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Goławiec - Dzielnica Lędzin (w woj. Śląskim) Leży on 
w południowo-wschodniej części miasta. Historycznie-na Górnym
Śląsku

Pochodzenie nazwy GOŁAWIEC

Większość żyje w przekonaniu, iż nazwa pochodzi od Gołej Wsi.
Nazwa wywodzi się z nazwy plemienia Golęszyce (niem.
Golensizen). Golęszyce zasiedlali okolice Lubomi i Syryni gdzie
znajdował się ich drewniany gród. 

Początki Goławca

Goławiec jest najprawdopodobniej jedną z najstarszych, a może
nawet najstarszą miejscowością w okolicy.
Nie możemy określić roku powstania wsi, ponieważ istnieją
bardzo skąpe zapiski na ten temat, ale w XIV wieku można już
usłyszeć o wsi Goławiec. 

źródło: gdziebylec.pl

Goławiec teraz

                      
                           Historia jednej wsi - Goławiec

Andreas Hildenberg

.

źródło: YouTube
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Gdzie należy
Goławiec?

Goławieckie
młyny 

Źródło:
Przekaz ustny
(P. Młoczek, S.
Czech)
Internet
(Wikipedia,
Google)

We wsi
Goławiec był
zawieszony na
drzewie dzwon,
którego dźwięk
ostrzegał
mieszkańców
przed niebez-
pieczeństwem.
Posiadał on
magiczną moc
odganiania burz
i nawałnic.

Autorzy:
W. Młoczek
P. Bisaga
E. Zagórska

Młyn p. Czecha

W latach 1961-
1972 Goławiec
należał do
gminy Chełm,
a w roku 1973
włączono go do
Lędzin.
Lędziny po
stracie praw
miejskich 
w 1975 wraz
z Goławcem
zostały
włączone do
miasta Tychy.
Dnia 2 kwietnia

1991 Lędziny
odzyskały
prawa miejskie,
wtedy też
Goławiec został
włączony
w obręb miasta,
i stał się
dzielnicą
Lędzin. 

Pierwsza grupa ludzi która
zawędrowała na tereny Goławca,
pochodziła najprawdopodobniej 
z Czech, dokładniej z Moraw.
Pierwotnie w XV i XVI wieku
Goławiec to dobra rycerskie,
obejmujące folwark (palarnia wódki,
obory ze zwierzętami, owczarnia).
W 1495 r folwark był własnością
obywatela pszczyńskiego Macieja
Krola, w tym samym roku został
sprzedany szlachcicowi Mikołajowi
Kozłowskiemu. W 1544 posiadłość
należała do Skiedzińskich, a w XVII
w do Nyczów a następnie do
Lubańskich. 
W latach 1742-1806 czyli za
panowania rządów pruskich,
Goławiec występuje jako osobna
miejscowość.

W Goławcu na
obszarze
leżącym nad
górnym biegiem
Potoku
Goławieckiego
istniał staw 
a przy nim młyn
wodny,
należący do
Soblika
z Lędzin. 
  

A w południowej
części Goławca
były 3 stawy:
Wołek, Olszyna
i Stowek. Przy
tych stawach
istniał drugi młyn
wodny, który był
własnością p.
Czecha.  

   Magiczna
       moc 
    dzwonu

.

               
Dzieje naszej miejscowości.

 Historie prawdziwe
zaczerpnięte         z przekazów
ustnych.

.

.
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Izba regionalna

,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości...

...ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani
prawa do przyszłości."                             Józef Piłsudski

Sala regionalna, która mieści się
w Zespole Szkół w Lędzinach
została utworzona po to aby
mieszkańcy Górek i Goławca mogli
zobaczyć jak żyli ich przodkowie.
Każdy może przyjść i zobaczyć jak
wyglądał świat przed II wojną
światową. Panie mają okazję
zobaczyć jak kiedyś wyglądała
kuchnia, żelazko, maszyna do
szycia. Panowie za to mogą
pooglądać różnorodne stroje np.
górnika czy Ślązaka. Pragniemy
podziękować wszystkim, którzy
pomogli w stworzeniu tego
miejsca. Żelazko z duszą Fragment izby

