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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów”

Misja LGD
Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” działa na rzecz rozwoju lokalnej 
aktywności społecznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Ludność: 70 636 
Powierzchnia: 804,77 km²

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” swoim zasięgiem obejmuje 7 gmin  
województwa opolskiego: 
Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice. 

 Teren Krainy Dinozaurów położony jest na Równinie Opolskiej wchodzącej 
w skład Niziny Śląskiej i w całości położony jest w zlewni rzeki Mała Panew i jej do-
pływów. Obszar leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-
-Turawskich, stąd też jego największym walorem jest położenie w kompleksie zasobów 
leśnych i zbiorników wodnych.
 Jest to obszar z rozwiniętą turystyką, ze specyficznymi atrakcjami i produktami 
(teren odkryć paleontologicznych wraz z parkiem rozrywki, Jeziora Turawskie, szlak 
kajakowy, szlak hutniczy), z rozwiniętą bazą gastronomiczno-noclegową oraz dobrą 
infrastrukturą komunikacyjną i techniczną. Teren siedmiu gmin „Krainy Dinozau-
rów” połączony jest gęstą siecią oznakowanych szlaków rowerowych, które prowadzą 
zarówno po leśnych ścieżkach jak i przez malownicze wioski i miasteczka.
 Rzeka Mała Panew ze względu na swój wyjątkowy charakter nazywana jest „Opol-
ską Amazonką” ponieważ ma wiele cech rzeki górskiej. Jej malownicze zakola kryją 
wiele niespodzianek i niezapomnianych widoków. Spływ Małą Panwią to niesamowita 
przygoda zarówno dla rodzin z dziećmi jak i miłośników sportów wodnych i mocnych 
wrażeń. Na terenie Krainy Dinozaurów znajduje się kompleks Jezior Turawskich, które 
są rajem dla fanów sportów wodnych takich jak żeglarstwo i kajakarstwo oraz amato-
rów wodnych kąpieli oraz wędkarzy.
 Ponad 60% powierzchni obszaru stanowią lasy. W granicach Lasów Stobrawsko-
-Turawskich znalazło się kilka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz obszary 
zakwalifikowane jako użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Występuje tutaj wiele 
chronionych gatunków roślin i zwierząt. Lasy Stobrawsko-Turawskie, ze względu na 
przewagę borów sosnowych mających duże walory bioterapeutyczne (działają kojąco, 
przeciwastmatycznie i odkażająco), posiadają duże znaczenie dla turystyki i wypo-
czynku mieszkańców okolicznych miast. 
 Niezwykłą atrakcją jest również teren odkryć paleontologicznych w Krasiejowie, 
gdzie odnaleziono wiele skamieniałych szczątków prehistorycznych zwierząt. Jednym 
z najcenniejszych znalezisk są kości „śląskiego jaszczura z Opola”(Silesaurus Opo-
lensis) –przedstawiciela linii genealogicznej dinozaurów i najstarszego pradinozaura 
w Europie. Dziś w miejscu wykopalisk można spędzić czas w JuraParku – wspaniałym 
parku rozrywki, który łączy zabawę z nauką oraz zwiedzić pawilon paleontologicz-
ny. Zabezpiecza on największe w Europie skamieniałości triasowych płazów i gadów, 
które można oglądać przez przeszkloną podłogę. Ekspozycja pt.: „Świat Opolskiego 



2

Dinozaura” ma charakter „in situ”. Jest to jedyne muzeum na świecie, które stoi nad 
czynnym stanowiskiem paleontologicznym. 
 Informacje o zasobach przyrodniczych terenu zostały zebrane w ramach działa-
nia LGD „Kraina Dinozaurów” i opracowane w formie inwentaryzacji przyrodniczej, 
którą można znaleźć na stronie internetowej www.krainadinozaurow.pl, w zakładce 
Inwentaryzacja
 Na terenie „Krainy Dinozaurów” można odnaleźć również bogate i często unika-
towe zasoby hutnictwa, które stanowią jeden z najcenniejszych, charakterystycznych 
dla naszego regionu elementów. Na naszym terenie istnieją zarówno ślady najstarszego 
okresu hutnictwa jak i początków rozwoju nowoczesnego hutnictwa w wieku XVII 
i XVIII. Produkcja hutnicza na tym obszarze stała się jedną z najbardziej znaczących 
gałęzi gospodarki, a tym samym motorem rozwoju miejscowości na terenie Krainy 
Dinozaurów. 
 Huta Małapanew w Ozimku, kiedyś zwana Królewską, jest najstarszym zakładem 
hutniczym w Polsce, a jednym z najstarszych w Europie, który od momentu swojego 
powstania działa do dnia dzisiejszego. Minęło już ponad 250 lat od czasu, kiedy na roz-
lewiskach Małej Panwi, pomiędzy wsiami Krasiejów i Schodnia w powiecie opolskim, 
zaczęto wytapiać rudę żelaza. Założenia urbanistyczne architektury przemysłowej 
Ozimka i Jedlic oraz zabytki z nimi związane, które przetrwały do dnia dzisiejszego 
są unikatem w skali europejskiej. Niezwykłą atrakcją jest najstarszy w Europie wiszący 
most żeliwny, wykonany w 1827 r. w Hucie „Małapanew” według projektu inspektora 
maszynowego Schotteliusa - wspaniałe dzieło kunsztu inżynierskiego i hutniczego. 
Atrakcją turystyczną jest również dawny kanał hutniczy w Kolonowskiem - to jeden 
z najstarszych zabytków przemysłu hutniczego nie tylko w mieście, ale również na 
Śląsku. Dziś kanał od dawna już nie jest eksploatowany i został po części zasypany. Na 
istniejących odcinkach wciąż jednak stanowi malownicze urozmaicenie krajobrazu.
Te i wiele innych informacji dotyczących hutnictwa na obszarze Krainy Dinozaurów moż-
na znaleźć w opracowanej Inwentaryzacji zabytkowych obiektów związanych z tradycjami 
hutniczymi na stronie internetowej Stowarzyszenia www.krainadinozaurow.pl, w zakład-
ce Inwentaryzacja.
 Na terenie Krainy Dinozaurów można również odnaleźć wiele cennych zabytków 
architektury sakralnej i wiejskiej. Najbardziej znane to drewniane kościoły: w Bier-
dzanach, Radawiu, Dobrodzieniu, Zakrzowie Turawskim oraz murowane m.in. Ko-
ściół ewangelicki z 1819 r. w Ozimku - późnoklasycystyczny, zabytek klasy zerowej, 
Kościół pw. Świętego Bartłomieja w Kielczy, neobarokowe kościoły w Krasiejowie 
i Dębiu, Kościół p.w. Św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich i wiele innych. 
Warte obejrzenia są również: 
•	 Zespół pałacowo–parkowy w Radawiu. Pałac klasycystyczny z 1848–1852 r., któ-

ry otacza zabytkowy park, ciągnący się na zachód wzdłuż głęboko wciętej doliny 
Radawki. 

•	 Zespół pałacowo – parkowy w Zębowicach pochodzący z początku XIX wieku.
•	 Zameczek Myśliwski w Zawadzkiem
 Wybudowany przez hrabiego Andrzeja Renarda w 1856 r. przy rezerwacie zwie-

rzyny leśnej. Zameczek ten na mapie z 1909 r. nosił nazwę „Jagdschloss Malepar-
tus”. Do 1880 r. znajdowała się w nim siedziba Nadleśnictwa a obecnie mieści się 
w nim Dom Pomocy Społecznej

•	 Zespół pałacowo-parkowy w Dobrodzieniu – obecnie „Park Hotel”
 Pałac wybudowany  w latach 1848-1849 w stylu neoklasycystycznym 
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•	 Zespół dworsko-parkowy w Bzionkowie
 Założony w II połowie XIX w. składa się z zabudowań dworskich  oraz części po-

rośniętej roślinnością drzewiastą
•	 Barokowy pałac wraz z parkiem dworskim w Turawie 
•	 Budynek Nadleśnictwa Zawadzkie
•	 Młyn wodny u Thiela w Żędowicach
 Młyn jest w posiadaniu rodziny Thielów od roku 1864. Jest to jedyny w okolicy 

młyn tego rodzaju. Chociaż nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji, wszystkie 
maszyny i urządzenia zostały zachowane w oryginalnym stanie. Część zabytkowa 
młyna dostępna jest dla zwiedzających. Od 1983 budynek jest własnością Mu-
zeum Wsi Opolskiej, a dzięki przeprowadzonym remontom przystosowany został 
do celów kulturalno-oświatowych. 

•	 Dzwonnica w Kielczy
 Dzwonnica z XIX w. prawdopodobnie z najstarszym dzwonem na Śląsku. 
•	 Zabytkowy most z 1610 r. w Dobrodzieniu
 Najstarszy zachowany zabytek Dobrodzienia wybudowany w 1610 r. z kamienia 

łupanego 
•	 Ratusz Miejski w Dobrodzieniu z 1848 r.
 Wybudowany  po wielkim pożarze z 1846 r. w latach 1848-1849 w stylu neoklasy-

cystycznym.

Informacje o zabytkowych obiektach historycznych i kulturowych zostały również 
zgromadzone w formie inwentaryzacji, którą można znaleźć na stronie internetowej 
www.krainadinozaurow.pl, w zakładce Inwentaryzacja

 Z lokalną historią i tradycją można zapoznać się również odwiedzając izby re-
gionalne i muzea. Obiekty te zostały połączone szlakiem wytyczonym w ramach zre-
alizowanego przez LGD, wspólnie z dwoma partnerskimi LGD czeskimi, projektu pt. 
„Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania”. Utworzona ścieżka obejmuje obiekty 
znajdujące się na terenach poszczególnych partnerów projektów, które zostały wyty-
powane jako szczególnie warte poznania i pokazania turystom. Na terenie LGD Kraina 
Dinozaurów wytypowano 14 obiektów, na terenie MAS Mohelnicko i MAS Rozvojové 
partnerství Regionu Hranicko po dwa obiekty.

Na trasie utworzonej ścieżki znajdują się:
LGD „Kraina Dinozaurów”
•	 Siedziba Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” 
•	 Muzeum paleontologiczne w Krasiejowie 
•	 Most żelazny w Hucie Małapanew i Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi 
•	 Regionalna izba śląska im. Konrada Mientusa w Dańcu 
•	 Izba muzealno-kolekcjonerska w Dębskiej Kuźni 
•	 Wiejska izba regionalna w Ligocie Turawskiej 
•	 Kościół rzymskokatolicki pw. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach 
•	 Chłopska Wspólnota Gruntowa Karczmy i Wspólnota Lasów Drobnowłościań-

skich w Kadłubie Wolnym 
•	 Gminna izba regionalna w Zębowicach 
•	 Izba regionalna w Dobrodzieniu 
•	 Zabytkowa chata w Kielczy 
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•	 Regionalna izba tradycji w Zawadzkiem 
•	 Zameczek myśliwski „Malepartus” Zawadzkie – Kąty
•	 Izba regionalna historii lokalnej w Kolonowskiem 
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko 
•	 „Muzeum ing. Bohuslava Fuchs e” Has ičská Zbrojnice 
•	 „Historie Potštátska” – Zámek Potštát 
MAS Mohelnicko
•	 „Hřebečský grunt” Statek Studená Loučka 
•	 „Expozice ručních řemesel” – Mohelnice

Bliższe informacje o tych obiektach można znaleźć na stronie internetowej Stowarzy-
szenia www.krainadinozaurow.pl oraz na stronie www.turystykaopolska.pl. 
Na stronie www.turystykaopolska.pl można również znaleźć informacje niezbędne dla 
turystów chcących odwiedzić nasz region – zamieszczono tutaj kompleksową ofertę 
funkcjonujących obiektów noclegowych, gastronomicznych oraz agroturystycznych.

Wszystkich odwiedzających zachęcamy również do spróbowania tradycyjnych produktów 
i potraw regionalnych serwowanych przez lokalne restauracje oraz gospodarstwa agrotu-
rystyczne. Do charakterystycznych potraw kuchni śląskiej naszego terenu należą:
•	 zupa z nudlami lub einlaufem – rosół z makaronem lub lanym ciastem,
•	 rolada z modrą kapustą (blaukraut) i kluskami śląskimi, 
•	 kołocz śląski, (ciasto drożdżowe z posypką i nadzieniem – z serem, makiem, jabł-

kiem lub suche), 
•	 zupy: siemioniotka, rybna, grochowa, grzybowa, 
•	 kompot z suszonych owoców, 
•	 mołcka - śląskie danie wigilijne,
•	 makówka – śląskie danie wigilijne, 
•	 szpajza – deser z jajek
•	 kreple - pączki, 
•	 chrust – faworki, 
•	 kartoffelsalat (w niektórych miejscowościach szałołt)– sałatka ziemniaczano-ja-

rzynowa – potrawa, której nie mogło zabraknąć na żadnym przyjęciu.
•	 wodzionka (brotzupa) lub germużka – zupa z chleba,
•	 żur – zupa na zaczynie z maki żytniej,
•	 krupnioki, żymloki, leberwurst, presswurst – tradycyjne wyroby po świniobiciu, 
•	 ser smażony (szmorkejza, szmora) – przegliwiały biały ser przesmażony z kmin-

kiem, czosnkiem lub bez dodatków smakowych,
•	 eintopf – gęsta zupa, z dodatkiem warzyw oraz mięsa,
•	 pańćkraut z żeberkami – masa ziemniaczano – kapuściana, podawana z gotowa-

nymi żeberkami.
•	 polywka 
Na terenie działalności Stowarzyszenia odbywają się również cykliczne imprezy kultu-
ralne, rozrywkowe i sportowe które umożliwią odwiedzającym zapoznanie się z miej-
scowymi zwyczajami. Do najpopularniejszych należą
•	 Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej w Kolonowskiem
•	 Wodzenie niedźwiedzia, Babski Comber, Pogrzebanie basa
•	 Konkursy kroszonkarskie (Turawa, Ozimek, Kolonowskie, Chrząstowice)
•	 Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy
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•	 Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa
•	 Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Et-

nicznych „Źródło” w Dobrodzieniu
•	 Malarsko – rzeźbiarskie Plenery Artystyczne w „Uroczysku” w Dylakach
•	 Spływy Kajakowe Małą Panwią
•	 Śląska Biesiada Literacka w Zębowicach
•	 Konkurs Gwary Śląskiej - Śląskie Beranie w Żędowicach
•	 Imprezy sportowe, biegi, zawody hippiczne, żeglarskie, zawody wędkarskie, rajdy 

rowerowe
•	 Zawody sikawek konnych w Szemrowicach, 
•	 Zlot pojazdów pożarniczych w Główczycach
•	 Dożynki wiejskie, gminne, festyny

 W „Krainie Dinozaurów” pracują i tworzą swoje dzieła również lokalni artyści 
i twórcy ludowi, można wciąż także spotkać przedstawicieli rzadkich już dziś zawo-
dów. Aby zachować pamięć o nich przygotowano inwentaryzację dotyczącą artystów 
ludowych i ginących zawodów na terenie LGD „Kraina Dinozaurów” na podstawie 
której powstała publikacja pod tym samym tytułem. 
 Przeprowadzone wywiady dostarczyły wielu cennych informacji o ludziach, któ-
rzy kultywują tradycje naszego regionu poprzez swoją działalność zawodową lub hob-
bystyczną. Wiele z tych osób bierze udział w różnego typu wystawach, konkursach, 
targach promując teren nie tylko naszego LGD ale i całej Opolszczyzny. Ich działal-
ność i pasja sprawia, że nasz region jest rozpoznawalny nie tylko w kraju ale także 
poza jego granicami. Niektóre z zawodów, których przedstawicieli udało się odnaleźć 
można zaliczyć do zawodów bardzo już dzisiaj rzadkich lub ginących. 
 Opracowanie to można również znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia 
www.krainadinozaurow.pl, w zakładce Inwentaryzacja.
 
 Zapraszamy wszystkich, których udało nam się zainteresować naszym rejonem 
do odwiedzenia nas i skorzystania z oferowanych przez nas atrakcji. Dla ułatwienia 
zorganizowania pobytu na terenie Krainy Dinozaurów zostały opracowane i wydane 
pakiety turystyczne, które uwzględniają różny typ i oczekiwania turystów. Oferta Kra-
iny Dinozaurów skierowana jest kilku grup turystów: aktywnych, biznesowych, grup 
szkolnych, miłośników legend i zagadnień kulturowych oraz zwolenników wypoczyn-
ku na wsi. Przygotowanych zostało 8 ofert pobytowych o różnej długości – od 1 do 4 
dni (lub opcjonalnie więcej) w 7 różnych gminach Stowarzyszenia. Oferty dostoso-
wane są do zróżnicowanych potrzeb turystów – dla lubiących aktywny wypoczynek 
przygotowane są trasy kajakowe, ścieżki rowerowe, rejsy po jeziorach, dla lubiących 
zwiedzać – wycieczki do najbardziej znanych miejsc, muzeów i izb regionalnych, dla 
wycieczek szkolnych – zielone szkoły i pakiety edukacyjne dotyczące historii i kultury 
obszaru, dla chcących poznać lokalne tradycje – pobyty w gospodarstwach agrotury-
stycznych organizujących pokazy i warsztaty kulinarne, artystyczne i ekologiczne.

Przygotowanych zostało 8 różnych ofert pobytowych:
•	 „Dwa dni szalonych przeżyć w Dolinie Małej Panwi bez ograniczeń”
•	 „Przygoda i twórcza zabawa w Krainie Dinozaurów”
•	 „Agro-relax”
•	 „Warsztaty w ramach Szkoły Ginących Zawodów”
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•	 „Zielone szkoły nad Jeziorem Turawskim”
•	 „Weekend dzikich przyjemności”
•	 „Czy na wsi może być zdrowo i wesoło…?”
•	 „3 x R – Radość, Relaks, Regeneracja”

 Pakiety oferują pobyt w gospodarstwach agroturystycznych, ekologicznych, 
ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach. Wszystkie miejsca oferujące bazę nocle-
gową i gastronomiczną należą do sieci Zielone Gościńce” – marka Zielone Gościńce 
jest gwarancją jakości i rzetelności usług, jest budowana na bazie wybranych gospo-
darstw agroturystycznych, małych hoteli i pensjonatów, zajazdów, karczm i obiektów 
kulturowych. Oferty pobytowe umożliwiają zarówno odwiedzenie miejsc związanych 
z kulturą i historią regionu – zwiedzanie huty w Ozimku, najstarszego mostu wiszą-
cego, huty szkła w Jedlicach, zwiedzanie izb regionalnych funkcjonujących w każdej 
z gmin obszaru Krainy Dinozaurów, obiektów zabytkowych, cmentarzy, JuraParku 
z pawilonem paleontologicznym, pokaz dokumentów Wspólnoty Chłopskiej Wsi 
Kadłub Wolny, jak i zorganizowanie warsztatów tematycznych – kurs gwary śląskiej, 
proces technologiczny w tłoczni soków, szkoła ginących zawodów (wycinanki, bibuł-
karstwo), warsztaty kulinarne (produkty regionalne). Informacje o pakietach umiesz-
czone są na stronach internetowych urzędów gmin, LGD – www.krainadinozurow.pl, 
gospodarstw agroturystycznych.
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Nad Małą Panwią

Bogactwa przyrodnicze  ,,Krainy Dinozaurów’’ Widok na Jeziora Turawskie 

Lasy i rzeka Mała Panew z lotu ptaka
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Przystań kajakowa

Wykopaliska paleontologiczne i Jura Park w Krasiejowie 
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Porcelana opolska

Oznakowanie szlaków rowerowych
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Kroszonki 
opolskie

Obrzędy świętojańskie
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„Moja wieś – moje miejsce”
Konkurs dla gimnazjalistów z terenu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”

 Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” organizuje doroczny konkurs dla 
uczniów szkół gimnazjalnych z terenu LGD pod tytułem „Moja wieś – moje miejsce”. 
Do tej pory odbyły się już cztery edycje konkursu.

Przedmiotem konkursu jest praca autorstwa ucznia, wykonana pod opieką nauczycie-
la, prezentująca w oryginalny sposób jedną z trzech kategorii konkursowych: 
•	 „Ciekawe miejsce LGD „Kraina Dinozaurów”; 
•	 „opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę i historię terenu LGD”; 
•	 „osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się bądź przyczynia do rozwo-

ju lub promocji obszaru Krainy Dinozaurów”.

Cele przedsięwzięcia:
•	 zainteresowanie młodzieży sprawami lokalnymi
•	 zdobycie informacji na temat ciekawych a nieznanych do tej pory osób, miejsc 

i legend znanych mieszkańcom LGD
•	 uzyskanie opisów i zdjęć szczególnych miejsc, osób z ternu LGD, opowiadań, le-

gend
•	 zdobycie materiałów do stworzenia publikacji promujących teren LGD
•	 promocja działalności Stowarzyszenia wśród mieszkańców
•	 promowanie autorów najciekawszych prac ukazujących nowe, twórcze spojrzenie 

na znane lokalnie atrakcje
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„Moja wieś, moje miejsce III”

 Trzecia edycja konkursu odbyła się w roku 2012. Na konkurs zgłoszono 36 prac. 
W sumie wzięło w nim udział 38 uczestników pod okiem 15 nauczycieli. Zgłoszono 8 
prac w kategorii „Opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę i historię terenu 
LGD”, 18 prac w kategorii „Ciekawe miejsce LGD „Kraina Dinozaurów” oraz 10 w ka-
tegorii „Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się bądź przyczynia do rozwoju 
lub promocji obszaru Krainy Dinozaurów”. 

Prace opiniowała grupa specjalistów:
•	 Elżbieta Kaliszan (gmina Chrząstowice)
•	 Sabina Skrabania (gmina Zawadzkie)
•	 Jolanta Mrochen (gmina Kolonowskie)
•	 Czesława Gola (gmina Ozimek)
•	 Teresa Żulewska (gmina Turawa)
•	 Agnieszka Hurnik (gmina Dobrodzień)
•	 Dorota Wons (gmina Zębowice)

Gimnazja reprezentowane w konkursie:
•	 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem
•	 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach
•	 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach
•	 Gminny Zespół Szkół - Gimnazjum nr 1 w Ozimku
•	 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni
•	 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
•	 Publiczne Gimnazjum w Turawie

 Gala podsumowująca konkurs odbyła się dnia 30 maja 2012 r. w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem. Na podsumowaniu pojawili się uczniowie wszyst-
kich gimnazjów biorących udział w konkursie wraz z opiekunami prac. Wszystkim 
laureatom wręczono nagrody a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom 
i drobny upominek. Na galę zaproszono również osoby, które były bohaterami prac 
w kategorii „Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się bądź przyczynia do 
rozwoju lub promocji obszaru Krainy Dinozaurów”. 
 W gali wzięli udział również zaproszeni goście – przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego, włodarze i przedstawiciele gmin Stowarzyszenia, dyrektorzy szkół i domów 
kultury.
 Na zakończenie nauczyciele i uczniowie PG w Zawadzkiem przygotowali program 
artystyczny – inscenizację fragmentu „Dziadów” Adama Mickiewicza. Dla wszystkich 
uczestników gali organizatorzy przygotowali drobny poczęstunek.
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Gala podsumowująca konkurs „Moja wieś - moje miejsce” 2012
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„Moja wieś, moje miejsce IV”

 W 2013 roku odbyła się czwarta edycja konkursu. Na konkurs zgłoszono 40 prac. 
W sumie wzięło w nim udział 45 uczestników pod okiem 17 nauczycieli. Zgłoszono 9 
prac w kategorii „Opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę i historię terenu 
LGD”, 17 prac w kategorii „Ciekawe miejsce LGD „Kraina Dinozaurów” oraz 14 w ka-
tegorii „Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się bądź przyczynia do rozwoju 
lub promocji obszaru Krainy Dinozaurów”.
 
Prace opiniowała grupa specjalistów:
•	 Elżbieta Kaliszan (gmina Chrząstowice)
•	 Barbara Skwara (gmina Zawadzkie)
•	 Jolanta Mrochen (gmina Kolonowskie)
•	 Beata Bogacz-Woźniak (gmina Ozimek)
•	 Teresa Żulewska (gmina Turawa)
•	 Alicja Włodarz-Kempa (gmina Dobrodzień)
•	 Dorota Wons (gmina Zębowice)

Gimnazja reprezentowane w konkursie:
•	 Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zawadzkiem
•	 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach
•	 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach
•	 Gminny Zespół Szkół - Gimnazjum nr 1 w Ozimku
•	 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni
•	 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
•	 Publiczne Gimnazjum w Turawie
•	 Publiczne Gimnazjum w Kolonowskiem

 Gala podsumowująca konkurs odbyła się dnia 29 maja 2013 r. w Gminnym Ze-
spole Szkół - Gimnazjum nr 1 w Ozimku. Gala rozpoczęła się od przedstawienia 
przygotowanego przez uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Ozimku pt. „Śląsku nasz”. 
Wzięli w niej udział uczniowie wszystkich gimnazjów biorących udział w konkursie 
oraz nauczyciele - opiekunowie prac. Laureatom konkursu wręczono nagrody a każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Na galę zaproszono 
również osoby – bohaterów prac w kategorii „Osoba, która w szczególny sposób przy-
czyniła się bądź przyczynia do rozwoju lub promocji obszaru Krainy Dinozaurów”, 
którym wręczono pamiątkowe statuetki.
 Wśród uczestników gali znaleźli się również zaproszeni goście - gospodarze 
i przedstawiciele gmin Stowarzyszenia, dyrektorzy szkół i domów kultury, reprezen-
tanci gimnazjów i osoby oceniające prace.
 Na zakończenie gali nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Ozimku przygotowali 
drobny poczęstunek dla wszystkich uczestników.
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Gala podsumowująca konkurs „Moja wieś - moje miejsce” 2013
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„MOJA WIEŚ – MOJE MIEJSCE III”

Kategoria: 
CIEKAWE MIEJSCE LGD „KRAINA DINOZAURÓW”

MIEJSCE I

„RADAWIE NA PRZEDWOJYNNYCH WIDOKÓWKACH”
Autor: Bartosz Grabowski

ZGS w Zębowicach
Opiekun: Iwona Grabowska

 „Niech Ślązak narodowość swą lubiący pozna ojców swoich, 
ich czyny, ich obyczaje.”
Józef Lompa

 Moja muter kołzała mi napisać, ze joł je taki konsek inny niż normalne bajtle. 
Łoni lubiom w bala grać, a joł ino bych cytoł i ludzi mordowoł, coby łosprawiali ło do-
wnych casach. Niekiedy tyz na mnie w doma rycom okropnie jak swoca stare strzympy 
i rychtuja w izbie muzeum. Ale joł to wszystko przetrzimia, bo mój hajmat je nołważ-
niejsy dlo mnie. Mój mały hajmat to je to, co widza dziynnie bez łokno, ta mojoł małoł 
wiejś, ftoroł zwie się Radołw (Radawie).
 Ideja ło cym pisać dała mi moja ołma, wtoro mo zy mnom ciynske zycie. Ołma 
padała mi tak: „Naśrajbuj synek ło Radawskyj gryftności, wela to śklepów piyrwej we 
wsi boło, wela gryfnych, ciekawych placów. Od ołmy właśniy mom kans, richtig sta-
rych zdjynć, takich jesce za Niemca robionych. Take zdjyncia zbiyrom łod malyńkości, 
a teraski mi się przidajom. Połosprawiom Wom o dołwnych postkartach z Radawia. 
Konsek zejch juz ich nazbiyroł, ale niy mom tyj nołważniejsej, na wtorej je nasa chałpa, 
wtoroł moł 102 lata. Kiedyś u nołs boł dom rechtora” potym śklep i biblioteka. 
 Za Niemca wysło kans takich kart, prawie kozdo wiejś je aby na jednej. Mogom być 
richtig fajnom lekcjom historii, bezto myśla, ze warto się konsek nad nimi pochylić.

Piyrsom kartom z Radawia, ło ftorej 
się połosprawiomy, je ta wyzyj. Napis 
na pejstrzodku z niymieckiygo „Gruß 
aus Radau O.-S.” po nasymu- „Pozrdo-
wiynia z Radawia, Górny Ślonsk”. Na 
piyrwsym zdjynciu je radawski kościół. 
Tyn kościół je richtig stary, bo moł juz 
bez piynćset lołt. Je łon drewniany, a juz 
za Niemca boł zabytkowy, bo za darmo 
na tyj karcie przeca nie je. Pod zdjyn-
ciym kościoła je dołwno skoła. Łona je 
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budowanoł pod koniec XIX w. Moja ołma (ur.1924) jescy się w niej ucoła. Rechtorym 
tyj skoły za Niemca boł Paul Czech. Dzieci ucoły się jyno we dwóch klasach, bezto 
boło konsek ciasno. Po 1945 roku tyn budynek łostoł prozny, bo łotwarli w 1938 roku 
nowoł skoła. Dziynki staraniom radawików, (mojego ołpy Józefa Kontnego tyz), zro-
bili z tyj skoły fara dla ksiyndza. Radawskiy ksiynzoski miynskajom tam do dzisiej. 
Kole skoły je Schloß, cyli zomek. Zomek tyn postawioł w połowie XIX w. Ludwik von 
Schmakowsky. Od 1917 roku boł on własnościom Balthazara von Aulock, wtory go 
odziedicoł po Schmakowskim. Nad zomkiem je zdjynciy srogyj chałpy. Podpisane je 
Gasthaus, cyli gospoda. Ta chałpa nołlezała do rodziny Fronzek. Razym ze gospodom, 
konsek dalej na lewo mieli łoni sala, we wtorej się tańcowało. Po wojnie Froncki go-
spoda zawarli. Rodzina Fronzek miyskała w Radawiu od pokolyń, ale ostatniy Fronzki 
umarli w latach 70-tych XX w. Całe scynściy ze Fronckownia dostała się w dobre ryn-
ce, tero właścicielym je Roman Warzecha, wtory moł tam stolarnia. Właśnie dziynki 
niemu ta karta udało mi się zdobyć.
 Sam momy nastympnoł karta z Radawia. Napis kole piyrsego zdjyncia „Grutza’s 
Backerei und Warenhandlung”, cyli po nasymu śklep i piekarnia łod Gruce. Grutza 
wybudowoł ta chałpa na pocontku XX w. Przed wojnom boł tam śklep i piekarnia, ale 
tyz tzw. hausback. Wyglondało to tak, ze ludzie ze wsi przynosili swojy ciasta i chleby, 
a Grutza piyk jy w piecu (piyrwej nie kozdy mioł porządny wieloch w chałpie). W casie 
wojny familijo Grutzów flichtowała, a potym za Polska niy mogli już nazołt otworzyć 
śklepu. Mieli za to gospoda, ale jyj na tyj kartce przeca niy ma. Terozki właścicielem tyj 
chałpy je Ginter Śliwa, wtory je wnukiem Grutzy. 
 We samym pejstrzodku tyj karty momy Försterei, cyli fejśtrownia. Niewiela wiam 
ło tyj chałpie. Na pewno boła już za Niemca i miyskoł w niej fejśter. Moja ołma godoł, ze 
piyrwej fejster boł richtig sanowany we wsi, tak samo jak farorz i rechtor. Do tych trzech 
ludzi zawse się nosioło kołoc z wesela, a casym nawet jak wtoś bioł świnia, to i krupno-
ki, i zymloki im zaniośli. Terozki je ona piyknie wyremontowanoł, a nołlezy do Lasów 
Państwowych, miynsko w niej nas fejśter Krzysztof Janik. W prawym górnym rogu karty 
je zdjyncie masarnie (niem. Fleischerei) i śklepu (Warenhandlung) łod Plewnie. Moja 
ołma pamiyntoł ta masarnia i śklep. Spominoł ze miynso zawse boło świyze i dobre. 
Terozki ta chałpa moł Joachim Jończyk, potomek Plewniow. Resta łobrozkow zejch już 
łopisoł prandzyj, ale ino przipomnia, ze widzimy tam szlos, skoła i kościół.
 To je, podug mie, nołgryfniejso karta z Radawia. Na piyrwsym zdjynciu je śklep 
Janiela. Wybudowoł go w 1926 roku ojciec Bruna Janiela, łod wtorego mom ta kar-
ta. Obecnie je tam śklep „Lewiatan”. Na drugym zdjynciu je gorzelnia i fabryka tzw. 
kartoffelflockenfabrik. Produkowało się tam gorzoła z kartofli, robioł tam tyz mój 
ołpa- Johann Katzmarek. Pan Janiel spominoł, ze jak Ruse wlazły do Radawia w 1945 
roku, wzionli cały tyn spirytus do Zymbowic i tam wlołli go do rzyki. Boło to bardzo 
paskudnie, bo ludzie się przi tym narobili. Kartofelfloki boły to siajbki kartofli, choby 
chipsy, wtore boły suche, ale wystarcoło jy zaloć gorkom wodom i boły gotowe do fu-
trowania gadziny. Na spodku miyndzy kościołym a zomkiym je małe zdjynciy, blank 
niewyraźne. Widać napis „Kriegerdenkmal”. Kriegerdenkmal boł to pomnik poległych 
w piyrsyj wojnie światowyj. Jak się dobrze przijrzicie, to na pejstrzodku widać krziz. 
Kriegerdynkmal boł nad stawym, naprzeciwko śklepu łod Grutze. Postawiyli go po 
piyrsyj wojnie światowej chopy z Krieger Vereinu, cyli związku kombatantów wojen-
nych (ołpa Kontny tyz do nich nołlezoł). Po wojnie wtoś zniscoł tyn dynkmal. Po-
trzaskoł kamień, porwoł pocik i zniknął. Nołbarzyj możliwe zdowoł się, ze komuniści 
kołzali go komuś zniscyć.
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 Na koniec mojego łosprawianio chciołbych pejdzieć, ze mój hajmat umiyro. Mo-
dzi ludzie wyjyzdzajom do miast i za granica. Piyrwej Radawiy boło połne zycioł, 
durch coś się dzioło. Boła robota na miejscu, a teraski som jyno dwa śklepy. Mom 
nadzieja ze mojy pisaniy zachynci ludzi do jezdzynioł sam, ale tyz modych radawików, 
coby stond nie uciekali, jyno patrzeli coś dlo wsi zrobić. Mojy karty pokazujom, ze jak 
się chce, to idzie. 

Źródła:
 - E. Cichoń, M. Dedyk, Wielka księga ziemi zębowickiej, Zębowice 2010
 - red. Norbert Hober, Rzeka, która łączy…, Olesno – Gliwice 2003
 - red. Krystian Czech, Ze Śąskiem na ty 2, Łubniany 2006
 - wywiad z Martą Kontny, mieszkanką Radawia 
 - wywiad z Brunonem Janielem, mieszkańcem Radawia
 - wywiad z Ireną i Romanem Warzechami, mieszkańcami Radawia

MIEJSCE II

„OD „DZWONKA” DO DUŻEGO KOŚCIOŁA
DROGA WIARY DAWNYCH ŻĘDOWICZAN”

Autor: Michał Włodarz

ZGS w Żędowicach
Opiekun: Anita Stachowska

W grudniu ubiegłego roku moja parafia, Żędowice, 
w końcu doczekała się konsekracji naszego – jak 
mówimy – „nowego kościoła” pod wezwaniem 
Matki Boskiej Bolesnej. Z tej okazji przeprowadzo-
no w nim gruntowny remont, po którym spełnił on 
wszystkie kanoniczne warunki, aby mogła odbyć 
się wspomniana konsekracja. Nie obyło się oczywi-
ście bez czasowych utrudnień związanych z re-
montem, ale nikomu z wiernych nawet do głowy 
nie przyszło narzekać. Podczas nabożeństwa kon-
sekracyjnego zaczęło nękać mnie pytanie – jak to 
się właściwie zaczęło? 
W moim domu, pewnie jak w każdym, najlepszym 

źródłem informacji jest babcia. Dlatego natychmiast po powrocie z kościoła zarzuci-
łem ją mnóstwem pytań dotyczących historii naszej parafii. Babcia powiedziała mi, że 
nasz kościół czekał na konsekrację wiele lat. I to właśnie dzięki ostatniemu remontowi 
stało się możliwe poświęcenie go Bogu. 
 Po długim namyśle postanowiłem przejść „drogą wiary dawnych żędowiczan”, 
odwiedzając związane z nią miejsca. Wyruszyłem ulicą Strzelecką w stronę „Bebli-
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kowej drogi”. Śmieszna nazwa - prawda? Ciekawiło mnie, skąd się wzięła. I znowu 
zaczerpnąłem informacji z wiarygodnego źródła. Nie, nie z Internetu, tylko od mojej 
babci. Wytłumaczyła mi ona, że ludzie idący na mszę w czasie długiej i żmudnej drogi 
mówili, plotkowali - czyli po śląsku „beblali”, umilając sobie w ten sposób drogę. Oka-
zuje się zatem, że oryginalna nazwa wzięła się z potocznej mowy… 
 Niby proste, ale nie zawsze można trafić samemu z odpowiedzią - dlatego warto 
pytać. 
„Przy tej drodze znajduje się bardzo istotny punkt – mówi babcia – mała, dwukon-
dygnacyjna kapliczka zwana „Dzwonkiem”. Nazwa wywodzi się od małej sygnaturki 
znajdującej się na jej szczycie. 
 Została wybudowana najprawdopodobniej w XVIII wieku i odgrywała w życiu 
żędowiczan bardzo ważną rolę. W tym miejscu odprawiano nabożeństwa ku czci Naj-
świętszej Marii Panny oraz - na głos sygnaturki („dzwonka”) - gromadzono się, aby 
razem wyruszyć na mszę świętą do oddalonej o 11,5 km Jemielnicy. Dlaczego dawni 
żędowiczanie właśnie tam szli? „Nie dlatego, że jemielnicki kościół był większy czy 
ładniejszy, albo tamtejszy proboszcz głosił głębsze kazania” – wyjaśnia babcia. „Po 
prostu w Żędowicach nie było kościoła!” Dzisiaj owa sygnaturka znajduje się na placu 
kościelnym i nosi ślad II wojny światowej – dziurę po kuli.
 Na granicy Żędowic z Barutem do dziś znajduje się krzyż żegnający ludzi udają-
cych się na „pielgrzymkę” do Jemielnicy. „W krzyżu jest nadzieja nasza” - głosi na nim 
napis.
 Droga do Jemielnicy była długa, męcząca, a w lasach czyhały dzikie zwierzęta. 
Zimy były mroźne, a nie wszystkich było stać na powozy i grube futra. Wierni nie mieli 
łatwo. 
 Uważam, że niewielu z nas odważyłoby się wybrać dziś w taką podróż. Jak silna 
musiała być zatem ich wiara!
 „Teraz musisz udać się pod mały kościółek – mówi babcia – bo to dalsza część 
historii”. Jak się okazuje, w XIX wieku mieszkańcy Żędowic zaczęli starania o przyłą-
czenie wsi do parafii w sąsiedniej Kielczy. Wnieśli o to prośbę do biskupa, który wy-
raził swoją zgodę. Niestety jednak - „nic, co dobre, nie trwa wiecznie”. Gdy księża 
z Kielczy przeszli na stronę Kulturkampfu, mieszkańcy Żędowic, na znak sprzeciwu, 
zaczęli znowu odprawiać nabożeństwa maryjne przy swoim „Dzwonku”. Opuszczeni 
duchowo wierni na szczęście znaleźli opiekuna. Ich sytuacją zainteresował się ksiądz 
Lebek z parafii w Wiśniczu. 
 Zgromadził on delegację składającą się z poważanych żędowiczan i wysłał ich 
do biskupa z ponowną prośbą o stworzenie parafii w Żędowicach. Mimo sprzeciwu 
proboszcza z Kielczy wierni uzyskali wtedy zgodę na wybudowanie w Żędowicach 
tak zwanej Bethalle, czyli sali modlitewnej. „Według legendy – mówi babcia – pewien 
żędowicki gospodarz, prowadząc bydło zauważył, że krowy w pewnym miejscu jego 
pola klękają i nie można ich zmusić do ruszenia w dalszą drogę. Odczytał to jako znak 
Boga i podarował swoje pole pod budowę domu modlitwy”. Nie mając żadnych specja-
listycznych narzędzi, ale za to wiele wiary, chęci i motywacji do działania, praktycznie 
natychmiast mieszkańcy rozpoczęli budowę, która bardzo szybko postępowała. Po jej 
ukończeniu, w 1886 roku, nie uzyskali takiego efektu, o jaki im - według mnie - cho-
dziło. Marzyli przecież o świątyni. Jednak budowla ta dobrze służyła mieszkańcom 
Żędowic, przetrwała do dziś i obecnie wszyscy mieszkańcy znają ją jako „mały ko-
ściołek”. Wierni chętnie gromadzą się w nim przed lub po nabożeństwach na osobistej 
modlitwie.
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 Klęczę w małym kościółku przed ołtarzem, nad którym znajduje się kopia obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Wpatrzony w niego modlę się za zdrowie całej rodzi-
ny, gdyż od wieków przypisuje się temu obrazowi cudowną moc, czego dowodem są 
liczne wota zawieszone wokół niego.
 „Wiele niesamowitych historii wiąże się z tym obrazem” – przypominają mi się 
słowa babci. Ponoć został on zakupiony przez mieszkańców mojej miejscowości na 
pamiątkę niezwykłego objawienia, które miało miejsce 25 lipca 1904 r. Tego dnia sil-
na burza nawiedziła Żędowice. Nagle ucichła. Zawiał delikatny wiatr, który przywiał 
nisko lecącą chmurę. Osiadła ona na dachu szkoły. Budynek ogarnął wielki blask wi-
dziany podobno aż w Pludrach oddalonych od Żędowic o około 17 km.
 Zbiegli się ludzie nie tylko z Żędowic, ale i z pobliskich miejscowości. Na oknie 
wyraźnie zaznaczył się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Jednak nie wszyscy 
mogli zaobserwować ten cud. Zdenerwowani niedowiarkowie rozbili szybę, niszcząc 
w ten sposób dowody. Została jednak wiara żędowiczan i… cudowny obraz przywie-
ziony pociągiem z Częstochowy, zakupiony na pamiątkę „cudu w Żędowicach”. We-
dług przekazów, gdy był przewożony przez granicę, nic nie ważył. W związku z tym 
wierni nie zapłacili za niego w ogóle cła, a wcześniej bardzo martwili się, że nie starczy 
im na to pieniędzy. 
 Ksiądz Wajda chciał wziąć ten obraz do Kielczy, ale na szczęście jeden z kupujących 
dowiedział się o zamiarach księdza i postanowił czym prędzej uprzedzić ludzi o spisku. 
Szybko pojechał do Żędowic powozem. Nie wiadomo jak, ale przyjechał szybciej niż 
pociąg! Zwołał wszystkich parafian, którzy porzucili pracę w swoich gospodarstwach, 
przebrali się i poszli na stację kolejową, zabierając chorągwie i sztandary. Ksiądz był 
bardzo zdziwiony, gdy zobaczył pochód złożony z kilkuset osób. Nic nie mówił, tylko 
patrzył, jak zabierają obraz do Żędowic, wielbiąc Boga i śpiewając maryjne pieśni. 
 Obok „małego kościółka” stanął w 1950 roku nowy kościół. Wszyscy ludzie byli 
zaangażowani w jego budowę. Dzieci, które miały przystąpić do pierwszej komunii 
w ramach zajęć katechetycznych nosiły cegły na budowę. Pracowali mężczyźni i ko-
biety, starsi i młodsi. Mimo że po wojnie brakowało surowców i jedzenia, prace po-
stępowały w bardzo szybkim tempie. Dlaczego podjęto taki ogromny trud? - ktoś za-
pyta. Odpowiedź jest prosta. Żędowiczanie uważali, że to właśnie dzięki modlitwom 
do Matki Bożej nasza miejscowość ocalała w czasie wojny. Chcieli Jej podziękować 
i wybudowali wspaniały kościół.
 Przeszedłem Beblikową drogą od Dzwonka do małego i dużego kościoła. Poczu-
łem więź z dawnymi mieszkańcami Żędowic, którzy za wszelka cenę chcieli mieć swój 
własny kościół. Podziwiam ich upór i determinację. Czy nas, współczesnych, stać by-
łoby na takie świadectwo wiary?
 Miejsca, które opisałem, są częścią historii naszej miejscowości. Jestem wdzięczny 
babci, że przede mną tę historię odkryła. Zapraszam do sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej w Żędowicach.

