie z 
wyznaczonych do tego miejsc oraz pod opieką rodzica  
i ratownika. Mówili o prawidłowym zachowaniu wobec osób 
obcych, o bezpieczeństwie w domu podczas nieobecności  

 

rodziców oraz przypominali podstawowe zasady ruchu 
drogowego skupiając się na nowych przepisach 
obowiązujących od 20 maja. Regulują one m.in. zasady 
poruszania się po drodze na tzw. hulajnodze elektrycznej. 
Przypominamy, że warunkiem korzystania z hulajnogi 
elektrycznej jest posiadanie karty rowerowej lub prawa 
jazdy kat. AM, A1, B1, T (dotyczy wieku 10-18 lat). Szerzej 
na temat zasad korzystania z hulajnóg elektrycznych, 
urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń 
wspomagających ruch piszemy na naszej stronie: 
twg-kurier.pl 

Prawdziwym hitem okazał się pokaz szkolonego psa, który 
poprowadził przewodnik psa, st. sierż. Kamil Kubica 
z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.
Otok – bo tak ma na imię czworonożny pomocnik 
policjantów – na co dzień bierze udział w interwencjach, 
patrolach ulic, zatrzymaniach przestępców, 
poszukiwaniach osób zaginionych (grupowe zdj. poniżej).  

Równolegle do pikniku, za budynkiem GOK członkowie 
Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych –
Oddział 0161 Tworóg przygotowywali gołębie do lotu nr 7 
Gubin. Gołębie miały tym razem do pokonania 320 km. 
Hodowcy wypatrywali ich na niebie dzień później, czyli 
w niedzielne przedpołudnie. W sobotę natomiast 
ciekawscy mogli podejść do hodowców, zobaczyć jak 
wygląda tzw. „wsodzka” i kto wie, być może zarazić się 
pasją?  

Na pikniku nie zabrakło występu członków Akademii 
Sportu „DESHI”, którzy zaprezentowali swoje umiejętności 
i pochwalili się zdanym egzaminem.  

Jak zawsze na piknikowym terenie był ogólnodostępny 
grill, na którym można było upiec kiełbaskę lub skorzystać 
z oferty stowarzyszenia Hexy i wypróbować wegańską 
alternatywę. Podsumowaniem pikniku była galeria 
dziecięcych rysunków przedstawiających straszne beboki!  

Fotorelacja na gok-tworog.pl 

PIKNIK NA KOCU Z BEBOKIEM  

Co roku obok GOK-u w Tworogu organizowana jest 
impreza pod nazwą "Piknik na kocu". W ten sposób 
instytucja podsumowuje rok szkolny, świętuje Dzień 
Dziecka i wita wakacje. Tym razem program 
przygotowało stowarzyszenie HEXY. Motywem 
przewodnim popołudnia były śląskie legendy  
z bebokiem i heksą w roli głównej.  
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III KOTOWSKI BIEG I MARSZ NW  

Powoli wracamy do normalności! Świadczą o tym gminne 
imprezy, które nieśmiało zaczynają gościć w kalendarzu. 
Po Treningu z Tworogowską Dychą po trowie, która odbyła 
się w maju, czeka nas kolejna sportowa impreza, czyli  
III Kotowski Bieg i Marsz NW.  

Jak informują organizatorzy Bieg i Marsz odbędzie się  
w sobotę 7 sierpnia 2021 roku na terenie leśnym 
Nadleśnictwa Brynek. Trasę o dystansie 6 kilometrów 
będzie mógł pokonać każdy, kto zapisze się do 
28.07.2021 i dokona opłaty startowej. Można to zrobić 
na stronie www.zmierzymyczas.pl. W dniu zawodów 
będzie się można zapisać w biurze zawodów w Pawilonie 
Sportowym.  

Organizatorzy przygotowali się na różne nieprzewidziane 
sytuacje. W przypadku gdyby sytuacja epidemiologiczna 
uległa zmianie poprowadzony zostanie trening bez 
wspólnego startu zawodników.  W ramach opłaty startowej 
organizator zapewnia: numer startowy, pamiątkowy medal, 
elektroniczny pomiar czasu, napoje na trasie  
i mecie, coś słodkiego oraz zabezpieczenie na całej trasie.  

Główną atrakcją warsztatów „Ciężkie życie pająków” było 
poszukiwanie pająków w trakcie spaceru po ogrodzie. 
Następnie odnalezione okazy można było zobaczyć pod 
mikroskopem. Dzieci dowiedziały się również m.in. czy 
pająki są dobrymi rodzicami, czy większy zawsze oznacza 
silniejszy, w jaki sposób pająki polują, jak budują sieci 
i czy lubią czystość.   