Rafał Rudnicki

Rafał Rudnicki Rafał Rudnicki
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- Skąd w tak małej szkole pomysł na stworzenie takiej sali?
- Wszystko zaczęło się od organizowania spektaklów teatralnych, które co najmniej ćwierć wieku temu
przygotowywaliśmy z uczniami. Były to scenki przedstawiające życie ludzi za dawnych lat. Wymagały one
odpowiednich strojów, których niestety nie posiadaliśmy.
- Przedmioty codziennego użytku, z dawnych lat zostały zakupione specjalnie do sali czy przynieśli je
uczniowie bądź rodzice?
- Przedmioty codziennego użytku nie zostały zakupione specjalnie na potrzeby tego miejsca. Wszystko co
znajduje się tutaj jest autentyczne było kiedyś używane przez ludzi, obecnie seniorów naszych rodów. Uczniowie
wraz z rodzicami przynieśli te rzeczy, ponieważ obecnie niszczyły się one w piwnicach i tylko nie potrzebnie
zajmowały miejsce.
- Osoby, które przyniosły te artykuły dostały coś w zamian, czy przynieśli to z własnej woli po to aby
rozwijać kulturę naszego regionu ?
- Ludzie przynoszą do nas te przedmioty może nie tyle z dobrej woli co z przekonania, że będą one podziwiane   
i nie ulegną zniszczeniu. Gdyby więcej osób wiedziało, że jest możliwość pozostawienia
w naszej szkole takich rzeczy nasze zasoby były by zapewne dużo większe. Tak więc chętnie zapraszamy
rodziców do oglądania sali regionalnej w czasie wywiadówek ale nie wszyscy niestety
z tego korzystają. 
- Kiedy dokładnie powstała sala regionalna ?
- Sala regionalna powstała w naszej szkole (trzy kropeczki). Najpierw mieściła się w pomieszczeniu,
w którym obecnie znajduje się salka do Religii. Dopiero po remoncie została przeniesiona do większej izby.
- Kto opiekuje się tym cudownym miejscem ?
- Z przydziału opiekuje się tą salą ja ale i również inni nauczyciele. Mogą oni w niej przebywać
i korzystać z niej, ponieważ w sali regionalnej znajdują się oprócz mebli stroje z dawnych lat. Ostatnio został do
nas dostarczony worek z ubraniami przez panią Jędrzejaszek.
- Czy zależy Pani, aby uczniowie interesowali się tym jak żyli ich przodkowie ?
- Wydaje mi się, że chciałabym aby uczniowie interesowali się jak żyli ich przodkowie. Uważam, że każda
wiedza o społeczeństwie, rodzinie czy kulturze danego regionu, powoduje, że człowiek zaczyna doceniać swoje
korzenie. Należy pamiętać, że znając swoje korzenie, znamy swoją wartość. Powinniśmy pamiętać, że to co
było kiedyś jest ważne dla naszego dalszego kształcenia.
- Czy jest ciężko namówić współczesną młodzież do interesowania się przeszłością ?
- Oczywiście, że tak. Współczesna młodzież interesuje się tylko najnowszymi zdobyczami technologii, 
a fajnie by było gdyby też wiedzieli jak wyglądała dawniej praca ludzi, jak ciężkie było ich życie 
ale i również jak kiedyś bawili się ich rówieśnicy.

Dziękuję za udzielenie wywiadu, było mi naprawdę miło, że zechciała Pani udzielić mi wywiadu.

Rafał Rudnicki, Dawid Grzybek, Adam Hachuła

  Jak powstała izba regionalna 
w Zespole Szkół w Lędzinach?

Wywiad z nauczycielką języka polskiego
                                                        p. Urszulą Karwath.

Rafał Rudnicki
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                    Plac farski - rynek naszego miasta

Plac Farski - przed Plac Farski - po

 Pięciokątny plac „rynek", którego główną atrakcją jest podświetlona fontanna,
natomiast w południowej części zadaszoną scenę na występy plenerowe. Na placu
umiejscowiono oprócz fontanny znajduje sie obiekt z pękniętym dzwonem z kościoła
św. Anny . W zachodniej pierzei rynku z logiami na parterze dominuje działalność
gastronomiczno-usługową, restauracje itp., natomiast na piętrze sale wystawiennicze,
projekcyjne oraz pomieszczenia dla lędzińskich stowarzyszeń. Otwarcie placu
farskiego odbyło się 12 Kwietnia 2014 roku. Dzięki powyższemu projektowi miasto
zyskało zarówno przestrzeń publiczną, gdzie mieszkańcy mogą w atrakcyjny sposób
spędzić swój wolny czas a równocześnie wzrośnie jego wartość estetyczna                  
                 i atrakcyjność dla inwestorów zewnętrznych. Nazwa „PLAC FARSKI" odnosi
się do wielowiekowej historii tego obszaru przynależnego do budynku plebanii tzw.
„fary", miejsca nierozerwalnie związanego z Kościołem św. Klemensa.
                                                                                                     Źródło: internet

                                                                                                     W. Wisiorek, P. Śmiłowska, K. Sobota

Autor: nieznany Autor: nieznany

Autor: nieznany Autor: nieznany
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                      Szkoła kiedyś a dziś.
Początki szkoły w Goławcu sięgają XIX wieku.
Nauczanie w tej szkole zaczęło się na posesji pani
Zofii Mondry oraz pana Aleksandra Bryjok. 
W 1840 r. wybudowano nowy budynek szkolny,
który posiadał jedna salę lekcyjną i mieszkanie dla
kierownika szkoły. W 1912 powstał budynek 
z dwoma salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla
nauczyciela. 