Bibliografia:
 - „Żędowice ziemia i ludzie’’ – pod redakcją Joachim Szulc, wydawnictwo PiT, rok 2000;
 - „Cud w Żedowicach” – KS. Józef Żyłka, wydawnictwo św. Krzyża w Opolu, 
 - Internet
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MIEJSCE III

 „SĄSIEDZI PANA BOGA”
Autor: Anna Plottnik

ZGS w Zębowicach
Opiekun: Iwona Grabowska

Jestem mieszkanką Kniei, małej miejscowości  
w województwie Opolskim, w gminie Zębowice. 
Długo zastanawiałam się nad tematem mojej pra-
cy. Trudno było go znaleźć, ponieważ moja wieś 
jest niewielka i choć jest bardzo piękna, mało jest 
w niej wyróżniających się miejsc. Jest jednak coś, 
co łączy wszystkich mieszkańców, mianowicie 
Kościół. Widać go z prawie każdego miejsca, 
domu czy podwórka w Kniei. Budowla ta nie ma 
może zbyt wielkiej wartości historycznej, ale ma 
za to inny wymiar dla nas, uczuciowy, duchowy 
i sentymentalny. W mojej wiosce jest dużo miesz-
kańców w podeszłym wieku, dla których wiara 
jest bardzo ważną sprawą, a dojeżdżanie co ty-
dzień do oddalonego o pięć kilometrów kościoła 
byłoby problemem. Wątpliwości co do wyboru 

tematu rozwiała niedawna śmierć jednego z budowniczych kościoła. Stwierdziłam, że 
chociaż świątynia jest młoda, żyje już niewiele osób, które od początku brały udział 
w jej budowie.
 Podejmując się napisania tej pracy myślałam, że w dobie powszechnego Interne-
tu z łatwością znajdę potrzebne informacje, jednak ku wielkiemu zdziwieniu żadna 
strona internetowa nie poruszała tego tematu.Sięgnęłam więc po wszelkiego rodzaju 
kalendarze, mapy czy informatory. Niestety źródła pisane także nie dostarczyły da-
nych. Musiałam więc stać się reporterem i poszukać wiadomości u źródeł, mianowicie 
u mieszkańców Kniei, którzy uczestniczyli w budowie. Podczas mojej zabawy w repor-
tera udałam się także do księdza Proboszcza, by zadać mu kilka pytań.
 Wszystko zaczęło się podczas budowania drogi asfaltowej z Zębowic do Grodź-
ca. Drogę prostowano i trzeba było zburzyć leżącą na jej trasie zadaszoną kapliczkę. 
Od tej pory nie było w Kniei miejsca, w którym mogłyby odbywać się nabożeństwa. 
Nawet „dzwon na skonanie” wisiał na słupie elektrycznym. Pewnej niedzieli, na ka-
zaniu poruszył ten temat ówczesny wikary ksiądz Paweł Zając, mówiąc, że tak się nie 
godzi. „Nie spodziewałem się tak szybkiego odzewu parafian. Niedługo po wspomnia-
nym kazaniu przyszła do mnie delegacja mieszkańców Kniei. Zapewnili mnie, że cała 
społeczność popiera pomysł budowy nowej kapliczki.” Jak się później okazało mimo 
szczerych chęci z pomysłu nic nie wyszło, gdyż tylko Proboszcz mógł podejmować 
tak ważne decyzje, a ówczesny Proboszcz ksiądz Paweł Kocur z powodu podeszłego 
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wieku i słabego zdrowia nie byłby w stanie zająć się organizacją takiego przedsięwzię-
cia. Jednak, gdy w 1986 roku po śmierci Proboszcza jego zastępcą został ksiądz Zając, 
mieszkańcy ponownie zwrócili się do niego z prośbą o zbudowanie w Kniei kapli-
cy. Po wielu rozmowach stwierdzili, że lepszym pomysłem jest wybudowanie małego 
kościoła, w którym odprawiane byłyby niedzielne Msze Święte oraz różnego rodzaju 
nabożeństwa. Rada parafialna także przychylnie podeszła do idei budowy. 
 Działkę pod budowę podarowała rodzina Lysy z Kniei. Ksiądz Proboszcz chciał jak 
najszybciej zakupić potrzebne materiały, z powodu szalejącej inflacji. Po bardzo korzyst-
nej cenie, 0,25 złotego za sztukę, udało mu się kupić około stu tysięcy cegieł w cegielni 
Błachów. Zakupiono także blachę cynkową na pokrycie dachu. Świątynię zaprojektował 
magister inżynier Wiesław Kowalik z Głubczyc, który zaproponował trzy wersje, spo-
śród których został wybrany projekt, według którego został zbudowany kościół. Budowa 
zaczęła się w 1991 roku. Podczas budowy zawiązał się komitet, w którego skład wchodzili 
między innymi panowie: Jerzy Koj, Eryk Michalczyk, Ernst Lysy, Blozik i pani Helena 
Wojczyk. W budowie brało udział wielu murarzy, cieśli zarówno z Kniei jak i z całej 
parafii. Cała budowa była wykonywana w czynie społecznym, systemem gospodarczym, 
bez pomocy Kurii. Mieszkańcy chętnie pokrywali koszty materiałów czy robocizny. Ko-
ściół powstał dzięki determinacji, uporowi, wielkiej ofiarności i ciężkiej pracy naszych 
mieszkańców. Kobiety gotowały posiłki dla zmęczonych pracą mężów i synów oraz mo-
dliły się o pomyślność całego przedsięwzięcia. O tym, kto będzie patronem kościoła za-
decydowało to, że jest on filią, czyli częścią parafii Zębowice (z greckiego filia-córka). 
Ksiądz Proboszcz w porozumieniu z parafianami stwierdził, że powinien on mieć coś 
z kościoła „matki”, a że drugimi patronami kościoła w Zębowicach są święci apostołowie 
Piotr i Paweł właśnie ich uczyniono patronami naszej świątyni. 
 W 1996 roku biskup Jan Kopiec uroczyście konsekrował kościół.
 Kościół stoi na otwartej przestrzeni. Przed nim jest fragment łąki, na którym par-
kują samochody. Bezpośrednio w pobliżu budowli powierzchnia jest pokryta kostką 
brukową. Po lewej stronie zbudowano skalniaki, na których ustawiono olbrzymie gła-
zy narzutowe.
 Świątynia jest jednonawowa, z jedną wieżą, na której znajduje się dzwon. Został 
on przekazany w darze przez Hutę Małapanew w Ozimku jako nieudany odlew, a że 
budowa kościoła była dużym wydatkiem parafianie chętnie przyjęli dzwon. Nosi on 
nazwę Dzwon Świętego Floriana. Obecnie dach świątyni pokryty jest dachówką, po-
nieważ po wielu latach blacha cynkowa okazała się mało trwałym materiałem. Z ze-
wnątrz kościół jest otynkowany na biało. Wchodzi się do niego po schodach, lecz po 
prawej stronie jest podjazd dla wózków. Do kościoła prowadzi troje drzwi: pierwsze-
-główne, otwierane tylko latem i podczas procesji, obok nich drugie używane na co 
dzień oraz trzecie prowadzące do zakrystii. Wszystkie są ciemnobrązowe. Nad drzwia-
mi głównymi widnieje napis” SANCTI APOSTOLI PETRE ET PAULE ORATE PRO 
NOBIS”(Święci apostołowie Piotrze i Pawle módlcie się za nami). 
 Obok podjazdu znajduje się niewielka wnęka, w której ukazana jest scena modli-
twy Pana Jezusa w Ogrójcu.
 Wchodząc do kościoła widzimy dwa rzędy ławek. Ściany kościoła są beżowe z bia-
łymi akcentami. Sufit zaś wykonany jest z drewnianej boazerii. Uwagę przykuwa duży 
ciemnobrązowy, drewniany krzyż na tle kolorowego witrażu, obok którego po prawej 
i lewej stronie, na białych filarach umieszczone są dwie drewniane figury Świętych Pio-
tra i Pawła, wykonane przez pracownię artystyczną Pani Siewki. Święty Paweł trzyma 
w ręku księgę, a Święty Piotr klucze.
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 Wnętrze kościoła, jego wyposażenie, stopniowo się wzbogacało. Obok figur po-
jawiły się duże obrazy wykonane przez Pana Malchnickiego z Opola. Po lewej obraz 
Jezusa Miłosiernego, a po prawej Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz zawieszono, 
aby upamiętnić pobyt ikony Czarnej Madonny, podczas jej peregrynacji w 1996 roku.
 Z przodu na środku, na dwustopniowym podwyższeniu zbudowany jest drew-
niany ołtarz, przykryty białym obrusem. Z lewej strony jest drewniana ambona. Za 
ołtarzem znajduje się złote, okrągłe tabernakulum, nad którym wisi rzeźba symbo-
lizująca krzew gorejący, wykonana również przez pracownię artystyczną Pani Siewki 
z Rybnika. 
 Na bocznych ścianach znajdują się duże okna, które początkowo były zwykłe, lecz 
po kilku latach zostały w nich zrobione witraże. Są przepiękne, nadają klimat całej 
świątyni. Patrząc na nie, ma się wrażenie, że są zrobione z owalnych, polnych kamieni, 
których pełno leży na naszych polach. Pięknie prezentują się w blasku słońca jak i wie-
czorem, kiedy kościół jest rozświetlony od środka. Po lewej stronie są ukazane Matka 
Teresa z Kalkuty z podpisem: „Jeśli pokochamy zapragniemy służyć. Jeśli się modlić 
będziemy uwierzymy. Jeśli uwierzymy kochać będziemy.” i Św. Teresa Od Dzieciątka 
Jezus z popisem „Będę miłością w sercu mojego kościoła”, a po prawej Błogosławiony 
Jan Paweł II z podpisem „Nie lękajcie się otwórzcie drzwi Chrystusowi” i Św. Wojciech 
z podpisem „I ja też powinienem umrzeć dla Chrystusa”. Mnie osobiście najbardziej 
podoba się witraż Matki Teresy z Kalkuty, która niesie na rękach dziecko wśród ubo-
gich ze slumsów Kalkuty. Bardzo ciekawe jest to, że witraże Matki Teresy z Kalkuty 
i Jana Pawła II powstały przed ich beatyfikacją, a witraż papieża powstał wręcz za jego 
życia! Może to jedyny taki witraż w Polsce. Witraż znajduje się także na chórze. Przed-
stawia on narodzenie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa oraz logo roku jubile-
uszowego. Drobne witraże ozdabiają korytarze i zakrystię. 
 Po lewej stronie obok ołtarza znajduje się figura Matki Boskiej Fatimskiej przy-
wieziona prosto z Fatimy przez księdza Proboszcza. W czasie nabożeństw fatimskich 
czterej mężczyźni biorą ją na ramiona i idą z nią w procesji ze świecami. Na ścianach 
naszego kościoła zawieszone są stacje drogi krzyżowej. Są one darem parafian z Ber-
lina, którzy kupili nowe stacje do swojego kościoła, a stare chcieli przekazać w godne 
ręce. Ciekawostką jest także to, że w kościele nie ma tradycyjnego konfesjonału, jest za 
to specjalne pomieszczenie, w którym odbywa się spowiedź. 
 Zbierając dane do tej pracy rozmawiałam z rodzicami, wujkiem, z mieszkańca-
mi Kniei oraz z księdzem Proboszczem. Zadzwoniłam nawet do pracowni architekto-
nicznej, która zaprojektowała kościół. Pan projektant najpierw bardzo się zdziwił, ale 
potem podzielił się ze mną kilkoma wspomnieniami. Mimo, że minęło już ponad 20 
lat, pamiętał dokładnie sam projekt, pracę, zaangażowanie budowniczych oraz to, że 
powstawał w szczerym polu. Powiedział także, że chociaż ma na swoim koncie wiele 
prac, jest to jedyny kościół, który zaprojektował w swojej karierze.
 Wszyscy goście, którzy odwiedzają nasz Kościół bardzo dobrze się w nim czują 
i bardzo im się podoba. Jeden z przybywających tu misjonarzy nazwał nawet naszą 
malutka świątynię bazyliką mniejszą, gdyż jak mówił mógł tylko pomarzyć o takim 
Kościele u siebie w Boliwii. 
 Pewnie wielu czytających tę pracę dziwi jej tytuł. Wziął się on z tego, że nasz 
Proboszcz cytując Norwida, w obecności biskupa, nazwał nas kiedyś sąsiadami Pana 
Boga, bo każda osoba ma bardzo blisko do kościoła, widać go z wielu miejsc. Można 
śmiało powiedzieć, że żyjemy z Bogiem po sąsiedzku. My dbamy o Jego dom, a On 
udziela nam pomocy i strzeże nasze domy. Ja też odkąd posiadam swój pokój, mam 
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wspaniały widok na kościół i całą miejscowość. Bardzo się z tego cieszę. Mieszkam 
w Kniei i jestem z tego dumna. 

Źródła:
 - Wywiad z Księdzem Proboszczem Pawłem Zającem
 - Wywiad z Ireną i Norbertem Plottnikami
 - Wywiad z Gerhardem Piegzą
 - Wywiad z Konradem Jendrzejem
 - Wywiad z architektem Wiesławem Kowalikiem
 -  Zdjęcie kościoła nieotynkowanego Norbert Plottnik
 - Pozostałe zdjęcia Anna Plottnik 

WYRÓŻNIENIE

„ŚLĄSKI KATYŃ”
Autor: Barbara Kemska

PG nr 1 w Zawadzkiem
Opiekun: Teresa Kemska

 Opowiem Wam historię pewnego miejsca. Nie jest o nim głośno i nigdy nie było. 
Nikt nie chce mówić na ten temat. Wszystko jest spowite tajemnicą. Aby przekazać tę 
straszną prawdę, musimy się przenieść kilkadziesiąt lat w tył. Dokładnie do roku 1946.
 Mamy 25 września – ciepły, duszny dzień. Przez wieś Barut przejeżdżają samo-
chody wojskowe. Przecież wojna się skończyła! O co więc chodzi? Pierwszy jedzie 
wóz z radiostacją, za nim kilka samochodów z żołnierzami. W sporej odległości od 
pierwszego auta toczą się jeszcze cztery dokładnie zamaskowane i przykryte plandeką 
ciężarówki. Jedna z nich chyba uległa awarii, mieszkańcy zauważyli, że są tam młodzi 
mężczyźni - żołnierze. Nikt nie zostaje jednak dopuszczony bliżej, bo przejazd jest 
strzeżony przez mundurowych i cywili. 
 Krótko przed godziną 5 rano 26 września wieś Barut budzi potężny huk. Później 
słychać długie serie z automatów i pojedyncze strzały. Wreszcie zapada przerażająca 
cisza. Po pewnym czasie na wzgórzu płonie wielkie ognisko.
 Nikt z mieszkańców Barutu nie ma odwagi sprawdzić, co się stało na wzniesieniu 
Hubertus. Po kilku dniach znikają z tego miejsca ostatni żołnierze, a co śmielsi miesz-
kańcy wsi znajdują na wzgórzu fragmenty ludzkich ciał, dokumenty i skrawki ubrań. 
Nie ma już żadnych wątpliwości, powoli dociera do serc i umysłów straszna prawda 
o masowym mordzie. Będzie ona skrzętnie ukrywana jeszcze przez następne kilka-
dziesiąt lat. 
 Wkrótce sołtys wsi i jego 19-letni syn udają się na miejsce kaźni. Oto jak relacjo-
nuje to młodzieniec: „Wszędzie było pełno krwi. Co krok widać strzępy mundurów.  
Na kawałkach rękawów można było dostrzec naszywki „POLAND” i biało-czerwone 
szachownice. W krzakach i na ziemi znajdywaliśmy jeszcze szczątki ludzkie, popalone 
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rogatywki i inne wojskowe czapki oraz zakrwawione buty. Wokół nas chodziło póź-
niej kilkoro mieszkańców Barutu. Niektórzy znajdywali dokumenty, a każdy znalazca 
szeptem mówił, że trzeba je dobrze ukryć… Ktoś inny zauważył fotografię polskiego 
oficera z kobietą i dwójką dzieci. Wszystko to miało zostać dobrze schowane.”
 Według relacji pracownika sanatorium mieszczącego się w zamku obok, przez 
parę miesięcy po wybuchu nad całym tym terenem unosił się mdły zapach rozpozna-
wany jako cmentarny. 
 Skoro już znamy mroczną historię tego miejsca, powróćmy do 2012 roku. Dą-
brówka, czyli Śląski Katyń, nadal jest tematem tabu. O zdarzeniach sprzed 66 lat nikt 
nie chce mówić. Jak więc odkryto tę tajemnicę?

Na tej polanie bestialsko zamordowano 
około 200 żołnierzy w 1946 roku.

Zawdzięczamy to mieszkance sąsied-
niej wsi Barut, która zainspirowana 
ankietą „Kuriera Polskiego” na temat 
resztek polskiego stalinizmu, ujawni-
ła to, co przez tak długi czas skrzęt-
nie ukrywano. Jak łatwo się domyślić, 
wkrótce po tym do wsi zjechali dzien-
nikarze radiowi, by w specjalnej au-
dycji jeszcze raz spróbować rozwikłać 
kolejną zagadkę naszej historii.

 Od 2003 roku tą sprawą zajmowali się prokuratorzy z Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Katowicach. Prowadzili śledztwo, dzięki któremu udało się ustalić, że Hubertus 
był miejscem aktu ludobójstwa. Zbrodniarzami byli opolscy ubecy i ich sowieccy po-
mocnicy, zaś ofiarami żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego.
 IPN-owscy historycy zdołali odtworzyć większość wydarzeń. Z ich ustaleń wynika, 
że pod Barutem uśmiercono członków podbeskidzkiego zgrupowania Narodowych Sił 
Zbrojnych kapitana Henryka Flame pseudonim „Bartek”, których zwabiono na Opolszczy-
znę z Żywiecczyzny oraz powiatów bielskiego i cieszyńskiego. Około 200-osobowy oddział 
NSZ przybył na Hubertus z powodu ubeckiej prowokacji. UB jeszcze na Podbeskidziu 
udało się wprowadzić do prawie 400-osobowego zgrupowania kapitana „Bartka” dwóch 
swoich agentów podających się za emisariuszy emigracyjnego ośrodka Narodowych Sił 
Zbrojnych w Monachium. Jednym z nich był kapitan bezpieki Henryk Węgrowski pseudo-
nim „Lawina”, drugim referent UB Czesław Krupowiec pseudonim „Korzeń”. Konfidenci 
zaproponowali ewakuację zagrożonych likwidacją żołnierzy do amerykańskiej strefy oku-
pacyjnej. Punktem zbiórki miała być właśnie daleka, ale dość „bezpieczna” Opolszczyzna 
na ziemiach koło Barutu. Eksterminację koło Barutu przeżył tylko jeden żołnierz.
 O tych zdarzeniach bano się opowiadać nawet wśród znajomych. Nadal obcy są 
przyjmowani w Barucie z rezerwą i nieufnością, a każdy z pytanych zastrzega sobie 
prawo anonimowości. Opowiada się, że jeden z samochodów zepsuł się we wsi. Postój 
trwał zaledwie kilka minut. Mieszkańcy i tak zdołali zobaczyć, że w środku stoją nie-
ogoleni, wychudzeni mężczyźni w mundurach. Były to mundury typu angielskiego, 
czyli krótkie, spięte na dole kurtki. Tak ubierali się żołnierze z oddziału Bartka. 
 Jeden z mieszkańców przypomniał sobie, że jego nieżyjący już ojciec przechowy-
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wał w tajemnicy listy i dokumenty. Wszystkie były jednak zakrwawione i mało czytel-
ne. Udało się jednak rozszyfrować, że były z Poznańskiego. Postanowił wysłać na ten 
adres listy, lecz przyszła tylko jedna odpowiedź. Do spotkania nigdy nie doszło. Kil-
ka lat później we wsi zjawiła się kobieta mówiąca, że szuka grobu krewnych zabitych 
w parku, naprzeciw zamku. 
 Śledztwo zakończono w 2010 roku. Znaleziono tam guziki z mundurów, amunicję 
i wojskowy obcas. Na początku poddawano wątpliwości całe zdarzenia z 1946 roku, 
ponieważ wszystkie kości odkopane na Hubertusie były pochodzenia zwierzęcego. 
Jednak po przeprowadzeniu dokładniejszych wykopaliskach odkryto również szczątki 
ludzkie. Wokół polany rosną drzewa, a wśród nich jedno, w którym odnaleziono wbite 
kości ręki. Wiadomo jest, że żołnierzy „Bartka” zabijano tak, jak oficerów w Katyniu. 
Według ustaleń śledczych zginęło dokładnie 168 żołnierzy. 
 Co ciekawe i dosyć dziwne, sam Bartek – dowódca oddziału – nie zginął. Henryk 
Flame uciekł i ocalał. W 1947 roku jednak się ujawnił. Niestety, wyrok na niego był 
już wydany. 29-letni żołnierz został zastrzelony przez milicjanta w knajpie z Zabrzegu, 
koło Czechowic.
 Tajemnica Polany Śmierci należy do najstraszniejszych kart historii na ziemiach 
śląskich. Nadal nie wszystko jest wyjaśnione. Teraz na Hubertusie postawiony jest su-
rowy krzyż, który swoją powagą przypomina nam o wydarzeniach sprzed 66 lat. Nieco 
dalej stoi mały, drewniany krzyż – pierwsza pamiątka ubeckiej zbrodni. Na miejscu 
możemy również znaleźć tabliczki informacyjne. Będąc tam nie sposób nie przysta-
nąć. Każdemu z nas zakręci się łza w oku, ponieważ ludzie, którzy do końca walczyli 
o prawdziwie niepodległą Polskę, nie mają nawet mogiły w ojczyźnie. 
 W każdą ostatnią sobotę września pod krzyżem ustawionym na leśnej polanie 
odprawiana jest Msza Święta za dusze pomordowanych. Składane są wieńce i kwiaty. 
Przybywają przedstawiciele władz, delegacje, także z rodzinnych stron partyzantów. 
 My również – młodzi ludzie niepamiętający wojny - będąc na Hubertusie zapa-
lamy znicze i odmawiamy modlitwę. Jest to mały hołd złożony tym, którzy zginęli za 
wolną ojczyznę.
 Pamiętajmy o walczących za naszą ojczyznę. Sądzę, że Polana Śmierci powinna 
być obowiązkowym miejscem przystanku wszystkich odwiedzających Opolszczyznę. 
Nie zapominajmy o naszej historii, bo bez niej utracimy swą tożsamość narodową.

Źródła:
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 -  http://warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/2031140,slaski-katyn-konfident-w-oddziale,id,t.html
 -  http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071117/POWIAT10/71117016
 -  http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071005/REPORTAZ/71005012
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WYRÓŻNIENIE

„STARY MŁYN”
dziedzictwo czterech wieków 

i tak zwana Myślina Królewska w Krasiejowie
Autor: Anna Drzymała

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Sylwia Widawska

 Każdy człowiek utożsamia się z wybranym, najważniejszym dla siebie miejscem 
na Ziemi, które staje się dla niego inspiracją, daje wytchnienie i gwarantuje bezpie-
czeństwo. Takim miejscem jest dla mnie to, w którym spędziłam całe dotychczasowe 
życie.
 Relacje gości, pytających o drogę do gospodarstwa agroturystycznego Stary Młyn, 
wykazują, że mieszkańcy okolicy kojarzą gospodarstwo z kajakami, rajdami konnymi 
czy biwakami. Nieliczni także przypominają sobie, gdzie, będąc jeszcze dziećmi, jeź-
dzili z rodzicami po mąkę.
 Historia całego obszaru dawnej Myśliny Królewskiej (niem. Königliche Mischli-
ne) jest niezwykle interesująca, bowiem, według przekazów ustnych byłych mieszkań-
ców Krasiejowa, właśnie tutaj w XVI wieku planowano wybudować pierwszy kościół 
w tej wsi. Zamiary te prawdopodobnie były spowodowane faktem, że łąki w pobliżu 
największego mostu nad Myślinką stanowiły wtedy własność parafii w Krasiejowie, co 
można zauważyć na mapach z późniejszego okresu.
 Ze wspomnianym mostem związane są wydarzenia, mające miejsce w 1921 roku, 
podczas trzeciego powstania śląskiego. Powstańcy śląscy przymierzali się wówczas 
do wysadzenia mostu nad Myślinką. Zanim jednak położyli na ów most sto kilogramów 
dynamitu, uprzedzili okolicznych gospodarzy i właścicieli młynów, żeby uchylili okna. 
Najbliższym młynem był młyn Drzymałów, którego te wydarzenia najbardziej dotyczą. 
Ponieważ w jego piwnicy okna były sklejane, podczas wstrząsu pękły tam wszystkie szyby. 

 Tymczasem wojska, nie mogąc przedostać 
się na krasiejowską stronę rzeki, szukały inne-
go mostu. W końcu przeszły po wąskiej kład-
ce, a następnie przez gospodarstwo młynarza 
Mateusza Drzymały. 
 Na miejscu wysadzonego mostu, od razu po-
wstał nowy, na jego wzór. Do dziś wokół nie-
go można znaleźć granitowe kamienie, które 
zostały użyte w 1912 roku do budowy starego 
mostu. Teraz po obydwu stronach mostu wid-
nieje napis 1912. Prawdopodobnie został on 

tam umieszczony dla upamiętnienia roku, z którego pochodził wysadzony most. Na-
dal, gdy zwiedzam te miejsca, odczuwam ogromną więź z dawnymi czasami, co jeszcze 
bardziej utwierdza mnie w lokalnym patriotyzmie.
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 Można uznać, iż wielowiekowa historia i tradycja związana z obszarem Myśliny 
Królewskiej w istotny sposób formowała współczesny kształt gospodarstwa agrotury-
stycznego, które – ze względu na skojarzenia niektórych mieszkańców gmin Ozimek 
i Kolonowskie, a także na swoją historię – zostało określone mianem Starego Młyna.
 Zamiana profilu gospodarstwa rolnego na agroturystyczne nastąpiła niespełna osiem 
lat temu, jednak w źródłach historycznych najstarsze wzmianki o posiadaniu ziem obecne-
go Starego Młyna przez Drzymałów sięgają 1600 roku. Informacja ta stała się moją moty-
wacją do poszukiwań wiadomości o wcześniejszych właścicielach młyna. Zyskałam nową 
pasję i... być może dlatego miałam wrażenie, że jestem zbyt sentymentalna, kiedy w pośpie-
chu wynosiliśmy z tatą skrzynie niemieckich dokumentów z części mieszkalnej młyna...
 31 lipca 2010 roku, to ostatni ze stu dwudziestu dwóch lat dzień, kiedy można 
było wejść do stylowego domu, zamieszkiwanego prędzej przez niecałe cztery poko-
lenia Drzymałów. Ów dom składał się z młyna i części mieszkalnej. Być może, przed 
czterysta dwunastu laty, rodzina Drzymałów osadziła się na tym terenie ze względu na 
obecność naturalnego stawu, który spiętrzał wody części Myślinki, zagrodzonej śluzą. 
Woda, z wysokości blisko dwóch metrów, spadała do piwnicy na łopatki tak zwanej 
turbiny Francisa. We wnętrzu piwnicy znajdowała się prądnica, która wytwarzała prąd 
stały o  napięciu 110 voltów. Wały młyna napędzały natomiast przekładnie pasowe. 
Mielniki walcowe rozdrabniały wrzucone ziarno. Wialnie śluzy kanałowej służyły 
do oczyszczania ziarna, odprowadzając nagromadzony kurz na sita młynarskie. Na 
pierwszym piętrze budynku zostały wbudowane systemy kubełków wykorzystywa-
ne do transportu mąki z otrębami do kanałów spustowych. Tak właśnie powstawała 
mąka, która następnie była umieszczana w skrzyniach wagi.
 Mieszkańcy Staniszcz Małych ustawiali się z workami na mąkę w kolejce do mły-
na już od godziny piątej rano. Praca w wielkim gospodarstwie rolnym oraz w młynie 
była bardzo zorganizowana. Gospodarz nie był jednak zdany wyłącznie na siebie, wiel-
kość obrotu zmuszała bowiem do zatrudniania dużej ilości pracowników. 
 Po mąkę przyjeżdżali tu również mieszkańcy Krasiejowa, Mnichusa, Spóroka, 
Fosowskiego, Staniszcz Wielkich, Grodźca, Chobia i bardziej odległych miejscowo-
ści, wymienianych w księgach przemiału, prowadzonych przez moich pradziadków. 
Podobno mieszkańcy Grodźca, przyjeżdżając tu zaprzęgami krów, wyjeździli niektó-
re obecnie użytkowane drogi. O tym, że młyn Drzymałów na Myślince był jedynym 
młynem w całym Krasiejowie i okolicy (poza Szczedrzykiem), świadczy dokument 
wizytacyjny Habsburgów, wydany w 1679 roku, a także inne dokumenty i mapy. 
 Teraz po młynie została turbina wodna przy ujściu Myślinki. Zachowały się rów-
nież okazałe drewniane maszyny, kamienie młyńskie oraz zdjęcia – zarówno te z mniej 
odległej przeszłości, kiedy młyn już nie był wykorzystywany do produkcji mąki, jak 
i te z niespełna stu lat, na których widniał stary dom.
 Młynarz, wraz z dużą rodziną, w każdą niedzielę jeździł do kościoła w Krasiejowie 
zaprzęgiem konnym, zimą zaś – saniami. Od wielu lat konie były wykorzystywane na 
tych terenach wyłącznie jako siła zaprzęgowa i robocza. Obecnie razem z tatą powró-
ciliśmy do idei hodowli koni, jednakże w zupełnie innym wymiarze.
 Zajmujemy się hodowlą koni rasy śląskiej, a od niedawna - również - koni fiordz-
kich. Wszystkie nasze konie są ujeżdżone. W przyszłości planujemy, jak dawniej, przy-
uczyć je do chodzenia w zaprzęgu, a także przy drewnianych saniach, które jeszcze 
nadają się do użytku.
 Istotną rolę w gospodarstwie przypisuje się także minionym tradycjom związanym 
z pracą na roli. Z tego względu moja mama zajęła się restaurowaniem starych maszyn rol-
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niczych i młynarskich, które przed laty służyły gospodarzom. Wystawa maszyn stwarza 
możliwość porównania współczesnych i dawnych sposobów funkcjonowania rolnictwa. 
 Oprócz, prędzej wspomnianego, naturalnego zbiornika wodnego przy wodospa-
dzie, powstały tu również stawy hodowlane ukierunkowane na ciągi trzyletnich ho-
dowli karpi. Coroczna przed bożonarodzeniowa sprzedaż karpi stała się już tradycją. 
 Rolniczy charakter gospodarstwa pozostał nadal utrzymany. Uprawiamy zboża, 
między innymi, aby zapewnić rybom pożywienie.
 Wraz z końcem wiosny ubiegłego roku wprowadziliśmy do gospodarstwa nie-
wielkie stado danieli. Kiedy, razem z tatą, przygotowywaliśmy dla nich stajnię i wy-
bieg, na miejscu dawnego drewnianego domu z XVII wieku, który spłonął około 1888 
roku, znaleźliśmy w ziemi tabliczkę z napisem Schlesische Feuersozität. Możliwe, że 
informowała ona o ubezpieczeniu strażaka. Niczego jednak nie wiadomo o obecności 
tu powojennych strażaków. Jest to kolejna zagadka tego niesamowitego terenu... Czy 
młyn był na tym miejscu już przed 1600 rokiem, zanim Drzymałowie się tu przy-
prowadzili? Zapewne, gdybym spotkała swoich przodków, miałabym do nich jeszcze 
wiele więcej pytań. Kto wie, być może historia tego miejsca kryje w sobie inne nieod-
gadnione tajemnice... 
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WYRÓŻNIENIE

 „DANIEC – MOJ PLATZ’’
Autor: Agnieszka Mazur

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni,
opiekun: Jolanta Gawlyta

 Kazdy z nołs moł swoj platz na ziymi. Tan kaj cuje się nołlepij. Platz, do wtorego je 
richtich prziwionzany. Joł tys mo taki. Mojy nołpiynkniejsy platzy na ziymi je Daniec. 
Stond pochodza, tu miysko. Je to fajnoł wiejś w gminie Chrząstowice. Daniec połozo-
ny je na małej gorce. U nołs – w Dańcu zawse kanc sie dzieje. Momy tu łokropnie kanc 
rzecy, wtore je wert łobejrzeć. 
 Nołwyzyj w Dańcu „stoi’’ kojścioł pod wyzwaniy świyntego Jozefa. Świontynia, 
wtoroł moł niesamowitoł historia. Budynek tyn boł nołprzod szkoło, potyn miyskali 
tan byle jacy ludzie. W koncu po przerobce powstała kaplica. Ale boło tan richtich 
mało msof. W koncu w 1982 roku ludzie z ksiyndzy postanowiyli wybudować swoja 
świontynia. A to wszystko nie boło takie einfach. Co tyn ks. Szdzuy sie nałajzioł a na-
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projsioł. Łopisać sie tago nie doł. My wszyjscy-ludzie z Dańca so my wdziyncni nasy-
mu drogymu farołrzowi za tyn trud, wtory włozoł w to, zeby w Dańcu boł kojścioł. 
Zeby ci starsi ludzie mieli dzie prziś porzykać, prziś na msoł. Wtedy nie sło nic dostać. 
Jak komu się udał prziniyjś trocha cegły to boł prawdziwy cud. Robioło przi tej budo-
wie kanc ludzi z Dańca. Murowali, urzinali, wszystko po to zeby jak nołwarcyj powstoł 
w Dańcu taki kojścioł z prawdziwego zdarzynioł. Ludzie z tymi robotoma sie uwinyli 
w 100 dni. A to wszysto po to zeby jak nołprandzyj mieć swoj kojścioł. Zeby nie trzeba 
boło jechać do Rasow. W końcu 1 listopada 1982 roku do Dańca przyjechoł bp Jan 
Wieczorek. Łod tego casu w ty roku minie trzidziejści lołt. Kanc rzecy sie zmiynioło. 
Tera w nasej parafii je ksiondz Korneliusz Wójcik. W nasy, daniecky kojściele moja 
mama je łorganistko, moj brat ministranty, a ołpa kojścielny. Joł je zech marianko i na 
wszystke sroge urocystojści łaza ze sztandary. 