Pierwsza wycieczka zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Kultury w  Tworogu zakończyła się wspólną 
zabawą na placu zabaw na terenie Księżej Góry 
w Radzionkowie. Kolejne dni upłynęły równie ciekawie. 
Dzieci wraz z opiekunami odwiedziły Muzeum 303 
w miejscowości Lipie, Kopalnię Guido w Zabrzu
(zdj. powyżej), wioskę indiańską w Karchowicach 
oraz Multikino w Zabrzu.  

PAJĄKI – NIE TAKIE STRASZNE  

Czy wiecie, że pająki w ciągu roku potrafią zjeść więcej 
mięsa niż człowiek? Ale, co ciekawe, w tym mięsożernym, 
drapieżnym świecie, istnieją również pająki wegetarianie. 
Inne zostały nazwane wampirami ze względu  
na upodobania dietetyczne (zjadają komary, które wypiły 
krew), jeszcze inne noszą nazwę Eriovixia gryffindorii, 
ponieważ przypominają słynną „tiarę przydziału” z serii 
książek o Harrym Potterze. Świat pająków okazał się 
fascynujący i różnorodny, a opowiedzieli o nim pracownicy 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. 
Uczestnicy półkolonii z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Tworogu (I turnus) odwiedzili to miejsce 28 czerwca.  
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OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 
„BRZEŹNICA” ZAPRASZA 

Jak co roku zapraszamy do korzystania z oferty jedynego 
w naszej gminie Ośrodka Wypoczynkowego, który 
dysponuje: strzeżonym basenem kąpielowym i brodzikiem; 
domkami letniskowymi; sauną; polem namiotowym  
i caravaningowym; punktami gastronomicznymi  
z miejscem na rożen i ognisko; pizzą na zamówienie 
z tworog.pizza; placem zabaw dla dzieci, boiskiem do gry, 
wypożyczalnią kajaków; nowoczesną siłownią na świeżym 
powietrzu; zabawami tanecznymi w lipcu i sierpniu; 
stanowiskami do wędkowania. 

Opłata za wstęp na teren ośrodka: 

 Dorośli – 10 zł 
 Dzieci do lat 18 – 8 zł 
 Osoby niepełnosprawne – wstęp wolny 

Szczegóły na stronie: brzeznica.tworog.pl 

SZKOŁA NA KOCU 

Czerwiec minął uczniom ZSP w Wojsce szybko 
i słonecznie. Klasy II i III korzystając z pięknej pogody 
urządziły na terenie szkoły pikniki, na których uczniowie 
starali się promować zdrową żywność. Dzieci zajadały się 
m.in. sezonowymi owocami. Do wspólnej zabawy 
wykorzystano poznane w roku szkolnym gry i zabawy
(źródło: facebook).  

INICJATYWA SOŁECKA  
– MAMY TO!  

Gmina Tworóg otrzyma pieniądze w ramach 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”. Dotacje 
celowe zostaną przekazane 7 sołectwom z gminy Tworóg: 

 Tworóg – Stworzenie miejsca rekreacji dla 
mieszkańców 

 Świniowice – Doposażenie placu zabaw 
 Brynek – zwiększenie funkcjonalności terenu 

rekreacyjno-sportowego 
 Mikołeska – Modernizacja i doposażenie placu 

pamięci 
 Koty – Modernizacja i doposażenie terenów 

zielonych 
 Hanusek – Wykonanie siłowni napowietrznej przy 

ul. Mieszka I 
 Boruszowice – Wykonanie monitoringu placu 

zabaw przy ul. Składowej.   

 

R            E            K            L            A            M            A 
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KURIER POD LUPĄ 

 

MARKA LOKALNA W DOBRYCH, 
KOBIECYCH RĘKACH 

17 czerwca w restauracji Stary Młyn w Zbrosławicach 
miała miejsce Gala Konkursu Marka Lokalna. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się reprezentanci naszej gminy.  
W kategorii produkt spożywczy z terenu Lokalnej Grupy 
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” wśród 
najlepszych produktów znalazła się Śmietana Babci 
zakwaszana zgłoszona przez Gospodarstwo Rolne 
Rodzinne z Połomi. Z kolei w kategorii sztuka/rękodzieło  
z terenu Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” Kapituła Ekspertów Marki Lokalnej 
wskazała Drewniane domki z gminy Tworóg produkowane 
przez Izabelę Kowoll znaną jako Kreatywna Babka. Innymi 
słowy w naszej gminie Marka Lokalna znalazła się  
w dobrych, kobiecych rękach… 