Szkoła - w przeszłości Szkoła - w teraźniejszości

 Lędzińska biblioteka
Przez wiele lat biblioteka sprawowała ona funkcję integracyjną dla społeczności lokalnej. Budynek powstał
w 1778 lub 1779 , w którym obecnie mieści się Miejski Ośrodek Kultury.W bibliotece mieści się bardzo duża izba
regionalna, otwarta dla każdego. W izbie możemy zobaczyć jakie stroje nasili nasi przodkowie, oraz jakich
narzędzi używano, kiedy nie było noweczensnej technologi.  Dyrektorem biblioteki jest J. Wicik, bibliotekarzami
są : R. Białoń, A.Kucharewicz, E.Sabuda, A.Urbańczyk.W bibliotece są organizowane różne wydarzenia
czytelnicze typu konkursy. Dla najmłodszych organizowane jest szczególne wydarzenie "Cała Polska Czyta
Dzieciom". Pozna konkursami i wydarzeniami są organizowane spotkania autorskie. Ostatnie spotkanie odbyło
się z Panem Konradem Małkiem. Bibliotekę odwiedza bardzo dużo dużo czytelników, którzy bardzo chętnie
udzielają swoją opinię w klubie książki, który również jest organizowany w bibliotece.

Biblioteka - dawniej Biblioteka - teraz

Pierwszy dzwonek w szkole zabrzmiał 5 września
1922 r. szkoła liczyła wtedy 104 uczniów. 
1 września zamknięto szkołę w Górkach uczniowie
z Górek chodzą do szkoły w Goławcu. W grudniu
1985 r. padła decyzja o wybudowaniu nowego
budynku szkolnego. 
Siódmego listopada 1989 r. odbywa się otwarcie
nowej szkoły. Szkoła znajduje się przy 
ul. Goławieckiej 36 w Goławcu.
                         
                                                     Źródło: internet
                     K. Sobota, W. Wisiorek, P. Śmiłowska.
                       

Autor: nieznany Autor: nieznany

Autor: nieznany Autor: Karolina Sobota
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Jeden z najstarszych zawodów w regionie 
Piekarz

Formy do chleba

Mąka

Maszyna do

.

ABECADŁO O
CHLEBIE 

Władysław Bełza

ABC 
Chleba chcę, 
Lecz i wiedzieć mi się godzi, 
Z czego też to chleb się rodzi? 

DEF 
Naprzód siew: 
Rolnik orze ziemię czarną 
I pod skibę rzuca ziarno 

HKJ 
Ziarno w lot 
Zakiełkuje w ziemi łonie, 
I kłos buja na zagonie. 

Ł i L 
Gdy już cel 
Osiągnięty gospodarza, 
Zboże wiozą do młynarza. 

MNO
Każde źdźbło,
za obrotem kół, kamienia,
W białą mąkę się zamienia.

PQS
To już kres!
Z młyna piekarz mąkę bierze
I na zacier rzuca w dzieże.

RTU
I co tchu
W piec ogromny wkłada ciasto,
By chleb miały wieś i miasto.

WXZ
I chleb wnet!
Patrzcie, ile rąk potrzeba,
Aby mieć kawałek chleba.

Pan Henryk Ścierski (piekarz, właściciel piekarni) powiedział:
Tajemnice wspaniałych wypieków. W naszym regionie na Górnym Śląsku
jednym z najstarszych udokumentowanych zawodów jest piekarz.
W każdym miasteczku, od niepamiętnych czasów znajduje się co
najmniej jedna piekarnia. Należałoby wspomnieć, że piekarnie są
przekazywane z pokolenia na pokolenie. I większość z nich ma co
najmniej stuletnie tradycje. Wraz z tradycją i majątkiem następcom zostają
przekazane przepisy, które są tajemnicą piekarzy. 

,,Podstawą dobrego pieczywa jest różnego rodzaju mąka. Jest to produkt
naturalny o różnych właściwościach wypiekowych, trzeba dostosować
odpowiednie proporcje, metody i umiejętności manualne by uzyskać
codziennie w miarę podobne pieczywo".

G Ścierski

G. Ścierski

G Ścierski

G Ścierski
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Bez dobrego zaczynu, nie ma dobrego chleba.

Wypiekanie wspaniałych produktów
 w większości piekarń odbywa się w starych
węglowych piecach, co gwarantuje
niepowtarzalny smak bułek oraz
chleba. Sama praca nie należy do
łatwych. Piekarze wykonują swoją  pracę już
od późnego popołudnia aż do świtu, aby
każdy mógł rano zakupić pyszne i świeże
produkty. 

Piec

Zaczyn do chleba

"Biedna to kraina, gdzie się chleb
kończy, a kamień zaczyna"
"Kawałek chleba nie spadnie z nieba,
pracować trzeba"

Wiele osób pomyśli że zawód
piekarza jest monotonny, wręcz

heroiczny. Jednak
nie, powiedział nam pan
Henryk, który zaprosił

 i oprowadził po swojej piekarni
oraz poczęstował pysznymi

wypiekami.

 Zawód ten daje dużo
satysfakcji, szacunku swoich
klientów oraz zadowolenie jak

również przynosi zyski.

G. Ścierski

G. Ścierski
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