Nastympny taky platzy, wtory je wert 
łobejrzeć je nasa szkoła. Moł łona bar-
dzo bogatoł historia. Nołprzod jak to 
wszandzie boło w Dańcu boła szkoła 
z drzewa. Wybudowano jo we 1784 
roku. Niestety społloła sie. W 1870 
roku w Dańcu ludzie wybudowali dru-
goł szkoła. Łona boła juz wiynksoł, 
murowanoł. Ale i tak nie starcała dzie-
ciom ze wsi. Dopiyro w 1913 roku 
w Dańcu powstała takoł richtich 
piynknoł szula, ale ludzie nie ciesyli się 
nio dugo. Jak to w 1945 roku boła woj-
na szoła społlyli. Dopiyro w 1949 roku 

jo łodbudowali. Szoła ta stoi do dzisiej. Je srogoł. W 1970 roku do nasej, danieckej szoły 
łajzioło 246 bajtlow. Tera je jich kanc manij, bo nieprawie 80. Dzisiej w nasej szole do gory 
je fajnoł biblioteka. Kazdy może tan prziś i pożycyć się ksionska, wtoroł chce przecytać. 
A za szkoło je nowy plac zabaw, dzie daniecke bajtle chyntnie się grajo i huśco.  
 W Dańcu je tys bardzo kanc kaplickow. Soł one znaky, ze w ty platzyu zginoł co-
wiek. Je to znak, ze jego śmierć boła nołgłoł i niespodziywanoł. Dzisiej tes w platzu, 
dzie zginie cowiek stawioł się krzize. Kaplicki w Dańcu stojo byle kaj.
 Kaplicka, wtoroł je we wsi, i to w samy środku, kole sklepow je to nasa kaplicka 
–dzwonnica. Poświynocnoł łona jeMatce Baskiej. W casach jak jesce w Dańcu nie boł 
kojścioła ludzie tan łajziyli rzykać.
 Kole szkoły w Dańcuje fajnoł, wyremontowanoł kaplicka. Poświynconoł je świyn-
tymu Janowi Nepomucenowi. Starzi ludzie gołdajo, ze bardzo dołwno tymu w ty plat-
zu boła bitwa z Tataroma. W ty platzu zginoło kanc wojołkow.
 Nastympnoł kaplicka je na ulicy Krojśnickej. Ludzie z Dańca gołdajo, ze ta kaplic-
ka je „ na kojźlu’’. Kaplicka ta wybudowali dańcanie w 1892 roku. Je to jednak kaplicka 
innoł niż wszystke. Zołdyn w ty platzu nie zginoł. Postawiono jo po to, zeby uświyncić 
stare lipy, wtore boły ccone przez Słowian i Germanow jako stromy cołrniksiynske. 
 Na drodze, jak się jedzie w strona Dambskiej Kuźni tys je kaplicka. Gołdoł się na 
nia kaplicka na „Zołdańcach’’. Stoi tan łod 1812 roku. Pochowani so tan Kozołcy, wto-
rzi przyśli za wojskoma napoleońskymi. Pojświynconoł je świyntej Barbarze. Całe lato 
kwitno kole ni fajne kwiołtka.
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 W Dańcu je jesce kanc byle jakych małych kaplickow, krzizy, cy pomnikow. Jedny 
z takych pomnikow je tyn poświynocny łofiaro I i II wojny światowej.
 W Dańcu w Klubie Wiejsky so byle jake urocystojści. Cy to ze szkoły, cy to ludzie 
sami łoragnizujo tan rodzinne fajery. Zajś do gory je Izba Muzealnoł, wtoroł załozoł 
niezyjoncy już Konrad Mientus 18 maja 1978 roku. Dziynki niymu mozymy dzisiej 
podziwiać byle jake rzecy, wtore łon zebroł. Kanc z tych z rzecy dzisiej już się nie uży-
woł. So tan nie jyno rzecy, wtórymi robioło sie w polu, ale tys kaski strazacke, przesta-
rzałoł ludowoł porcelana, gliniane garce i kanc starych zdjynć. W tej danieckej Izbie 
Muzealnej so tys rzecy, wtore łobocoły kobiyty w XIX i XX wieku.
 W Dańcu je tys fajnoł straża. Powstała łona w 1926 roku. Do tego casu w Dańcu 
nie boło straże i niy mioł wto gajśić łognia. Danieckoł straża moł juz łojsieymdziej-
siont szejś lołt i moł się dobrze. Danieccy strażacy bardzo chyntnie biero udził w byle 
jakych zawodach.

BIBLIOGRAFIA:
 - www.chrzastowice.pl
 - Mientus Konrad, Róże bez kolców- mój Daniec, Opole 1990
 - Opowieści rodziców i dziadków

WYRÓŻNIENIE

„GMINA ZĘBOWICE OAZĄ DLA BOBRÓW”
Autor: Paulina Puchała

ZGS w Zębowicach
Opiekun: Iwona Grabowska

Bobry to wyjątkowe zwierzaki! To jedy-
nie stworzenia, które podobnie jak czło-
wiek, nie są zależne od otoczenia tylko 
potrafią je zmieniać. Kilkaset lat temu te 
największe lądowe gryzonie europejskie 
uważano za ryby. Ich futra były obiektem 
pożądania niejednej dziewiętnastowiecz-
nej elegantki, a mięso wysoko cenili ów-
cześni smakosze. Za pomocą bobrzego 
tłuszczu leczono różne choroby, nato-
miast siekacze wieszano na szyi niemow-
lętom, aby uśmierzyć ból związany z ząb-

kowaniem. I stało się- gatunek bobra omal nie wyginął!
 We wspomnieniach najstarszych mieszkańców Zębowic temat bobrów nie poja-
wiał się nigdy, co oznacza, że w przeszłości nie żyły one na tym terenie. Aż tu nagle 
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gruchnęła wieść, że te sympatyczne, trzydziestokilogramowe ssaki osiedliły się w na-
szej gminie. 

Skąd się tutaj wzięły?
  - Kilkanaście lat temu oleskie nadleśnictwo introdukowało bobry w okolicach 
Szumiradu. Zwierzaki szybko rozmnożyły się i zaczęły szukać nowych miejsc do za-
siedlenia. Przemieszczając się lokalnymi rzeczkami, dotarły do naszej gminy i widać, 
spodobało im się, bo zostały- opowiada pan Marian Janik, podleśniczy Nadleśnictwa 
Olesno.
 Pierwsze ślady pobytu bobrów zaobserwowano nad rzeką Libawą pomiędzy Zę-
bowicami a przysiółkiem Borowiany w 2005 r. Powstały dwie tamy, które podniosły 
poziom wody w rzece. Zaczęło też przybywać dowodów żerowania bobrów w postaci 
nadgryzionych i przewróconych drzew, głównie brzózek, wierzb i topoli. 
 Niebawem gryzonie objęły w posiadanie również inne terytoria. Pojawiły się 
w Poczołkowie i Kniei na rzece Libawie oraz w Łące na Potoku Pruszkowskim. Ich 
obecność stała się lokalną atrakcją turystyczną. Wielu mieszkańców naszej gminy od-
wiedza te miejsca, próbując spotkać się oko w oko z nowymi „sąsiadami”. Jest to jednak 
niezwykle trudne, gdyż bobry są aktywne nocą i o zmierzchu, a poza tym słyną ze swej 
płochliwości. 
 Jedno z ostatnich siedlisk tych uroczych ssaków znajduje się w rejonie Zębowic 
zwanym Hutą. Biegnie tamtędy leśna droga łącząca ul. Dobrodzieńską z ul. Izydo-
ra Murka. Topografia tego terenu jest bardzo ciekawa. Wzdłuż lewego brzegu rzeki 
wznosi się wał oddzielający jej koryto od sporego wgłębienia terenu. Na prawym brze-
gu rośnie las. Tuż obok mostu na rzece Libawie, w odległości kilkudziesięciu metrów 
od ludzkich osad, widać sporą tamę zbudowaną z pni i gałęzi. Tworzy ona rodzaj jazu 
zatrzymującego wodę. 
 -Za czasów mojego dzieciństwa była tam błotnista łąka, na której wypasano kozy 
i gęsi- spomina pani Maria Wolna - potem łąkę zarosły krzaki i drzewka. Pojawiło się 
runo leśne. Kilkanaście lat temu chodziłam tam z wnuczką na jagody, poziomki i ma-
liny, ale odkąd pojawiły się te szkodniki, to już nie ma czego zbierać.
 Bobry wywarły znaczny wpływ na naturalne środowisko Libawy i pobliskich te-
renów. Zbudowały trzy tamy na rzece, spiętrzając wodę, która rozlała się na sąsiednią 
łąkę i zarośla. Rzeka na odcinku około stu metrów „zamarła”. Jej główny nurt zmienił 
swój bieg i płynie przez zalewisko, wytryskując niczym fontanna przez szpary w tamie, 
aby tuż przed mostem pokornie wrócić do swego koryta. 
 Warto w tym momencie wspomnieć, że rozlewiska bobrowe pełnią też rolę na-
turalnych oczyszczalni wody. Pływając i wykopując muł, te pracowite ssaki powodują 
mieszanie się wody i uaktywniają w ten sposób procesy biochemiczne. Woda opusz-
czająca staw jest zatem czystsza i bardziej klarowna. 
 Zadziwiający talent inżynieryjny gryzonie wykorzystały też drążąc norki i kanały 
w nadrzecznej grobli. Przez wyrobiska utorowała sobie drogę woda, tworząc, szczegól-
nie w czasie wiosennych roztopów i letnich burz, podziemne arterie. Niestety, w wyni-
ku podmywania, ziemia zaczęła się zapadać i powstały spore doły, utrudniające swo-
bodne i bezpieczne poruszanie się po nasypie.
 Na przestrzeni zaledwie pięciu lat można zaobserwować zmianę struktury i skła-
du gatunkowego roślinności. Od nadmiaru wilgoci ucierpiały dorodne drzewa rosną-
ce nad rzeką. Widok obumarłych dębów, sosen i brzóz z jednej strony napawa grozą, 
a z drugiej dodaje temu miejscu niezwykłego uroku.
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 Stopniowo zaczęły dominować krzewy. Brzegi porosły łozy i zarośla wierzbowo-
-brzozowe. Rozrosła się również warstwa roślinności zielnej: byliny, trawy i krzewinki. 
 Płytka, nasłoneczniona i nagrzana woda w stawie stworzyła korzystne warunki 
rozwoju dla wielu gatunków roślin i żyjątek wodnych, które z kolei stanowią 
pożywienie dla ryb. Miejscowi wędkarze twierdzą, że w rozlewisku pojawiły się karasie, 
płotki i okonie. Podobno najłatwiej można je złowić w okolicach tamy, gdzie woda jest 
głębsza.
 Obfitość owadów i kręgowców zwabiła nad staw i podtopione łąki ptaki wodne, 
które chętnie gniazdują w tak sprzyjającym środowisku. Mokradła są też atrakcyjne 
dla drapieżników poszukujących pożywienia. Tak więc można tu spotkać myszołowy, 
jastrzębie i wydry. 
 Kilkakrotnie bobry przegrywały z przyrodą. Po szczególnie obfitych opadach 
tamy ulegały zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Woda w zalewisku opadała, odsłaniając 
nędzny widok- ogryzione gałęzie, powalone pnie drzew, pożółkłą trawę i połamane 
trzciny. W ciągu zaledwie kilkunastu dni gryzonie potrafiły odbudować swoje siedli-
sko, wzbudzając tym podziw okolicznych mieszkańców. 
 Żyjemy w coraz bardziej cywilizowanym świecie. Coraz trudniej nam znaleźć 
czas na kontakt z naturą. Coraz trudniej też znaleźć miejsca, gdzie przyroda rządzi się 
swoimi prawami. Naturalne siedliska bobrowe to niezwykle cenna „pomoc naukowa” 
i wspaniała lekcja poglądowa biologii. Gmina Zębowice może się pochwalić kilkoma 
siedliskami bobrów. Odwiedzanie tych miejsc, np. w ramach ścieżek dydaktycznych, 
dostarczy z pewnością niezapomnianych wrażeń i doznań estetycznych. 
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 „HISTORIA „KAMIENIA” W RZĘDOWICACH”
Autor: Weronika Maroń

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Andrzej Kniejski

 Już jako dziecko lubiłam spacerować po okolicznych lasach. Szczególnie jesienią, 
gdy morze kolorowych liści zalewa leśne runa. Często chodziłam za rzędowicką leśni-
czówkę, gdzie stoi dziwny kamień.
 Był on dla mnie „dziwny” dlatego, że będąc dzieckiem często zastanawiałam się 
po co komu tak duży głaz w lesie. W dodatku z wyrytymi literami. Pomimo chęci 
zaspokojenia ciekawości, przez długi okres czasu nie pytałam nikogo o historię tego 
kamienia, jednakże często myślałam o nim i wymyślałam różne hipotezy jego pocho-
dzenia.
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 Nieżyjąca już mieszkanka Rzędowic opowiedziała mi niegdyś, iż piraci zakopali 
pod tym kamieniem skarby. Pojechałam po kuzynostwo i wziąwszy plastikowe łopat-
ki (przeznaczone do zabawy w piaskownicy) udaliśmy się do pobliskiego lasu. Pełni 
nadziei stanęliśmy pod kamieniem. Jakie było nasze rozczarowanie, gdy dokopawszy 
się kilka centymetrów w głąb ziemi niczego nie znaleźliśmy. Wzięliśmy nasz „sprzęt” 
i pojechaliśmy zrezygnowani do domu.
 Prawdziwą historię kamienia poznałam będąc z babcią na kawie u jej przyjaciółki 
Pani Małgorzaty, która mieszkała w leśniczówce. Jakież było moje zdziwienie (wtedy 
6, może 7-letniej dziewczynki), gdy dowiedziałam się, że to nie piraci, ani inne wymy-
ślone przeze mnie stwory nie pozostawiły tu „obelisku”. Pani Małgosia wyjaśniła mi, 
że kamień upamiętnia saksońskiego króla Fryderyka Augusta III, który w 1884 roku 
został właścicielem tutejszych ziem. Często przyjeżdżał on do Dobrodzienia, głównie 
na polowania. Podczas pobytu zamieszkiwał pałac myśliwski przy dzisiejszej ulicy Pia-
stowskiej. 

Swoim humorem i bezpośred-
niością zaskarbił sobie szacunek 
i zdobył uznanie wśród podda-
nych. Król był bardzo lubiany 
przez tutejszą społeczność. Go-
ścił nawet w Rzędowicach 
w domu gajowego Karola Kniej-
skiego. 

Pamiątkowe zdjęcie króla Fryderyka 
Augusta III z gajowymi i leśniczymi.

 Król Fryderyk August III - pierwszy z lewej strony (w drugim rzędzie), gajowy 
z Rzędowic Karol Kniejski – drugi z lewej strony (w pierwszym rzędzie, tuż za dziew-
czynką)
 Oto historyjka związana z pobytem władcy w Rzędowicach. Król w tym dniu po-
lował w lasach w Rędzinie, potem przyjechał bryczką do rodziny Zuzanny i Karola 
Kniejskich. Zuzanna była zajęta wsadzaniem chleba do wielocha (jest to gliniany piec 
do wypieku chleba). Król czekał aż się upiecze chleb i jadł go, gdy był jeszcze gorący. 
W rozmowie pytał o dzieci, zdrowie. Był bardzo serdeczny. Interesował się całym go-
spodarstwem.
 Po niespodziewanej wizycie w słomianym domku pojechał bryczką do Dobro-
dzienia na uroczystość poświęcenia obelisku Matki Bożej przed kościołem św. Marii 
Magdaleny, którego był fundatorem.
 Po pierwszej wojnie światowej Fryderyk August III zrzekł się tronu i w 1919 roku 
sprzedał część swoich dóbr ziemskich państwu i osobom prywatnym. Zmarł 18 lutego 
1932 roku w okolicy Oleśnicy (Dolny Śląsk). Gajowy Karol Kniejski i miejscowi leśni-
cy uczestniczyli w pogrzebie króla w Dreźnie.
 Po jego śmierci urzędnicy nadleśnictwa postanowili uczcić pamięć ich ulubione-
go władcy. Postawili „kamień” na jego cześć, który miał być formą ich podziękowania 
za dobro okazane mieszkańcom i wyrazem sympatii. W „kamieniu” wyryto gotyckimi, 
pozłacanymi literami inicjały władcy, koronę cesarską i zdanie w języku niemieckim: 
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„FAR (Fridericus Augustus Rex) Ihrer unvergesslichen königlichen Herrn die Forstbe-
amten der Förschaft Guttentag” („Ich niezapomnianemu Królewskiemu Panu urzęd-
nicy leśni z Nadleśnictwa Dobrodzień 1932”). 
 Po II wojnie światowej, kiedy rzędowickim leśniczym był Pan Dąbrowski, pole-
cono panu Piotrowi Jośko skuć litery z „kamienia”, które drażniły władzę ludową. Nie 
wiadomo czy dzięki przebiegłości, czy jak żartobliwie mówią niektórzy dzięki lenistwu 
udało się ocalić „kamień”. Pan Piotr zacementował bowiem napis na piaskowcu. Za-
prawa cementowa wraz ze złotą farbą w latach 60-tych zaczęła powoli odpadać ukazu-
jąc „herb” i napis. Niestety litery były słabo widoczne, ponieważ nadaj zalegała w nich 
owa zaprawa. 
 Słowa wyryte w „kamieniu” z czasem zaczął porastać mech. W 2011 roku prze-
prowadzono dokładną renowację pomnika, dzięki czemu napis stał się czytelny.
 Tak poznałam historię najważniejszego zabytku w mojej małej ojczyźnie. Historię 
należy pielęgnować i przekazywać młodszym pokoleniom, bo to właśnie historia wy-
odrębnia nas, ale jednocześnie jednoczy.
 Na koniec: zapraszam na wycieczkę do Rzędowic - warto zobaczyć nie tylko „ka-
mień”, który jest cząstką historii naszej miejscowości, ale również inne, ciekawe zabytki 
naszej pięknej, rolniczej wioski.

Bibliografia:
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 - Rozmowa z Panią Eryką - wnuczką Karola Kniejskiego.
 - Rozmowa z Panią Elżbietą Sacha - inicjatorką odrestaurowania „kamienia”.

„O KRZYŻU NAPOLEOŃSKIM W PRUSKOWIE”
Autor: Małgorzata Kotala

ZGS w Zębowicach
Opiekun: Iwona Grabowska

 Miejscowość Prusków wspominana była już średnio-
wieczu. Jest to mała wioska Gminie Zębowice, licząca 
około 50 domostw. Większość z nich stoi pusta. Cho-
ciaż jest niewielka, mogę być dumna z mojej wsi.
 Do niedawna myślałam, że Prusków to mało znaczą-
ce miejsce na mapie, ale gdy mój ojciec wraz z miej-
scowym leśniczym opowiedzieli mi historię Prusko-
wa, to zmieniłam zdanie. Wtedy uświadomiłam sobie, 
że bardzo mało wiem o własnej miejscowości. Najbar-
dziej interesująca okazała się dla mnie historia pewne-
go krzyża.
 Przez moją miejscowość, a dokładnie przez pobliski 
las przebiegał Trakt Napoleoński. Gdy wojska napo-
leońskie wracały z bitwy ze wschodu, większość żoł-
nierzy była ranna. Wojacy zatrzymali się w naszym 
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lesie i pochowali tu swoich zmarłych, rannych towarzyszy. Historię tę relacjonuje nasz 
leśniczy: „Poległych lub rannych odzierano ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek war-
tość. Czasem czynili tak ich bliscy towarzysze niedoli, a czasem miejscowa ludność. 
Dlatego też, można sądzić, że nic cennego nie znalazło się w grobach zmarłych.’’ Nale-
ży pamiętać o tym, że po 1812 r. wojska napoleońskie wracające do Francji to gromady 
maruderów i niedobitki niegdyś wielkiej armii. Jako tacy snuli się różnymi szlakami 
i raczej omijali miasta, pozostawiając po drodze wiele z zagrabionych wcześniej fan-
tów. Ludzie także głoszą legendę, iż gdy nadchodzi pora na jagody oraz grzyby, rzadko 
kiedy znajduje się w pobliżu krzyża jakieś owoce natury. Nie tylko mówią o grzybach 
i jagodach, ale także o borówkach, malinach czy innych owocach leśnych. 
 W miejscu pochówku owych żołnierzy stoi krzyż. Kiedyś nie wyglądał on tak jak 
dzisiaj. Wspomniani wcześniej żołnierze, oddając swoich kolegów matce ziemi, nie 
mieli ani czasu, ani warunków, aby im postawić piękne pomniki jakie można czasami 
w wioskach podziwiać. Przyjaciele niedoli wykopywali dół, zasypywali ziemią, a na 
wierzch kładli głaz i wyryli na głazie napisy, lecz nie jestem w stanie odczytać, jakie to 
były zdania. 
 Z powodu braku czasu na poszukiwania głazów, zbijali krzyże i wbijali je w miejscu 
pochówku. Za sprawą czynników atmosferycznych wpływających na nasze środowisko 
„pomniki’’ te szybko ulegały zniszczeniu. Z roku na rok stawały się coraz to mniej wi-
doczne, a tutejsi ludzie nie dbali o ten „dziki cmentarz”. Nie zwracali uwagi na to, że 
w XXI wieku może stać się jednym z najpiękniejszych miejsc w naszej gminie. Z biegiem 
lat przyroda postanowiła pomniki oddać matce ziemi. Gdybyśmy poszli dzisiaj do tego 
lasu, już nie spotkamy tam mogilnika, lecz wysoki drewniany krzyż, który niegdyś był 
brązowy, a teraz mech zasiedla się na nim. Wokół niego jest mały drewniany płotek. Na 
krzyżu wisi Jezus Chrystus oraz figurka Matki Boskiej. Znajdują się tam też dwa wazony, 
w jednym z nich są kwiaty sztuczne, a w drugim kwiaty żywe, które co jakiś czas ktoś je 
tam wymienia. Niestety nigdy jeszcze nie widziałam, kto dba o ten krzyż. 
 Choć przyznam, że lubię spacerować i często, gdy wybieram się na przechadzkę 
idę właśnie do lasu. Jest tam tak wyjątkowo, że gdyby nie to, że mam przy sobie zega-
rek, to bym zgubiła rachubę czasu. Na Wszystkich Świętych już od 3 lat chodzę tam 
i zapalam znicz ku pamięci tym walecznym żołnierzom. 
 Snuje się wiele legend na temat tegoż Traktu Napoleońskiego. Gdyby tak popytać 
starszych ludzi, jaką znają legendę o tutejszej drodze i krzyżu to usłyszymy wiele na-
prawdę fascynujących historii. 
 Niektórzy mieszkańcy, a zwłaszcza starsze osoby opowiadają: ”Legenda mówi, że 
uciekający przed Kozakami napoleońscy żołnierze, w tych okolicach ukryli właśnie kasę 
pułkową. Kosztowności, złoto, pieniądze, papiery wartościowe i inne cenne przedmioty 
wraz z dokumentami schowano na terenie całej drogi napoleońskiej, którą podążali. Inni 
znowu twierdzili, że okute kufry zakopano w ziemi niedaleko wsi Osiecko. Wielu starało 
się potem bezskutecznie znaleźć wojskową kasę. Jeden z poszukiwaczy – po uprzedniej 
penetracji okolicy, z tajemniczymi, odręcznie wykonanymi mapami i szkicami – zakupił 
nawet w Pruskowie małą działkę z rosnącym pośrodku niej wiekowym dębem. Wybu-
dował pod drzewem prowizoryczne schronienie, gdzie przez kilka miesięcy mieszkał, 
starannie unikając kontaktu z miejscowymi. Dziwne i tajemnicze zachowanie nieznajo-
mego jednak zwróciło na niego uwagę wszystkich. Tuż po jego odjeździe, miejscowi cie-
kawscy znaleźli w opuszczonej, drewnianej chatce właz do głębokiego wykopu wijącego 
się spiralą wokół dębu. Wtedy zrozumiano, po co ten człowiek tu przybył. Czy udało mu 
się odkryć i wydobyć ze schowka jego cenną zawartość, nie wiadomo. Wieść o podziem-
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nych korytarzach rozniosła się szybko wśród mieszkańców i większość z nich zaprzestała 
poszukiwań skarbu. Najbardziej dla mnie zastanawiające było to, że ten mężczyzna ko-
pał podziemne korytarze. Gdzie by kto pomyślał, że tu w małej wioseczce są, podziemne 
tunele. Teraz w XXI w. już nie znajdziemy tych tajnych ścieżek. Pewnie zaciekawiło was 
to miejsce, bo mnie bardzo. Gdybym mogła to spędzałabym tam całe dnie. Jeśli ktoś 
chciałby dotrzeć w to niezwykłe miejsce, chętnie podpowiem jak się tam dostać. Podąża-
jąc z Zębowic do Olesna w Pruskowie na ostrym zakręcie w prawo należy zjechać z drogi 
głównej i pojechać w lewo, kierując się do leśniczówki. Ominąwszy domostwa wokół 
leśniczówki, wjeżdża się do lasu, gdzie znajduje się słynny krzyż i opisywana droga. 
 Mam nadzieję, że i Was zafascynowało to piękne miejsce. Jest ono ciekawą pa-
miątką z przeszłości, a to winniśmy chronić od zapomnienia.

Zródła informacji:
 - Wywiad z leśniczym Ryszardem Młotkowskim
 - Wywiad z Jadwigą Hermańską
 - wywiad z Anną Wodniok 

Zdjęcia: 
 - Zdjęcia ze zbiorów Krystyny Kotali
 - Zdjęcia ze zbiorów Anny Wodniok oraz Ryszarda Młotkowskiego 

„SIKAWKI KONNE”
Autor: Bartłomiej Wloczyk

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Jest takie miejsce w województwie opolskim, gdzie co roku już od ośmiu lat roz-
grywane są Zawody Sikawek Konnych na Górnym Śląsku. To miejsce to Szemrowice. 
Mała miejscowość, do której już od 2004 roku zjeżdżają drużyny strażackie z całej 
południowej Polski.

A zaczęło się od …
Pomysł zorganizowania zawodów 
sikawek konnych (wozów strażac-
kich) zrodził się po tym jak jednost-
ka OSP w Szemrowicach dostała 
zniszczony wóz strażacki z Ligoty 
Dobrodzieńskiej w gminie Dobro-
dzień. Dzięki zaangażowaniu miej-
scowych strażaków oraz rzemieślni-
ków udało się go wyremontować. 
Wóz ten stał się główną ozdobą stra-
ży. W 2001 roku strażacy z Szemro-
wic otrzymali jeszcze jedną sikaw-
kę, którą także wyremontowali.
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Idea sikawek
 Sama idea sikawek konnych zrodziła się w 2003 roku, gdy Szemrowice przystąpiły 
do programu odnowy wsi. Powstało wtedy Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice, 
które chciało zorganizować festyn inny niż wszystkie. Festyn, dzięki któremu Szemro-
wice zyskały rozgłos, a zniszczone sikawki konne byłyby remontowane specjalnie, by 
brać udział w tej imprezie.

Początek imprezy
 Każdego roku Sikawki Konne zaczynają się uroczystym korowodem, który wyrusza 
spod budynku OSP w Szemrowicach i kończy się przy torze sprawnościowym kilometr 
dalej. Rozmawiałem z kilkoma mieszkańcami oglądającymi ten niecodzienny widok. 
 Powiedzieli mi, że cały rok czekają, aby zobaczyć wspaniały korowód. Zapraszają 
oni również swoje rodziny, które z wielką radością oglądają tak niezwykłe widowisko. 
Wiele osób także nagrywa korowód, żeby i inni mogli zobaczyć samą ideę tej zabawy. 
Zawody to także doskonała promocja naszego regionu, a w szczególności Szemrowic. 

Wystartować i wygrać
 Po korowodzie zaczyna się właściwa część tej imprezy, część dla której przyjechały 
jednostki z całej południowej Polski, a nawet z zagranicy – zawody. Trwające nawet trzy 
godziny, są nie tylko miłą rywalizacją, ale także widowiskiem, które z chęcią oglądają całe 
rodziny przyjeżdżające na festyn. Wielu z widzów przyznaje, że takie zawody to bardzo 
miła „odskocznia” od codziennych obowiązków i pracy. Same zawody podzielone są na 
trzy kategorie: sikawki przenośne oraz sikawki konne dla mężczyzn i kobiet (Tak kobiet! 
Niektóre z nich są bardziej skore do rywalizacji niż wielu mężczyzn). Po wylosowanie ko-
lejności startów drużyny ustawiają się na linii startu i zaczynają swój bieg. Każdy start po-
lega na pokonaniu toru sprawnościowego oraz wykonaniu prawidłowo natarcia na palący 
się budynek. Po rozmowie z uczestnikami zawodów dowiaduję się, że oni przyjeżdżają do 
Szemrowic, żeby się po prostu zabawić oraz (tak samo jak widzowie) odpocząć od codzien-
nych obowiązków. Dla zwycięskich drużyn czeka wile nagród: od podstawowego wyposa-
żenia strażackiego (węży, prądownic itp.) do pięknych mebli ufundowanych prze miejsco-
wych stolarzy. W tym roku do zwycięzców trafił gustowny stół z zestawem krzeseł. Lecz 
praktycznie wszyscy uczestnicy są zgodni i mówią – „Nie przyjeżdżamy tu dla nagród, 
tylko po to, aby się dobrze bawić”. Wiele drużyn, które przyjechały po raz pierwszy, są już 
stałymi „bywalcami” na Sikawkach Konnych. Jak komentują – „To po prostu wciąga”. 

Sikawki od strony organizacyjnej
 Po rozmowie z organizatorami dowiedziałem się, że przygotowania do kolejnych zawo-
dów zaczynają się dwa miesiące po poprzednich i trwają praktycznie cały rok. Najpierw trzeba 
pisać w sprawie dofinansowań w formie projektów i pozwoleń. Jak przyznaje pan Joachim 
Wloczyk (jeden z organizatorów), organizacja takich zawodów to nie jest łatwa sprawa. Trzeba 
się wszystkim zająć: od proszenia o dofinansowanie i sponsoring, przez zamówienie namiotu 
festynowego, do zamówienia i rozwieszenia plakatów. Organizacja jest tak skomplikowana, że 
potrzeba wielu dni, a nawet tygodni, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jednak po 
skończonych przygotowaniach miło jest brać udział w sprawnie zorganizowanej zabawie. 

Bibliografia:
 - www.szemrowice.pl
 - Rozmowa z panem Joachimem Wloczyk 
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„MÓJ MAŁY, WIELKI KOŚCIÓŁEK”
Autor: Vanessa Dylka

ZGS w Zębowicach
Opiekun: Iwona Grabowska

 Opowiem historię mojego kościoła, który znajduje się w Zębowicach pod wezwa-
niem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie parafia obejmuje takie wsie 
jak: Zębowice wraz z przysiółkami, Kadłub Wolny i jego przysiółki, Prusków, Osiecko, 
Siedliska, Poczołków oraz Knieja.

Świątynia jest zbudowana w stylu neo-
gotyckim, trójnawowa na planie krzy-
ża. Na przecięciu się nawy z transep-
tem umieszczona jest sygnatura 
nakryta baniastym hełmem. Z przodu 
kościoła ponad wejściem wznosi się 
wysoka wieża z zegarem na szczycie. 
Obok większej wieży umieszczona jest 
również mniejsza wieża przylegająca 
do niej. Kościół obecnie ma 100 lat. 
Został zbudowany w latach 1910-1911 

r. W listopadzie ubiegłego roku parafianie hucznie obchodzili tę rocznicę. Na 100-lecie 
przyjechał sam Biskup Diecezji Opolskiej Andrzej Czaja. Biskup poświęcił również 
nowy ołtarz, który został zbudowany w związku ze 100-leciem. Nie myślcie jednak, że 
nasza parafia istnieje dopiero od stu lat. Przed nowym kościołem był jeszcze stary, 
który został zbudowany w 1447 r. choć nie jest to pewne, bo podaje się też inne daty 
jak 1452 r. czy 1493 r. Nowy został zbudowany ze względu na to, że stary nie mieścił 
już stale powiększającej się wspólnoty parafialnej. Mimo, iż w 1911 r. istniał już nowy 
kościół, to stary funkcjonował do 1925 r., potem został sprzedany do Gliwic. Może już 
zacznę historię tego nowego kościoła, a właściwie jego dzieje choć nie tylko jego, bo 
i proboszczów tej parafii.
 Na pomysł o zbudowaniu nowego kościoła wpadł ks. Mikołaj Śmiałek. Gromadził 
na to pieniądze, inwestując w budowę kolei. Na budowie kolei w Rumunii zarobił 30 
tysięcy marek. Zanosiło się na to, że nowy kościół już w najbliższym czasie posta-
nie. Niestety w 1872 r. ks. Śmiałek zrezygnował z funkcji proboszcza parafii Zębowice 
i przeniósł się do położonego nieopodal miasta Olesno, ale dalej powiększając fundu-
sze na nowy kościół. Prawdopodobnie ksiądz zrezygnował ze swojej posady, bo popadł 
w konflikty z kolatorami z Zębowic i Radawia, którzy nie umieli znieść jego trudnego 
charakteru. Od 1887 r. przebywał w klasztorze Braci Miłosiernych w Ząbkowicach, 
gdzie również zmarł w 1904 r., przeżywszy lat 89. W swoim testamencie na kościół 
w Zębowicach przeznaczył 104 tysięcy marek. Jako wykonawcę swojej ostatniej woli 
ustanowił proboszcza Zębowic, księdza Leję. 
 Realizatorem idei ks. Śmiałka został jednak proboszcz Karol Herold. Budowa no-
wego kościoła została ukończona jesienią 1911 r. Całkowity koszt budowy kościoła 
wyniósł 154 tys. marek, z czego 104 tys. marek jak już wcześniej wspomniałam na 
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budowę przeznaczył ks. Mikołaj Śmiałek, zaś 20 tys. marek na ten cel przeznaczył 
właściciel Zębowic książę Wiktor II Amadeusz, brakujące 30 tys. parafia zapożyczyła 
w kasie pożyczkowej. Pierwszy raz mszę św. w nowym kościele wraz z konsekracją 
odprawiono 9 listopada 1911 r. W środku kościoła wybudowano prezbiterium pię-
cioboczne o sklepieniu gwiaździstym, które wypełnia neogotycki ołtarz główny rzeź-
biony z pozłotą oraz z wieżyczkami zakończonymi sterczynami. W centrum ołtarza 
znajduje się obraz z naszą patronką, czyli Najświętszą Marią Panną. Wykonuje ona 
gest uwielbienia, wznosząc ręce. Ubrana jest w Różową suknię. Maria jest otoczona 
aniołami, którzy prowadzą ją do nieba. Po bokach obrazu są figury apostołów i mniej-
sze figury świętych. Od lewej figury św. Piotra i św. Izydora, natomiast od prawej wid-
nieją figury św. Pawła i św. Jadwigi. Powyżej figur apostołów umieszczone są figury 
aniołów w błękitnych tunikach, trzymające szarfy z napisem „Ave Maria‘’. Ściany pre-
zbiterium zostały natomiast ozdobione czterema freskami. Wszystkie ukazują Matkę 
Boską i ukazuje jakieś święto. Ciąg rozpoczyna wizerunek Matki Boskiej Gromniczej, 
wzorujący się na obrazie Piotra Stachiewicza. Kolejna malatura przedstawia Marię 
w zielonej szacie tulącą mężczyznę w brunatnej tunice. Jest to właściwie wyobraże-
nie Matki Boskiej ucieczki grzesznych. Następny fresk przedstawia Matkę Boską idącą 
przez las z dzieciątkiem. Jest to Matka Boska Zielna. Ostatnie malowidło przedstawia 
Matkę Boską Siewną. Nad ołtarzem znajdują się witraże. Jeden z nich od strony prawej 
przedstawia św. Józefa i Jezusa, a drugi od lewej strony przedstawia św. Annę i Ma-
ryję. Pod ołtarzem znajdują się balaski są one ozdobione płaskorzeźbami: od prawej 
Barankiem Bożym z chorągwią symbolizującą zmartwychwstanie Pana, natomiast od 
lewej pelikanem karmiącym pisklęcia swoją krwią symbolizującą wielkie poświęcenie. 
Z każdego boku balasek umieszczone są również figury aniołów. Po obu stronach pre-
zbiterium umieszczone są też figury świętych. Figura po prawej przedstawia św. papie-
ża Piusa X, a figura po lewej przedstawia św. Jacka Odrowąża. Po lewej stronie uwagę 
na siebie zwraca ambona, na której w formie płaskorzeźb są przedstawieni ewangeliści 
ze swoimi atrybutami: św. Jan z orłem, św. Łukasz z bykiem, św. Marek z lwem oraz św. 
Mateusz z postacią ludzką. Nad amboną umieszczony jest rzeźbiony baldachim, który 
przypomina koronę królewską. Oprócz ołtarza głównego są też ołtarze boczne. Ołtarz 
lewy posiada obraz z św. Franciszkiem podtrzymującego umierającego Jezusa na krzy-
żu. W oddali na obrazie widnieje krajobraz Asyżu. Po bokach obrazu umieszczone są 
figury: od lewej strony św. Elżbiety Węgierskiej, a od prawej św. Antoniego z Padwy. 
Powyżej obrazu głównego umieszczona jest rzeźba anioła w różowej sukni trzymają-
cego szarfę z napisem „Sanctus, Sanctus, Sanctus‘’ co oznacza Święty, Święty, Święty. 
Ołtarz z prawej strony ma obraz Serca Pana Jezusa. Natomiast obok obrazu są figury 
św. Floriana od prawej i św. Jana Nepomucena od lewej. Nad obrazem Serca Pana Je-
zusa też znajduje się anioł, lecz tym razem w błękitnej szacie. Ma on wstęgę z napisem 
„Miserere Nobis’’ – Zmiłuj się nad nami. Z tyłu kościoła od prawej strony znajduje 
się kolejny ołtarz. Przedstawia on grotę w Lourdes i Maryję Niepokalanie Poczętą. 
Ołtarz ukazuje jedno z najpopularniejszych objawień, które miały miejsce w grocie 
Masbiele, niedaleko Lourdes od 11 lutego do 16 lipca 1858 r. Maryja ukazała się w tym 
czasie 14-letniej Bernadecie Soubiros 18 razy. Po przeciwnej stronie także od tyłu jest 
ołtarz św. Józefa z Jezusem. Pod figurami umieszczony jest napis: ST. Joseph ora pro 
nobis’’ – Święty Józefie módl się za nami. Świątynia wyposażona jest także w orga-
ny, posiadające 38 piszczałek. Na balustradzie z chóru przedstawione są 3 tajemnice 
różańca. Od lewej tajemnice radosne (zwiastowanie NMP, nawiedzenie św. Elżbiety, 
narodziny Pana Jezusa, ofiarowanie Jezusa w świątyni oraz znalezienie Jezusa w świą-
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tyni), tajemnice bolesne (modlitwa w ogrójcu, biczowanie, cierniem ukoronowanie, 
droga krzyżowa, śmierć Jezusa), tajemnice chwalebne. Pomiędzy obrazami z tajem-
nic są również obrazy św. Cecylii – patronki śpiewu, króla Dawida oraz św. Konrada 
z Parzham. Na kolumnach podtrzymujących chór zostały umieszczone figury dwóch 
zakonnic. Na ścianach naw bocznych umieszczone są stacje Drogi Krzyżowej. W ko-
ściele przechowywana jest cenna monstrancja. Ufundowana w 1657 r. przez właści-
ciela Zębowic Wacława Paczyńskiego. Wracając do proboszcza Herolda, duchowny 
ten, chcąc ożywić parafię, organizował rekolekcje parafialne, a także misje. Ksiądz ten 
urządzał również wiele pielgrzymek m.in.: na Górę Świętej Anny, do Starego Olesna, 
Częstochowy, Trzebnicy rzadziej do Wambierzyc. Kiedy władzę objęli naziści zwięk-
szyły się problemy duszpasterskie. Nakazali oni zmieniać nazwiska polskobrzmiące 
na niemieckie, krytykowali również działalność katolicką. Jednak ks. Herold wcale 
się tym nie przejmował, przeciwnie dalej dbał o parafię z tym samym zapałem. Na 
25- lecie swojego kapłaństwa ufundował nowe piszczałki organowe, ponieważ stare 
zostały zabrane podczas I wojny światowej. Zabrane w tym czasie zostały też dzwony 
kościelne. W roku wybuchu II wojny światowej, a dokładnie 11.11.1939 r. zmarł ks. 
Karol Herold. Wśród parafian został zapamiętany jako budowniczy pięknego i dużego 
kościoła. Podczas II wojny światowej również nie oszczędzono dzwonów. Nowe dzwo-
ny, obecnie służące parafianom, zostały zakupione w 1954 r. Następcą ks. Herolda zo-
stał ks. Maksymilian Nowotny, który jednak nie pobył długo proboszczem, dostał on 
bowiem nakaz opuszczenia parafii wraz z innymi rodzinami w związku z akcją prze-
siedleńczą po II wojnie światowej. Jego następcą był Piotr Krawczyk, był pierwszym 
powojennym proboszczem. Wkrótce po uchodźstwie wrócił ksiądz Nowotny, jednak 
nie na długo, bo zmarł w 1946 r. z powodu zatrucia się wodą ze studni, do której 
przedostały się bakterie z masowego grobu z pobliskiego cmentarza. Nowym probosz-
czem został ksiądz Paweł Kocur, który zmarł po 40 latach swojej posługi w parafii 
Zębowice. Ostatnim w tym czasie proboszczem został obecny ks. Paweł Zając. Dba 
on do dziś o dobro parafii. Ostatnio dobudował on ołtarz na relikwie św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus oraz św. Faustyny. Przed stuleciem mojego kościoła, ks. Zając poddał 
oczyszczeniu ołtarze i wybudował nowy ołtarz oraz ambonkę na nim. Oczyszczeniu 
ma zostać poddana w najbliższym czasie Droga Krzyżowa. Warto jeszcze wspomnieć, 
że w naszej parafii kościół w Zębowicach nie jest jedyną świątynią. Oprócz niego jest 
także Kościół w Knieji pod wezwaniem św. Piotra i Pawła i kaplica w Poczołkowie pod 
wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej. Na koniec należy jeszcze dodać, ilu kapłanów 
wydała nasza parafia, która do 1878 r. sięgała aż do Zakrzowa Turawskiego, a do 1945 
r. do Radawia. Nasza parafia w ciągu tego stulecia wydała na świat 10 kapłanów: O. 
Reinholda Gawlinę, Ks. Pawła Krawczyka, Ks. Wilhelma Skorupę, O. Jerzego Miozgę, 
Ks. Wolfganga Jośko, Ks. Konrada Hermańskiego, O. Klaudiusza Hermańskiego, O. 
Leona Klera, Ks. Waldemara Packnera oraz O. Andrzeja Wonsa. 
 Mój kościół jest mi bardzo bliski, gdyż tu przyprowadzali mnie moi rodzice od 
maleńkości. W nim przyjęłam najważniejsze sakramenty, a ludzie, którzy ze mną się 
w nim modlą są moją wielką rodziną. Podoba mi się styl w jakim jest wykonany, a po 
renowacji przeprowadzonej przez proboszcza jest jeszcze piękniejszy. Wielu księży 
goszczonych w naszej parafii nie ukrywa swojego zachwytu wobec niego. Pamiętam 
kiedyś jak przyjechał wikary z Opola i powiedział, że jest to jeden z większych i pięk-
niejszych kościołów, jakie widział. Czułam wtedy pewnego rodzaju zachwyt. Pragnę 
jeszcze wspomnieć, że śpiewam w chórze „Promyki Maryi’’, który regularnie swoim 
śpiewem uświetnia nabożeństwa i działa na chwałę tej świątyni. Czuję się wtedy wy-
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jątkowo, gdy mogę coś zrobić dla mojego kościoła, który zawsze będzie mieć dla mnie 
największą wartość, bo to jest moja wieś, moje miejsce i tu jest mój kościół!