Śmietana Babci zakwaszana zgłoszona 
przez Gospodarstwo Rolne Rodzinne z Połomi 

Dlaczego jest wyjątkowa? Bo nie potrzebuje żadnych 
ulepszaczy i konserwantów, by smakować! To wysokiej 
jakość produkt na bazie swojskiego mleka. – Jest to 
śmietana tłusta, odwirowana z pełnego mleka, które 
pochodzi z naszego gospodarstwa. Śmietana jest 
zakwaszona kulturami bakterii, które dają 
charakterystyczny smak. Najlepiej smakuje jako baza 
mizerii, dodatek do owoców, używana do zabielania zup, 
sosów, ale smakuje również na chlebie, po prostu 
posypana cukrem. Dla wielu to jest coraz rzadziej 
spotykany smak dzieciństwa, smak czasu spędzonego na 
wsi u babci. Stąd też nazwa naszego produktu, bo 
przywołuje dobre wspomnienia – mówi Bernadeta 
Kubacka, która prowadzi stuhektarowe Gospodarstwo 
Rolne w Połomii. W zasobach państwa Kubackich 
jest 80 krów, które dają smaczne i pożywne mleko. To jest 
baza wyśmienitych produktów, które nie po raz pierwszy 
zyskały uznanie. 

W 2018 r. certyfikat Marki Lokalnej zdobyły Połomskie sery 
zagrodowe. W drugiej edycji konkursu pani Bernadeta 
zgłosiła swojską śmietanę. Obecnie w stałym asortymencie 
gospodarstwa znajduje się nagrodzona śmietana, jogurty, 
kwaśne mleko, słodkie mleko oraz sery. Połomskie sery 
zagrodowe są produkowane z różnymi dodatkami: z 
ziołami, kozieradką, czarnuszka, czosnkiem, kminkiem, 
pieprzem czarnym. W ofercie znajdziecie również sery 
dojrzewające, sery gouda, farmerski, twarogowe w ziołach 
(tzw. połomki) oraz sery sałatkowe zalewane dobrej jakości 
olejem (z gospodarstwa Pliczko – również laureat Marki 
Lokalnej). Sery z Połomii możecie kupić w sklepie GS 
w Tworogu. Wszystkie produkty z połomskiego 
gospodarstwa oraz wybranych partnerów działających na 
lokalnym rynku są dostępne w sklepiku prowadzonym przy 
gospodarstwie. Prócz produktów nabiałowych, kupicie tam 
różnego rodzaju przetwory i oleje. 

Na uroczystym podsumowaniu Konkursu byli obecni: 
marszałek Beata Białowąs, przedstawiciele gmin (gminę 
Tworóg reprezentował wicewójt Łukasz Ziob), Kapituła 
Ekspertów Marki Lokalnej oraz laureaci. Galę 
zorganizowały trzy grupy działania: Leśna Kraina Górnego 
Śląska, „Brynica to nie granica” oraz Nadarzyn-Raszyn-
Michałowice. Gratulujemy wszystkim laureatom, a obok 
przedstawiamy produkty z gminy Tworóg. 

Foto. Po lewej Bernadeta Kubacka podczas wręczania nagród. 

Foto. Po prawej Izabela Kowoll podczas uroczystej gali.  

Sklep jest czynny w czwartki, piątki i soboty.
W czwartek  w godz. 11.00 – 18.00, w piątek i sobotę 
od. godz. 8.00 do 13.00. 

Kontakt: tel. 781 935 085, mail: wiejskiesery@gmail.com 
 



9 

 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

Drewniane domki z gminy Tworóg produkowane przez 
Kreatywną Babkę 

Są częścią bajkowych, minimalistycznych kompozycji, 
uzupełnieniem zimowego, bożonarodzeniowego wystroju 
lub samodzielną dekoracją wplatającą odrobinę fantazji do 
ogrodu. Domki drewniane Kreatywnej Babki sprawdzą się 
o każdej porze roku zarówno w domu lub na dworze – 
zabejcowane, zabezpieczone – żadnej pogody się nie 
boją. Czym się wyróżniają? To przykład jak z niczego, 
zrobić „COŚ” i dowód, że starociom i niektórym odpadkom 
naprawdę można podarować drugie życie. Izabela Kowoll, 
autorka rękodzieła, jak sama twierdzi, jest zbieraczem, 
który w tym, co niektórzy uważają za śmieci, dostrzega 
potencjał. W jej dłoniach nic się nie marnuje. Fragmenty 
starych palet, drewniane odpady, stare gwoździe, sznurki, 
druty, guziki, nawet skrawki wykładziny i starych spodni 
zamieniają się w „cegiełki” maleńkich domów.  

Dlaczego domki? Kilka lat temu wraz z córką wzięła udział 
w konkursie z okazji marcinek, w którym należało wykonać 
kapliczkę. Tak jej się to spodobało, że domki, inspirowane 
okolicą i śląską kulturą stały się regularnym hobby, które 
mocno się rozwinęło.  

Pani Iza w ciągu kilku lat zdobyła doświadczenie w 
prowadzeniu warsztatów dla dzieci, brała udział w targach 
niezależnego designu „4 Design Days” i miała mnóstwo 
planów na przyszłość, które niestety musiały spowolnić  
z powodu pandemii. – Było wiele propozycji, machina 
ruszyła i nagle wszystko się zatrzymało. Mam nadzieję,  
że Marka Lokalna pomoże wrócić na rynek. Zależy mi na 
działalności warsztatowej z dziećmi. To przynosi mnóstwo 
satysfakcji. Wykonanie kolorowego domku, samodzielne 
wbicie gwoździa – dzieci to uwielbiają. A dla mnie taki 
kontakt jest bardzo inspirujący – mówi Kreatywna Babka.  

ŚLĄSCY TEKSAŃCZYCY 

„W XIX wieku ludzie ze Śląska emigrowali we wszystkie 
strony świata, m.in. do Teksasu, gdzie założyli nowe 
miejscowości i przyczynili się do rozwoju ośrodków 
i wspólnot już tam istniejących. Dzisiaj potomków 
emigrantów ze Śląska, rozproszonych po całym Teksasie, 
jest około 200 tysięcy. Od wielu lat przyjeżdżają oni do 
Polski, by tu znaleźć swoje korzenie i na nowo odkrywać 
swoją śląską tożsamość.” Tymi słowami Towarzystwo 
Przyjaciół Sławięcic zachęca do poznania historii 
emigrantów ze Śląska.  

W ofercie Kreatywnej Babki znajdują się różnej wielkości, 
produkowane na zamówienie ozdobne domki – w formie 
przestrzennej, a także jako ozdoba do powieszenia  
w ramce, w postaci breloczka, świecznika, wieszaka. 
Szukajcie Kreatywnej Babki na FB. 

Kontakt: tel. 502 090 726, mail: iza@kowoll.pl 
 

Trzytomowa publikacja „Śląscy Teksańczycy” 
dostępna jest w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu.  Znajdziecie w niej sylwetki emigrantów 
pochodzących z terenów m.in. Borowian, Jasiony, 
Kieleczki, Tworoga, Wielowsi i wielu innych bliskich 
miejscowości. Pozycja zaciekawi szczególnie osoby 
szukające ciekawostek historycznych związanych 
z emigracją Ślązaków do Ameryki. Publikacja została 
przygotowana przez potomków emigrantów, którzy działają
jako członkowie fundacji „Father Leopold Moczygemba 
Fundation”. Poznajcie losy ludzi, którzy w poszukiwaniu 
lepszego życia przepłynęli ocean, jak potoczyło się ich 
życie i kim dziś są ich potomkowie. 

 
WYNIKI POWIATOWEGO  

KONKURSU LITERACKIEGO  
„Czytanie to najlepszy sposób uczenia się” 

W tym roku szkolnym  zadaniem uczniów było 
napisanie recenzji wybranej książki Agnieszki 
Stelmaszyk z cyklu Kroniki Archeo. W konkursie udział 
wzięli uczniowie klas V -VIII. Oto wyniki: 

 I miejsce: Cyprian Głowacki z SP  
w Zbrosławicach 

 II miejsce: Antonina Bełdycka z SP nr 5  
w Tarnowskich Górach 

 II miejsce: Kamil Nawrath z SP w Świerklańcu 
 III miejsce: Michał Godlewski z SP w Tworogu 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom  i ich opiekunom. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału  
w konkursie za rok.  

Organizatorzy 
Szkoła Podstawowa w Tworogu 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
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KURIER KULTURALNIE 
Już w pierwszym rozdziale utworu, poeta przybliża 
sylwetkę kuźnika Jurgi Kleparskiego, który pracował 
w kuźnicy (na „małej górce” na Hanusku) i wyruszył 
stamtąd w 1486 roku do Bogucic nad Roździanką (Rawa)
celem naprawy tamtejszej, nieczynnej kuźnicy. 
Na Hanusek już nie wrócił.  