Źródła: 
 - Wielka Księga Ziemi Zębowickiej
 - Rozmowa z Panem Gerardem Wonsem
 - nto.pl (zdjęcia) 
 - picasaweb.google.com/maniek430

„O HISTORII MAŁEJ TURZY I JEJ KOLEI…”
Autor: Betina Szczygioł

GZS Gimnazjum nr. 1 w Ozimku
Opiekun: Sylwia Widawska
 
 Turza - wieś leżąca w województwie opolskim niedaleko Dobrodzienia. Zamiesz-
kuje ją około dziewięciuset mieszkańców... - tak podają źródła, którymi kieruje się 
większość ludzi. Inni mówią: „Co? – Turza? - Jest taka miejscowość, gdzie ona leży?”. 
Lecz dla mnie jest to coś więcej. Miła, przytulna wioska, gdzie każdy mieszkaniec służy 
pomocą i dobrym słowem.
 Pewnego dnia wyszłam pospacerować po naszej pięknej Turzy. Idąc minęłam 
szkołę, kościół, lasy i pola, gdzie dużo mieszkańców odpoczywa na łonie natury. Na 
końcu zatrzymałam się przy starym dworcu kolejowym, pochodzącym z 1868 roku. 
Stojąc tam poczułam się jakbym była w XIX wieku, kiedy kolej była jeszcze otwarta. 
Usiadłam pod murem w cieniu starego klonu, zamknęłam oczy i zaczęłam wyobrażać 
sobie to wszystko, o czym mówił mój dziadek.

Dworzec główny i poczta kolejowa. 
Zdjęcie archiwalne.

 Jest 1868 rok. Kolej Myślina jest 
nowo otwarta. Na dobę przejeżdża tutaj 46 
pociągów towarowych i osobowych. Prze-
wozi się tą linią wiele towarów, a przeważ-
nie węgiel ze śląskich kopalni do portów 
północnych.

 Bardzo dużo ludzi wykupuje bilety: jeden do Berlina, drugi do Wrocławia..., każ-
dy w inną stronę. Niektórzy z pasażerów siedzą na ławce i wpatrzeni w gazety oraz 
książki spokojnie czytają ich treść. Młoda kobieta razem z dzieckiem trzyma walizkę 
w ręku i wygląda przez drzwi na nadjeżdżający pociąg. Zawiadowcy spokojnie i z po-
godą ducha pomagają pasażerem z bagażami i odnalezieniem kas.
 Jeden z pociągów towarowych właśnie nadjechał. Pracownicy kolei powoli rozpa-
kowują towar i umieszczają go w magazynie położonym na przeciw dworca.
 Obok budynku głównego znajduje się poczta, gdzie ludzie przed wyjazdem, mogą 
skorzystać z usług telefonicznych i wysyłkowych. 
 Gdy nadchodzi wieczór, pracownicy udają się do swoich domów - kamienic ko-
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lejowych, w których mieszkają razem ze swoim rodzinami. Po pracy pielęgnują swoje 
ogródki działkowe położne wokół budynków. Dzieci właśnie wracają ze szkoły pod-
stawowej mieszczącej się w Myślinie, która powstała w 1821 roku. Pierwszym nauczy-
cielem był pan Kolat. Od 1830 roku była to szkoła katolicka. 
 Kilku pasażerów spędza noc w pobliskim domu gościnnym. Ludzie mogą w nim 
wypocząć przed następną podróżą i zaopatrzyć się w potrzebne rzeczy w sklepie spo-
żywczym Emila Mundila naprzeciw pensjonatu. W 1907 roku powstała kapliczka po-
święcona św. Florianowi, patronowi strażaków. Jeśli w wiosce wybuchł pożar, jej dzwo-
ny biły na alarm. W niedziele wszyscy mieszkańcy zbierali się w kościele p.w. świętego 
Józefa Rzemieślnika. Parafia obejmowała miejscowości: Myślina, Turza, Dąbrowica, 
część Makowczyc i Błachowa. Budynek budowany w roku 1938 jako tzw. Dom Mło-
dzieży. Ks. Józef Kawalla zmienił go na kościół, dobudowując wieżę, prezbiterium, za-
krystię i salkę dla ministrantów. 
 Tak zakończyło się moje rozmarzanie. 
 W drodze powrotnej minęłam stary sklep, który dziś służy jako klub oraz biblio-
teka miejska. Jej wygląd niczym się nie zmienił. Pensjonat nadal należy do potom-
ków właścicieli, lecz jest domem mieszkalnym. W 1970 roku zakończyła się nauczanie 
w Myślinie, a wszystkich dzieci przeniesiono do szkoły podstawowej w Turzy. Obec-
nie szkoła znajduje się w rękach prywatnych i jest odnawiana. Następnie odwiedziłam 
zalew w starej piaskowni, bogaty w walory przyrodniczo – krajobrazowe. Nie moż-
na również zapomnieć o rzece Myślinka, płynącej od kilkuset lat przez naszą wioskę. 
W Turzy działa koło łowieckie, które poluje na terenie naszego lasu. Po 1990 roku, 
zaczął się powolny kryzys kolei i została zamknięta w 2004 roku.
 Nawet Turza, mała wioska kryje swoją historię i walory turystyczne. Kolej jest 
już zamknięta, lecz nadal dla nas – mieszkańców jest czymś ważnym. Nie możemy 
zapomnieć o jej historii. Każdy ma swoje miejsce na ziemi. Ja też mam – jest nim moja 
rodzinna Turza.

Bibliografia:
 - Zdjęcia archiwalne- zbiory prywatne
 - Wikipedia - http://pl.wikipedia.org/wiki/Turza_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
 - http://www.kolej.one.pl/index.php?dzial=stacje&id=2640&okno=informacje

„MROCZNE TAJEMNICE KOLOROWYCH MIEJSC”
Autor: Klaudia Balcer

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

Zawada to kilkutysięczna wieś położona w gminie 
Turawa, powiecie opolskim. Istnieje od co najmniej 
XVII wieku. Źródła pisane donoszą, że została zało-
żona jako folwark w 1618 roku. Jej szczytowy rozwój 
przypada na pierwszą połowę XX wieku. Jest poło-
żona na Śląsku Opolskim, który ze względu na liczne 
przesiedlenia, wojny oraz częste zmienianie przyna-
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leżności państwowej, jest regionem niezwykle zróżnicowanym kulturowo i etnicznie. 
Mieszkają tutaj Polacy, Niemcy i Ślązacy. [...] Dało się zauważyć podział na Ślązaków 
pochodzenia polskiego, jak też niemieckiego. Są także często pracujący na Śląsku 
mieszkańcy Ukrainy i Rosjanie. Jeśli chodzi o grupy społeczne, to coraz mniej jest 
rzemieślników, rolników już zaledwie kilku. Społeczeństwo Zawady to teraz ludzie 
głównie w średnim wieku z średnim wykształceniem, coraz więcej jednak osób posia-
da wyższe wykształcenie i tendencja ta rośnie.
 W ostatnich latach w Zawadzie bardzo wiele się zmieniło. Wyremontowane są 
drogi, na wielu uliczkach wyłożony jest asfalt, mamy nowe rondo oraz sygnalizację 
świetlną... Od wielu lat znajduje się tu Stajnia Zawada, korty tenisowe „Hart”, pizzeria 
„Tenis Pizza”, restauracja „Marcin”, bar „Bulis”. 
 Zawada jest wsią bardzo nowoczesną, a jednocześnie podtrzymującą stare trady-
cje. Nadal żywotny jest zwyczaj „Wodzenia niedźwiedzia”, podczas którego do naszych 
domostw zaglądają strażacy w najróżniejszych strojach. Możemy stanąć oko w oko 
w roztańczonym niedźwiedziem, diabełkami, które tylko czyhają na okazję by wysma-
rować jakąś pannę smołą, spotkać muzyków grających stare, ludowe melodie, panny 
młode, aniołki i wielu innych wesołych przebierańców. Organizowane są też dożynki 
parafialne, a nasze żniwne korony co roku biorą udział gminnym konkursie. Od 2002 
organizowany jest tutaj cyklicznie festyn „Lato w Zawadzie”. Jest to wspaniała impreza, 
na której panuje ten wyjątkowy, niepowtarzalny klimat. Dzieci i młodzież mają okazję 
się spotkać na placu przed szkołą, wzięci kibice mogą obejrzeć mecz seniorów, pary 
potańczyć do śląskich szlagrów, sprzedawane są kiełbaski, frytki, napoje gazowane i al-
koholowe. Cała impreza odbywa się w namiotach, a porządku i bezpieczeństwa pilnują 
strażacy z OSP Zawada. 
 W mojej miejscowości stoi przedszkole i niewielka szkoła podstawowa, do której 
przede mną uczęszczali od pokoleń członkowie mojej rodziny: mama, jej rodzeństwo 
i kuzynostwo, moi dziadkowie i pradziadkowie...
 Pamiątka ukończenia VI klasy mojej babci (zdjęcie zrobione przed frontowymi 
drzwiami). Teraz, tak jak przed laty, po jej korytarzach biegają wesołe maluchy. Starsi 
uczniowie hałasują swoimi żartami, krzykami i śmiechami. Troskliwi nauczyciele pa-
trzą opiekuńczo, by żadnemu dzieciakowi nie przydarzył się jakiś nieszczęśliwy wypa-
dek. Po beztroskich zabawach na przerwie przychodzi czas na naukę. Rozpoczynają 
się kolejne lekcje. Wszyscy starają się maksymalnie skoncentrować, by jak najwięcej 
z nich wynieść. Po sześciu godzinach ciężkiej pracy, wszyscy w końcu idą do domu. 
Tam na każdego podlotka czeka uśmiechnięta matka i przygotowany przez nią, ciepły, 
pożywny obiad. Jedzony z rodzicem posiłek to wspaniała okazja do rozmów. Dzieci 
pałaszując, radośnie opowiadają o kolejnym niezwykłym w swej przeciętności dniu 
szkolnym. Chwilę później każdy podrostek zabiera się sam lub wraz z rodzicami bądź 
starszym rodzeństwem do odrabiania pracy domowej. Pracują bardzo pilnie i staran-
nie, ponieważ jest to najlepszy sposób na utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu 
całego dnia.
 Wybija piętnasta. Rozpoczynają się zajęcia w świetlicy środowiskowej. Jest to 
miejsce, gdzie maluchy wyżywają się twórczo, mogą uprawiać wiele sportów, np. grać 
w ping ponga lub też skorzystać ze znajdującego się tam komputera; dzieci uczą się tu 
odpowiedzialności za grupę, integrują się z rówieśnikami oraz rozwijają swoje uzdol-
nienia.
 W sąsiedniej sali znajduje się mała biblioteka. Znajdują się w niej wiele książek 
z najróżniejszych gatunków. Znajdziemy tam popularne bajki, jak np. „Koziołek Mato-
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łek” oraz kryminały, pełne grozy, opisujące mroczny świat przestępców i więziennych 
krat, życie ludzi nie mających najmniejszego pojęcia o miejscach, gdzie mieszkają bądź 
przechodzą. Nikt nie wie, że niepozorna wiejska biblioteczka kryje w sobie taką wła-
śnie mroczną tajemnicę. Stare kroniki o połączonych budynkach straży oraz świetlicy 
zginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. W odzyskanych jednak materiałach czy-
tamy o istnieniu jednej więziennej celi z okresu II wojny światowej. Nie wiemy, czyje 
to więzienie - Niemców, Polaków czy Rosjan, ani kto tam trafiał. Oczywiste jest jednak, 
że pojmanych nie spotkał kolorowy los, tak samo jak wszystkich innych, którzy brali 
udział w wojnie, biernie czy czynnie, dobrowolnie i przymusowo.
 Lata 1935-1945 wszyscy, którzy je przeżyli, wspominają jako trudny okres. Na 
Polskę napierały dwa sąsiednie państwa. Jednak jako najokrutniejszych, w swoich 
wspomnieniach, ludzie pamiętający wojnę, opisują Rosjan. 
 Również w Zawadzie Rosjanie wykazali się okrucieństwem. Spalili miejscowy 
dworek rodziny Frotte, zaś w zabudowaniach folwarcznych urządzili gospodarstwo 
produkujące na potrzeby wojska. Pod koniec wojny krowy z majątku zagoniono aż do 
Strzelec Opolskich. Rosjanie zdobyli listę mieszkańców należących do NSDAP, wszyst-
kich aresztowano i wywieziono. Żaden z nich już nie powrócił. Przed miejscową go-
spodą gromadzono mieszkańców Zawady i wywożono ich do przymusowej roboty 
w okolice Góry Św. Anny. Gdy pieczono chleb, to zawsze ktoś stał na straży i obserwo-
wał, czy nie zbliżają się do domu żołnierze radzieccy. Gdy Rosjanie byli blisko, wrzu-
cano do pieca gumę, żeby sołdaci nie poczuli zapachu świeżo pieczonego chleba. Gdy 
zakończyła się wojna, mieszkańcy utworzyli straż nocną, która pilnowała i ostrzegała 
mieszkańców przed nadchodzącymi bandami.
 Historie z czasu II wojny światowej to nie jedyne mroczne tajemnice krążące wo-
kół Zawady. Legenda, którą mojej babci opowiedzieli jej dziadkowie, głosi, że na po-
lach przy krajowej drodze nr 45 znajdowały się kiedyś szkoła i karczma. Pewnego roku, 
w Wielki Piątek odbywała się w niej zabawa. Tańce trwały w najlepsze, gdy o dziewiątej 
nagle, w niewyjaśnionych okolicznościach zapadły się szkoła i gospoda. W później-
szym czasie oba doły zalała woda. Miejsce po dawnej szkole w ostatnich latach w koń-
cu udało się zasypać, ale placu po gospodzie - nadal nie. Dziś stawek zarosły krzaki, ale 
woda stoi w tym miejscu nadal od wielu, wielu lat. Po uczestnikach wielkopiątkowych 
tańców ślad zaginął na wieki. Nikt już nigdy ich nie widział i po tylu latach z pewno-
ścią nie zobaczy.
 Zawada to pozornie niezwykle kolorowa miejscowość. Tętni życiem i radością, ale 
kto wie, jakie jeszcze mroczne tajemnice w sobie kryje?

„TĘCZA NAD RZĘDOWEM”
Autor: Natalia Łazarz

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

 Rzędów to niewielka wieś położona 21 km na północ od Opola, wchodzi w skład 
gminy Turawa. Otaczają ją piękne lasy, które często odwiedzają turyści spędzający 
wolny czas nad pobliskim Jeziorem Turawskim. Okolica wabi czystym powietrzem 
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i niezliczonymi możliwościami uprawiania aktywnego wypoczynku. Trasy rowerowe, 
jezioro, grzyby i ryby sprawiają, że Rzędów powoli staje się miejscem relaksu dla zmę-
czonych pogonią codzienności mieszczuchów. 

Miejscowość powstała za sprawą hrabiny von Ga-
schin. Ród von Gaschin był bardzo bogaty. Miał 
wielki majątek, pałace. Ufundował klasztor i kalwa-
rię na Górze Świętej Anny. W latach 1760-1772 na-
stąpił podział majątku folwarcznego. Hrabina wyka-
zała Rzędów dopiero w 1785 r. Liczył wówczas 20 
domów i 99 dusz, w tym: 12 rzemieślników, 2 kraw-
ców, powróźnika, kowala, tkacza, bednarza, stola-

rza, szewca, cieśle, cieślę-goncarza, strycharza i kołodzieja. Jak widać była to świetnie 
prosperująca miejscowość. W 1819 r. wieś liczyła 187 osób, w 1840 powiększyła się do 
224 mieszkańców. Niestety, do tamtych czasów nie nastąpił bardzo znaczący wzrost 
populacji. Obecnie Rzędów ma 273 mieszkańców, ale kiedy przychodzi lato, czas wa-
kacji sytuacja demograficzna mojej wsi się zmienia. Pojawiają się turyści. Swoje kroki 
kierują wówczas do gospodarstwa agroturystycznego Tęcza, którego twórcami i wła-
ścicielami są państwo Anna i Piotr Ebisch.
 Czym jest agroturystyka? Nigdy się nad tym głębiej nie zastanawiałam, mimo że 
codziennie mijam w drodze na przystanek drogowskaz Agroturystyka „Tęcza”. Pokoje 
gościnne. Sięgam do nieocenionego źródła informacji, przyjaciela nastolatków – Inter-
netu. Dowiaduję się, że agroturystyka to forma wypoczynku w warunkach zbliżonych 
do wiejskich. Może być połączona z pracą u osoby zapewniającej nocleg. Dla miesz-
kańców wsi to alternatywne do rolnictwa źródło dochodu.
 Postanowiłam odwiedzić zagrodę państwa Ebisch. W trakcie rozmowy dowiaduję 
się, że pomysł stworzenia agrozagrody pojawił się w czasie remontu starego gospodar-
stwa. Właściciele Tęczy chcieli w stosowny sposób zagospodarować majątek rodzinny 
i jednocześnie zapewnić środki na jego utrzymanie. Pomysłowi sprzyjała lokalizacja 
Rzędowa - piękna okolica, lasy. Tu można było stworzyć świetną bazę noclegową dla 
lubiących aktywny wypoczynek i spokój. Oferta gospodarstwa jest kierowana również 
do rodzin z dziećmi. Kontakt ze zwierzętami i świeże powietrze to coś, o czym marzy 
wielu mieszkańców miast.
 Pytam o genezę nazwy posiadłości. Państwo Ebisch wspominają, że pomysł na-
rodził się spontanicznie, od tęczy, którą dostrzegli pewnego dnia na niebie. Dla mnie 
tęcza jest bardzo optymistycznym symbolem, to dobry znak. I tak, jak wiele kolorów 
jest w tęczy, tak gospodarstwo państwa Ebisch zapewnia turystom poza noclegiem 
wiele atrakcji, m.in. możliwość korzystania z dużego boiska do piłki nożnej i siatko-
wej, boiska do badmintona, grilla ogrodowego. Dzieci mogą spędzać tu czas na placu 
zabaw z huśtawkami, domkiem na kółkach, wieżą obserwacyjną i drabinkami. Goście 
mają tu do swej dyspozycji leżaki, fotele i huśtawko-leżak. Dla zapalonych grzybiarzy 
przygotowano też suszarnię.
 Agroturystyka Tęcza to miejsce, w którym można znaleźć spokój i ciszę. Może 
też być świetnym miejscem wypadowym, z którego ruszamy na wycieczki po okolicy. 
A jest tu co zwiedzać. Sieć ścieżek rowerowych pozwoli poznać piękno gminy Turawa 
i Ozimek. Niedaleko leży też jedna z najmłodszych atrakcji regionu – Jurapark w Kra-
siejowie.  
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 Gospodarstwo państwa Ebisch to wspaniała wizytówka naszej wsi. Dzięki tak 
przedsiębiorczym ludziom wieś staje się znana nie tylko w regionie, ale i w całej Polsce 
i Europie. Takiego samego zdania jest pan Stefan Bloszczyk - sołtys naszej wsi. Po-
wiedział mi, że Rzędów jest wsią leżącą na uboczu. Uważa, że dobrze, że powstała tu 
agroturystyka, bo cicha okolica, ładne lasy przyciągają turystów na urlop. I tak Tęcza 
ubarwia codzienność Rzędowa - wsi, której uroki warto poznać. 

Źródła:
 - Internet
 - Rozmowa z państwem Ebisch
 - Rozmowa z panem Stefanem Bloszczykiem - sołtysem Rzędowa
 - Książki: „Powiat Opolski. Szkice monograficzne ‹›; „Opolszczyzna w świetle nazw miejsco-

wych›› - Henryk Borek

„SKĄD SIĘ WZIĘŁY STAWY W TRZĘSINIE?”
Autor: Elżbieta Pielawa

PG w Turawie
Opiekun: Sabina Węgrzyn-Gaweł

 Nieopodal rodzinnego domu mojej mamy rozciągały się pastwiska należące do 
hrabiów von Garnier w Turawie. Po wojnie, gdy rodzina von Garnier uciekła przed 
frontem rosyjskim do Niemiec, dworek z całą posiadłością przerobiono na P.G.R., a na 
łąkach pasły się codziennie krowy. Teren ten był podmokły i często zalewany przez 
kanał spływny przepływający przez łąki. Obok łąk są lasy olchowe, które mają bardzo 
wysokie korzenie, co wskazuje na bardzo podmokłe i bagniste tereny. 

W 1992 roku mój dziadek Teofil kupił te łąki i po-
stanowił, że będzie hodować ryby. Projektant pięk-
nie narysował mapy ze stawami. Początkowo miały 
to być stawy do hodowli pstrągów, ale życie pokaza-
ło coś innego. Spychaczem wykopano jeden staw 
o 1ha lustra wody i sześć małych stawków do ho-
dowli pstrągów. Jednak w tych małych stawkach 
dziadek nie hoduje pstrągów tylko przeznaczone są 
one do przechowywania ryb, które zostaną w czasie 
zimowym. Przez zbiorniki wodne cały czas prze-

pływa czysta, bieżąca woda, aby stawki nie zamarzały. W dużym stawie dziadek hodu-
je karpie i amury. Woda do niego doprowadzana jest rowem z kanału spływnego przez 
zastawkę. Natomiast druga zastawka służy do spuszczania jesienią wody, gdy trzeba 
wyłowić wszystkie ryby. Trochę później po drugiej stronie kanału powstał drugi staw 
do hodowli karpia. Tak właśnie co roku na wiosnę dziadek wpuszcza do stawów 400 
kg. kroczka karpia, całe lato karmi je zbożem, które sam wyhoduje, a jesienią przy 
odłowach zbiera duże ryby. Powinno być około 1,2 tony z każdego stawu przeznaczone 
na wigilijny stół. 
 Razem z rybami sprowadziły się tutaj również inne zwierzęta, które często są 
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szkodnikami, takie jak np. wydra czy czapla siwa. Można także zobaczyć pływające po 
lustrze wody kaczki krzyżówki oraz niepozorne łyski, które nie są kaczkami. Miesz-
kają w zaroślach stawu, składają tam jajka i wysiadują młode. Już przy kopaniu stawu 
operator spychacza przyniósł mojej babci czapkę z całym gniazdem jajek, aby ich nie 
zniszczyć. Babcia podrzuciła jajka kwoce, która wysiedziała je. W końcu kaczuszki się 
wykluły, rosły na podwórku do czasu, aż nauczyły się latać. Miło popatrzeć na pływa-
jące kacze rodziny. W wysokiej trawie mieszka mała zielona żabka - żabka rzekotka. 
Często, siedząc w domu, na balkonie, słyszymy jej wesoły rechot. Oprócz ptaków spo-
tkaliśmy także borsuka, a nawet bobra. W lesie gdzieś niedaleko stawu mają gniazdo 
jastrzębie. Często obserwujemy, siedząc na ławeczce, kołujące nad nami jastrzębie, 
które szukają pożywienia. Większość zwierząt, które można spotkać na tych terenach, 
jest pod ochroną. 
 Dziadek cały czas upiększa te tereny, by były jeszcze piękniejsze niż są. Razem 
z koleżankami lubię tam przychodzić, posiedzieć na ławeczce, przepłynąć łódką po 
stawie, a także robić zdjęcia. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w mojej okolicy. 
Cieszę się, że mieszkam w pobliżu takiego wspaniałego miejsca i chciałabym by tak 
zostało. 

„BARTOSZ ZAPRASZA”
Autor: Patrycja Langner

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

 Jełowa to mała, urocza wieś oddalona o 20 km od Opola, znajdująca się w gminie 
Łubniany. Dookoła otoczona jest przepięknymi lasami, które aż zachęcają na 
wędrówkę po nich. W 2007 roku zdobyła tytuł „Najpiękniejsza Wieś Opolska 2007”. 
Znajduje się w niej m.in. piękny kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja, który 
w 2000 roku obchodził 600-lecie swojego istnienia. 
 Oprócz niego jest w niej wiele innych ciekawych obiektów. Przykładem może być 
restauracja „Bartosz”. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, jak każdy inny lokal 
tego typu. Jednak ściany restauracji skrywają swoistego rodzaju „sekret”, o którym nie 
wie zbyt wiele osób. Do 2005 roku „Bartosz” był zwykłą, starą stodołą, stojącą niedale-
ko Parafialnego Domu Spotkań. 

Geneza powstania „Bartosza” jest dosyć nietypowa. 
Mieszkańcy Jełowej są ze sobą bardzo zżyci. Często 
spotykali się wieczorami, by zwyczajnie ze sobą po-
być i porozmawiać. Jednakże ludzi wciąż przybywa-
ło i z czasem zaczęło brakować miejsca dla wszyst-
kich. Tak oto zrodził się pomysł utworzenia 
większego Domu Spotkań. Jednak nie zbudowano 
nowego budynku, tylko postanowiono przebudo-
wać stodołę, która znajduje się nieopodal Kościoła. 
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Jednakże zawsze pojawiają się przeszkody. W generalnym „remoncie” stodoły proble-
mem był brak finansów. Ale Jełowianie na czele z księdzem proboszczem stanęli na 
wysokości zadania. Dzięki zaradności inicjatorów projektu udało się zgromadzić od-
powiednią sumę. Remont zakończono 5 marca 2005 roku.
 Na otwarciu „Domu spotkań” pojawiło się wielu mieszkańców i nie tylko. Nie 
mogło też zabraknąć właścicieli, czyli państwa Kumiec. „Stodoła-Dom Spotkań” wie-
lokrotnie zmieniała swoją nazwę. Od „Farskiej Stodoły” aż do ówczesnej nazwy.
 Od czasu wybudowania restauracji wiele się zmieniło w życiu mieszkańców. Do 
miejscowości zaczęło przyjeżdżać więcej turystów.
 To właśnie między innymi dzięki „Bartoszowi” w 2007 roku Jełowa zdobyła tytuł 
„Najpiękniejszej Wsi Opolskiej”. Restauracja cieszy się już sporą sławą. 
  Warto ją odwiedzić i samemu się przekonać. 

Źródła:
 - Strona główna restauracji- www.restauracjabartosz.pl
 - Wikipedia
 - Rozmowa z Właścicielami „Bartosza”

„TAJEMNICA LEŚNEJ KAPLICZKI”
Autor: Łukasz Sikora 

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

 Zakrzów Turawski to wieś położona nieopodal Opola, w gminie Turawa. Wioska 
jest dosyć mała, ale położona pośród lasów i w pobliżu zbiorników wodnych Polskiego 
Związku Wędkarskiego. Turystyka nie jest tu tak rozwinięta jak w innych regionach 
Polski, lecz rowerzyści mają okazję do skorzystania z licznych ścieżek rowerowych 
przecinających okolicę. Spokój, grzyby, kontakt z naturą - to oferują okoliczne lasy. 
 Sławę przyniósł Zakrzowowi Turawskiemu przede wszystkim drewniany kośció-
łek, który niedawno obchodził 250-lecie. Kościół ten pozostaje pod opieką proboszcza 
Sławomira Pawińskiego. W wiosce są także nieliczne budynki, kapliczki i krzyże z cza-
sów II Wojny Światowej. Jeden z krzyży ma szczególnie ciekawą historię powstania. 

 Jadąc ulicą Polną w kierunku południowym, przejeż-
dżając przez las można spotkać ten znak. Znajduje on się 
pod dębem przy drodze, którą z Kadłuba Turawskiego 
można dotrzeć do przysiółka wsi Biestrzynnik - Poliwody.
 Historia krzyża rozpoczyna się od wkroczenia wojsk 
radzieckich 21 stycznia 1945 roku. Wielu mieszkańców 
okolicznych wsi uciekło na zachód do Niemiec w obawie 
przed nadciągającą armią. Gdy front zaczął opuszczać wio-
ski część ludzi przeprowadziła się z powrotem w rodzinne 
strony. Wśród nich była pani Gertruda Foegelle. Z powodu 
głodu i niewygód opuściła zniszczone działaniami wojen-
nymi Niemcy. Panujący tam brak higieny i tragiczne wa-
runki sanitarne, brak opieki medycznej spowodowały wy-
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buch tyfusu. Kobieta zaraziła się tą groźną chorobą, co potwierdził lekarz z Ozimka. 
Pani Foegelle miała znikome szanse przeżycia. Pociechy szukała w modlitwie. Chora 
była także siostra pani Gertrudy, a także jej trójka z czworga dzieci. Najmłodsze, rocz-
ne dziecko uniknęło choroby. Leon Foegelle mąż Gertrudy był w niewoli. Kobieta była 
bardzo pobożna, pragnęła przyjąć zawczasu sakramenty i zwróciła się do ks.Józefa 
Christena. 
 Pani Foegelle postanowiła, że jeśli przeżyje postawi krzyż, który miałby być sym-
bolem cudownego uzdrowienia i wyrazem wdzięczności za łaskę Bożą. Ku zdumieniu 
wszystkich choroba zaczęła ustępować bez wizyt u lekarza i zażywania lekarstw. Po 
powrocie męża Leona zaczęto myśleć o przygotowaniu znaku wdzięczności. Mąż Ger-
trudy wybrał miejsce postawienia krzyża i skontaktował się z leśniczym Wojciechem 
Łazarzem z Rzędowa. Gotowy krzyż został na samym końcu poświęcony przez Józefa 
Christena.
 Dotąd jest on częstym obiektem odwiedzania turystów, którzy proszą o potrzebne 
łaski i zdrowie w rodzinie. Świadczą o tym liczne kwiaty, które zawsze są obecne w tym 
leśnym sanktuarium.

Źródła:
 - „Historia Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ligocie Turaw-

skiej”, J.Farys
 - kwartalnik gminy Turawa „Fala”
 - Internet
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 „LEGENDA O LEŚNEJ KRAINIE”
Autor: Paulina Warzecha

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni
Opiekun: Jolanta Gawlyta

 Tematem mojej pracy będzie niewielka miejscowość położona na terenie gminy 
Chrząstowice, a mianowicie leśna kraina Niwki. Uważam, że warto chociaż czasami po-
wrócić do przeszłości, aby lepiej zrozumieć przyszłość. Uważam,że każda legenda powin-
na ujrzeć światło dzienne, gdyż wnosi ona ważne wartości do życia społeczności. Kiedyś 
panowały tradycje i zwyczaje, także architektoniczne, które dużo zmieniły, a zarazem po-
zostawiły wspomnienia i niektóre pozostały na śląskich ziemiach. Tak tez się stało w przy-
padku wioski Niwki, dlatego pragnę opisać jej historie oraz znaczenie kulturowe.
 Niwki zostały założone podczas akcji kolonizacyjnej przez Fryderyka Wielkiego w la-
tach 1770 roku. Legenda głosi, że było to tak... Na początku był sobie las z polaną i płynącą 
tam rzeką – Mała Panew. Wokół tej krainy już wcześniej powstały miejscowości, w których 
osiedlili się ludzie i którzy niestety zaczęli zakłócać spokojne życie zwierząt zamieszku-
jących ten las. Zaczęli oni polować na tamtejsze istoty żywe. Jednak po pewnym czasie 
dali sobie spokój, gdyż ich polowania nie przynosiły oczekiwanych efektów. Tylko jeden 
z mieszkańców pobliskiej wsi nie miał złych zamiarów co do stworzonek w tym borze. 
Znalazł na obszarze lasu, a dokładniej na polanie, przy alei drzew dębowych, pod najstar-
szym z nich, któremu nadał nazwę „Starzec Drzewny” swoje miejsce, które było dla niego 
azylem. Przybywał tam często, aby rozmyślać i uciec od szarej rzeczywistości. Pewnego 
dnia niepokój wzbudził przejeżdżający tam tędy wysłannik króla Fryderyka Wielkiego. 
Dążył on do człowieka, który znalazł swoje miejsce w lesie, dzięki czemu został tamtejszym 
leśniczym. Posłaniec miał dla niego ważny list. Opiekun lasu przed otworzeniem chciał 
wypytać gońca Fryderyka Wielkiego o zawartość listu i warunki na drodze, ale poczuwszy 
iż jest on nietrzeźwy zwątpił, pożegnał go i odczekawszy chwilę sam ruszył w drogę do swo-
jego azylu. Przez całą podróż rozmyślał nad treścią, która mogła znajdować się w środku. 
Spodziewał się najgorszego. Gdy zasiadł pod drzewem, odważył się go otworzyć i przeczy-
tać. Na kartce papieru był przekaz od władcy, aby leśniczy Johannes Templer przygotował 
ziemię pod założenie wsi. Przyjaciela lasu ogarnęło wielkie zdziwienie. Nie spodziewał się, 
że po tylu reformach jakie ostatnio nastąpiły w okolicy, będą zachodzić kolejne. Po zdzi-
wieniu u niego nastała zaduma, gdzie miałby spełnić prośbę Fryderyka Wielkiego. Właśnie 
w tym momencie dostał znak od starego dębu. Spadły mu na głowę brązowe liście z gałęzi 
drzewa pod którym przebywał. Zrozumiał, że nowa miejscowość zostanie osadzona na 
miejscu lasu. Było mu strasznie żal, gdyż bardzo kochał tą leśną przestrzeń. Jednocześnie 
ogarniała go niemoc, gdyż wiedział iż nie może uratować lasu, bo jest on własnością autora 
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listu. Przyroda dawała mu znaki, że taka jest kolej rzeczy, więc zadumany leśniczy wsiadł 
na swego konia i ruszył do swojej rodziny.
 Budowę Niwek powierzono także leśniczemu, gdyż był on najbardziej dyspozycyjny 
i mógł z tego powodu nadzorować pracę. Takie postanowienie dało też wiele oszczędności. 
Na Templera spadło wiele obowiązków, oprócz swoich prywatnych i zawodowych miał 
także teraz dopilnować wszystkiego przy powstawaniu wsi. Materiałami budowlanymi 
były surowce, które dała matka natura, min.: drzewa, które służyły jako ściany domów oraz 
glina, której używano zamiast zaprawy murarskiej. Prace na pewien czas przerwały warun-
ki atmosferyczne, a mianowicie zima. Właśnie podczas tej pory roku znów do leśniczego 
przybył goniec i wręczył mu kolejny list od Fryderyka Wielkiego. Tym razem wiadomość 
dotyczyła prac przy powstawaniu wsi, materiałów budowlanych oraz lokacji Tempelhof. 
Oznaczało to zarazem dołożenie obowiązków Johannesowi. Po odczytaniu listu przyjaciel 
lasu ruszył w drogę ku Chrząstowicom. Jednak po drodze został napadnięty przez dwóch 
rabusiów, a pomocy udzielił mu wracający z wojny żołnierz, który jechał do swojego ro-
dzinnego domu. Dwaj mężczyźni zaprzyjaźnili się i leśniczy zaproponował mu, aby osie-
dlił się w Niwkach. Niestety wojownik odmówił. Po pewnym czasie jednak powrócił, gdyż 
dom uległ ziszczeniu, a rodzina była biedna., dlatego tez postanowił zabrać rodzinę i osie-
dlić się w powstającej miejscowości. Johannes Templer postanowił poszukać pomocy ze 
strony innych ludzi. W tym celu, mimo napadu, udał się do knajpy, aby tam,jak głosiły 
zwyczaje, zawrzeć umowy dotyczące budowy. Spisał on kontrakt min. z kowalem, z cieślem 
i innymi rzemieślnikami. Umowy zostały podpisane, aby potem nie wystąpiły niejasności 
dotyczące zaniedbań na terenie budowy. Następnego dnia leśniczy z sekretarzem ruszyli 
do pracy od samego rana. Najpierw wyznaczyli granice, według nakazów króla, a potem 
wraz z innymi wykarczowali prawie cały las. Dzięki temu czynowi powstały miejsca pod 
nowe budynki oraz droga. Wszystkie budynki były budowane według nakazów Frydery-
ka Wielkiego, a mianowicie: budowano budynki o jednakowej długości i szerokości (21 
łokci x 13 łokci), z jedną izbą, dwoma komorami oraz jednym chlewem, a do tego strych. 
Król przewidział zakończenie prac do Świętej Jadwigi. Johannes chcąc spełnić prośbę mu 
poleconą zebrał ludzi i zabrali się do ciężkiej pracy. Mimo spotykanych trudności prace 
zakończono pomyślnie i w terminie. Wszystko zostało zbudowane, jak życzył sobie król. 
Jednak wszystko to było zasługą Jahannesa Templera.
 Fryderyk Wielki znów nadał list, w którym tym razem określił jaka ludność może się 
osadzić w nowo powstałej wsi. Musieli to być ludzi sprawni fizycznie, którzy także potrafili 
ścinać i obrabiać drewno, pracować na rzecz rozwoju wsi, a także udzielać pomocy w razie 
niebezpieczeństwa. W zamian za to mieszkańcy zyskali własną ziemie i domostwa, a także 
byli zwolnieni z pańszczyzny i świadczeń na rzecz Pana, pobieranych w tamtych czasach. 
Taki warunki odpowiadały wielu ludziom, dlatego wieś szybko została zaludniona przez 
różnych osadników z rodzinami. Pierwsze miesiące były dla nich trudne, gdyż musieli sami 
zdobywać i przygotowywać pożywienie, a także nie mieli wyposażenie w postaci łóżek itp. 
Jednak mieszkańcy Niwek dali sobie radę. Zaczęli pracować, uprawiać rolę i pomagała im 
w tym wzajemna przyjaźń, którą się darzyli. Brakowało im tylko jakiegoś świętego miejsca, 
dlatego Johann Palmer sprowadził z Opola kamieniarza, który postawił w centrum wsi 
ogromny krzyż. Mieszkańcy wówczas już czuli się szczęśliwi.
 Wiosną 1776 roku na wizytacje przybył Fryderyk Wielki. Był on zachwycony wsią, 
którą zlecił założyć. Prostokątna wieś, z dwudziestoma zabudowaniami, rozmieszczonymi 
równo po obu stronach drogi i polami uprawnymi, a wszystko to otoczone było lasem. Za-
chwycony król chciał porozmawiać z mieszkańcami, jednak nie spodobało mu się, że byli 
to sami ślązacy z okolicznych wsi, a nie Niemcy. Jednak to nie był jedyny powód zmartwień 
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Fryderyka Wielkiego, gdyż nie spodobała mu się nazwa „Bloczionka”. Postanowił ją zmie-
nić i jednocześnie podziękować leśniczemu nadają osadzie nazwę Templerhof. Jednak le-
śniczy czuł zawód, bo tak wiele uczynił a taką małą dostał zapłatę. Postanowił zapytać się 
króla czy może zmienić trochę nazwę na Tempelhof, co można przetłumaczyć jako święte 
miejsce. Ta nazwa miała dla Johannesa ważne znaczenie, ponieważ przypominało mu to 
las, jego azyl, który kiedyś mieścił się w Niwkach. Natomiast sama nazwa Niwki pochodzi 
od osadników stamtąd, którzy tak nazywali przerwy między polami. 
 Pierwszym sołtysem Tempelhof został Matheus Stodtko, który nie miał pomysłu 
na pieczęć wsi, gdyż wszystkie jego pomysły posiadały już inne miejscowości. Zwró-
cił się więc po poradę do leśniczego, który opowiedział mu swój sen, w którym stary 
dąb przepowiada mu, że jak narodzi się dziesiąte pokolenie osadników, to dęby zaczną 
wzrastać i znów będą chciały odzyskać swój teren. Zaginie wtedy ta miejscowość, a herb 
będzie trzeba ukryć w dziupli, gdzie osadziły się szerszenie, aby tam przetrwał przed 
złymi ludźmi. Później pojawią się nowi osadnicy, którzy zbudują nową budowlę, którą 
ciężko namalować i zrobić i to właśnie ona powinna znaleźć na pieczęci. Sołtys tak też 
zrobił, lecz sen myśliwego pozostał w tajemnicy. Po śmierci przyjaciela lasu Johannesa 
Templera na jego cześć zbudowano kapliczkę, którą poświęcony jego patronowi Janowi 
Chrzcicielowi, dzięki czemu do teraz Św. Jan jest patronem miejscowości Niwki.
 W tej pięknej miejscowości znajduje się także: pomnik ofiarowanym wojowni-
kom I i II wojny światowej, remiza strażacka, a właściwie jej budynek, z XIX wieku. 
słup dzwonnicy z 1896 roku, kamienny krzyż z 1770 r.,a także kapliczka na skrzyżowa-
niu z około 1850 roku z rzeźbami Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus.
 Wielu ludzi słysząc nazwę miejscowości Niwki kojarzą tylko to z kolarzem Joachi-
mem Halupczokiem. Według mnie ta kraina zasługuje na poświęcenie swojej uwagi na 
teren,jaki obejmuje oraz właśnie legendę, którą opisałam.
 Miejscowość Tempelhof, ma kilka wspólnych cech z Suchym Borem – miejscowością 
położoną również w gminie Chrząstowice. Obie te wsie są otoczone pięknym, zielonym la-
sem. Stąd wzięło się w Niwkach powiedzenie, że rankiem słońce wychodzi z lasu, natomiast 
wieczorem chowa się w swoim azylu. Z tą leśną krainą wiąże się jeszcze jedno powiedze-
nie, a mianowicie, iż w tygodniu czekają deszczu,a w niedzielę oberwania chmury, bo wtedy 
przyjdą urodzaje. Niwki są także turystyczną okolicą. Odwiedzają ją ludzie nawet z poza 
granic Polski. Znajduje się ona w pięknym położeniu. W pobliżu jest wiele atrakcji tury-
stycznych, min. piękne Jezioro Turawskie. Wiele ludzi wybiera tą miejscowość i buduje swoje 
domki, aby móc powrócić na łono natury, gdy znurzy szara rzeczywistość zwykłego świata.
 Mimo, że lata płyną wieś ta pozostaje prawie taka sama jak została pierwotnie 
stworzona. Myślę iż chyba każdy pragnie, aby nadal zachwycała nas swoim pięknem 
i charakterystycznym zabudowaniem. Powinniśmy wiele zawdzięczać ludziom takim 
jak król Fryderyk Wielki oraz Johannes Templer, gdyż to właśnie dzięki nim i innym 
założycielom opolskich wsi możemy się cieszyć łonem natury, legendą, tradycją i kul-
turą. Pamiętajmy także, iż każdy z nas kontynuuje lokalną tradycję i dba o dziedzictwo 
lokalne. Bądźmy wdzięczni i okazujmy to, iż możemy żyć, albo odpoczywać w zielo-
nych, spokojnych krainach gminy Chrząstowice i nie tylko. 