Nazwę Klepka, miejsca na środku wsi, gdzie stała kuźnica 
żelaza, na nowo odkrył i rozpowszechnił, ks. Stefan Łysik 
(1908-1978) z ówczesnego Boruszowca, mający swoje 
rodzinne korzenie na Hanusku. Ksiądz, ojciec werbista, 
etnolog i lingwista, w opracowaniu zatytułowanym Jurga 
Kleparski, śląski kuźnik średniowieczny, opublikowanym 
w „Zaraniu Śląskim” z 1964 roku, wyjaśnia pochodzenie 
i nazwę miejsca Klepka, gdzie już w XV wieku wytapiano 
i przekuwano żelazo.  

Autor artykułu o Jurdze Kleparskim tłumaczy i poddaje 
analizie określenie „klepka”, od którego wywodzi się 
nazwisko kuźnika. W języku polskim „klepka” oznacza 
element beczki, lub cebrzyka, zwanego tu na miejscu 
grotek. W swoim opracowaniu o średniowiecznym kuźniku, 
ks. Stefan wyjaśnia, że na Górnym Śląsku, beczka i grotek, 
nie powstaje z „klepek”, ale z bednorek, tworzących całość 
razem z denkiem, opasanymi metalowymi obręczami.  

Nazwa kuźniczej osady Klepka na środku wsi, używana od 
niepamiętnych czasów, wywodzi się zatem od przekuwania 
(podobnie jak klepanie kosy), rozgrzanego do czerwoności 
metalu i nadawania mu odpowiedniego kształtu na 
kowadle oraz powstałego odgłosu uderzeń młota, jaki 
słychać było wówczas w okolicy. Podobną nazwę do 
Klepki, mianowicie Klepoczka, znaleźć można na jednym 
z obrazów z XVIII wieku, przedstawiającym historię 
kościoła Świętej Trójcy w Koszęcinie.  

HANUSEK 
600 LAT  NA  KLEPCE 

Środek wsi na Hanusku z kuźnicą żelaza, pierwotnie 
zwaną Cleywerg(k), od niepamiętnych czasów, aż do 
pierwszej połowy XX wieku, popularnie nazywany był 
Klepka. Nazwa ta używana była głównie wśród miejscowej 
ludności (iola), a wywodzi się od dźwięków, jakie słychać 
było w okolicy małej huty, która swoim klep, klep, klep, 
klep, dawała znaki, że pracują tam kuźnicy i kowale przy 
kowadłach.  

Pierwsza wzmianka o kuźnicy typu vulgariter, czyli 
pospolitej, w osadzie kuźniczej Cleywerg(k) nad rzeką 
Rybna (Stoła), odnotowana została w 1417 roku  
za czasów śląskiego księcia Kazimierza  
I Oświęcimskiego (1396-1434), wywodzącego się  
z królewskiej dynastii polskich Piastów. Rok później 
Mikołaj Lubski, szlachcic z Toszka, w imieniu księcia 
Kazimierza podpisuje kuźniczą umowę z niejakimi Mykno  
i Michael, dymorzem i kuźnikiem, zwanymi magistri 
ferrificci – mistrzami od wytapiania żelaza w dymarkach 
oraz kucia ręcznymi młotami na kowadłach.  

Druga historyczna nazwa, już zmechanizowanej kuźnicy 
Kleinberk(g) (Kleineberk) z napędem koła wodnego, 
powstałej w pobliżu dawnej małej huty, pojawia się  
w dokumentach księcia Kazimierza II Cieszyńskiego 
(1449-1528). Kuźnica o nazwie Kleineberk na Hanusku, 
odnotowana została w poemacie Walentego Bruska-
Rozdzieńskiego (1560-1641), kuźnika i poety, 
zatytułowanym Officina ferraria, abo warstat z kuźniami 
szlachetnego dzieła żelaznego, w roku 1612.  

 

Foto. Rekonstrukcja młota z kołem wodnym.  
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Na Klepce, jeszcze do 1994 roku, stała drewniana 
chałupa, gdzie mieszkali hutnicy zatrudnieni przy Wielim 
Piecu, na granicy Brynka i Hanuska oraz pracownicy  
kuźnicy Kleinberger, na środku wsi. Posadowiona na 
kamiennych fundamentach chałupa, powstała w połowie 
XVIII wieku, przebudowana została w połowie XIX wieku. 
Unowocześnioną konstrukcję dobudowano do istniejącej 
jeszcze stodoły z żywicznych, modrzewiowych bali,  
zaś dach pokryto olchowymi gontami. 

 

W połowie XX wieku w drewnianej chałupie na Klepce 
urodził się i spędził dziecinne lata, autor 600-letniej historii 
Hanuska. To tam, w najbliższej okolicy, pluskoł sie 
w stowku, kaj stoło downij koło wodne, tam też, marasiół
nogi w przikopie z rudowóm, jako tam płynóła, a bose 
stopy, kalicół ło szlaka, jakij połno tam bóło.  

Historyczne kalendarium na dębowym pniu, opisane 
szczegółowo poniżej, przedstawia daty, w których 
powstawały nowe nazwy osady i wsi nad rzeką Rybna-
Stoła; obok nazw, wymieniono  właścicieli, do których 
w tym czasie należał Hanusek.  

Foto. Wiekowy kamień na klepce 

Foto. Kowadło na dębowym pniu. 

Ukończone jeszcze w 2019 roku, dzieje osady nad rzeką 
Rybna-Stoła w „pigułce”, zatytułowane „Z Cleywerku 1417 
... na Hanusek 1957”, wraz z kowadłem na dębowym pniu 
i kamieniu pokrytym dymarkową szlaką, czekają na 
realizacją i opublikowanie na tablicach, mających 
informacyjny i edukacyjny charakter.  

Opracowanie:
Kuźnik z Klepki & Syn 

w 2021 roku

KALENDARIUM 
HANUSKOWEJ  KLEPKI 

 1417 – CLEYWERK (łac.) – książę Kazimierz I 

Oświęcimski – Mykno i Michael 

 1433 – Cleywerk - Kleinberg – toszecki książę 

Przemysław – Przemko 

 1486 – Kleineberk (niem.) – książę Kazimierz II 

Cieszyński – Jurga Kleparski 

 1638 – Niwka – właściciel i sołtys wsi 

(staropolskie) – Jakub Niwka 

 1687 – Hanusek (staropol.) – baron de 

Schultzendorff – Andrzej Niwka, syn Jakuba 

 1779 – Klepka i Wieli Piec (śląskie) – baron 

Ludwik de Ziemetzki 

 1824 – Kleinberger Hammer (niem) –  baron 

Bernhard de Rosenthal- Mała Kuźnica 

 1886 – Hanussek (niem.) – baron dr Otto de 

Rosenthal, syn barona Bernharda 

 1904 – Hanussek (niem.) – hrabia Hugo II von 

Donnersmarck z Brynka 

 1936 – Stollenwasser (niem.) – nazwa gminy z 

czasów III Rzeszy Niemiec 

 1945 – HANUSEK – staropolska nazwa wsi, 

dawniej i współcześnie 

Dawna, miejscowa nazwa Klepoczka, wywodzi się stąd,  
że w średniowieczu, pracowała tam kuźnia z kołem 
wodnym i młot służący do kucia żelaza, jak również  
do kruszenia dymarkowej szlaki i kamieni.  

Uchwałą Rady Gminy w Tworogu z 13 września 2018 roku, 
środek wsi na Hanusku, nazwano „Skwer na Klepce”.  
W listopadzie 2019 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia 
Miłośników Boruszowic i Hanuska, wydobyto spod ziemi, 
wiekowy kamień obrośnięty dymarkową szlaką, który 
służyć mógł dawniej, jako fundament pod dębowy pień  
i kowadło na nim posadowione. Dlatego też,  
to symboliczne kowadło, umocowane na dębowym pniu  
z kalendarium i posadowione na wiekowym kamieniu, 
winno stać się symbolem miejsca, gdzie stała pierwotnie 
kuźnica żelaza na Hanusku, przez jej mieszkańców,  
od dawien dawna, nazywana Klepka.  
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W OGRODZIE WARTOŚCI  

15 czerwca podsumowano jubileuszowy,  
X Ogólnopolski Konkurs Literacki: „To, co ważne.  
Mój głos w sprawie wartości” pod patronatem ks. prof. 
Jerzego Szymika i honorowym patronatem Śląskiego 
Kuratora Oświaty. Padło wiele ważnych, mądrych  
i potrzebnych słów. Spoiwem uroczystości był 
najnowszy tomik poezji prof. Szymika zatytułowany 
„Ogród”. To krótkie, lecz pojemne słowo stało się 
przestrzenią, wręcz sceną, na której wszystko się 
rozegrało.  

Należy dodać, że spotkanie ze względów bezpieczeństwa, 
odbyło się online. Organizatorzy stanęli przed ogromnym 
wyzwaniem. Na potrzeby wirtualnego spotkania w 
„ogrodzie wartości” przygotowano  garść pokonkursowych 
refleksji, program poetycko-muzyczny z wykorzystaniem 
tekstów nagrodzonych w Konkursie oraz podsumowanie 
jego 20-letniej historii. Nagrania oraz prezentacje 
multimedialne odtworzono na platformie Teams.  