Bibliografia:
 - Podania ludowe mieszkańców i nie tylko
 - Książka: „ Kapliczkowy szlak Gminy Chrząstowice.”
 - Książka: „ Niwki, Tempelhof ”
 - Niektóre informacje i zdjęcia zostały zaczerpnięte z internetu
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MIEJSCE II

„O KUŹNIKACH, WICHURZE I KRASNALACH”
Autor: Monika Wąsik

PG nr 1 w Zawadzkiem
Opiekun: Teresa Kemska

 Ostatnim razem opowiedziałam o kurzoukach, zwanych także smolarzami, którzy 
to w gęstych borach, rozciągających się wzdłuż Małej Panwi, wypalali węgiel drzewny. 
Historia, którą opowiem tym razem, jest w pewien sposób z nimi związana, dlatego przy-
pomnę, na czym polegała ich praca. Przybliżę też kim byli kuźnicy, by wreszcie przejść do 
sedna, a więc niezwykłej opowieści o wielkiej burzy, która miała miejsce prawie 250 lat 
temu.
 Jeszcze po dziś dzień leśnicy niejednokrotnie znajdują w zie-

mi spore czarne koła, będące pozostałościami węgla drzew-
nego i smoły. To znak, że w tych miejscach istniały miele-
rze. Tak właściwie były to stosy drewien okrytych ziemią, 
co zapewniało ograniczony dostęp powietrza w trakcie 
spalania. Przygotowane w ten sposób paliły się niejedno-
krotnie po paręnaście dni, doglądane przez kurzouków, 
którzy dbali, aby drewno nie spłonęło. Gęste lasy otaczające 
ten region obfitowały w dęby, buki i graby, a drzewa te były 
niezwykle cenne, gdyż wypalany z nich węgiel drzewny 
wykorzystywano w dawnych piecach do wytopu żelaza. 
W dorzeczu Małej Panwi znajdowała się również ruda dar-
niowa tego metalu, a to sprawiło, że już przed wieloma wie-
kami wytapiano żelazo. Początkowo dokonywano tego w pro-
stych dymarkach, korzystając z ręcznych miechów i młotów, 
jednak już w XIII wieku na okolicznych ziemiach zaczęto 
używać w kuźnicach przyrządów napędzanych przez koła 
wodne. Mała Panew bywała jednak rzeką kapryśną. Nie za-

wsze z odpowiednią siłą poruszała kołem. Jednak i z tym sobie poradzono. Zaczęto budo-
wać kanały i sztuczne jeziorka, które spiętrzały wodę niezależnie od jej poziomu. Sporą 
przeszkodą w pracy kuźników bywały zarówno susze, jak i olbrzymie opady, mogące 
zniszczyć misterny system wodny, czy też mrozy powodujące zamarzanie wody. Obok 
kuźnic, gdzie, w żarze ognia z dymarków, pracowały młoty, stały węglarnia i rudziarnia. 
W szopach tych znajdował się zapas węgla drzewnego i przygotowanej do wytopu rudy. 
Ponadto te „zakłady” były wyposażone w kolyby, czyli taczki do przewożenia rudy dar-
niowej, młoty i cepy do jej tłuczenia, różnych rozmiarów kosze na węgiel, różnorakie 
kleszcze do przenoszenia łupek oraz wyrobów i wreszcie w glinę i kamienie do zatykania 
otworów w dymarkach. Kuźnice zatrudniały sporo, jak na tamte czasy, robotników. Poza 
dymarzami, którzy wytapiali żelazo i kuźnikami, czyli kowalami wykuwającymi wyroby, 
byli też pracownicy czyszczący piece oraz dosypujący do nich węgla lub rudy. Nazywano 
ich „szmelcarzami”. Osobną grupę stanowili „kopacze” i „rudziarze”, którzy wykopywali 
i dostarczali surowiec do wyrobu żelazo z pobliskich podmokłych łąk i torfowisk. Po wy-
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dobyciu z rudy należało usunąć rozmaite zanieczyszczenia, takie jak np. piasek. Płukano 
ją więc w rowie o wartkim prądzie lub w specjalnych drewnianych korytach. Oczyszczoną 
suszono i prażono na rusztach opalanych drewnem. Po dostarczeniu do kuźnic rozbijano 
ją młotami lub żelaznymi cepami. I wreszcie wypełniano nią piec dymarski.
 Piec ten przypominał kamienny szyb z kominem. Od wewnątrz wypełniała go gli-
na. Najgrubsza, a przy tym najmocniejsza była jego dolna część nazywana tyglem lub 
kotlinką. Zbierało się w niej roztopione żelazo, natomiast na powierzchnię wypływał żu-
żel. Starsze piece miały wysokość około dwóch metrów, a stopione łupki, po wystygnię-
ciu, wyciągano z nich górą. Nowsze i wyższe piece posiadały z przodu otwór służący do 
opróżniania wnętrza, który przed kolejnym wytopem zaklejano gliną i kamieniami. Ich 
obsługa wymagała wielkiej wprawy, a także umiejętności, gdyż chwila nieuwagi mogła 
doprowadzić do spalenia wytapianego żelaza. Wytop trwał od 6 do aż 12 godzin. Kuźnicy 
pracowali w ogromnym żarze. Następnie piec stygł. Na jego dnie znajdowała się gorąca 
i ciastowata masa żelaza, zwana łupkiem. Zwykle w ciągu dnia można było wytopić dwie, 
ważące do 100 kg, łupki. Następnie wyjmowano je kleszczami z pieca i przenoszono na 
kowadło. Tam, podczas oczyszczania z resztek żużla, rozcinano na mniejsze części, fa-
chowo nazywane kęsami. Tak przygotowane transportowano do kuźni, gdzie zostawały 
przekuwane na sztaby oraz inne wyroby. Kowale mieli własne, niezawodne sposoby do 
utwardzania żelaza. Najpierw prażono je w rozżarzony węglu drzewnym, by następnie 
zanurzać je w chłodnej wodzie. W ten sposób przygotowywano między innymi lemiesze 
do pługów, sierpy, kosy i wreszcie miecze. 
 Po zakładach tych pozostały nazwy miejscowości znajdujących się niedaleko, takie 
jak Dębska Kuźnia, a także dzielnic, np. „Kuźnica” w Żędowicach. Z wyrobem żelaza wią-
że się też historia, którą chcę opowiedzieć, usłyszana przeze mnie od mojej babci. Ona 
z kolei dowiedział się o tym od swojego ojca, znającego tę opowieść od swego dziadka. 
A brzmiała ona mniej więcej tak:
 Lipiec roku pańskiego 1777. Lato w pełni, dni były piękne i słoneczne. Nic nie za-
powiadało tego, co miało się wkrótce zdarzyć. Chłopi, pracując żwawo, zwozili z pól do-
rodne, złote snopy żyta, a cieszyli się bardzo, gdyż urodzaj tego roku okazał się wielki. 
Z pobliskiej wsi dochodziły wesołe gdakania kur oraz krowie ryki, gdyż były one już pełne 
mleka i w ten sposób wzywały swych gospodarzy. W starej kuźnicy, która znajdowała się 
daleko od wsi, za bukowym lasem, wiekowy mistrz Mateusz doglądał pracy dymarzy ob-
sługujących wielki piec. Dookoła żwawo pracowali szmelcerze, dosypując a to węgla, a to 
rudy. W oddali widać było biały dym, unoszący się nad mielerzem. Nad wszystkim tym 
królował dźwięk olbrzymiego młota, który śpiewał radośnie o tym, jak kuje z rozgrza-
nego żelaza sztaby, kosy, lemiesze i gwoździe. Serca kuźników cieszyły się, bo praca szła 
wartko, a stos wyrobów gotowych do sprzedaży rósł szybko, dając nadzieję, że ich rodziny 
nie zaznają głodu ani biedy. Słońce dopiero chyliło się ku zachodowi, gdy wtem pola, las 
z kuźnicą, wieś i wszystko dookoła spowiła ciemność. Nagle zerwał się ogromny wicher 
i kręcąc się oraz świszcząc złowieszczo wtargnął na pola. Porwał snopy zbóż w górę, roz-
rzucając je dookoła niczym złote włosy. W miejscach zaoranych podrywał ziemię, zmie-
szał ze snopami i kręcąc się uformował słup. Przypominał lej szeroki u góry, wąski na dole. 
W takim kształcie ruszył w kierunku wsi i kuźnicy. Uderzył z potwornym rykiem w domy. 
Sypały się strzechy, łamały gałęzie. Przerażeni dymarze i inni pracownicy kuźni przerwali 
pracę i uklęknąwszy w kącie poczęli odmawiać pacierz. Wiatr gwizdał długo, a gdy ucichł, 
na ziemię spadły gęste krople deszczu. Rozpoczęła się ulewa. Woda lała się strumieniami 
i nie ustawała. Noc i ciemność okryły wszystko, a burza znów się wzmogła. Pioruny zło-
wieszczo rozrywały niebo. Tymczasem kuźnicy nadal modlili się w kącie. Wszystko skoń-
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czyło się rankiem. Ustał wiatr i ulewa, a dookoła zapadła przerażająca cisza. Blade, leniwe 
słońce spowiło okolicę swymi promieniami. Lecz nie było słychać śpiewu ptaków ani od-
głosów dochodzących z wioski. Poranny ziąb zbudził Mateusza i pozostałych robotników. 
W dymarkach stygła na wpół wytopiona ruda. Przed zakładem panował nieopisany bała-
gan, wszędzie walały się konary i gałęzie. Pod ścianę kuźnicy wiatr rzucił gruby, omszały 
pień z otworem przypominającym dziuplę po środku. Dymarze pośpiesznie ruszyli przez 
las do wsi, gdzie znajdowały się ich domy. Gdy wyszli z boru, ujrzeli przerażający widok. 
Nie było już gospodarstw, a jedynie smutne, okaleczone kikuty ścian. Wszędzie walały się 
strzępy strzech i połamanych belek. Wiatr zniszczył wszystko, pozostawiając jedynie stare 
gospodarstwo na uboczu. Zniknął wiekowy kościół ze strzelistą wieżą oraz nowo wybu-
dowana przez pana ze Strzelec Wielkich kuźnica. Mistrz Mateusz wraz ze swymi pracow-
nikami rzucił się prędko szukać w ruinach domostw swych bliskich. Nie wszystkim udało 
się odnaleźć swe rodziny w zdrowiu, walące się belki, przygniatając ludzi, spowodowały 
wiele ofiar. Wokół panował lament, a łzy płynęły z oczu ludzi. W kilka godzin stracili 
wszystko, mieszkania, zwierzęta, plony i miejsca pracy. Wielki las pełen dumnych dębów 
i buków leżał teraz na ziemi, jak ścięty kosą łan zboża. Drzewa okaleczone i przedziwnie 
splątane ścieliły się aż po horyzont. Słońce było już wysoko, gdy do wsi nadjechał pan. 
Kiedy ujrzał ogrom zniszczeń, zapłakał rzewnie nad losem chłopów. Ludzie zgromadzili 
się wokół niego pogrążeni we wspólnym smutku. By choć trochę ulżyć im w cierpieniu, 
pan pozwolił zabrać drewno z połamanego lasu pod budowę nowych domów. Kuźnikom 
ze starej, ocalałej kuźnicy przykazał zaś kuć gwoździe potrzebne do odbudowy wsi, a resz-
tę żelaza nakazał przekuwać w sztaby, które mieli sprzedawać. Za tak zarobione pieniądze 
mieli kupować żywność, zwierzęta oraz wszelkie potrzebne materiały. Sam zaś obiecał 
sprowadzić do wioski budowniczych, którzy wybudują piece do wypalania wapna, aby 
nowe domostwa miały murowane ściany. Nastał wieczór. Kobiety z dziećmi udały się do 
jedynego ocalałego gospodarstwa, a mężczyźni do szopy przy starej kuźnicy, która teraz 
stała się ich domem. Wszystkich wkrótce ogarnął głęboki sen, pozwalający choć na chwilę 
zapomnieć o troskach. Tylko stary Mateusz usiadł pod ścianą na pniu rzuconym tu przez 
wichurę. Tak siedząc, mówił do siebie i rozmyślał, co tu robić żeby ratować ludzi ze wsi 
i swoją rodzinę, bo zdawał sobie sprawę, że wkrótce zawita do nich głód. Nie wiedział, że 
ktoś mu się przygląda i przysłuchuje. A był to maleńki, dobry człowieczek z siwą brodą 
i spiczastą czapką na głowie, który mieszkał w pniu. W dzień spał w nim snem kamien-
nym, a nocą pomagał zwierzętom znaleźć drogę do wodopoju, chronił jaja i pisklęta pta-
ków przed drapieżnikami, a o świcie rozchylał płatki kwiatów w kierunku słońca. Mate-
usz wkrótce zasnął, a niewielki ludzik wyszedł z ukrycia i podparłszy ręce na biodrach, 
przyglądał się śpiącym w kuźnicy. Następnego dnia kuźnicy zabrali się do pracy. Uprzątli 
swe miejsce pracy, rozpalili ogień w piecach, przygotowali węgla i rudy. Wieczorem zaś 
zmęczeni usiedli nad misą kaszy ze skwarkami i zastanawiali się, cóż robić dalej, bo jesień 
już niedługo, a przed nimi tak wiele pracy. Tymczasem przez dziurę w ścianie przyglądał 
im się mały stworek zbudzony kuszącym zapachem skwarek. Gdy ludzie zasnęli wszedł 
do środka, bo było tam ciepło i przyjemnie. Podszedł do stołu i z podłogi zbierał okru-
szyny chleba oraz resztki rozsypanej kaszy. Prędko najadł się do syta, ponieważ to ludz-
kie jedzenie wyjątkowo mu zasmakowało. Stary Mateusz nie spał, zauważył człowieczka 
i przyglądał mu się jak delektuje się resztkami pożywienia. Od tego czasu każdego wie-
czora wystawiał na progu kuźnicy miseczkę z jedzeniem, a maluch coraz bardziej przy-
wiązywał się do ludzi. Pewnej nocy wiekowego mistrza kuźniczego zbudził dziwny hałas. 
Wyszedł przed szopę i stanął zdumiony. W kuźnicy i całym obejściu było jasno, jak za 
dnia, a światło biło od rozżarzonych pieców i palenisk, w których wytapiała się ruda. Małe 
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ludziki w spiczastych czapeczkach, ubrane w kuźnicze fartuchy wyciągały żużel i wyjmo-
wały z pieców rozżarzone łupki. Tuż obok malutcy smelcerze przekuwali je na kowadłach. 
Mateusz miał spory problem ze zliczeniem pracujących krasnali. Słychać było gwar ich 
wesołej gromady licznej jak pszczoły w ulu. W oddali ujrzał dymiące mielerze, a przy nich 
również krzątały się mali kurzoucy, wypalając węgiel do pieców. Do kuźnicy zbliżały się 
niewielki powozy z rudą ciągnięte przez jelenie, a powożone przez tajemnicze stworki. 
Stary mistrz przyglądał się tej radośnie uwijającej się gromadzie bardzo zdziwiony. Od 
tego czasu za dnia w kuźnicy pracowali ludzie, nocą zaś zastępowały ich ludziki. Praca 
szła żwawo, a wielki stosy sztabek wożono na sprzedaż. Za otrzymane pieniądze kupo-
wano żywność i materiały potrzebne do odbudowy wioski. Minął rok ciężkiej pracy, a po 
wichurze nie było już niemal śladu. We wsi odbudowano wszystkie domy, trwały jeszcze 
jedynie prace przy wykończeniu kościoła. Dookoła złociły się pola pełne zbóż, a w za-
grodach stały zwierzęta. Ludzie wkrótce zapomnieli o nieszczęściu, jakie ich spotkało i aż 
trudno było uwierzyć, patrząc na nowe, ładne domy, że udało się je odbudować zaledwie 
w rok. Stary mistrz Mateusz jeszcze wiele lat pracował w swej kuźnicy i do końca swych 
dni zostawiał wieczorami na jej progu miseczkę z kaszą i skwarkami, które znikały nocą.
 W każdej opowieści istnieje ziarenko prawdy. Raz jest ono mniejsze, raz większe. Ale 
ta historia wydaje mi się bardzo realistyczna. Znalazłam w niej bowiem mnóstwo faktów 
historycznych. Przede wszystkim z różnych źródeł dowiedziałam się, że 27 lipca 1777 
roku rozpętała się ogromna burza, która zmiotła z powierzchni ziemi wioskę Kielcza oraz 
wielki kawał lasu dębowego. Natomiast właścicielem wsi i najstarszych w tym regionie 
kuźnic był Filip Colona, który pomagając mieszkańcom, kazał wybudować piece do wy-
palania wapna z kamieni wydobywanych z okolicznego kamieniołomu. Obecnie znajduje 
się tam wysypisko śmieci. Jako, że w okolicy brakowało drewna i kończyła się ruda dar-
niowa, hrabia Colona nie odbudował już w Kielczy wielkich pieców dymarskich. Nową 
kuźnicę w jego dobrach wybudowano w Żędowicach, a późniejsze w Kolonowskiem 
i Zawadzkiem. Ówczesny proboszcz kielczański w podzięce za pomoc w odbudowie wsi 
i kościoła ufundował pomnik przedstawiający popiersie Filipa Colony. Dzisiaj można je 
zobaczyć przy kościele w Kolonowskiem, gdzie zostało przewiezione przez księdza Globi-
sza. A mali pomocnicy w spiczastych czapeczkach, dziś popularnie zwani krasnalami, za-
pewne pomagali mieszkańcom, bo trudno sobie wyobrazić, żeby tak szybko odbudowano 
wioskę bez ich pomocy. Zresztą ujrzeć możemy ich po dziś dzień, przy pracy, z łopatami 
i kilofami w przydomowych ogródkach. Tutejsza tradycja głosi, że krasnale opiekują się 
gospodarstwami ludzi i ich miejscami pracy, a każdy mały ludzik jest pomocnikiem i bra-
tem pracującym w tym samym zawodzie, co gospodarz. 

Praca powstała w oparciu o następujące źródła:
1. Relacja ustna:
 - Zofia Wonschick – była mieszkanka Kielczy

2. Bibliografia:
 - Joachim Szulc „Z biegiem Małej Panwi z biegiem lat” 
 - Marek Gaworski „Colonnowie na ziemi śląskiej” wyd. Matiang, 2008

3. Strona internetowa:
 - www.pl.wikipedia.org

4. Zdjęcia i rysunki pochodzą z:
 - strony internetowej www.pl.wikipedia.org
 - prywatnej galerii Moniki Wąsik
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MIEJSCE III

 „MATKO BOSKA SYBIRAKÓW, MÓDL SIĘ ZA NAMI..’’
Autor: Paulina Plewa

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Joanna Ciekalska

 „Z radością wielką głosimy Twoją Maryją cześć, chwałę, wzorem swych przodków Cię 
czcimy, bo tu swe miejsce obrałaś. O Grodziecka Matko Droga, w wierze chciej utwier-
dzać lud, bądź Pośredniczą u Boga, wzmacniaj na życia trud.’’
 
 Tymi słowami przed każdą mszą świętą mieszkańcy Grodźca oddają cześć Matce 
Boskiej Biłecko – Grodzieckiej. 

 Wieś Grodziec położona jest wzdłuż drogi wiodącej 
z Opola do Częstochowy, to tu znajduje się sanktuarium 
Maryjne, niewielki kościół, znajdujący się pośrodku wio-
ski, zbudowany w stylu neogotyckim w 1891r. To właśnie 
w głównym ołtarzu tego kościoła umieszczony jest obraz 
Matki Boskiej, z kościoła parafialnego w Biłce Szlachec-
kiej. Obraz rozstał przywieziony do Grodźca w 1961r. i od 
tego czasu jest wizerunkiem Pani Grodzieckiej, Patronki 
Sybiraków. Jest to barokowy obraz z XVII w., olejny, ma-
lowany na desce, pochodzi ze szkoły lwowskiej. Malowi-
dło przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus na 
ręku. Na twarzy Maryi widać dwa cięcia mieczem. Praw-
dopodobnie jest to skutek II wojny światowej i ciężkiej 
podróży obrazu po całym świecie, zanim znalazło się 
jeszcze w grodzieckim kościele. Legendy głoszą, iż śla-
dów na twarzy Maryi podczas renowacji obrazu nie dało 

się pozbyć, były niemożliwe do zamalowania czy też usunięcia. Dzieciątko na obrazie 
w swojej lewej dłoni trzyma książkę, zaś prawa Jego dłoń uniesiona jest do góry, na 
znak pokoju. Przedstawione na obrazie postacie (Maryja i Jezus ) odziane są w mosięż-
ne, posrebrzane i zdobione złotymi kwiatami suknie, na Ich głowach widać także po-
złacane korony zwieńczone krzyżami. Święta Maria wraz z Dzieciątkiem mają nad 
głowami aureole ze złotych gwiazd. 
 Wincenty Urban, niegdyś proboszcz biłecki i autor monografii pod tytułem „Szki-
ce z dziejów rzymsko-katolickiej parafii w Biłce Szlacheckiej i jej duszpasterstwa’’, pi-
sał o obrazie: „Następnym ołtarzem w prawej bocznej nawie był ołtarz Matki Boskiej 
Częstochowskiej. (…) Ksiądz Dziekan Mynarski zauważył, że przy rozbieraniu obrazu, 
okazało się, że składa się on z trzech obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej z róż-
nych czasów. Jeden miał być z XV w. Pochodzić miał z czasów erekcji parafii w Biłce 
Szlacheckiej. Obraz ten pokrywa drewniana rzeźba,a rzeźbę miedziana, pozłacana bla-
cha. Obraz ten do roku 1868 mieścił się w głównych ołtarzu. Obraz ten słynie z parafii 
łaskami, a biłczanie mają do niego wielkie nabożeństwo’’.
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 DLACZEGO MATKA BOSKA SYBIRAKÓW ? 
 Za czasów okupacji nastąpiła deportacja na Sybir wielu Polaków z parafii biłec-
kiej, skąd pochodzi obraz Maryi. Towarzyszył on duchowo i w modlitwach zesłańcom, 
wspierał ich, dawał im mnóstwo siły i nadziei na powrót do domu. Matka Boska była 
lekarstwem na cierpienie, jakiego doznawali jeńcy wojenni, wsparciem dla Sybiraków. 
Po wojnie, wraz ze swoim ludem Matka Boska wypędzona z ziemi ojców, przeniesiona 
na zachód towarzyszyła ludziom już na Opolszczyźnie. Wtedy wznowiono Związek 
Sybiraków, rozpoczęły się pielgrzymki Sybiraków do Grodźca, aby modlić się i odda-
wać chwałę swojej Pani – Patronki Sybiraków. Do dnia dzisiejszego wizerunek Matki 
Boskiej czczony jest przez masę pielgrzymujących. Każda ostatnia niedziela kwietnia, 
poczynając od 1989r., to dzień poświecony Matce Boskiej i pielgrzymkom ku jej chwa-
le do Sanktuarium Matki Boskiej Sybiraków w Grodźcu. Pierwsza Piesza Diecezjal-
na Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę przed obrazem Pani Grodzieckiej odbyła się 
w 1976r, z Grodźca do Częstochowy. Natomiast od czasów, gdy obraz Matki Boskiej 
Biłecko-Grodzieckiej zawisł w ołtarzu Kościoła w Grodźcu, zaczęły odbywać się tu 
odpusty ku czci Matki Boskiej. W czasie tych nabożeństw przed wizerunkiem Matki 
Boskiej publicznie składane są prośby i podziękowania.
 1 maja 1994r. w Grodźcu ma miejsce koronacja obrazu Matki Boskiej Grodzieckiej 
Sybiraków (tu też poznali się moi rodzice i do dzisiaj są dobrym małżeństwem) oraz 
erygowanie Sanktuarium Maryjnego przez Prymasa Polski księdza kardynała Józefa 
Glempa. Wtedy również powstają pierwsze projekty i pomysły na budowę kalwarii - wo-
tum-daru na dziesięciolecie koronacji Matki Boskiej Biłeckiej Grodzieckiej Sybiraków  
i dwudziestopięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II. Finalizacja przedsięwzięcia - uro-
czyste poświęcenie Kalwarii odbyło się 29 sierpnia 2004r. podczas Sumy Pontyfikalnej, 
którą odprawił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol, były proboszcz pa-
rafii w Grodźcu, a zarazem Krajowy Kapelan Sybiraków Ks. Prałat Edmund Cisak tak 
uzasadnia inicjatywę budowy Kalwarii: „ Wielkim zaszczytem i dumą dla nas jest fakt, 
że mamy swoją Matkę Boską i swoje Sanktuarium.(…)’’
 Jest to niby zwykły obraz, jak każdy inny, chociaż posiada wiele tajemnic, na przy-
kład ślady na twarzy Matki Boskiej. Niedawno miałam okazję wysłuchać historii do-
świadczonego ciężkimi przeżyciami mężczyzny, który kościołowi, a głównie obrazowi 
Matki Boskiej Biłecko-Grodzieckiej w Grodźcu zawdzięcza, jak on to mówi: „Nowe ży-
cie’’. Opowieść o swojej przeszłości zaczął od słów: „ Jestem alkoholikiem, od szesnastu 
lat nie piję..’’. Ta historia zaczyna się w pobliskiej wiosce, gdzie pozostawiony sam so-
bie z nałogiem wiedzie pijackie życie. Święta, czas kolędy, odwiedzin proboszcza, spę-
dza sam, tylko z alkoholem, nieprzygotowany na przyjście księdza. W ostatniej chwili 
z dwóch gałązek tworzy mały krzyżyk i przyjmuje proboszcza do domu. Dłuższy okres 
po tej sytuacji, pewny, iż nie ma dla niego szansy na lepsze życie, wybiera się do kościo-
ła w Grodźcu. Do dnia dzisiejszego nie wie, jak to jest możliwe, ale wtedy, podczas tej 
mszy, zauważa obraz Matki Boskiej i właśnie w tym momencie czuje, że może zmienić 
swoje życie. Modli się do Boga i prosi Go o siłę, gdyż wie że nie daje już sobie rady i jest 
przegrany. Dzisiaj opisuje to zdarzenie jako cud i nigdy nie zapomni dnia, w którym 
zobaczył obraz Maryi na głównym ołtarzu, kiedy szczerze po raz pierwszy rozmawiał 
z Panem Bogiem. Nie potrafi wyjaśnić tego, co się wtedy stało, ale jest wdzięczny Bogu 
za to, że dał mu drugą szansę, nowe życie. Myślę,że jest wiele takich przypadków, kiedy 
Obraz Matki Boskiej pomógł zagubionym, biednym i cierpiącym. O matczynej miłości 
i pomocy Matki Boskiej świadczą również korale, różańce, medaliki i inne przedmioty 
pozostawione w kościele w Grodźcu przez ludzi, którym pomogła.
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 Uważam, iż każda wspólnota, społeczeństwo powinny posiadać osobę będącą au-
torytetem, której moglibyśmy wierzyć, ufać i zawsze mieć w niej wsparcie. W naszej 
małej, pięknej wsi, jak ją czasem określają mieszkańcy pobliskich miejscowości: „ Wsi 
jednej rzeczki i tysiąca mostów’’, mamy w kogo wierzyć i komu zaufać. Mamy naszą 
ukochaną Matkę Boską, która łączy mieszkańców naszej wioski. Starszych - przeżycia-
mi, cierpieniami i wspomnieniami,a młode pokolenie uczy szacunku, wiary a przede 
wszystkim miłości. Życzę wszystkim, aby w dzisiejszych, niełatwych czasach odna-
leźli w życiu kogoś, do kogo zawsze mogliby się zwrócić. W każdej chwili, w ciszy, 
samotności, trudnych momentach opowiedzieć komuś wszystkie troski i utrapienia, 
z nadzieją na lepsze jutro. Jeżeli nie macie nikogo takiego, to serdecznie zapraszam do 
mojej Matki Boskiej, bowiem ona przyjmie każdego, wysłucha i pomoże. 

Bibliografia: 
 - Wywiad środowiskowy. 
 - Ks. Bp Wincenty Urban, Szkice z dziejów rzymsko-katolickiej parafii w Biłce Szlacheckiej, 

Rzym 1964. 
 - Ks. Edmund Cisak, Sanktuarium Maryjne w Grodźcu, Grodziec 1993. 
 - www.grodziec.eu/parafia 

WYRÓŻNIENIE

„INKULTURACJA POLAKÓW 
W SPOŁECZEŃSTWIE DOBRODZIEŃSKIM”

Autor: Adam Grzebiński 

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Dorota Puchrowicz

W wielokulturowym społeczeństwie na Ziemi Dobro-
dzieńskiej, gdzie przeplata się kultura śląska, polska i nie-
miecka, również Polacy wnoszą swój wkład w życie tutej-
szej społeczności, możliwe przy wzajemnym poszanowaniu 
poglądów drugiego człowieka. Jeżeli jesteśmy otwarci na 
inne kultury, to możemy się tym wzajemnie ubogacić.
Moi przodkowie nie mieszkali w wolnym kraju, tylko pod 
obcymi zaborami, dlatego w naszej rodzinie jest przeka-
zywany szacunek do wolności, której należy strzec.
 Prapradziadkowie i pradziadkowie służyli w armii 
carskiej lub pruskiej, a jeden z prapradziadków zginął 
podczas I wojny światowej w Belgii służąc w armii pru-
skiej.

Zdjęcie prapradziadka (na zdjęciu siedzi) 
w mundurze armii carskiej
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 W czasie II wojny światowej nasza rodzina, podobnie jak większość rodzin w na-
szym kraju doznała wielu cierpień z powodu okrucieństw wojny.
 Ksiądz Ignacy Antonowicz, stryjek babci ze strony taty, zginął w obozie koncen-
tracyjnym w Auschwitz. Wraz z innymi księżmi salezjanami, którzy tam zginęli, jest 
kandydatem na ołtarze.
 Mimo wielu trudnych doświadczeń z czasów II wojny światowej dziadkowie mo-
jej mamy nie zawahali się udzielić dwukrotnie schronienia żołnierzowi niemieckiemu, 
który był ich znajomym z czasów przedwojennych. Żołnierz ten uciekł z transportu 
jeńców wojennych wywożonych pociągiem na Syberię. Udzielając jemu schronienia 
pradziadkowie ryzykowali życiem, gdyby odkryli go żołnierze rosyjscy. Niemiec ten, 
Harro von Rege opisał swoją ucieczkę z niewoli rosyjskiej w książce „Rette sich wer 
kann” ( „Ratuj się kto może”), gdzie wspomina również pobyt u moich pradziadków.
Zmiana granic naszego kraju w wyniku II wojny światowej spowodowała, że rodzi-
na mojego taty musiała opuścić swój dom i duże gospodarstwo na terenach obecnej 
Ukrainy i przeniosła się w okolice Szczecina. Tam też poznali się i wzięli ślub moi 
dziadkowie. 
 W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku dziadkowie zdecydowali się kupić 
gospodarstwo rolne w Malichowie koło Dobrodzienia. Przeprowadzili się tutaj wraz 
z moim tatą i jego rodzeństwem. 
 Zaaklimatowanie się rodziny mojego taty w nowym środowisku nie było łatwe. 
Szczególnie tato, jego brat i siostra odczuwali w szkole, że są „gorolami”. Tak Ślązacy 
określają przybyszów na Śląsk. Mój tato, jego siostra i brat, kiedy zaczęli chodzić do 
szkoły w Kocurach, nie znali gwary śląskiej i trudno im było na początku zrozumieć, 
o czym mówią rówieśnicy. Nam jest teraz łatwiej, bo wychowujemy się wśród Śląza-
ków i kontaktowaliśmy się z rówieśnikami od przedszkola, czy podczas zabaw z dzieć-
mi na wsi.
 Moi dziadkowie oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego, wykorzystywali wie-
dzę i umiejętności z wykonywanych poprzednio zawodów. Mój dziadek (z zawodu 
inżynier mechanik) był przez kilka lat nauczycielem w technikum w Dobrodzieniu. 
Moja babcia (z zawodu pielęgniarka) przez długi czas robiła zastrzyki ludziom na wsi, 
czym wzbudzała postrach wśród dzieci wiejskich. Pracy na roli moi dziadkowie mu-
sieli się uczyć praktycznie od początku. Największym osiągnięciem stała się dla nich 
produkcja warzyw, które sprzedawali między innymi w sklepie w Dobrodzieniu. Do 
tej pory spotykamy osoby, które pamiętają, że kupowali znakomitą kiszoną kapustę 
i kiszone ogórki „od Grzebińskiego”. 
 Znajoma osoba tak wspomina pewne trudne wydarzenie związane z pracą na roli 
moich dziadków. Kiedy dziadek wiózł traktorem załadowaną przyczepę, w pewnym 
momencie przyczepa uległa uszkodzeniu i zawartość wysypała się na ziemię. Dziadek 
wprawdzie zdenerwował się, ale babcia próbowała uspokoić całą sytuację. Znajoma 
osoba tak skomentowała to wydarzenie: „U nas to baba przezywałaby na chopa, a chop 
na babę”.
 Moja babcia często powtarzała, że bardzo podobał jej się tutejszy zwyczaj wzajem-
nego pozdrawiania się ludzi podczas pracy na polu słowami „Boże pomagaj” i odpo-
wiedź „daj Panie Boże”. 
 Pomimo trudnych początków z aklimatyzacją naszej rodziny na Ziemi Dobro-
dzieńskiej, staramy się obecnie aktywnie uczestniczyć w życiu naszej społeczności. 
Moja mama, która mieszka w Malichowie od momentu ślubu z moim tatą, będąc Po-
lką przez kilka lat uczyła języka niemieckiego w szkole oraz na kursach językowych 



62

organizowanych przez mniejszość niemiecką z Dobrodzienia. Obecnie moi rodzice 
są członkami Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”. 
W Stowarzyszeniu tym staramy się promować wielokulturowość naszego rejonu. My, 
jako Polacy staramy się dbać o wartości, które są dla nas szczególnie drogie. Pielęgnu-
jemy na przykład świętowanie rocznic 3 maja i 11 listopada. W Polsce Ludowej święta 
te były zakazane i przetrwały przede wszystkim dzięki rodzicom, którzy przekazywali 
te historyczne fakty swoim dzieciom. Nasza rodzina bierze udział w uroczystym ob-
chodzeniu świąt 3 maja i 11 listopada na terenie naszych wiosek i naszej parafii.
 Staramy się również podczas ważnych dla Polaków rocznic wywieszać biało-czer-
woną flagę. Takim świętem jest na przykład ustanowiony dopiero niedawno Dzień 
Żołnierzy Wyklętych. Rocznica ta obchodzona 1 marca upamiętnia żołnierzy pod-
ziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, należących do Armii Krajowej 
oraz innych organizacji, takich jak Konspiracyjne Wojsko Polskie, Wolność i Nieza-
wisłość czy Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku. Żołnierze ci nie chcieli zgodzić się 
na okupację Polski przez Związek Sowiecki po II wojnie światowej. Również w rejonie 
Malichowa, w okolicznych lasach działały takie organizacje jak Konspiracyjne Wojsko 
Polskie, które reprezentował na naszym terenie porucznik Alfons Olejnik, pseudo-
nim Babinicz. Obecnie naukowcy oceniają, że ponad 20 tysięcy żołnierzy wyklętych 
zginęło, lub zostało zamordowanych skrytobójczo w więzieniach NKWD i ubeckich, 
część wywieziono na Wschód, wielu skazano na pozbawienie wolności. W końcu lat 
40-tych i na początku 50-tych ponad 250 tysięcy żołnierzy wyklętych więziono lub 
przetrzymywano w obozach pracy. Przez dziesiątki lat władze komunistyczne rozpo-
wszechniały informacje, że żołnierze wyklęci to bandyci i próbowały zatrzeć pamięć 
o nich. Tak więc w naszym kraju po II wojnie światowej represjonowani przez władze 
komunistyczne byli i Polacy, i Ślązacy, i Niemcy, i również przedstawiciele innych na-
rodowości.
 W Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi staramy się pielęgnować nie tylko wartości 
ważne dla Polaków, ale również dla Ślązaków i Niemców. Ja na przykład biorę udział 
w przedstawieniach promujących kulturę śląską i niemiecką. W ramach naszego Sto-
warzyszenia powstał zespół „Familijo z Brzozowej Doliny”, promujący lokalne tradycje 
i zwyczaje śląskie. 
 Przygotowaliśmy do tej pory dwa przedstawienia: „Plon niesiemy plon” oraz In-
scenizację skubania pierza. Sztuki te przedstawiliśmy na I i II Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Ludowch i Grup Obrzędowych „Na Ludową Nutę”, które były zorganizowa-
ne przez naszą Lokalną Grupę Działania „Kraina Dinozaurów”. Przeglądy te odbyły 
się w Ozimku i Dobrodzieniu. W 2011 roku nasz zespół wziął udział w V Sejmiku 
Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie koło Wielunia. 
 Nasze Stowarzyszenie od prawie dziesięciu lat organizuje Majówkę w Kocurach, 
na której również staramy się promować wielokulturowość naszego rejonu. Insceni-
zację związaną z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczynamy tradycyjnym 
polskim tańcem narodowym polonezem. Na Majówkę staramy się także zapraszać 
różne zespoły i wykonawców, przedstawiających inscenizacje i utwory w gwarze ślą-
skiej, jak również zespoły mniejszości niemieckiej. 
 Zagadnieniom wielokulturowości, a w szczególności multikulturalizmowi, po-
święcona była kwietniowa międzynarodowa konferencja z cyklu „Przyszłość Cywili-
zacji Zachodu”, zorganizowana na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
Uczestnicy konferencji podkreślali, że należy odróżnić historyczną wielokulturowość, 
a więc istnienie obok siebie wielu różnych kultur, należących często do jednego or-
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ganizmu państwowego, od multikulturalizmu, w imię którego próbuje się budować 
nową strukturę „państwa europejskiego”, jednocześnie niszcząc tradycyjne kultury na-
rodowe. Mam nadzieję, że Ziemia Dobrodzieńska będzie nadal przykładem zgodnego 
współistnienia różnych kultur, wzajemnie się ubogacających, a my Polacy także stara-
my się do tego przyczynić.

WYRÓŻNIENIE

„HISTORIA POWSTANIA KOŚCIOŁA 
W KOTORZU WIELKIM”

Autor: Martina Spyra

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

 Kotórz Wielki jest jedną z wsi należących do gminy Turawa. To spokojna miejsco-
wość, w której można podziwiać piękno przyrody i lasu oraz urzekające widoki Jeziora 
Turawskiego. Do dziś istnieje Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1934 roku, któ-
ra organizuje wiele zabaw tanecznych dla mieszkańców w „Klubie Strażaka”. Strażacy 
kultywują wiele wiejskich zwyczajów związanych z tradycją Śląska Opolskiego, m.in. 
„wodzenie niedźwiedzia”. Od 1978 roku chodzą z „misiem” i towarzyszącą im orkiestrą 
po całej wsi, składając życzenia mieszkańcom. 
 Poza Klubem Strażaka we wsi funkcjonuje inne miejsce spotkań. To budynek, w któ-
rym mieściło się przedszkole i mieszkanie byłego nauczyciela. Po remoncie stał się siedzibą 
świetlicy środowiskowej i Związku Mniejszości Niemieckie i otrzymał nazwę „Pod Lipą”. 
Mieszkańcy wsi często i chętnie organizują tu imprezy okolicznościowe.
 Szczególne miejsce w każdej wsi zajmuje kościół. W dawnych czasach było to nie 
tylko miejsce modlitwy, często ludzie szukali tu schronienia przed prześladowaniami, 
zawieruchą wojenną. Również nasz kościół pełni ważną rolę w życiu mieszkańców Ko-
torza. Szukając informacji o dziejach naszej parafii trafiłam na materiały historyczne 
zebrane przez księdza Carla Kahla, który był tu proboszczem w latach 1865/67.

 Jak wynika z zapisów pierwszy kościółek stał gdzieś 
w pobliżu jeziora, ale jego lokalizacja nie została precy-
zyjnie określona. Istniał prawdopodobnie jeszcze przed 
1295 rokiem. Drugą świątynię drewnianą wystawiono 
w miejscu dawnego prezbiterium. W 1679 roku w proto-
kole wizytacyjnym kanonik wrocławski Brunetti opisuje 
kościół jako zniszczony i zaniedbany. Mogło to być spo-
wodowane licznymi wojnami, które pustoszyły również 
tereny naszych wiosek. Kiedy w roku 1690 Kotórz stał się 
własnością Bogusława Blankowskiego, ten z własnych 
funduszy odrestaurował świątynię.
 W 1982 roku przystąpiono do renowacji obecne-
go kościoła. W czasie prac wydobyto z kuli wieńczącej 
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wieżę świątyni dokument o następującej treści: „Franciszek hrabia v. Gaschin, wyso-
ce urodzony, żonaty z Anną Barbarą v. Garnier, wdową po zmarłym mężu Antonim 
v. Loewenkron, zdecydowali ku większej czci Boga i postanowili własnym kosztem 
wybudować nowy kościół. Otrzymali na to zgodę biskupa wrocławskiego 3.11.1782r., 
a już w lutym rozpoczęto budowę, którą prowadził majster murarski Worbs ze Strze-
lec Opolskich, który też opracował kosztorys nowej świątyni wynoszący 9000 talarów. 
Budowę rozpoczęto 13.04.1782r., a ostatniego października pokryto ją dachem. Po 
nałożeniu wiązania wieży, okazało się, że mury świątyni i sklepienia zaczęły pękać. Za-
murowano przestrzenie pomiędzy filarami i uratowano przed nieszczęściem. Do kuli 
został włożony przeze mnie, proboszcza Karola Padiery ten oto dokument dla ciebie, 
człowieku, i przyszłych pokoleń”. Biskup wrocławski Emanuel Schimonski 25 czerwca 
1801 roku dokonał konsekracji tego kościoła. W 1882 roku z okazji 100-lecia istnienia 
kościoła ksiądz proboszcz C. Kahl ufundował witraż ku czci Matki Bożej.
 W 1945 roku do wsi zaczął docierać złowrogi odgłos frontu wojennego. Wtedy to 
potomkowie rodziny von Garnier wraz z swoimi rodzinami postanowili opuścić Tu-
rawę zostawiając swój majątek na pastwę losu. Tak zakończyła się ich historia na tym 
terenie. Władzę przejęło młode państwo polskie. Jednak do dnia dzisiejszego potom-
kowie rodu von Garnier odwiedzają pozostałości majątku fundatorki naszej świątyni. 
 W naszym kościele znajdują się trzy ołtarze. W 2009 roku zostały odrestaurowane 
i pięknie pozłocone. 29 września 2011 roku w święto Archaniołów odbyła się uroczy-
sta msza św., podczas której opolski biskup poświęcił nowo zrobiony ołtarz i ambonę 
z marmuru. Wystrój wnętrza kościoła jest utrzymany w stylu barokowym.
 Liturgię sprawowaną w naszej świątyni upiększa chór parafialny, który istnieje 
od dziesięciu lat. Chór łączy pokolenia. Jego członkowie to ludzie starsi i nastolatki. 
Wspólne próby sprzyjają integracji społeczności naszej wsi.
 Do parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła należą: Kotórz Mały, Kotórz 
Wielki, Turawa oraz Marszałki. Położenie tych miejscowości, bliskość jeziora sprawi-
ło, że stały się one miejscami wypoczynku. Przyjeżdża tu wielu turystów z różnych 
stron Polski i Europy. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie. Duża powierzchnia 
Jeziora Turawskiego stwarza znakomite warunki do uprawiania sportów żeglarskich. 
Rozległe piaszczyste plaże, malownicze zaciszne zakątki otoczone sosnowym lasem 
stanowią doskonały teren rekreacyjny. W pobliżu znajduje się też łowisko ryb, nad 
którym można się zrelaksować i zrealizować pasję wędkarską. Można również podzi-
wiać przyrodę i zabytki a przede wszystkim piękno naszego małego kościółka.

Źródło: 
 - Strona internetowa Kotorza Wielkiego oraz rozmowa z mieszkańcami i rodziną.

„MAŁAPANEW – RZEKA OWIANA TAJEMNICĄ”
Autor: Aleksandra Olbryt

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Małgorzata Dziewulska i Joanna Ciekalska
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Historia mostu z czerwonej cegły, którego ru-
iny możemy odnaleźć w Krasiejowie, zaraz 
obok tamy spiętrzającej Małą Panew, zaczęła 
się tysiące lat temu, kiedy jeszcze ludzie wie-
rzyli w nadprzyrodzone moce, strzygi, upiory. 
Pewien król, pod którego władaniem znajdo-
wały się w owym czasie krasiejowskie ziemie, 
postanowił, że wybuduje potężny zamek 
o murach tak czerwonych, jak lawa wypływa-
jąca z wulkanu. Długo zastanawiał się nad 
wyborem miejsca, które będzie najwspanial-

szym fundamentem pod nową budowlę
 Któregoś dnia wybrał się na przechadzkę po okolicy. Zabrał ze sobą jedynie zaufa-
nych dworzan. Zupełnie nie wiedział, w jaki sposób podjąć ową decyzję. Postanowił, 
że wstąpi do chaty pustelnika, która znajdowała się na zboczu dość stromego wzgórza. 
Była ona z zewnątrz porośnięta gąszczem drzew i krzewów, których od dawna nikt nie 
przycinał. Droga była niemal niemożliwa do przebycia. Po jakimś czasie król i jego 
towarzysze dotarli na miejsce, przedarłszy się przez leśne zakamarki. Zastali mędrca 
siedzącego na piasku i piszącego coś na nim brzozową gałązką. Król chrząknął wy-
mownie, dając pustelnikowi do zrozumienia, że powinien czym prędzej zareagować na 
jego przybycie. Staruszek po chwili wahania podniósł się bez pośpiechu. 
-  Witam Jego Królewską Mość! – zawołał z nutką ironii w głosie. Nie pochwalał 
niektórych decyzji władcy, a dodatkowo każdego niezapowiedzianego gościa trakto-
wał jak intruza. Był więc podwójnie niezadowolony, czego jednak nie mógł dostatecz-
nie okazać.
- Co Cię sprowadza, Wielmożny Panie, w moje skromnie progi? – zapytał usłużnie.
Król opowiedział mu o swoich zamierzeniach. Pustelnik, nie namyślając się długo, 
zgodził się mu pomóc. Postawił jednak jeden warunek: za wskazanie władcy miejsca, 
w którym może zbudować zamek, otrzyma dziesięć worków złota i dożywotnie przy-
wileje. 
 Wkrótce umowa została zawarta i król ruszył w drogę w towarzystwie dworzan 
i pustelnika. Po kilku godzinach drogi przez nieprzebyte dotąd knieje, dotarli nad 
brzeg strumyka. Był on wąski i bystry. Król okazał zdziwienie, nie wiedział bowiem 
o jego istnieniu. Pustelnik, posiadający zdolność jasnowidzenia, uśmiechał się tylko 
przebiegle. Nic nie było w stanie się przed nim ukryć. Po chwili wyjął z rękawa mister-
nie rzeźbioną laskę, przypominającą przedłużone berło królewskie. Bez wyjaśnienia 
trzy razy postukał nią w miejscu, gdzie strumyk się rozgałęział. Nagle, w mgnieniu 
oka, wokół nich zaczęły wyrastać potężne mury fortecy. Wieżyczki, okna, wielka bra-
ma i most zwodzony nad fosą. Mały strumyk zamienił się w rwącą rzekę! Król i jego 
świta nie dowierzali temu, co widzą.
- To są istne cuda, Pustelniku! – wykrzyknął Król, bo tylko tyle był w stanie z siebie 
wydobyć. – Jestem ci dozgonnie wdzięczny, gdyż nawet w najśmielszych marzeniach 
nie wzniosłem bardziej okazałej i oszałamiającej budowli. Jakżeś tego dokonał?
 Pustelnik po raz kolejny uśmiechnął się chytrze i odparł: 
- Po prostu, Miłościwy Królu, otrzymałem pewną moc i potrafię ją wykorzystywać. 
Nie zawsze jednak ludzie to doceniają.. – dodał z udawanym smutkiem.
 Władca domyślił się prędko, że mędrzec oczekuje na zapłatę. Stwierdził w duchu, 
że Pustelnik obdarzony jest nie tylko niewątpliwą mądrością, wiedzą i zdolnościami. 
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Przede wszystkim bije od niego chciwość i interesowność.
 Jednak, pragnąc dochować złożonej obietnicy, polecił, by ze skarbca jak najszyb-
ciej wypłacono Pustelnikowi równowartość dziesięciu worków złota i spisano pakt 
gwarantujący starcowi liczne przywileje, zwolnienie z daniny, której i tak od dawna 
nie płacił, mamiąc urzędników króla, oraz tytuł nieoficjalnego doradcy Króla.
 Pustelnik, osiągnąwszy swój cel, zaplanował spokojne i dostatnie życie. Jeszcze 
w tym samym dniu wyprowadził się z ubogiej leśnej chaty. Udał się w poszukiwa-
niu lepszego miejsca i luksusu. Niedługo potem zaginął po nim jakikolwiek ślad. Nikt 
w królestwie nie miał pojęcia, co dzieje się z Pustelnikiem.
 Tymczasem Król cieszył się spokojem i przepychem swojego zamku. Urządzał 
liczne bale, przyjęcia i polowania. Czerpał z życia garściami. Zapomniał o zagroże-
niach, jakie czekają ze strony wrogów. 
 Pewnego lipcowego ranka strażnicy, których uwaga dotąd była uśpiona, zauważyli 
z wartowni, że od strony zachodu zbliżają się wojska. Powiadomili Króla o zbliżającym 
się ataku wroga. Mijały kolejne godziny. Władca, zrozpaczony nieprzygotowaniem 
swoich żołnierzy, zaczął szukać ratunku na własną rękę. Postanowił wezwać na pomoc 
Pustelnika. Posłał gońca, aby odnalazł mędrca i czym prędzej sprowadził go do zam-
ku. Niestety, przepadł on jak kamień w wodę. Zdenerwowany władca przeklął boskie 
moce i samego mędrca. Nie spodziewał się jednak, co może z tego wyniknąć.
 Nagle, w ciągu dosłownie jednej sekundy, mury zamku zaczęły się kruszyć. Miesz-
kańcy zamku wpadli w panikę. Król zapomniał jednak o tym, że może mieć to związek 
z nieuzasadnioną zemstą Pustelnika. W trakcie kilku dłuższych chwil cała budowla 
zrównała się z ziemią. Nikt nie zdołał się uratować. 
 O tamtych wydarzeniach przypominają pozostałe do dziś ruiny mostu z czerwo-
nej cegły, które wznoszą się nad fragmentem Małej Panwi w Krasiejowie. Tuż obok 
bobry podgryzają drzewa, a woda piętrzy się dzięki tamom. Nadal, mimo upływu lat, 
możemy wyczuć tam tajemnicę, blaski i cienie odległej przeszłości.

„PRZEKLĘTA KARCZMA”
Autor: Katarzyna Drewnicka

PG w Turawie
Opiekun: Sabina Węgrzyn-Gaweł

Dawno temu, przed wiekami,za górami i borami,była sobie wioska mała, 
a w tej wiosce zabaw chwała.
Bierdzanami ją nazwali i ją bardzo zachwalali.
Panem jej był Heinrich Birdzan. Groźny władca, srogi wróg, mężny rycerz, książę zgub.
Majątek posiadał on duży, często trwonił go w podroży. 
Poddanymi biedni byli, bo za grosze prawie żyli.
Gospodarką się żywili, a na księcia nie liczyli.
Cierpliwość ludu na granicy już stoi,lecz płacz starcom nie dostoi,
więc przeklinać go zaczęli, klątwy rzucać rozpoczęli.
‚’Niech Cię już piekło pochłonie za twoje swawole, Bóg Cię osądzi za tę niedolę.”
Los mu straszny zgotowali i go potem nie słuchali, 
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gdyż swe serce miał z kamienia, a płacz dzieci go nie zmieniał.
Głodni ludzie umierali, a zły książę wesół cały.
W okolicy zabaw wiele, przyjechali przyjaciele.
Pewna karczma stała mała, na uboczu z drewna cała, lecz się władcy spodobała.
I zaprosił grajków wiele,by kto myślał, że wesele,
a to rycerz się zabawiał, śpiewał, tańczył i rozrabiał.
Trwonił gęsto swe dukaty,nie myśląc o zaświaty.
Sprzedał konie już z pijaństwa, bo monety mu zabrakło.
Gdy już świtać miało, dalej jakby tego mało wszyscy bawić się zaczęli,
choć to Wielki Piątek był, nie przeszkadzał tylko pił.
Umiaru nikt nie znał, wszyscy grzeszyli, mimo święta nie zakończyli.
Swych złych postępków czas już się skrócił, Bóg się zdenerwował i wszystkich wykluczył.
Grom z jasnego nieba spadł na grzeszników.
Ziemia się zapadła, wszystko wciągnęła, otchłań piekła ich pochłonęła.
Tak się skończyło kiepskie ich życie i zmarnowali je pieczołowicie.
Do dnia dzisiejszego konie tam słychać muzykę i śpiewy, a potem uciechy.
Straszliwa kara wszystkich spotkała, natomiast po karczmie jeno dziura została.
Do dziś echo niesie po lesie, że złe uczynki nie popłacają i w piach ludzi obracają.
Ptaki ćwierkają, o tym wydarzeniu opowiadają i ostrzegają.
Tylko stare dęby pamiętają te czasy i strzegą tajemnic po wsze czasy.
Dlatego pamiętaj drogi czytelniku, zawsze uważaj na dzień w kalendarzyku

Zdjęcie mojego autorstwa. Przedstawia ono dół, 
który został po karczmie.

„HISTORIA POWSTANIA NAZWY 
KRZYŻOWA DOLINA I SCHODNIA”

Autor: Wiktoria Halupczok

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Iwona Podstawa

 Dawno, dawno temu, żył sobie młody, naiwny smok –Krzyżyk, który nie potrafił 
zionąć ogniem oraz podstępny i chytry stary czarodziej. Zadaniem czarnoksiężnika 
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było pilnowanie lodowca, znajdującego się na jego posesji, aż do śmierci. 
 Pewnego dnia młody smok latający nad lasem zauważył tajemnicze schody. Wy-
glądały tak pięknie, że nie mógł oprzeć się pokusie, by wejść na ich szczyt. Były one 
bowiem ze szczerego złota, a znajdujące się tam figury przypominały ludzi, którzy 
zapraszali Krzyżyka, aby podszedł bliżej.

Młody wdrapał się na ich szczyt i zobaczył ciemną postać, zdziwił się i zawołał: 
- Hej,kim jesteś? 
- Jestem skromnym czarodziejem. 
- odpowiedział donośny głos 
- Co tu robisz? 
- Czekam na godnego następcę,któremu darowałbym swoją posiadłość. 
- odrzekł 
- Szukasz kogoś? 
Jestem godzien! Chętnie przyjmę takie schody! 
- Podejdź więc do mnie! 
- odparł czarownik, młody zbliżył się, a staruch wybuchnął śmiechem: 
- Teraz ty będziesz tu stał przez wieki, pilnując tego lodu, jestem wolny ! 
- Jak mogłeś mi to zrobić?!
- krzyknął Krzyżyk, ale czarnoksiężnika już dawno nie było. Smok próbował odlecieć, 
ale za każdym razem jego skrzydła nie unosiły go wyżej niż na metr. Postanowił więc 
poczekać aż ktoś go zastąpi, lecz po pewnym czasie stwierdził, że nikt się nie zjawi. 
Wtedy wpadł na inny pomysł, miał przyjaciela – Diabełka, który uwielbiał figle i nie 
bał się ryzyka. Smok zawołał go słowami: 
- Przyjacielu, przybądź do mnie.!
- wtem zza chmur wyłonił się pomarańczowy obłok, na którym siedział dziwny stwo-
rek. Była to mała, czerwona postać, z wielkim uśmiechem na twarzy, ogonkiem i krót-
kimi, wytępionymi rogami na głowie. Widząc go Krzyżyk ucieszył się i kiwnął ręką, 
by przyjaciel spostrzegł go. Tak się też stało. Diabełek obiecał pomoc i odleciał. Smok 
czekał kilka dni i zza chmur wyjawił się obłok, na którym siedział przyjaciel, trzyma-
jący w ręku kulę ognia. Zbliżył się do Krzyżyka i rzekł: 
- Od dziś będziesz prawdziwym smokiem, połknij tę kule i zobacz co się stanie. Krzy-
żyk zrobił jak mu kazano i natychmiast zionął ogniem. Roztopił lód, na skutek czego 
powstała dolina U-kształtna. Diabełek opowiedział przyjacielowi, że ogień pożyczył 
od dobrych ludzi, którzy mieszkali w pobliżu. Krzyżyk się ucieszył, ale po chwili jego 
uśmiech znikł, ponieważ wiedział, że teraz piękne schody prowadzą nad przepaść. Po-
prosił swego przyjaciela, aby pomógł mu zasypać dolinę i dookoła obsadzić drzewami, 
by nikt jej nigdy nie znalazł. Podczas ostatniego dnia pracy, worek z ziemią spadł na 
schody, zasypując je,a zmęczeni przyjaciele nie mieli siły, by je odkopać. Odpoczywali 
kilka dni, po czym smok wzniósł się nad las i spostrzegł ludzi, którzy mu pomogli, 
szukali oni miejsca do osiedlenia się. Krzyżyk postanowił im pomóc. Zaprowadził ich 
nad dawną dolinę i pozwolił tam zamieszkać.
 
 Smok chciał jednak pozostawić po sobie jakąś pamiątkę, więc obszar pokryty 
dawniej lodem nazwał „Krzyżową Doliną”, a miejsce, w którym znajdowały się schody 
- „Schodnią”. Według legendy stwór raz w roku, nocą przelatuje nad miejscowościami, 
by zobaczyć, czy ludzie dbają o jego dar. 
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PRZYCZYNIŁA SIĘ, BĄDŹ PRZYCZYNIA DO ROZWOJU 
LUB PROMOCJI OBSZARU KRAINY DINOZAURÓW

MIEJSCE I
„JÓZEF TOMASZ JUROS ODKRYWCĄ I PASJONATEM 

LOKALNEJ HISTORII OZIMKA I DOLINY MAŁEJ PANWI”
Autor: Dominika Możdżeń
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„JÓZEF TOMASZ JUROS ODKRYWCĄ
 I PASJONATEM LOKALNEJ HISTORII OZIMKA
 I DOLINY MAŁEJ PANWI”
 

„Należy patrzeć przed siebie i budować przyszłość.
 Jest to jednak o wiele trudniejsze, bez spojrzenia wstecz,
 bez pamięci o minionych czasach, o przodkach
 i bez doświadczenia.”

 Józef Tomasz Juros

Kiedy zapytałam autora tego cytatu dlaczego przeszłość jest dla 
niego taka ważna odpowiedział: „Nie da się budować przyszło-
ści bez patrzenia w przeszłość. Wtedy unika się błędów, czer-
piąc z doświadczenia przodków można łatwiej osiągać cel sobie 
postawiony.” A zatem wróćmy do przeszłości, do dni dzieciń-
stwa Pana Józefa Tomasza Jurosa. 

DŁUGA DROGA DO POZNANIA HISTORII
 Urodził się 17 czerwca 1956 roku w Krasiejowie, jego rodzice – Alojzy i Hildegar-
da z domu Rogocz - oraz inni członkowie rodziny często opowiadali swoim dzieciom 
historie, które wtedy małemu Józefowi wydawały się zwykłymi bajkami, fikcją. 
 Ozimek poznał już w szkole podstawowej, do której uczęszczał właśnie w tym 
mieście. W następnych latach skończył liceum w Zawadzkiem. Miał wtedy szeroki 
zakres zainteresowań. Kiedy musiał podjąć decyzję na jakim kierunku rozpocznie dal-
szy etap nauki zastanawiał się pomiędzy historią, medycyną oraz plastyką. Jego wybór 
padł jednak na chirurgię. Studia rozpoczął w Śląskiej Akademii Medycznej w Kato-
wicach. Swoją pierwszą pracę dostał w przychodni przyzakładowej Huty Małapanew 
oraz w szpitalu w Ozimku jako dwudziestopięciolatek (1981rok). W tej dziedzinie od-
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nosił wiele sukcesów: w 1998 roku został ordynatorem oddziału chirurgii. Pięć lat póź-
niej mianowano go zastępcą dyrektora ds. medycznych ozimskiego szpitala. Nie minął 
rok, a objął stanowisko dyrektora szpitala EUROMEDICARE Św. Rocha w Ozimku, 
aż w końcu zaczął zarządzanie jako dyrektor generalny szpitali EMC INSTYTUT ME-
DYCZNY S. A. (2007) i zajmuje się tym do dziś. 

Jak to się stało, że mimo tylu obowiązków Pan Józef Tomasz Juros znalazł czas na hi-
storię i pisanie książki?

- Obowiązki zawodowe pochłaniają właściwie całe moje życie. Można by powie-
dzieć, że nie zostaje czasu dla rodziny, a przede wszystkim na hobby. Ale jak coś 
się bardzo kocha, to zawsze znajdzie się na to czas. Historia jest dla mnie odskocz-
nią od życia codziennego – opowiada.

 Zajmowanie się historią jest na tyle trudne, że zawsze znajdą się na drodze róż-
norodne przeciwności w postaci, między innymi braku materiałów archiwalnych, cze-
go doświadczył Tomasz Juros. Było to jednym z największych problemów. Na szczę-
ście czasem zdarzały się również cuda, chociażby przy odkrywaniu życiorysu jednej 
z najważniejszych postaci dla Ozimka – inspektora hutniczego Franza Moritza. Był 
to człowiek, który w bardzo wczesnym wieku – kilkunastu lat trafił właśnie do naszej 
huty. Urodził się koło Głubczyc, w których rozmawiano po niemiecku, jednak z inny-
mi członkami rodziny mieszkającymi w pobliskich wsiach komunikował się językiem 
polskim. W Ozimku zdobywał nowe doświadczenie, kolejne szczeble kariery. Mój roz-
mówca uważa, że musiał być człowiekiem naprawdę wyjątkowym i zdolnym, ponie-
waż po kilku latach został wysłany jako specjalista do budowy huty w Berlinie. W tym 
miejscu ślad po historii Franza się urywa. Zadaniem niełatwym było dowiadywanie się 
o jego życiu, ale dzięki pewnemu przypadkowi do Pana Jurosa odezwał się człowiek 
z Bydgoszczy, który jest potomkiem Moritza. Dzięki niemu udało się odtworzyć dalszą 
historię mężczyzny oraz jego synów. 
 Ciekawą postacią był także Schottelius. Nie znano jego imienia, dlatego we 
wszystkich kronikach zapisywano tylko jego nazwisko. Dzisiaj udało się na przykład 
odtworzyć to, że nazywał się Carl. Okazało się także, że maszyny parowe przez niego 
skonstruowane odgrywały bardzo ważną rolę, ponieważ uczestniczyły między innymi 
w budowie pierwszej kamiennej przeprawy na Wiśle w Krakowie. 

- Organizujemy co roku piknik strzelecki. Zapraszamy członków stowarzyszenia 
„Metamorfozy” z Gliwic. Jego szefową jest Pani Małgorzata Malanowicz, która 
szpera po różnych archiwach i kiedyś, gdy przygotowywałem wykład na temat 
Schoteliusa, właśnie zadzwoniła do mnie z informacją, że znalazła zdjęcia owego 
mężczyzny. A więc dzisiaj ma on nie tylko imię, życiorys, ale także twarz. Uwa-
żam, że ten epizod był wręcz nieprawdopodobny, ale zarazem można uznać go za 
prawdziwy cud w odkrywaniu historii. 

Pan Józef Tomasz Juros spisał zdobyte informacje dotyczące fryderycjańskiej osady 
hutniczej Ozimek/Malapane z lat 1754-1945. Dzięki temu stworzył interesujące dzie-
ło, z którego można dowiedzieć się o ciekawych ludziach oraz wydarzeniach z życia 
miasta i pobliskich wsi. Cieszę się, że zechciał umówić się ze mną na wywiad i odpo-
wiedzieć na kilka pytań.



71

„PISAŁEM SWĄ KSIĄŻKĘ CAŁE ŻYCIE”
- Ile lat zajęło Panu szukanie informacji potrzebnych do napisania książki pod tytu-

łem „Dolina Małej Panwi”? 
- Myślę, że całe życie – odpowiedział z uśmiechem. – Pamiętam urodziny szcze-

gólnie mojej babci, na których, oczywiście, dzieci musiały o odpowiedniej porze 
iść spać, ale my zakradaliśmy się i chowaliśmy pod obrusem, po to tylko aby nie 
uronić ani jednego szczegółu z opowiadań naszych dziadków i wujów. Można po-
wiedzieć, że tak właśnie zaczęła się moja historia związana z tym, czym zajmuję się 
na co dzień. Materiałów szukałem w najdziwniejszych miejscach. Okazuje się, iż 
w Ozimku dokumentacji historycznych dotyczących naszego miasta zostało bar-
dzo niewiele. Początkowo borykałem się z problemami, aby cokolwiek znaleźć. 
Przez to publikacja mogła nie powstać. 

- Czy planuje Pan drugą część książki? 
- Myślę, że raczej nie, ale na pewno powstanie suplement do książki, która ukazała 

się dwa lata temu. Dzisiaj nasza wiedza jest szersza, źródła są bogatsze, posiadamy 
cały szereg nowych materiałów. Trudno je trzymać w szafie. Natomiast już teraz 
powstaje przewodnik po ośrodkach hutniczych Doliny Małej Panwi. 

- Widać, że wciąż stara się Pan rozpowszechniać ciekawą historię Gminy Ozimek. 
Dlaczego jest to dla Pana tak ważne? 

- Historyczną stroną zabytków zajmuję się z powodu najprawdziwszej pasji. Staram 
się zapamiętać nawet najmniej istotne daty i wydarzenia. W Ozimku cenię sobie 
przede wszystkim Hutę Małapanew. 

- Co jest Pana ulubionym miejscem w tym mieście? 
- Wydaje mi się, że jest nim cmentarz ewangelicki. Można na nim znaleźć ślady 

dawnego hutnictwa. Jest drugim cmentarzem w tym mieście, po pierwszym, nie-
stety, dziś nie pozostało nawet śladu, może dlatego, że został założony bezpośred-
nio po powstaniu huty. Na tych dwóch cmentarzach zostali pochowani ludzie, 
którzy często poświęcali całe swoje zawodowe życie Ozimkowi, na przykład zało-
życiel naszej huty. 

- Czy dużo Pan wie o Ozimku i naszym największym zabytku – najstarszym, wiszą-
cym moście w Europie?

- Do Niemiec oraz Polski przyjechali specjaliści od mostów. Zwiedzając między 
innymi Dolny Śląsk wstąpili do Ozimka. Wizyta na żelaznym moście wiszącym 
znacznie się przedłużyła. Poprowadziłem wtedy wykład na temat właśnie tego za-
bytku. Kiedy skończyłem, jeden z profesorów z Sydney stwierdził, że mimo tego, 
iż od 50 lat zajmuje się właśnie tą tematyką, to dzięki mnie poznał nowe, bardzo 
ważne informacje, które z pewnością w przyszłości bardzo mu się przydadzą. 

- Czym Pan zaskoczy mieszkańców Ozimka? 
- Chciałbym zbudować w Ozimku muzeum, uważam, że jest ono potrzebne. W rę-

kach naszego stowarzyszenia jest cały szereg eksponatów, które obrazują przecie-
kawą historię, którą warto udostępnić. Chciałbym, aby powstało w miejscu niepo-
zornym, które zarazem jest moim marzeniem...

PASJA KTÓRĄ DZIELI SIĘ Z INNYMI 
 Pan Józef Tomasz Juros opowiada bardzo ciekawie, dzięki czemu na swoje wykłady 
przyciąga coraz większe ilości słuchaczy. Potrafi odpowiedzieć na każde, nawet bardzo 
szczegółowe pytanie. Jest to człowiek niezwykle interesujący, z dużym poczuciem humoru. 
Kiedy padło pytanie: „Czy trudno jest pogodzić obowiązki, życie rodzinne oraz pasję?” 



72

odpowiedział z uśmiechem: „To pytanie powinnaś zadać mojej żonie - po chwili dodał 
jednak, że jest to bardzo trudne zadanie, ale na hobby zawsze powinno znaleźć się czas.”
 Corocznie z inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej obchodzone są Dni Dzie-
dzictwa, w organizację których w roku 1993 włączyła się również Polska. Zeszłoroczne 
dni upływały pod hasłem: „Kamienie milowe” i odbywały się w dwa weekendy wrze-
śnia. Z tej okazji z inicjatywy Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi i pana T.J. Jurosa po-
wstała w Domu Kultury wystawa zatytułowana „250 lat tradycji hutniczej w Ozimku”.
 Według mnie mój rozmówca to ktoś, kto potrafi przezwyciężyć wszelkie trudności. 
Z twarzy nie schodzi mu uśmiech. Jest godny wielu nagród, ponieważ jego wiedza jest 
praktycznie nieograniczona, wciąż pragnie dowiadywać się, gromadzić informacje doty-
czące lokalnej historii Opolszczyzny. Ludzi takich jak on jest naprawdę niewiele i uważam, 
że powinno być ich dużo więcej, nie tylko ze względu na pasję, ale także na sposób bycia. 

NAGRODY ZA ZASŁUGI PASJONATA
 Za rozpowszechnianie i promowanie Krainy Dinozaurów Pan Józef Tomasz Juros 
otrzymał wiele nagród. Z pośród nich z pewnością bardzo ważny jest, nadany dnia 25 
czerwca 2011 roku, tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek”. Wniosek o to od-
znaczenie złożyła Komisja Gospodarcza Rada Miejska w tym mieście w dniu 30 maja 
poprzedniej wiosny. 
 Oprócz tego Pan Józef Tomasz Juros na uroczystości w Urzędzie Marszałkow-
skim w Opolu, za swoją działalność został uhonorowany złotą odznaką „Za opiekę 
nad zabytkami”. 18 czerwca 2011 roku deklaracji tej dokonała wojewódzki konser-
wator zabytków – Pani Iwona Solisz. Po otrzymaniu wspaniałego wyróżnienia laureat 
przedstawił obecnym jeden z wykładów poświęconemu mostom z królewskiej Huty 
w Ozimku. Otrzymał również wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Gene-
ralnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków na 
najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muze-
alnictwa w Warszawie. 
 W środę 18 kwietnia 2012 r. w Stargardzie Szczecińskim podczas obchodów Mię-
dzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków ogłoszono laureatów konkursu „Zabytek 
Zadbany”. W kategorii architektury przemysłowej i dziedzictwa techniki zwyciężył 
żeliwny most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku. Uznano go za jeden z pię-
ciu najlepiej utrzymanych i zagospodarowanych zabytków w Polsce. Myślę, że jest to 
w dużym stopniu zasługa Pana Jurosa, który wciąż promuje nasze miasto, hutę oraz 
inne zabytki. Dzięki niemu i stowarzyszeniu, do którego należy, most został odnowio-
ny - z ruiny do powszechnie podziwianego zabytku.
 Możemy być dumni, że w naszym mieście jest Ktoś, kto nie pozwala zapomnieć 
nam o przeszłości, bez której nie możemy budować przyszłości.

Bibliografia: 
 - Wywiad z Panem Józefem Tomaszem Jurosem
 - Józef Tomasz Juros, W dolinie Małej Panwi, historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozi-

mek/Malapane od 1754 do 1945 roku, Wydawca: Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, Ozi-
mek 2010.

 - Wiadomości Ozimskie
 - http://www.ozimek.pl/zasluzony/4.php
 - Książka i publikacje
 - Józefa Tomasza Jurosa
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MIEJSCE II

„EDYTA KOJ – TO NIE TYLKO ŚLĄZACZKA ROKU!”
Autor: Katarzyna Pankiewicz

ZSG w Żędowicach
Opiekun: Jolanta Baron

 Gwara, jak podaje „Słownik języka polskiego” to mowa ludności zamieszkują-
cej pewien obszar kraju, różniąca się pewnymi cechami od języka ogólnonarodowego. 
Dziś, jak twierdzą autorzy „Małego słownika gwary Górnego Śląska”, gwarami posłu-
guje się mniejsza część mieszkańców Polski (do wybuchu wojny było to 80% społe-
czeństwa). Współcześnie tylko w trzech rejonach kraju gwara jest żywa: na Podhalu, 
na Kaszubach i na Śląsku. Na Śląsku odmianą dialektalną posługuje się na co dzień nie 
tylko ludność wiejska, ale także rdzenni mieszkańcy starych osiedli, miast i miaste-
czek. Gwarę można usłyszeć w sklepach, na ulicy w szkole, w środkach komunikacji.