Na wstępie wysłuchaliśmy prof. Szymika, który odczytał 
wiersz „Ogród w Pszowie” z wydanego w listopadzie 
minionego roku tomiku „Ogród”. Przypomnijmy kim jest 
patron konkursu. Prof. Szymik to teolog, poeta, 
wykładowca teologii dogmatycznej, członek Komitetu Nauk 
Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, autor przeszło 
sześćdziesięciu książek naukowych, poetyckich  
i eseistycznych, laureat wielu nagród. Ten 
niekwestionowany autorytet jest obecny podczas każdego 
podsumowania konkursu. I tym razem, zgodnie z tradycją, 
usłyszeliśmy jego cenny głos podczas rozmowy, którą 
prowadziła Anna Rogala-Goj. Była mowa o nowym tomiku 
poezji, ale też o deficycie niektórych wartości, takich jak 
pokora.  

Podsumowanie konkursu było z pewnością cenną lekcją  
o wartościach adresowaną nie tylko do laureatów 
konkursu. Tego dnia każdy był uczniem. Było też 
sentymentalną podrożą po 20 latach i 10 edycjach 
Konkursu. Morał jest wyraźny. Wartości są bezpieczne, 
przetrwają. A to dzięki doświadczonym „ogrodnikom”. 
Anna Rogala-Goj i Eleonora Krywalska, główne 
organizatorki konkursu (na zdj. poniżej) od lat pielęgnują, 
doglądają, sadzą, jak trzeba przycinają i pozwalają,  
by „ogród wartości” wciąż dawał nowe plony.  

Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach i Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Śląskich w Tworogu oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu. Podsumowanie zorganizowała Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Boruszowicach 

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.twg-kurier.pl, na której znajdziecie pełną listę 
laureatów konkursu oraz multimedialne materiały 
uzupełniające tekst.  

FESTIWAL EKSPRESJI 
DZIECIĘCEJ  

5 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Boruszowicach już po raz trzeci zorganizowano 
Festiwal Ekspresji Dziecięcej.  

Tego dnia uczniowie mieli okazję wykazać się 
kreatywnością i uczestniczyć w różnych ciekawych 
warsztatach. Tym razem były to warsztaty plastyczne 
w plenerze. Uczniowie klasy I i II sprawili, że zwykle 
ogrodowe kamienie otrzymały nowe życie. Odbyły się 
także warsztaty zdobienia inicjałów, podczas których 
najmłodsi dowiedzieli się jak powstaje książka 
i samodzielnie ozdobili inicjały swojego imienia.  

Starsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. Pierwsza 
pomoc przedmedyczna. Zapoznali się z zasadami 
bezpiecznej jazdy na rowerze, po czym przystąpili do 
egzaminu „karta rowerowa”. Uczniowie klas VI-VIII wzięli 
udział w warsztatach dziennikarskich, prowadzonych przez 
dziennikarkę – Urszulę Gołkowską absolwentkę naszej 
szkoły. Miało też miejsce spotkanie z Policjantem, który 
opowiedział o zasadach zachowania bezpieczeństwa 
podczas wakacji.  
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WARSZTATY PLASTYCZNO-
JĘZYKOWE 

W ramach współpracy z lokalnie działającą Mniejszością 
Niemiecką w SP w Tworogu odbyły się warsztaty 
plastyczno-językowe „Kreativ im Frühling – eine 
Überraschung für Mutter”.  W warsztatach wzięli udział 
uczniowie klasy IV a uczęszczający na dodatkowe zajęcia 
z języka niemieckiego.  

NOWE OTWARCIE PO 
PRZEŻYTYCH TRAUMACH 
Nowe otwarcie po przeżytych traumach – taki tytuł nadała 
pisarka, Tola Charak swojemu pierwszemu spotkaniu 
autorskiemu, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu 26 czerwca. Była mowa o trudnych, życiowych 
doświadczeniach, o pisarskich motywacjach 
i o odnajdowaniu się w nowej rzeczywistości. 

Na zajęciach uczniowie wykonali własnoręcznie kwiaty  
z filcu oraz kolorowe breloczki, które zostały przygotowane 
z myślą o mamach z okazji Dnia Matki. Zapraszamy  
do obejrzenia galerii zdjęć na naszym profilu. 

Anna Lipka Zanozik 

FESTIWAL JĘZYKOWY... 

2 czerwca w SP w Tworogu odbył się Festiwal Językowy. 
Kreatywne zabawy słowne, ciekawe dyskusje na temat 
niemieckich marek, czy sam ubiór uczniów w kolorach flagi 
niemieckiej, to tylko część działań, które miały miejsce  
w tym dniu. Zadowolenie i uśmiechy uczniów oraz pytania 
„Czy zagramy jeszcze raz?” – bezcenne! Dziękuję uczniom 
za przygotowanie się do Festiwalu.  