Wyróżniającymi się Ślązakami na Śląsku i w Polsce 
są laureaci konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”, 
organizowanego przez Radio Katowice. Jedną z ta-
kich osób jest Pani Edyta Koj. Pani Edyta urodziła 
się w Żędowicach, chodziła tam też do szkoły, wybu-
dowała dom i mieszka z rodziną do dziś. Z wykształ-
cenia jest operatorem procesów chemicznych. Przez 
15 lat pracowała w Zakładzie Tworzyw Sztucznych 
NITROERG w Krupskim Młynie. Jednak, gdy na-

stało bezrobocie, Panią Edytę zwolniono. Przez kilka lat bezskutecznie szukała pracy, 
toteż z radością przyjęła ofertę zatrudnienia na stanowisku sprzątaczki w żędowickiej 
szkole.
„Joł sie żodnyj roboty nie boja!” – dodaje.
 Kto by wtedy się spodziewał, że ta praca po części przyczyni się do sukcesu, jaki 
odniosła w 2004 roku w konkursie „Po naszymu, czyli po śląsku”. Udział był ukar-
towany przez synów Pani Edyty. Namawiali matkę, aby spróbowała swoich sił jako 
gawędziarka, bo umie i lubi dużo „godać”. Najbardziej do konkursu mobilizował ją jej 
najstarszy syn - Tomasz (Młodzieżowy Ślązak 1999 roku). Chciał, żeby mama przeko-
nała się, że jeżeli napisze coś dla siebie, może odnieść sukces, jak inne teksty jej autor-
stwa, które wygłaszali jej synowie oraz inne dzieci na różnorodnych konkursach ga-
wędziarskich, gdzie zdobywały miejsca na podium. Jednak Pani Edyta zbagatelizowała 
to, ponieważ nie miała ambicji, żeby występować publicznie na scenie. Jednak synowie 
w tajemnicy wysłali zgłoszenie do Radia Katowice. Gdy 4 tygodnie przed eliminacjami 
przyszło do pani Edyty zaproszenie, dowiedziała się, że bierze udział w konkursie. Naj-
pierw synowie zaprzeczali wszystkiemu, jednak później się przyznali. Lecz Pani Edyta 
jest odważna i podejmuje się realizacji wyzwań, które przed nią stają. Powstało kilka 
tekstów, lecz ostateczny był o pracy pani Edyty. 
„Najważniyjsze do mie boło to, coby zainteresować słuchacza swojom godkom i po-
kozać mu, że to, co godom, idzie prosto z mojego serca. Dugo tak boło, że na sprzon-
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taczki ludzie paczyli kontym oka i traktowali je pogardliwie, bo myśleli, że som to 
ludzie bez wykształcynia, wtorym nie chiało się uczyć, żeby mieć lepszo robota” – 
opowiada.
 Pani Edyta w swoim tekście chciała obalić stereotypy szkolnej sprzątaczki. Poka-
zała, że jej praca to nie tylko pieniądze, ale też radość, jaką dają jej dzieci, które spotyka 
na przerwach oraz satysfakcja z pożytecznie- dobrze wykonywanej pracy. 
 Mama pani Edyty zawsze jej powtarzała; „Nie możesz sie nigdy łobrziydzić robo-
ty. Bo jak bajesz sie robota łobrziydzać, to łona pójdzie ci 3 abo 4 razy gorzyj i ciyn-
żyj”.
Pani Edyta tak sobie zorganizowała pracę, że nie znajdywała w niej negatywnych stron.
I tak potoczyły się losy pani Edyty, że w 2004 r. zdobyła tytuł „Ślązaczki Roku”. Nie 
spodziewała się, iż jury, w którego skład wówczas wchodzili: prof. Jan Miodek, prof. 
Dorota Simonides, reżyser filmowy Kazimierz Kutz oraz prof. Stanisław Lubos, przy-
znają jej pierwsze miejsce.
 Kolejny tak wielki sukces pani Edyta odniosła w 2011 roku, kiedy to odbył się 20. 
Jubileuszowy Konkurs „Po naszymu, czyli po śląsku”. Z tej okazji zorganizowany został 
2. konkurs jubileuszowy, w którym rywalizowali ze sobą finaliści (30 osób) z ostatnich 
10 lat. Gdy Pani Edyta dowiedziała się, że jest organizowany taki konkurs, od razu 
wiedziała, że będzie w nim startować. Dla niej ten start nie był podyktowany chęcią 
zdobycia nagrody, jaką była wycieczka do Teksasu- była to sprawa honorowa. 
„Skoro je konkurs jubileuszowy i zmagajom sie w nim laureaci, czyli najlepsi z naj-
lepszych, to musza wywionzać sie z swojego tytułu otrzymanego w 2004 roku”.
 Pomysłów na tekst było kilka. Pani Edyta z natury jest spontaniczna, toteż co ty-
dzień rozwijała kolejno inny temat. Jej starszy syn na bieżąco ją kontrolował. Wypy-
tywał się, ile już napisała i powtarzał: „Konkurs coroz bliżyj, a ty jeszcze nie wiysz, 
o czym bajesz godać”. Za jakiś czas, gdy pani Edyta znalazła temat, poinformowała 
syna, mówiąc: „Tomaszu, mom już tymat, byda godać o...”. Za kilka dni pani Edyta 
zwraca się do syna; „Wiysz, jo jednak byda pisać o czymś innym”. Na to syn: „Wiysz 
mamo, jo się pryndzyj wykończa niż ty. Bo tu się konkurs zbliżo, a ty jeszcze nic nie 
mosz napisane”. 
 Temat o stole był tematem z ostatniej chwili, który chodził pani Edycie po głowie 
już od dłuższego czasu w pracy, gdy zamiatała w świetlicy. Znajduje się tam dużo sto-
łów, które za każdym razem przykuwały jej uwagę. Po przyjściu do domu pani Edyta 
usiadła przy stole w kuchni, przy którym lubi przesiadywać czy to tylko popijając her-
batę, czy czytając książkę bądź gazetę. To właśnie wtedy, gdy przy nim usiadła i wzięła 
kartkę papieru, to naraz jej oczy spoczęły na blacie, a do głowy wrócił pomysł, aby 
napisać tekst o stole.
„To tak jakby Duch Św. mie oświycioł, bo w chwili, kedy miałach pustka we gowie, 
wpadłach na pomys. Pomyślałach żech: ”właśnie, czymu by tu o stole nie napisać. To 
je ino zwykły i praktyczny mebel, ale tyla idzie o nim opowiedzieć”.

 I tak po raz kolejny pani Edyta „wygodała” sobie zwycięstwo wraz z Łucją Dusek. 
Jury w składzie: prof. Dorota Simonides, Jerzy Szymik oraz prof. Jan Miodek wręczyli 
zwyciężczyniom statuetkę z brązu „Ślązok w Laurach” oraz bilety do Teksasu. Tam 
spotykają się z potomkami Ślązaków, którzy wyemigrowali 150 lat temu do Ameryki 
i nadal „rzondzom” po śląsku, gdyż ta gwara jest przekazywana z pokolenia na pokole-
nie wraz z tradycjami, które są tam szczególnie pielęgnowane. Zwiedzą również wiele 
ciekawych zakątków Ameryki Południowej. 
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 Przede wszystkim ten konkurs otworzył przed Panią Koj świat, dowartościował ją, 
gdyż uświadomiła sobie, że jest coś watra, dodał jej pewności siebie. 
„Udział w tych konkursach to boła tako moja życiowo przygoda, ftoro mnie dużo 
nauczoła. Kupa z tych przeżytych chwil zapamiyntałach. Poznałach dużo ciekawych 
ludzi, odwiedziołach dużo ciekawych miejsc, odkrołach swoja wartość. Dowarto-
ściowałach sama siebie. Już nie mom takiego kompleksu niższości, jaki miałach kie-
dyś, 15 albo 20 lot tymu. Nie biera sie tak tego do siebie, że przyniosło mi to korzyści 
materialne. Przede wszystkim cieszy mie to, że inni ludzie, wtorzy mie znali i mieli 
o mie różne zdanie, poznali mie z innyj strony”.
- tak podsumowała pani Edyta swój dwukrotny udział w konkursie

„Po naszymu, czyli po śląsku”.
Tylko tyle, czy aż tyle?

 Sukcesy, jakie odniosła Pani Koj, to zwieńczenie jej ciężkiej pracy nad pisaniem 
tekstów. Przez głowę zawsze przechodziło kilka tematów. Następnie po wybraniu tego 
jednego Pani Edyta obmyślała, jak go ładnie oprawić, żeby się spodobał, został pozy-
tywnie odebrany, a nawet żeby nikogo nie uraził. Po około 3 – 4 godzinach intensyw-
nej pracy intelektualnej powstawał liczący od 4 do 6 stron monolog, trwający od 5 do 
7 minut. Jego nauka trwała od 1 do 2 godzin. Jeśli był wątek humorystyczny lub coś 
skłaniającego do refleksji, to trzeba to było odpowiednio zaakcentować, przekazać te na-
sze uczucia słuchaczowi. Wszystkie teksty, które są autorstwa Pani Edyty są zostawia-
ne „na pamiątkę” i starannie przechowywane wraz z wycinkami z gazet i dyplomami 
w tekturowej teczce.
 Każdy laureat konkursu ma prawo przynależności do grupy zwanej „Po naszymu, 
czyli czelodka”, którą stworzyli laureaci poprzednich edycji. Każdego roku do „czelod-
ki” wstępują 4 osoby. Obecnie po 20 konkursach do „czelodki” należy ponad 70 osób. 
Członkowie spotykają się na różnych imprezach (ostatkach, majówkach, wigiliach). 
Sztandarową uroczystością jest „Czelodkowo Wigilia”, odbywająca się w drugą nie-
dzielę stycznia. To spotkanie odbywa się co rok u innego członka czelodki i w innym 
miejscu. W 2005 roku w Żędowicach pani Edyta zorganizowała wraz z kilkoma inny-
mi uczestnikami w karnawale imprezę pt. „Żędowickie ostatki”, na którą przybyło 
200 osób! Oprócz czelodkowiczów na takie spotkania są zapraszani przedstawiciele 
władz samorządowych, Marszałek Województwa Opolskiego oraz Wojewoda Opolski. 
Organizatorzy zapraszają ludzi, którzy mają wpływ na życie danego regionu, chcą, aby 
zapoznali się i dowiedzieli się, co to jest za konkurs, jaka jest jego idea, poznali gwarę 
śląską, tradycje.
 Gwara śląska ma 11 dialektów a mimo wszystko ci ludzie się rozumieją. Na tych 
spotkaniach prezentują swój region, tradycje, odmianę gwary i dzielą się swoimi do-
świadczeniami z innymi ludźmi. 
 Pani Edyta jest rozpoznawana. Dziennikarze często i chętnie z nią rozmawiają. Wy-
wiady z nią przeprowadzone można było przeczytać w: „Wysokich Obcasach”, „Rewi”, 
„Pani Domu”, „Dzienniku Zachodnim”, „Nowej Trybunie Opolskiej”, „Strzelcu Opolskim”, 
„Krajobrazach Zawadzkiego”, a nawet posłuchać w radiu Opole czy Katowice.
 W okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy lub przy innych okazjach pani Edyta jest 
zapraszana do różnych szkół, przedszkoli, żeby poopowiadała coś po śląsku na dany temat.
 Kilkanaście razy zasiadała również jako juror w konkursach gwary śląskiej min. 
w Żędowicach, w Izbicku, w Wielowsi. Jednak musiała zrezygnować z oceniania 
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uczestników i zająć miejsce na widowni jako widz, gdyż kolidowało to z jej pracą, ale 
również nie chciała być posądzana o nieobiektywną opinię, gdyż w każdych konkur-
sach gwarowych uczestniczą dzieci z żędowickiej szkoły, w której Pani Edyta pracuje 
i nie chciała, aby jej ocena uczestników została źle odebrana.
 Zanim Pani Edyta wzięła udział w konkursie „Po naszymu, czyli po śląsku” była 
znana w okolicy z działalności w „Kole Kobiet Żędowickich”, które powstało w mar-
cu 2003 r. z inicjatywy właśnie Pani Koj. Miało ono na celu zrzeszać kobiety, chcące 
działać społecznie, które nie mają pracy lub nie chcą ciągle tylko w domu przeby-
wać przy tzw. „garach”. W 2007 r. „Koło Kobiet Żędowickich” zostało przekształcone 
w „Stowarzyszenie Kobiet Żędowickich”, aby stać się organizacją pozarządową, która 
może liczyć na pomoc Urzędu Miasta i Gminy. Pani Edyta Koj prężnie działa w stowa-
rzyszeniu - jest od 9 lat jego kronikarzem. Stowarzyszenie poprzez działanie na rzecz 
lokalnego środowiska było zapraszane do różnych placówek, np. do Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Łosiowie (jest to instytucja, która wspiera w rozwijaniu i promuje 
organizacje kobiet wiejskich). Zapraszane były do Opola, Strzelec Opolskich, Ozimka 
w celu zaprezentowania kuchni regionalnej przy okazji różnych imprez (np. Festiwal 
Trzech Kultur). Panie ze stowarzyszenia organizują różne cykliczne imprezy: Dzień 
Dziadka i Babci, Dzień Kobiet, zabawy w karnawale, tłusty czwartek, babski comber, 
Dzień Dziecka, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Pani Koj stara się za każdym 
razem zaprosić jakiś zespół muzyczny, ciekawą osobę, aby uświetnić takie spotkania. 
By panowała miła atmosfera, można się pobawić, posłuchać muzyki, popatrzeć na wy-
stępy taneczne. Organizowane są również kiermasze świąteczne, pokazy robótek ręcz-
nych, degustacje kuchni śląskiej (potrawy, wypieki, napoje). Do stowarzyszenia należą 
kobiety w różnym wieku - starsze i młodsze. 
 „Staromy sie, aby boło o nos słychać i boło nos widać!” – dodaje z uśmiechem na 
twarzy pani Edyta.
 „Nigdy nie robia czegoś do zysku. Jo uważom tak, że jak idzie coś zrobić, żeby kumuś 
coś pomoc, to czumu nie wykorzystać przi tym swoich umiejętności czy znajomości”.
 Na ostatnie zadane przeze mnie pytanie podczas wywiadu: Czy gwara śląska ma 
szansę przetrwać w dzisiejszych czasach, czy może za kilka lat odejdzie w zapomnienie? 
– Pani Edyta odpowiedziała:
„ To wszystko zależy od tego, jak byndzie sie rozwijać pielyngnacja gwary ślonskyj, 
obyczajow i tradycji. Dziynki różnorodnym konkursom, festiwalom, imprezom ob-
rzędowym, przedstawiyniom, to wszystko bydzie się ciongle rozwijało. Jak jo widza 
na co dzień we szkole, jak dzieci czy młodzież podchodzom do tyj śląskości, czysto się 
posługują gwarom i nie wstydzom się tego – to jest aż uciecha je suchać!
 Sądzę, że dzięki takim ludziom, jak Pani Edyta Koj gwara śląska na naszym tere-
nie ma szansę się rozwijać nadal. Ludzi, którzy swoich śląskich korzeni nie wstydzą się, 
przełamują swoje bariery i pokazują, że być Ślązakiem i „godać” po swojymu to powód 
do dumy, należy wspierać, mówić o nich i stawiać za przykład do naśladowania. 
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MIEJSCE III

„ANIMATOR KULTURY, 
O KTÓRYM NAM SIĘ NAWET NIE ŚNIŁO”

Autor: Jessika Miozga

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Dorota Puchrowicz

 O małych miasteczkach zawsze mówi się, że nic nie w nich nie dzieje, że jest tam 
nudno. Od początku spisujemy je na straty. Wolimy aglomeracje zasypujące nas wiel-
kimi krzyczącymi reklamami czy wypychające nam wolny czas do granic możliwości. 
 Dobrodzień, mała miejscowość, o której jeszcze niedawno jeszcze nikt nie słyszał. 
Na pozór miasto jak każde inne w Polsce. Na pozór, bo od kilku lat jesteśmy świadka-
mi jak na naszych oczach Dobrodzień kwitnie, rozwija się. W lokalnych gazetach co 
chwilę widzimy nagłówki: „Dobrodzień po raz kolejny najlepszy”, „Dobrodzieńskie 
święto Poezji”, „Po raz kolejny wybiło ŹRÓDŁO w Dobrodzieniu” itd. Całą tę zmianę 
Dobrodzienia mogę przypisać Panu Stanisławowi Górskiemu. 
 Kto to jest? Czym ten człowiek sobie zasłużył, aby właśnie o nim była ta praca? 
Otóż ten człowiek nie zmienił Dobrodzienia, nie stworzył go na nowo. Ten człowiek 
złamał stereotypy nudnych, szarych miasteczek. To właśnie ten człowiek zmienił naszą 
wizję mieszkania w małym mieście. 

 Animator kultury z wieloletnim doświadczeniem, od 
2005 roku posiadacz Srebrnej Róży Dobrodzienia w dzie-
dzinie kultury. Człowiek z pasją i niekonwencjonalnymi 
pomysłami. Osoba z ambicjami, która wysoko stawia so-
bie poprzeczkę. Człowiek, który pokazał, że nie taki Do-
brodzień zły jak go malują. Tak kuriozalną zmianę Do-
brodzienia na przestrzeni lat, zawdzięczamy ogromnej 
pracy Pana Górskiego. Jak teraz prezentuje się nasze mia-
sto? Co takiego dzieje się u nas, że tyle dobrego można 
o nas usłyszeć? 

 Jedną z największych imprez, z której słynie Dobrodzień jest „ŹRÓDŁO”, czyli 
Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych. To cykliczna impreza organizowana od 1997 roku, która swoim zasięgiem prze-
kroczyła granice kraju. ŹRÓDŁO to nie tylko popisy zespołów, ale również konferen-
cje popularno – naukowe czy warsztaty w ramach „Szkoły ginących zawodów”. 
 „ŹRÓDŁO ” zostało wyróżnione następującymi nagrodami: II Nagroda Marszał-
ka Województwa Opolskiego w konkursie „Partnerstwo bez granic 2004”, I Nagroda 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO (2009 r.), MOSTY DIALOGU 
2010 oraz III Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie „Partner-
stwo bez granic 2010”. 17. lutego 2009 roku w Warszawie Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej przyznała nagrody „za szczególne przedsięwzięcia o charakterze kultu-
rowym i kulturotwórczym, zrealizowane w latach 2005-2008, które w wybitny sposób 
przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczno-
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ści lokalnej”. W kategorii Samorządowe Instytucje Kultury nagrodę główną przyznano 
Dobrodzieńskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu za realizację festiwalu „Źródło”. Ka-
pituła wybrała dobrodzieński festiwal spośród 250 imprez kulturalnych z całej Polski. 
Nagrodę (statuetkę i 10 tys. zł) odebrał z rąk wiceministra kultury Piotra Żuchowskie-
go dyrektor DOKiS-u Stanisław Górski. 
 Przegląd ten nie miałby racji bytu gdyby nie tak profesjonalna organizacja, którą 
zawdzięczamy Panu Stanisławowi. Gdyby nie tak duże przywiązywanie wagi do trady-
cji i pielęgnowania kultury etnicznej przez Pana Górskiego, możliwe że takie przedsię-
wzięcie nie cieszyłoby się tak dużym zainteresowaniem. To pasja, a co najważniejsze 
zarażanie nią młodych sprawia, że co roku mogą oglądać wielkie widowisko. 
 Kolejną imprezą, której inicjatorem jest Pan Stanisław jest Ogólnopolski Turniej 
Brydża Sportowego Parami o Puchar „Śnieżnego Płatka” organizowany nieustannie 
od 1972 roku. To już 41. edycja a turniej wciąż cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem. W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością Mistrzowie Europy para Artur 
Guła – Mikołaj Taczewski, aktualne Mistrzynie Europy Juniorek Panie Joanna Taczew-
ska i Justyna Żmuda. Co roku do Dobrodzienia przyjeżdża około 100 par brydżystów. 
Dyrektor DOKiS-u nie tylko organizuje imprezę, ale również sam sprawdza się w roz-
grywkach jako wieloletni już brydżysta. Co roku chętnych przybywa. Już wiele razy 
spotkaliśmy się z opinią, że ludzie darzą Dobrodzień zaufaniem i dlatego lubią do nas 
wracać. 
 Kolejnym przedsięwzięciem, które jest dumą naszego miasta są Ogólnopolskie 
Zawody Modeli Pływających Redukcyjnych „Pożegnanie lata”. Dobrodzieńską mo-
delarnię reprezentuje 11. modelarzy. Nasi modelarze w sumie stanęli 15 razy na 
podium zdobywając 6 - I miejsc, 7 - II miejsc i 2 III miejsca. Pan Stanisław wszcze-
pił zapał do takiego hobby wielu młodym ludziom. Dumą naszego miasta jest Be-
niamin Bralka – srebrny medalista Mistrzostw świata Modeli Pływających w klasie 
NSS –A junior. 

 Pan Górski ceni sobie pracę z młodymi ludźmi. Wszystkie pomysły na jakąś zmia-
nę są chętnie przyjmowane, a pomysły na zorganizowanie różnych akcji zawsze mile 
widziane. DOKiS jest otwarty na nowe wyzwania i dlatego też młodzi lubią tutaj przy-
chodzić i korzystać z tego co Dobrodzień nam oferuje. 
 Jednym z większych przedsięwzięć jest festiwal muzyki rockowej, która miał trzy 
edycje. „PRO ROCK organizują 18-latkowie chcący odmienić szarą rzeczywistość 
miasta” – możemy przeczytać na jednej ze stron internetowych. Wydarzenie to jest 
autorskim festiwalem zespołu Meteor, który istnieje w Dobrodzieniu już 8 lat. PRO 
ROCK przyciąga wielu chętnych, młodych i przede wszystkim utalentowanych ludzi. 
W ciągu trzech edycji, na scenie Dobrodzieńskiego Domu Kultury zagrały takie ze-
społy jak Happysad, Hurt, Farben Lehre oraz zespoły z okolic naszego miasta. Nigdy 
nie usłyszelibyśmy o PRO ROCKu gdyby nie otwartość na nowe pomysły i wyzwania 
Dyrektora Domu Kultury. 
 Mówi się, że „Dobrodzień stolarstwem stoi”. Zaryzykuję, i powiem, że nie tylko 
stolarstwem, ale i poezją. Oprócz istnienia Teatru Mimowolnego, który swoimi wystę-
pami wzbogaca lokalne imprezy oraz Konkursu Recytatorskiego, w którym możemy 
startować będąc już w przedszkolu, Dobrodzień może pochwalić się jeszcze jednym 
wydarzeniem. „Dobrodzieńskie Święto Poezji” zagościło u nas już po raz trzynasty. 
Pan Górski pomaga przy organizacji tego wydarzenia. Dzięki niemu, mamy możli-
wość obchodów tego święta w miłej atmosferze oraz w klimatycznym miejscu. Święto 
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Poezji to też okazja dla dobrodzieńskiego teatru, aby popisać się swoimi możliwo-
ściami. Imprezie zawsze towarzyszy wystawa prac miejscowych bądź zagranicznych 
artystów. Podziwiać możemy również poczynania Sekcji Rękodzieła Artystycznego. 
Nie brakuje tutaj wieczorków autorskich i koncertów. „Dobrodzieńskie Święto Poezji” 
organizowane jest przy wsparciu Dyrektora Domu Kultury, dlatego zawsze możemy 
liczyć na pełen profesjonalizm. Bardzo często może usłyszeć z ust Pana Górskiego, 
że albo robimy coś porządnie albo w ogóle tego nie robimy. My zawsze trzymamy się 
pierwszej wersji. Stawiamy na rozwój naszego miasta i młodego pokolenia. Myślę, że 
dobrodzieńska młodzież jest tak nauczona kultury, że weźmie ją ze sobą w świat i prze-
każe kolejnym. 
 W Dobrodzieniu dzieje się również dużo pod względem sportowym. Nawet 
w takim małym miasteczku jakim jest Dobrodzień można znaleźć prawdziwych za-
paleńców, którzy uwielbiają aktywnie spędzać czas. Oprócz tematycznych imprez 
sportowych, od pięciu lat organizowana jest u nas Ogólnopolska impreza pod na-
zwą „Dobrodzieńska Dycha”. Dziesięciokilometrowy bieg uliczny, którego celem jest 
upowszechnienie najprostszej formy aktywności ruchowej jaką jest bieganie. Dyrek-
torem biegu jest Pan Stanisław Górski. Impreza połączona jest co roku z obchodami 
Dni Dobrodzienia. Bieg ma wielu zwolenników. To wydarzenie na skalę ponad pół 
tysiąca osób! Dla najlepszych, zagwarantowane są nagrody pieniężne lub komplety 
wypoczynkowe. Co roku impreza zyskuje kolejnych uczestników. Zgłaszają się oso-
by z całej Europy a czasami nawet z innego kontynentu. „Dobrodzieńska Dycha” 
zawsze dopięta jest na ostatni guzik. Dzięki tak sprawnej organizacji, uczestnicy 
wracają tutaj po raz kolejny. 
 „Dobrodzieńska Dycha” to z pewnością największa impreza sportowa w Dobro-
dzieniu, ale przez cały rok towarzyszą nam wydarzenia na mniejszą skalę takie jak: 
Zimowy Maraton na Raty, Bieg Niepodległości, Bieg Konstytucji 3-maja, Sztafeta dla 
Papieża 31000. Mamy również sekcję Biegową i Nordic Walking. Zawsze cieszymy się 
dużym zainteresowaniem takich imprez. Pan Stanisław zawsze osobiście trafia do sta-
łych już uczestników takich akcji. Nie stawia on na wielką reklamę, ale na tradycyjne 
metody. Jak widać – nie zawodzą. 
 O Panu Stanisławie można pisać i pisać. To wskazuje nam tylko na jedno – jego 
zapał do pracy nie gaśnie. Jak widać tworzy ciągle coś nowego. U jego boku nie brakuje 
młodych ludzi, które pod jego okiem stawiają pierwsze kroki jako animatorzy kultury. 
„Jesteśmy malutkim miasteczkiem, ale z charakterem” – mówi Pan Stanisław. 

 Albert Einstein powiedział kiedyś „Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz 
człowiekiem wartościowym.” Myślę, że po przeczytaniu tej pracy każdy zgodzi się, że 
ta dewiza świetnie odzwierciedla osobowość Pana Górskiego. 
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MIEJSCE III

„SZLACHETNOŚĆ I ODDANIE SWOJEJ 
„MAŁEJ OJCZYŹNIE””

Autor: Anna Szafarczyk

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Dorota Puchrowicz

 „Marz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych” to 
słowa Renarda Jules, a także życiowe motto Pani Lidii Kontny, znanej w środowisku 
dobrodzieńskim jako osoba skromna oraz z pasją angażująca się w różnorakie przed-
sięwzięcia dotyczące rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień. Można stwierdzić, że w du-
żej mierze odcisnęła piętno na dzisiejszym wyglądzie i sposobie funkcjonowania na-
szego miasteczka, gminy, powiatu i nie tylko. Wróćmy jednak do samego początku…
 Pani Lidia Kontny urodziła się 30 listopada 1951 roku w Szemrowicach, wiosce 
położonej nieopodal Dobrodzienia. Od początku mieszka w swojej małej ojczyźnie, 
jest więc bardzo zżyta z mieszkańcami i doskonale rozumie ich problemy. Ukończyła 
studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 
z tytułem magistra administracji. W latach 1969 - 1972 pracowała w Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Szemrowicach, a od 1973 do 1983 roku w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Dobrodzieniu na stanowisku referenta, a później zastępcy głównego 
księgowego. Od roku 1983 do czerwca 1990 pełniła funkcję kierownika Biura Cechu 
Rzemiosł Różnych w Dobrodzieniu, a od lipca tego roku do 22 maja 2002 pracowała 
ponownie w administracji dobrodzieńskiego urzędu na stanowisku sekretarza. W tym 
samym czasie pełniła funkcję członka Rady Miejskiej w latach 1990 – 1998, a w okresie 
1998 – 2002 zasiadała w Radzie Powiatu w Oleśnie. Była również członkiem Komisji 
Oświaty i Zdrowia. Po nagłej śmierci ówczesnego Burmistrza Dobrodzienia Pana Zyg-
fryda Seget, Rada Miejska w Dobrodzieniu jednogłośnie, w dniu 23 maja 2002 roku 
wybrała Panią Lidię Kontny na to stanowisko. Potwierdzeniem właściwej decyzji rad-
nych kadencji 1998 – 2002 było zwycięstwo Pani Lidii w wyborach samorządowych na 
stanowisko burmistrza przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku.
 Przed każdym nowym burmistrzem stawia się wiele zadań do spełnienia. Tak 
samo było również z Panią Lidią Kontny. Jednak świadoma społecznego poparcia za-
pewniła radę miejską oraz mieszkańców Miasta i Gminy Dobrodzień, że w swoją pracę 
włoży swoje całe serce i postara się nie zawieść wyborców, którzy oddali na nią swój 
głos.
 Pani Lidia jako nowy burmistrz naszej gminy od razu zaczęła działać i realizo-
wać nowe zadania. Pierwszym z nich miał być remont ratusza mieszczącego się przy 
rynku. Jak wiadomo ratusz jest wizytówką miasta. Nie wypada więc, aby był brzydki 
i zaniedbany. Dlatego w 2003 roku z inicjatywy Pani Kontny i radnych ruszył kapitalny 
remont elewacji ratusza. Pięknie odmalowany, odrestaurowany przyciąga spojrzenia 
mieszkańców, jak również i przejezdnych. Można stwierdzić, że do zadbanego ratusza 
łatwiej wchodzi się, by załatwić trudne sprawy.
 Kolejnym zadaniem, którego podjęła się była rewaloryzacja zabytkowego parku 
miejskiego. Park kojarzy się wszystkim z zielonym, zacisznym miejscem, do którego 
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zawsze można przyjść, posiedzieć na ławeczce, poczytać, czy spotkać się z przyjaciół-
mi. Park to również wymarzone miejsce dla dzieci, gdzie mogą się swobodnie wyha-
sać, wybiegać, skorzystać z placu zabaw i piaskownicy. Ważne jest by przyciągał a nie 
odstraszał. Renowacja rozpoczęła się również w roku 2003 i objęła utworzenie alejek 
wysypanych kamykami, kilku klombów z kolorowymi kwiatkami, kładek na rzece My-
ślince przepływającej przez park, postawienie wielu ławek oraz koszy na śmieci. Dzięki 
temu wchodząc tam dziś możemy odetchnąć po ciężkim dniu i miło spędzić czas. Poza 
tym gdzie uczniowie gimnazjum mieliby biegać i rywalizować ze sobą na lekcjach wu-
efu jak nie w parku?
 Bardzo dużym i jakże ważnym przedsięwzięciem było rozpoczęcie (2003 rok) 
oraz ukończenie budowy (rok 2005) hali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Dobrodzieniu. Przedsięwzięcie duże, bo na jego wykonanie były potrzebne 
ogromne pieniądze i ważne przede wszystkim dla dzieci, które do tej pory lekcje wuefu 
miały w małej sali, gdzie obecnie mieści się biblioteka szkolna. Hala z trybunami, wy-
miarowymi boiskami do gier zespołowych jest miejscem rozgrywek wielu turniejów 
oraz ćwiczeń sekcji sportowych. W ubiegłych latach odbywał się tam prestiżowy Mi-
kołajkowy Turniej tańca Towarzyskiego, obecnie Turniej Brydżowy itp. Możemy więc 
stwierdzić, że była to świetna inwestycja, którą ciągle wykorzystujemy. 

 Wyżej wymienione inwestycje to jedne z naj-
ważniejszych, które z powodzeniem udało się 
ukończyć. Oprócz nich, dzięki staraniom Pani 
Burmistrz Kontny, dokonano termomoderni-
zacji Publicznego Gimnazjum w Dobrodzie-
niu oraz do skutku doszło ukończenie budowy 
obwodnicy Dobrodzienia, ważnej ze względu 
na bezpieczeństwo mieszkańców miasta.
 Czytając opisy różnych miast na świecie 
praktycznie zawsze natykamy się na informa-
cję o miastach partnerskich. Dlaczego więc 

miast partnerskich nie miałby mieć Dobrodzień? Wielkim sukcesem Pani Lidii Kont-
ny było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy miastem Haan w Niemczech a Do-
brodzieniem w szczególnym dniu 1 maja 2004 roku, czyli w chwili wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. Uroczystość podpisania umowy miała miejsce w zabytkowym ra-
tuszu w Haan, a podpisali ją Burmistrz Haan Martin Monikes, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Dobrodzieniu Joachim Kiwic oraz Burmistrz Lidia Kontny w obecności 
39 radnych obu miast. Co ciekawe kontakty z Haan sięgają 1957 roku, kiedy to władze 
miasta Haan podjęły decyzję o przyjęciu tzw. „Patenschaft” nad gminami Dobrodzień 
i Lubliniec. Pani Lidia ożywiła więc z powrotem kontakty pomiędzy miastami, a w dzi-
siejszym świecie warto jest mieć szerokie kontakty i znajomości. Natomiast w dniach 
16-18 lipca 2004 delegacja Haan przyjechała do Dobrodzienia i odbyło się podpisanie 
umowy w wersji polskojęzycznej. Dzięki temu partnerstwu możliwa jest m.in. wymia-
na młodzieży między miastami, która umożliwia poznawanie nowych ludzi, kultur 
oraz dzięki niej młodzi ludzie mają szanse poszerzenia swoich umiejętności języko-
wych, jakże ważnych w naszych czasach. Wie o tym doskonale Pani Lidia, która biegle 
zna język niemiecki. 
 Drugim miastem z którym władze Dobrodzienia podpisały partnerstwo był 
Czortków, dawne polskie miasto powiatowe położone na Ukrainie. Podpisanie umo-
wy odbyło się 26 czerwca 2004 roku podczas odbywającego się Przeglądu Zespołów 
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Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło”. Umowę podpisali 
Burmistrz (Mer) Czortkowa Michał Wiericki, Burmistrz Dobrodzienia Lidia Kontny 
oraz Joachim Kiwic, Ryszard Gala i Bernard Gaida w sali konferencyjnej dobrodzień-
skiego ratusza. Umowa przede wszystkim ma służyć pogłębianiu dobrych kontaktów 
oraz lepszemu zrozumieniu państw partnerskich. Warto podkreślić, że co roku artyści 
z Czortkowa ubogacają swoimi jakże barwnymi występami program bardzo presti-
żowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
jakim jest właśnie „Źródło”. A Dobrodzienianie uwielbiają ich popisy i w czasie ich 
występów sala widowiskowa Domu Kultury jest wypełniona praktycznie do ostatnich 
miejsc. 
 Wiele przedsięwzięć Pani Lidii przyczyniało się i wciąż przyczynia się do popu-
laryzacji dorobku regionu i jego perspektyw rozwojowych, jakim jest propagowanie 
wiedzy o historii swojej „małej ojczyzny”. Dla Pani Kontny ważna jest świadomość hi-
storyczna, wsparła więc inicjatywę utworzenia w Dobrodzieniu Izby Regionalnej oraz 
wydania książki historycznej pt. „Monografia Dobrodzienia”. Co ciekawe wcześnie po-
dobnego dzieła dokonał burmistrz w 1880 roku. 
 Warto pamiętać o tym, że Pani Lidia Kontny jest współzałożycielką lokalnego pi-
sma pt. „Echo Dobrodzienia i Okolic”, powstałego w roku 1993. Co ważne wciąż za-
mieszcza w nim swoje artykuły, nieprzerwanie od 19 lat. 
 Nikogo nie zdziwił fakt, że w 2007 roku, na rok po zakończeniu kadencji Burmi-
strza, została uhonorowana odznaką „Srebrnej Róży Dobrodzienia” w dziedzinie sa-
morządności. Wniosek złożyły Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień 
– Zębowice oraz Stowarzyszenie „Dobrodzień Potrzebującym”. Nagrodę otrzymała 
w dniu inauguracji obchodów dni miasta - 23 lipca. 
 Obecnie Pani Lidia prężnie działa w Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Szemrowice 
jako członek zarządu. W siedzibie Stowarzyszenia wygłosiła referat o Johannesie Jo-
sephie Conradzie Hellmannie, wielkim strażaku. Szemrowice słyną bowiem z corocz-
nych zawodów sikawek konnych i jest to stały punkt w programie festynów odbywają-
cych się w naszej gminie. Pani Lidia w znaczący sposób przyczynia się właśnie do jego 
organizacji. 
 Pani Kontny jest również Radną Powiatu Oleskiego w kadencji 2010 – 2014 z ra-
mienia Mniejszości Niemieckiej. 
 Uważam, że Pani Lidia Kontny jest osobą, która w znaczący sposób przyczyniła 
się i w dalszym ciągu przyczynia się do rozwoju Miasta i Gminy Dobrodzień. Działa 
i to na wielu polach. Po prostu zależy jej na swojej „małej ojczyźnie”. Dlatego bez obaw 
możemy stwierdzić, że jest lokalną patriotką. Myślę, że jest osobą z której powinniśmy 
brać przykład, darzyć szacunkiem i uczyć się od niej. No bo kto zadba najlepiej o nasz 
region i najbliższą okolicę jak nie my sami?

BIBLIOGRAFIA:
 - „Echo Dobrodzienia i okolic” nr 68/2007
 - M. Dragon - OGP 63/marzec 2004
 - Strony internetowe:
 - www.dobrodzien.pl
 - www.dobrodzienianin.net
 - www.szemrowice.pl 
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„ON ODMIENIŁ NASZĄ WIEŚ…!”
Autor: Judyta Gajdzik i Patrycja Macioł

PG im. jana Pawła II w Dobrodzieniu
opiekun: Ewa Malik

 Otoczona lasami wieś Pludry liczy 1142 mieszkańców. Właśnie tu wychował się 
pan Rajmund Lichota, obecny sołtys wioski. Kto by pomyślał, że tak dobrze sprawdzi 
się na swoim stanowisku.

Kim jest sołtys ?
 Sołtysem nie może być pierwsza lepsza osoba. Musi to być osoba bardzo aktywna, 
odważna i pracowita, która będzie jak najlepiej dążyć do poprawy i rozwoju swojego 
małego miejsca na ziemi. Taka osoba powinna potrafić słuchać i rozmawiać z ludźmi, 
zmotywować ich do działania społecznego na rzecz wsi. A przede wszystkim musi 
lubić swoją pracę. 

To się nazywa powód do dumy !
 Pan Rajmund to wyjątkowa osoba. Od czasu, gdy nie całe dwa lata temu został 
naszym sołtysem, mamy się czym poszczycić. Teraz nasza wieś żyje, rozkwita. Ludzie 
coraz bardziej angażują się w jej życie. W założonym przez sołtysa klubie sportowym, 
chłopcy grają w piłkę, a pozostali mieszkańcy w okresie jesień – zima mogą uczest-
niczyć w tzw. „Marszu po zdrowie”. Nie ukrywajmy prawdy – jest to głównie zasługa 
pana Lichoty.

Dobry początek to połowa sukcesu !
 Każdy musiał od czegoś zacząć. Zanim pan Lichota został sołtysem, pełnił we wsi 
wiele funkcji. Był m.in. przewodniczącym Związku Młodzieży Wiejskiej, piłkarzem 
„Kolejarza Pludry” i przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego szkoły w Pludrach. 
Co roku dzieci komunijne mogą cieszyć się wycieczką na Jasną Górę. Mało kto wie, że 
to właśnie pan Rajmund zainicjował i rozpoczął pierwsze wyjazdy do katedry Matki 
Boskiej Jasnogórskiej. 

 „ Dzieci i młodzież to nasza przyszłość i inwestycja ! „
 „Dzieci i młodzież to nasza przyszłość i inwestycja – mówi pan Lichota – jeszcze 
do niedawna w Pludrach nic się nie działo. Zanik kultury, sportu, rekreacji, współpra-
cy między dorosłymi a dziećmi dziećmi młodzieżą spowodował, że mieszkańcy po 
prostu nudzili się albo skupiali na pracy i nie dostrzegali problemów wsi. Widziana 
przeze mnie bezsilność mieszkańców w podejmowaniu jakichkolwiek działań w kie-
runku poprawy życia na mojej wsi była jednym z powodów, dla których zgodziłem się 
kandydować na stanowisko sołtysa.” Warto także dodać, że my – Pluderska młodzież 
– mieliśmy wpływ na tę decyzję.„ Błąkamy się jak błędne owce, nie mając alternatywy 
wypełniania czasu wolnego. Nie mamy się gdzie podziać” – usłyszał z ust pluderskiej 
młodzieży. Była to prawda. Pan Rajmund dużą wagę przywiązuje do spraw młodzieży 
i dzieci, ponieważ dobrze wie, jak często te dwie grupy wiekowe uciekają w świat wir-
tualny i szukają pocieszenia w narkotykach oraz alkoholu. By zapobiec takiemu roz-
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wojowi sytuacji, nasz sołtys chciałby zapewnić różnorodność form spędzania wolnego 
czasu, a także pomóc w realizacji zainteresowań i marzeń. Zdaniem Pana Lichoty naj-
bardziej wychowuje i hartuje się nasz charakter poprzez pracę, naukę, sport i kontakty 
z ciekawymi ludźmi i osobami starszymi, dlatego też stara się zapewnić takie zajęcia 
młodzieży i dzieciom. „Jeżeli dziś nie zadbamy o przyszłość młodszego pokolenia i nie 
zainwestujemy we współpracę z nimi to nie oczekujmy od nich poszanowania, zrozu-
mienia i spokojnej starości „ - dodaje.

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie !

Na początku swej pierwszej kadencji pan Rajmund po-
stawił na młodzież. Traktuje nas jak dorosłych ludzi i pró-
buje zaspokajać nasze potrzeby. Mówi, że zawarł z nami 
taką umowę, że razem zbudujemy dużą salę, która za-
pewni treningi juniorom w zimowe dni, gry tenis, za-
bawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, tańce, kursy, 
konkursy itp. Powiedział, że zrobi wszystko, by popra-
wić życie młodzieży mieszkającej w naszej wsi. „Mło-
dzież Puder jest pracowita i dobra” – argumentuje.