Anna Rainer 

Pisarka mówiła o trzech już wydanych książkach („Trauma. 
12 opowiadań o nienormalności w normalnym życiu", 
„Cielesność”,  „Spowiedź emerytki”). Zdradziła co nieco 
na temat czwartej, najnowszej publikacji „Rozmowy 
zmarłych” (niebawem w sprzedaży). Opowiedziała także o 
 planach wydawniczych na najbliższą przyszłość. Autorka 
nie ukrywała, że rozliczenie z przeszłością czasami 
wymaga od nas zamknięcia za sobą, a nawet trzaśnięcia 
drzwiami. I tak stało się w tym przypadku. Nowe otwarcie
to definitywne zakończenie pewnego etapu.  

Po godzinnej rozmowie, którą prowadziła dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Grażyna Chmiel, był czas na 
pytania od publiczności. Czytelnicy dopytywali, co mogą 
wynieść z tej literatury osoby, które przeżyły w życiu 
traumę, ale też osoby, którym takie doświadczenia są 
obce. Po dyskusji z autorką można było kupić książkę 
z autografem. 

Fragmenty spotkania znajdziecie na stronie internetowej 
„TWG Kuriera”: twg-kurier.pl  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Najwyższe złote odznaczenia Polskiego Związku Piłki 
Nożnej przyznane zostały Irenie Ćwięch, Edwardowi 
Biskupek i pośmiertnie Edwardowi Kaszuba. Srebrną 
odznakę PZPN otrzymali Józef Jonecko oraz były prezes 
klubu Iskra Połomia Marek Orzechowski. Gratulujemy 
sukcesów i życzymy kolejnych jubileuszy.  

Zdjęcia na naszej stronie twg-kurier.pl  

ŚWIAT HARRY'EGO POTTERA 

11 czerwca 13 uczniów z SP w Tworogu wzięło udział 
w IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Literaturze „Świat 
Harry'ego Pottera”. Konkurs, zorganizowany przez 
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki 
w Mysłowicach,  przeprowadzony został w formie online. 
Udział w nim wzięło 289 uczniów ze szkół podstawowych 
i liceów województwa śląskiego. Młodzież musiała 
wykazać się bardzo dobrą znajomością serii książek 
o Harrym Potterze oraz filmowych adaptacji każdej części.  

Najlepszy wynik  wśród uczniów naszej szkoły osiągnęła 
Rozalia Jańczuk z kl. VI a. O krok od zwycięstwa były 
także Julia Ignasiak z klasy VIII b i Patrycja Plewnia 
z kl. VII a. Wszystkim uczestnikom gratulujemy bardzo 
dobrej znajomości tematu i… zachęcamy do czytania 
książek o Harrym Potterze. 

Eleonora Krywalska i Hanna Pawełczyk 
– nauczyciele języka polskiego

ISKRA POŁOMIA – 70 LAT 
TRADYCJI 

W niedzielę 27 czerwca w restauracji Pod Różą  
w Wojsce swój jubileusz 70-lecia obchodzili działacze  
i piłkarze LKS Iskra Połomia. W uroczystości wzięli 
udział obecni oraz poprzedni gracze. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz 
gminy oraz władz zarządu Śląskiego Związku Piłki 
Nożnej z Podokręgu Bytom. 

Po przywitaniu gości przez prezesa Piotra Jonecko, krótki 
rys historyczny oraz moment założenia klubu przedstawił 
sekretarz Adrian Kaszuba. W trakcie jubileuszu przyznano 
wyróżnienia działaczom, czyli srebrne i złote odznaczenia 
Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Ambasador Podokręgu 
Bytom Julian Rakoczy i prezes Podokręgu Bytom Tomasz 
Wyszyński uroczyście wręczyli srebrne odznaczenia 
Bernardowi Mazalik oraz Andrzejowi Lachowicz. Natomiast 
złotą odznakę otrzymał pan Barszcz Wojciech. 
Odznaczeniami ŚZPN Podokręgu Bytom uhonorowano 
panią Justynę Kaszuba, Łukasza Kaszuba, Piotra 
Kaszuba, Michała Gerlach, Józefa Hajn, Pawła Pałetko, 
Tomasza Pawlik oraz Piotra Świerzy. 

HARMONOGRAM WYWOZU 
ODPADÓW  

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych  
za II półrocze 2021 jest dostępny na stronie Urzędu 
Gminie w Tworogu. Zachęcamy do zapoznania się: 

tworog.pl/odpady-komunalne 
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