W zdrowym ciele zdrowy duch ! 
 Na naszym terenie działa klub piłkarski juniorów i trampkarzy „POGOŃ” Pludry. 
Na treningach męska część naszych rówieśników uczy się dyscypliny, życia w zespole, 
no i odrywa się od uzależnień, poprawiając swoje zdrowie przez sport. Swoją cięż-
ką pracę zakończyli podziękowaniami za sezon jesienny. Był grill i kołocze. Królowie 
strzelców bramek otrzymali specjalne dyplomy, a trenerzy - podziękowania.

Pomysł na wagę złota !
 Nikt nie rozumie problemów młodzieży lepiej niż ona sama, a wie o tym dosko-
nale sołtys naszej wsi. Wpadł on na pomysł powołania Młodzieżowej Rady Sołeckiej, 
która już obecnie wykazała się świetnym pomocnikiem przy zorganizowaniu uroczy-
stości podziękowania drużynie juniorów piłki nożnej za sezon jesienny. Pan Rajmund 
nie ukrywa też, że Młodzieżowa Rada Sołecka pomaga mu w rozwiązywaniu proble-
mów naszej wsi. Stoją oni również za przepiękną ideą odwiedzania osób starszych i sa-
motnych mieszkańców Puder. Radio Opole niedawno wyemitowało wywiad z nimi 
i osobami starszymi.

Zmiany, zmiany…
 Z inicjatywy pana sołtysa pokryto dach starej szkoły nową dachówką. Po za tym 
zostało wykonane boisko do piłki plażowej, uporządkowany został ogród jordanowski, 
gdzie będzie znajdować się siłownia napowietrzna ze stołem do gry w ping-ponga oraz 
ustawiono ławeczki w lasku przy ulicy Robotniczej.

Plany, plany…
 Pan Rajmund Lichota chciałby, aby na naszym terenie powstało centrum kultury, 
które miałoby zrzeszyć wszystkie organizacje naszej wioski - Radę Sołecką, Stowa-
rzyszenie Rozwoju Wsi Pludry-Pietraszów, Mniejszość Niemiecką, Straż Pożarną oraz 
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Klub Sportowy „POGOŃ” Pludry. Prace nad tym projektem mają ruszyć wkrótce. Za-
nim jednak taki obiekt powstanie, wybudowana zostanie wiata drewniana ze stoła-
mi, ławkami i murowanym grillem.” Taki sołtys był nam właśnie potrzebny” - mówią 
mieszkańcy wsi. 

Nie samą pracą człowiek żyje !
 Poza tym, że pan Lichota pełni rolę sołtysa, ma także swoje własne pasje. Z zawo-
du jest budowlańcem. Hobby pana Rajmunda to przyroda, a ściślej mówiąc – ptaki. 
Kiedyś hodował on gołębie, a dziś ma kanarka. Mieszka w miejscu, wokół którego roz-
ciągają się sosnowe lasy. Z ogromną pasją ogląda też filmy przyrodnicze i lubi obcować 
z przyrodą. 

Jeszcze kilka słów…
W naszej pracy chciałyśmy przybliżyć wszystkim osobę pana Lichoty. Taki człowiek to 
chluba naszej wsi. Szczególnie przyciąga on młodzież, która z chęcią pomaga mu. Robi 
on coś, co nie jest łatwą sztuką. Teraz już nie musimy daleko wyjeżdżać, by realizować 
niektóre ze swoich pasji. Mamy też coraz więcej nowych mieszkańców. Kto wie, a może 
wkrótce, będziemy najliczniejszą miejscowością w gminie?

Praca napisana na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Panem Rajmundem Li-
chotą- sołtysem wsi Pludry i mieszkańcami wsi.

Inne źródła:
 - www.org.pl
 - www.pludry.pl

„CZŁOWIEK”
Autor: Katarzyna Bańczyk

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Dorota Puchrowicz
 
 Człowiek. Człowiek XXI wieku, czyż nie jest on bardziej wrażliwy, czy w jego 
zainteresowaniach coraz większych przestrzeni nie zajmuje sztuka? Tak taki dokładnie 
jest, a bynajmniej za takiego się uważa i taki jest też jego obraz i wizerunek w społe-
czeństwie. Moim zdaniem prawda o nas jest nieco mniej kolorowa. Co raz częściej 
zamykamy się w swoim małym egoistycznym światku biegnąc ślepo na przód, zapo-
minając o tym co najważniejsze, o drugim człowieku. Przestajemy zwracać uwagę na 
ludzi, ale także, na przeszłość.
 Przeszłość, czyli nasza historia jest ważna, bo naród, który nie zna swojej prze-
szłości, nie buduje przyszłości. Czy Gmina Dobrodzień w raz z całą Krainą Dinozau-
rów jest w pełni świadom swojej burzliwej przeszłości. Na to pytanie nie musimy znać 
odpowiedzi od razu, ale ważnym jest by to pytanie padało często i żebyśmy my coraz 
częściej do swojej przeszłości się przyznawali i coraz częściej o niej myśleli. Osobą, 
która dużo myślała o przeszłości, ale za razem jeszcze więcej mogła robić ówcześnie 
był Henryk Maruszczyk. Postać tą należy przybliżać dzisiejszej młodzieży.
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Jego historia zaczęła się za to dużo wcześniej,niż XXI 
wiek, bo w 1950 roku. Wtedy właśnie przyszedł na 
świat w małej dzielnicy Kalet- Miotku. Właśnie tam, 
gdy miał niespełna dziewięć lat wstąpił do drużyny 
ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego). Stereotypy o har-
cerstwie są różne, mogę o nich mówić, ponieważ 
sama byłam harcerką w szkole podstawowej, ale co 
mówił Pan Heniek na temat bycia harcerzem: “Uczy-
my się patriotyzmu ale i tego jak poradzić sobie w do-
rosłym życiu. Pomaga skierować ludzi w dobrą stro-
nę, ale co najważniejsze harcerstwo to największa 
przygoda życia’’. Dalsze kształcenie podjął w Liceum 
Ogólnokształcącym w Lublincu. W tej samej miej-
scowości prowadził drużynę harcerską, która podle-
gała hufcowi Lublinieckiemu. Wpływ na to jakim Pan 
Henryk stał się człowiekiem miał wybitny harc-
mistrz- Stanisław Pietrek. Studia historyczne podjął 
w 1969 roku na Uniwersytecie Opolskim. Choć prze-
nosiny do większego miasta nie ułatwiły mu życia, 

nie zrezygnował ze swojej wielkiej pasji- harcerstwa. W Opolu jako drużynowy z wie-
loletnim stażem wstąpił do Kręgu Instruktorskiego „HAKI“ przy Medycznym Stu-
dium Po maturalnym. W tym ugrupowaniu bardzo szybko wspiął się po szczeblach 
drabiny i już w 1972 mógł chwalić się rangą dyrektorską. Został dyrektorem do spraw 
programowych Jako tak prężnie działający student otrzymał stanowisko opiekuna 
„Hufca Pracy“. Jedną z ogólnopolskich akcji jakie zostały przez niego poprowadzone 
była akcja:
 „Każdy kłos na wagę złota“. 

 Po studiach jego drogi skrzyżowały się z kobietą na całe życie, jak sam Pan Hen-
ryk określał swoją ukochaną żonę. Razem dotarli do Dobrodzienia. W roku 1974 świe-
żo upieczony magister historii, przyjął posadę w Publicznej Szkole Podstawowej. 
Wszystkie działania Pana Heńka po przyjściu do Dobrodzienia, mogłyby z dumą no-
sić nazwę „Dla młodzieży‘‘. W połowie lat siedemdziesiątych dzieci w małych miej-
scowościach i wsiach nie miały tak jak teraz mnóstwa zajęć dodatkowych, a szkoła 
zajmowała jeszcze mniej czasu niż obecnie. W miejscowości o takim samym obrazie 
życia dzieci i młodzieży; znajduję się On młody, ambitny, chętny do działania, a przede 
wszystkim z pomysłem i potencjałem. Wtedy właśnie jesteśmy świadkami narodzin 
samodzielnego hufca harcerskiego i mianowania Pana Henryka na Szczepowego dru-
żyny zuchowej i młodszo harcerskiej. 
 Wiele innych ugrupowań skierowanych do młodzieży, takich jak: Polskie Towa-
rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; powstało dzięki 
niemu. Swoją energią i chęcią do życia rozbudził w naszym miasteczku i wśród do-
brodzieńskiej młodzieży zapał do działania. Choć już widać jak wiele dzięki niemu 
zmieniło się najlepsze to w niedługich odstępach czasowych powstaje Ochotnicza 
Straż Pożarna i dobrodzieńska placówka Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. 
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) pod okiem Pana Heńka zajmowała czołowe miejsca 
w zawodach młodzieżowych sekcji strażackich. Dzięki tym wspaniałym możliwością 
każdy młodzian z tutejszych terenów miał szanse z Panem Henrykiem poznawać Pol-
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skę i jej historię. Podczas swojej kadencji na stanowisku PTTK, powołał także do życia 
sekcje turystyczną, której corocznym zadaniem była organizacja: obozów, wycieczek, 
obozów wędrownych, oraz zimowisk. Każdego roku odbywała się ich nie zliczona licz-
ba, a na szlakach dobrodzieńskiej młodzieży leżały; Nysa, Paczków i Otmóchów. Tak 
aktywnego działacza nie mogło zabraknąć na „Zlotach Polskiej Młodzieży“. Impreza 
organizowana corocznie od 1959 roku przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze łącząca w sobie działania na rzecz upamiętnienia chwały oręża polskiego 
z krajoznawstwem. Zlot odbywa się w październiku, na tydzień przed Świętem Zmar-
łych i jest przeznaczony przede wszystkim dla dzieci i młodzieży z całej Polski. Pan 
Henryk nie stał się podróżnikiem, ale podróże stały się sensem jego życia. Nie zapo-
minając o swojej profesji otworzył Dobrodzieniu Izbę Regionalną, choć początkowo 
w gminie nie znalazło się dla niej miejsce i mieściła się w dawnym gabinecie higienist-
ki szkolnej obecnego gimnazjum, dodatkowo połączona była z harcówką, to z czasem 
odniosła wielki sukces. Dziś możemy znaleźć w niej pamiątki z Dobrodzienia i okolic, 
a samą izbę znajdziemy przy dobrodzieńskim rynku, na placu Wolności.
 Jako nauczyciel I pracownik szkolnictwa wyszedł z inicjatywą i zdołał odnieść 
sukces w ogólnopolskiej akcji “Szkoła z Klasą”, dzięki niemu szkoła, do której chodzę 
z duma dzierży to wyróżnienie.
 Będąc teraz na końcu gimnazjum wierzę, że dla uczniów Pana Henryka były jak 
przeżywanie pewnej przygody. Każdego roku podróżowali szlakiem Ozyrysa, zwie-
dzając Racibórz i odwiedzając tamtejszą mumię. Coroczne wyjazdy na Górę Świętej 
Anny. Jego uczniowie poznawali także średniowieczne miasta, których w Polsce za 
chowało się wiele, a najlepszym przykładem jest zabytek klasy zero- Malbork, który 
w historii Polski odegrał niezwykle ważną role. 
 Należy się teraz zastanowić, co robił w wolnym czasie, jeżeli w ogóle Go miał. Pan 
Henryk w wolnym czasie wyznaczył ścieżki rowerowe.
Ten człowiek nie zmienił tylko młodzieży. Jako historyk poznał i opisał dzieje swojej 
małej ojczyzny.  Tym właśnie zaimponował mi, żeby pojechać z nim na obóz byłam 
za mała, albo w ogóle nie było mnie na świecie, na lekcje historii też się nie załapałam 
z powodu wieku. Myślę, że największą pamiątką, którą nam zostawił jest właśnie “Kro-
nika”, czyli dzieje Dobrodzienia, nie tylko miasta, które istnieje 750 lat, są to znacznie 
starsze opisy nawet prehistorycznego życia. W tej niezwykłej księdze odnajdziemy au-
tentyczność tych miejsc, ale także wspaniałe legendy.
 Zaczynamy się zastanawiać, jak tacy ludzie żyją, czy my robimy wszystko, co 
w naszej mocy, żeby nasz kraj był lepszy? Należy się nad tym dobrze zastanowić. Marzę 
o tym, że całe gimnazjum będzie wiedziało kim był I co dla nas wszystkich uczynił.
Kończąc tą niezwykłą opowieść, o człowieku, który sam był niezwykły, który poświęcił 
swoje życie dla młodzieży, który odmienił na zawsze Dobrodzień, który dowiedział się 
czym Dobrodzień jest i skąd się wziął. Chcę podziękować mu, że z nami był, bo był 
niezwykłym człowiekiem.

Bibliografia: 
 - Regionalna: Henryk Maruszczyk, “Kronika Dobrodzienia”
 - Wywiad: Dorota Maruszczyk, Mój Mąż Społecznie” 
 -  Katarzyna Bańczyk
 - Podziękowania dla Doroty Maruszczyk i Moniki Maruszczyk, za opowiedzenia niezwykłej 

historii o wspaniałym człowieku.
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„HEJ, PŁYNĄ JAŹWINKI!”
Autor: Laura Michalczyk

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

 W południowo-wschodniej części Niziny Śląskiej, na północny-wschód od Opo-
la, między dawnym szlakiem handlowym a dzisiejszą trasą łączącą Opole z Kluczbor-
kiem i Olesnem leży wieś Bierdzany. Dokładny rok założenia wsi jest nieznany, ale 
najwcześniejsza wzmianka historyczna o jej istnieniu pochodzi z 1279 r. to urokliwe 
miejsce otoczone grzybnymi lasami, które często odwiedzają miejscowi i przyjezdni.
 Bierdzany to również wieś, która może pochwalić się zabytkami: 300- letnim ko-
ściołem farnym ze średniowiecznym malowidłem ukazującym alegorię śmierci i 100- 
letnią kuźnię.
 A co jeszcze ciekawego jest w Bierdzanach, mojej ukochanej wsi? Przez wieś pły-
nie rzeczka. Nazywają ją Jaźwinka.
Od niej swoją nazwę wziął zespół folklorystyczny przy Kole Gospodyń Wiejskich 
(KGW)- Jaźwinki. Czy to ciekawy temat na opowieść? 
Ruszyłam na poszukiwania. Bardzo szybko trafiłam do pani Agnieszki Mocigemby 
obecnej kierowniczki zespołu. Pytam, jak to jest być jedną z Jaźwinek?
 Moja przygoda z zespołem zaczęła się gdy byłam małą dziewczynką –mówi pani 
Agnieszka – Nasz zespół jest jak wielka rodzina. Spotkania to nie tylko próby. Mamy 
świadomość, że w ten sposób nie tylko kultywujemy tradycję, ale też rozsławiamy na-
szą wieś. Jaźwinki zawsze trzymają się razem. Zespół to coś, co nas jednoczy, buduje 
więź międzypokoleniową
 Przeglądam kronikę zespołu. Działalność KGW w Bierdzanach rozpoczęła się 
w roku 1968. Polegała na organizowaniu Dnia Kobiet, dożynek i rozprowadzaniu pi-
skląt. Zwykłe towarzyskie i robocze spotkania zaowocowały pomysłem utworzenia ze-
społu folklorystycznego. I tak 25 marca 1988r. został wyłoniony 16- osobowy zespół 
śpiewaczy przy KGW. Instruktorem zespołu był Ryszard Morhardt, zaś mottem stały 
się słowa pieśni Jana Kochanowskiego: „Miło szaleć, kiedy czas po temu”. 
 Oj szalały Jaźwinki, szalały! Pierwszy występ zespołu odbył się 8 maja 1988r. na I Woje-
wódzkim Przeglądzie Artystycznych Zespołów Ludowych Kół Gospodyń Wiejskich w Woł-
czynie, gdzie zdobył I miejsce. Następnie wystąpił z okazji Święta Ludowego dnia 22 maja 
1988r. w Bierdzanach. Od tego czasu zespół brał czynny udział we wszelkich przeglądach ar-
tystycznych, dożynkach oraz różnych jubileuszach, na które zapraszano Jaźwinki. Zespół nie 
zapominał o mieszkańcach Bierdzan, organizował także występy z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka oraz Dnia Kobiet. Od początku znajduje się w czołówce zespołów folklorystycznych na-
szego regionu. W 1989 roku zdobył statuetkę Karolinki za udany debiut. Systematycznie bie-
rze udział w Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie oraz Przeglądzie „Wiatraki”.
 Kierowniczką zespołu była przez wiele lat pani Jadwiga Walerowicz. Dzięki niej Jażwinki 
odmłodniały i rozkwitły. Otrzymała wiele wyróżnień i nagród za swoją pracę. Wkrótce za-
częły też podbijać serca zagranicznych widzów: w 1999r. Jażwinki wyjeżdżają na koncert do 
Turyngii, w 2005r. w Zlotych Horach swymi występami umilają pielgrzymom pobyt w sank-
tuarium, a na Mszy Świętej młodsze dziewczyny stają się lektorkami. Wszyscy zachwycają się 
występami dziewcząt, bo… Jaźwinki to zespół żeński. Chłopcy wolą się przyglądać wystę-
pom i zachwycać pięknymi dziewczynami w kolorowych strojach.
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 Odwracam kolejną stronę kroniki i nagle… totalne zaskoczenie! 
4 listopada 1999 r. członkinie zespołu Jaźwinki zostały zaproszone do Krakowa, gdzie 
w studiu telewizyjnym nagrywały pieśni ludowe razem z… Marcinem Dańcem – zna-
nym satyrykiem i kabareciarzem. 26 grudnia 1999r. został wyemitowany program ju-
bileuszowy Marcina Dańca z naszymi Jaźwinkami. Serca telewidzów zdobyte!

 Jaźwinki nadal tańczą i śpiewają po śląsku i po nie-
miecku. W ich repertuarze znalazło się wiele pieśni 
charakterystycznych dla Śląska Opolskiego. Są wizy-
tówka naszej wsi. Choć wiele Jaźwinek odeszło z ze-
społu, założyło rodziny, wyjechało do pracy, tradycja 
trwa nadal. Obecnie tańczy i śpiewa już trzecie poko-
lenie dziewczyn, które ożywiają zespół.
 
 

Jaźwinki w ludowej krasie
 Fajnie jest spotykać się z przyjaciółmi, powygłupiać się, ale też tworzyć trady-
cję. Wymyślamy nowe choreografie lecz zawsze zostajemy przy tańcach ludowych. 
Miło spotykać nowych ludzi i zespoły i wiedzieć, że jest się docenianym.- mówią 
dziewczyny z zespołu. 
 A jakie miejsce zajmują Jaźwinki w naszej wsi? Najlepiej wyrażą to słowa piosenki 
napisanej z okazji 15. rocznicy powstania zespołu:
 
Gdzie jakiś festyn
tam nasze są Jaźwinki
i ładnie nam śpiewają
nasze śląskie piosynki!

W tej wiosce tak ponuro
gdy nam ich śpiewu brak
a gdy nam zaśpiewają 
w skowronkach cały świat!
 
Tyle lat śpiewacie
i dalej trzymajcie
i żyjcie nam sto lat
i ciągle bawcie nas!

 Bierdzany. Malutka, opolska wieś, skrawek lądu między morzem Borów Stobraw-
skich. Rozbrzmiewająca trelem ptaków i śpiewem Jaźwinek. Słuchajcie uważnie! Może 
gdzieś w czasie festynu, wiejskiej zabawy, festiwalu usłyszycie piękne słowa ludowej 
piosenki zespołu z mojej wioski.

Źródła:
 - Wywiad z Kingą i Julią Wiench oraz Sabiną i Moniką Kotynią.
 - Kronika KGW Bierdzany
 - Strona internetowa zespołu Jaźwinki
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„J. WAJDA- BOHATER NASZEGO REGIONU”
Autor: Natalia Mazur

PG nr 1 w Zawadzkiem
Opiekun: Teresa Kemska

 Ostatnio miałam okazję zetknąć się z ciekawymi publikacjami poświęconymi 
historii mojego miasta i jego okolic, a mianowicie Zawadzkiego, Żędowic i Kielczy. 
Nie spodziewałam się, że czytanie tych książek wprawi mnie w takie zainteresowanie. 
Przewracając kartki w poszukiwaniu nowych informacji, natknęłam się na czarno-bia-
łe zdjęcie dorosłego mężczyzny, do którego dołączono krótki opis. Dotyczył on Józefa 
Wajdy. Już po kilku zdaniach streszczających jego życiorys ogromnie zaintrygowały 
mnie jego losy. W tym celu sięgnęłam po kolejne książek aby przybliżyć sobie jego 
historię.
 Moim celem jest poszerzenie wiedzy czytelników na temat wyjątkowej postaci, 
która znacznie przyczyniła się do rozwoju naszej małej ojczyzny. Ksiądz Wajda był 
niezmiernie dobrym człowiekiem. Całym swoim sercem i duchem oddał się Śląskiej 
Ziemi w imię tradycji i wolności. Myślę, że powinno się go ciepło wspominać, bo z całą 
pewnością na to zasłużył.
 Józef Wajda urodził się 19 marca w 1849 roku w Nieboczowach koło Raciborza. 
Pochodził z ubogiej rodziny Jana i Joanny Kołek. W młodzieńczych latach uczęszczał 
do gimnazjum w Raciborzu, Wrocławiu i Poznaniu. W 1870-1871 został wcielony do 
wojska, gdyż trwała wojna prusko-francuska, po powrocie w 1872r. zdał maturę i udał 
się na studia prawnicze. Po pewnym czasie zmienił kierunek kształcenia na teologię. 
Obcował z wieloma mądrymi osobami, w tym działaczami polskimi, co znacznie 
wpłynęło na jego światopogląd i późniejsze poczynania.
 W międzyczasie w Zawadzkiem i jego okolicach trwała ostra germanizacja. 
W 1872r. skasowano w szkołach nauczanie w języku polskim, a wprowadzono 
przymusowe nauczanie w niemieckim. To były bardzo trudne czasy, zwłaszcza, że 
w 1870 Zawadzkie opuścił Juliusz Ligoń, główny działacz społeczny w miejscowości. 
Po jego odejściu rzesza zjednoczonej ludności na naszym terenie zawiesiła swą 
działalność z obawy o utracenie pracy. Polacy byli gnębieni i wykorzystywani. Nie 
okazywano im również szacunku. Zostaliśmy pozostawieni własnemu losowi, bez 
polskiej prasy i przywódców.
 Rok 1875- Józef Wajda kończy studia, jednak nie może uzyskać święceń 
kapłańskich z powodu postępującego kulturkampfu. Dopiero udaje mu się to w 1876, 
w Pradze, po czym przez siedem lat u hr. Chłapowskich w Czerwonej Wsi pełni rolę 
wikarego.  Stamtąd często wyjeżdża do polskich rodzin w różnych krajach Europy. 
Przez te podróże mocno utwierdza się w swoim patriotyzmie. 
 Wreszcie w 1873 wraca z powrotem na Śląsk i po dwóch latach  kuria biskupia 
we Wrocławiu nakazuje mu zaopiekować się ludnością z Żędowic. Kiedy zostaje pro-
boszczem parafii kielczańskiej mocno angażuje się w polepszenie życia społecznego 
naszych wsi. Często wygłasza polityczne mowy, wykorzystując do tego ambonę i zy-
skuje przy tym wielu zwolenników. Parafianie traktują go z ogromną   życzliwością. 
Ks. Wajda głosił i nawoływał do zachowania tradycji i języka polskiego. Podczas, gdy 
germanizacja nie pozwalała na posługiwanie się ojczystym językiem, ksiądz organizo-
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wał pielgrzymki do Częstochowy, Krakowa oraz Mogiły pod Krakowem i przy okazji 
kupował polskie książki i prasę, by wszyscy mogli z nich korzystać. To za jego sprawą 
były organizowane występy chórów z innych miejscowości oraz spektakle teatralne, 
które miały na celu przyswajanie poprawności językowej poprzez rozrywkę. Uświet-
niał on również w ten sposób uroczystości kościelne oraz pozyskiwał ludzi do ruchu 
śpiewaczego. Dbał o edukację młodych ludzi, gdyż sądził, że jest ona bardzo ważna do 
walki w słusznej sprawie, dlatego częściowo za własne pieniądze fundował zdolnym 
uczniom naukę w szkołach muzycznych i gimnazjach. Pomagał również biednym ro-
dzinom, które zmagały się z ciężką sytuacją finansową. Dzięki jego przedsięwzięciom 
został wspólnie wybudowany Dom Modlitwy w Żędowicach. Odtąd znacznie wzro-
sła religijność mieszkańców. Gdy w Krupskim Młynie wydarzyła się tragedia, której 
skutkiem była śmierć pracowników zakładu chemicznego, ks. Wajda zatroszczył się 
o pomoc dla rodzin poszkodowanych. Wywalczył  renty inwalidzkie dla wdów i sierot. 
Szczególną uwagę poświęcał również robotnikom huty w Zawadzkiem. Niejednemu 
wyrównał on rentę starczą czy inwalidzką. 

 Zanim ks. Wajda został posłem w parlamencie 
pruskim, pisano o nim następująco (był to 1908rok): „Do 
niego możecie mieć zupełne zaufanie”. „On daje zupełną 
gwarancje, że jak dotąd, twardo będzie stał w obronie 
ludu polskiego i narodowości. Ks. prob. Wajda nie szuka 
łaski u rządu i u góry, lecz nieustraszony pracuje od 
długich lat   dla ludu... On w naszych ciężkich czasach 
otwarcie przyznaje się do polskości... To mąż 
twardego,stałego charakteru, taki, jakiego potrzeba na 
nasze opłakane i trudne stosunki.”   Odtąd znowu 
pielęgnowano polskie śpiewy w kościele i propagowano 
polską prasę oraz książki.  Zawiązała się nowa organizacja 
św. Józefa zrzeszająca   polskich rzemieślników, 
robotników i chłopów. Powstał pierwszy chór na naszym 
terenie   i aby uzyskać wykwalifikowane osoby do tego 
przedsięwzięcia, ks Wajda częściowo zapłacił i wysłał 

kilku zdolnych chłopców do szkoły muzycznej. Został też współzałożycielem Banku 
Spółdzielczego w Zawadzkiem. 
 Niestety, nie obeszło się bez wrogów, którzy chcieli zaprzestania działalności Józefa 
Wajdy. Niejednokrotnie był on prześladowany. W końcu musiał się ukryć, zrobił to 
w Hajdukach Wielkich. Tam też zmarł w lutym 1923 roku
 Zanim zjawił się Józef Wajda ludzie na naszych ziemiach przez piętnaście lat żyli 
w biedzie i upodleniu. Niemcy gardzili Polakami i odbierali poczucie własnej godno-
ści oraz tożsamości narodowej. Ksiądz pomógł im pozbierać się i zjednoczyć. To on 
dał ludziom odwagę do bronienia swojej polskości. To dzięki niemu  stoi dziś kościół 
w Żędowicach i w Zawadzkiem. To on dał nadzieję na lepsze jutro, wspierał psychicz-
nie w tak trudnych chwilach. Każdy polski dom był dla niego otwarty. Spotykał się 
z niesamowitą życzliwością, bo sam był człowiekiem niezmiernie ciepłym. Odznaczał 
się nieprzeciętną inteligencją, a przy tym jeszcze odwagą, która pozwalała mu prze-
ciwstawiać się trudnościom. Potrafił wygłaszać świetne przemowy i kazania, był cha-
ryzmatyczny. 
 Ten człowiek budzi we mnie ogromną sympatię. Każdy kto mieszka w pobliżu Żę-
dowic powinien wiedzieć, iż w minionych latach żyła taka osoba. Ogromnie się cieszę, 
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że zawitał akurat  na nasze ziemie, gdyż to za jego sprawą nasi przodkowie odnaleźli 
siłę. To właśnie wydarzenia zainicjowane przez J. Wajdę wpłynęły na bieg historii Za-
wadzkie jak również Żędowic i Kielczy. Za jego sprawą obszar ten zaczął się rozwijać, 
nie zatracił się w smutku i biedzie. Pamiętajmy o księdzu Józefie Wajdzie, naszym lo-
kalnym bohaterze.

Źródła: 
 - Jerzy Lubos «Zawadzkie miasto w rozwoju»
 - O. Henryk Kałuża SVD «Dom Boży pełen chwały»
 - Jan Rajman «Zawadzkie Historia i współczesność»

„TRÓJKĄTY METAFORYCZNE”
Autor: Joanna Rybka i Noemi Jakusik

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Janusz Orlikowski - urodził się 6 maja 1960 roku w Częstochowie. Jest mieszkań-
cem Dobrodzienia, poetą, eseistą, zajmuje się również krytyka literacką. Pan Janusz to 
nauczyciel matematyki, pracującym w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Do-
brodzieniu. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej z zakresu mechaniki.
Jest redaktorem naczelnym pisma samorządu i mieszkańców „Echo Dobrodzienia 
i Okolic”, współorganizatorem (od 1995) Dobrodzieńskiego Święta Poezji oraz organi-
zatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur „Kieszeni Urzędu” dla mło-
dzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Jego wiersze tłumaczone były na 
język serbski.
 Stale współpracuje z ogólnopolskim miesięcznikiem literackim Akant oraz mie-
sięcznikiem Gazeta Kulturalna i pismem Iskra.
 Był założycielem i duchowym opiekunem Teatru Poezji „Akwamaryn” w Dobro-
dzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu, a także autorem, reżyserem i współwykonawcą 
spektakli przez teatr wystawianych.

Opublikował:
•	 Monolog niepokorny (arkusz poetycki), Częstochowa, 1988
•	 Srebrzysty żal (piosenki poetyckie), Częstochowa,1990
•	 Suknia rzucona w potok krwi (wiersze), Częstochowa, 1992
•	 Nierozumny diament (wiersze), Częstochowa, 1993
•	 Geometria światła (wiersze), Kraków, 1994
•	 Uśmiech za słowo (wiersze), Kraków, 1996
•	 Martwa natura z pętelką (wiersze), Kraków, 2000
•	 Wiersze wybrane, Bydgoszcz (2003)
•	 Nasz siwulek świat, (wiersze), Bydgoszcz, 2005
•	 Piękno, droga i czas (wiersze ), Bydgoszcz, 2010
•	 Radość i dyskoteka, Kraków, 1998
•	 Status poety, Bydgoszcz, 2008
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 „Dobrodzień dzień dobry, 2 kilo ziemniaków proszę”1

„Proszę Pani, jak to jest z tą poezją Pana Orlikowskiego?”-zapytałyśmy pewnego razu 
po lekcji języka polskiego. Miałyśmy przy sobie tomik poezji „Nasz siwulek świat”. 
„To nie jest takie proste. Nie można podczas krótkiej przerwy omówić kilku wierszy. 
Przynieście tomik na kolejną lekcję języka polskiego. Postaram się poświęcić jedną 
godzinę, by z wami to przedyskutować.”-odpowiedziała polonistka. I tak się zaczęło…
Dla nas Pan Janusz Orlikowski jest nauczycielem matematyki, który ma w głowie tylko 
liczby, równania, wyrażenia algebraiczne, figury geometryczne itd. Na lekcjach mate-
matyki widzieliśmy człowieka stanowczego, skupionego na swojej pracy. Myślałyśmy, 
że cały swój wolny czas poświęca na wymyślanie nam trudnych sprawdzianów i kart-
kówek, na nowe zadania matematyczne oraz zadania domowe. Widziałyśmy w nim 
stereotyp nauczyciela matematyki czyli człowieka mądrego, z okularami na nosie, 
w marynarce w kratę, z torbą pełnej cyrklów, linijek, kątomierzy, ekierek, natępero-
wanych ołówków i czerwonych długopisów, którymi wpisywał nam oceny. Okazuje 
się jednak, że jest człowiekiem wrażliwym, delikatnym, który inaczej widzi świat. Po-
strzega go pod całkiem innym kontem. Dostrzega to, czego przeciętny człowiek nie 
zobaczy. Na dodatek jest poetą z ogromnym dorobkiem literackim. 

Trójkąt? Metafora?
 Pewnie jesteście zaskoczeni, dlaczego tytuł naszej pracy jest tak banalny w samej 
nazwie, a przy tym trudny w zrozumieniu. Więc o co w nim chodzi ?
 Chcemy przedstawić Pana Janusza z dwóch różnych perspektyw. 
 Już wspomniałyśmy o nich wcześniej …
 Pierwszą z nich jest Jego praca w naszym gimnazjum. Jest matematykiem. Drugą 
natomiast jest to, że pisze wiersze oraz ma bardzo bogaty dorobek literacki. Pan Orli-
kowski wydał 8 tomików poezji i 2 zbiory szkiców i esejów.
Stąd właśnie taki tytuł naszego artykułu. Trójkąty są związane z matematyką, a meta-
fory z poezją.
 Poezja Pana Orlikowskiego nie należy do łatwych w odbiorze. Choć porusza w niej 
tematy, których doświadczyliśmy bądź doświadczamy. Pan Janusz pisze o miłości, gniewie, 
smutku, rozpaczy, bólu, radości, samotności. Ta poezja jest trudna, po prostu trudna. 
 W swoich wierszach próbuje uchwycić moment, chwilę, emocję, wrażenie, myśl, 
a więc to, co dla nas jest nieuchwytne i … nieobliczalne, w przeciwieństwie do równań 
matematycznych.

„Echo, echo”
„Echo Dobrodzienia i Okolic” jest pismem samorządu i mieszkańców miasta i  gminy 
Dobrodzień. Powstało w marcu 1993 roku, a jego współzałożycielami był między in-
nymi Janusz Orlikowski (od początku redaktor naczelny).
 Pismo ma charakter otwarty, prezentujący różne stanowiska i opinie, dokonania 
w sferze gospodarczej, kulturalnej, artystycznej; radości, problemy, bolączki dnia co-
dziennego mieszkańców.
 Ale nie o tym chcemy tu pisać. Nie chodzi nam o to, żeby opisać tutaj ten dwu-
miesięcznik, tylko pokazać, że Pan Orlikowski zajmuje się różnymi rzeczami. Oprócz 
pracy w gimnazjum, pisania wierszy, życia prywatnego, pracuje też w gazecie, co wiąże 
się z tym, że musi śledzić życie miasteczka, wiele godzin spędzić przed komputerem, 
by wszystko wyglądało jak należy. Świadczy to o tym, że jest człowiekiem pracowitym 
i ma w sobie potencjał intelektualny wart pozazdroszczenia.
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Święto poezji w Dobrodzieniu

Święto poezji w Dobrodzieniu, to cykliczne wydarzenie 
organizowane w Miejskim Domu Kultury i Sportu, od 
1995 roku. Jednym z pomysłodawców jest właśnie Pan 
Janusz Orlikowski. Podczas tej imprezy organizowane 
są spotkania z ludźmi tworzącymi poezję.

Szczegóły imprezy: 
•	 wernisaż klubu fotograficznego DOKiS Dobrodzień
•	 prezentacja dorobku sekcji rękodzieła artystycznego DOKiS Dobrodzień
•	 spotkanie autorskie Barbary Strzelbickiej
•	 koncert Barbary Wierzbickiej
•	 „Stygmaty kobiecości” spektakl Teatru Mimowolnego
•	 Festiwal wierszy Wisławy Szymborskiej - wstęp Janusza Orlikowskiego.

4 kwietnia 2010r. Pan Janusz promował nowy tomik poezji pt.: „Piękno, droga i czas”. 
To wydarzenie reasumuje bardzo trafna wypowiedź dziennikarza NTO – Pana Miro-
sława Dragon.
„W Dobrodzieniu jest 100 stolarzy i tylko jeden poeta”.

strona: 
 - PG-Dobrodzień 
 - NTO
 - powiat oleski
 - Związek Literatów Polskich
 - Echo Dobrodzienia

„ ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ ANTONIEGO PAWLETY”
Autor: Katarzyna Warzecha

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni
Opiekun: Marta Mieszkowska-Fit
 
 Mało kto wie, że w niewielkiej miejscowości, w której mieszkam – Suchy Bór 
przed laty, kiedy ziemie polskie były opanowane przez wojska niemieckie i rosyjskie, 
żył człowiek, który nie bał się konsekwencji i wiernie bronił swej ojczyzny. Nie rzucił 
rodzinnego domu i poszedł walczyć za ojczyznę, lecz dbał, aby ci, którzy zostali nie 
porzucili swoich ideałów i polskiego ducha. W sposób niecodzienny, ale bardzo sku-
teczny. Dlatego w mojej pracy pragnę przybliżyć osobę wielkiego człowieka jakim jest 
Antoni Pawleta, założyciel pierwszej drukarni w Suchym Borze. 
 Antoni Pawleta urodził się w zapylonych wapnem opolskich Górażdżkach dnia 
13 czerwca 1886 roku. Jego ojciec Michał był robotnikiem tartacznym, a mama – Ja-
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dwiga była córką chłopa. Gdy skończył szkołę powszechną w Kamieniu Śląskim od-
bywał praktyki przez okres trzech lat u nie zapomnianego Bronisława Koraszewskiego 
w „Gazecie Opolskiej” jako pomocnik drukarski i wolontariusz redakcyjny. W 1907 
roku pracował jako młodszy redaktor w redakcji „Polaka’’ pod wybitnym okiem Woj-
ciecha Korfantego. Była to „wojna prasowa”, miedzy Wojciechem Korfantym, a Napie-
ralskim, która głównym bohaterom nie przyniosła zbytniej chwały, lecz dla młodego 
21-letniego redaktora była kapitalną szkołą rzemiosła dziennikarskiego. To właśnie 
tutaj należy szukać źródeł zafascynowania pana Antoniego osobą Wojciecha Korfante-
go, które w okresie miedzy wojennym stało się przyczyną inwektywy i przykrości, a po 
drugiej wojnie światowej zaprowadziło go w szeregi Stronnictwa Pracy.
 Wojciech Korfanty i jego zmagania z przeciwnikami nauczyły Pawletę bardzo 
cennej umiejętności, a mianowicie niewykładania z miejsca wszystkich kart na stół 
w rozgrywkach politycznych, co w przyszłości spowodowało, iż ostatnia karta – karta 
atutowa została w rękach młodego redaktora.
 7 listopada zostało podpisane ze względu na „dobro ludu polskiego na Śląsku” akt 
ugody, miedzy Wojciechem Korfantym, a Napieralskim. Na mocy tego aktu „Polak” 
i „Kurier Śląski” przeszły na własność Napieralskiego. Nasz młody redaktor do 1902 
roku pozostał w redakcji „Polaka’’, po czym przeniósł się do Wrocławia, gdzie podjął 
prace jako tłumacz w wydawnictwie „Posłańca Niedzielnego’’ jednocześnie uczęszcza-
jąc na wieczorowe kursy gimnazjalne. Niestety wybuch I wojny światowej nie pozwolił 
na ukończenie szkoły średniej. Został powołany do wojska, gdzie blisko cztery lata 
walczy w armii kajzerowskiej. Został ciężko ranny na froncie francuskim. Po wylecze-
niu został oddelegowany do drukarni mennicy państwowej w Berlinie, gdzie przeżywa 
dramatyczne dni listopadowej rewolucji. W nocy z 9 na 10 listopada cesarz Wilhelm 
abdykuje i ucieka do Holandii. Kiedy oddziały zrewolucjowanych żołnierzy i robotni-
ków Isteina I Buexensteina, Pawleta stał wśród okupujących Reichsdruckerei. Po tych 
wydarzeniach grażdżowski „Bartek Zwycięzca” wraca na Śląsk.
  W kwietniu 1919 roku ożenił się z młoda wdową po drukarzu „Gazety Opolskiej” 
Karolu Ligudzie, który zginął w maju 1915 roku pod Lorentto w Francji, Martą Ligu-
dową z domu Krzywik. Zamieszkali w Opolu. Bez reszty oddał się pracy narodowo 
– społecznej. Był wiceprezesem Komitetu Parytetycznego i animatorem życia kultural-
nego i towarzyskiego Klubu Obywatelskiego. Także wraz z dr Franciszkiem Leschem 
był radcą prawnym Banku Ludowego oraz Banku Rolników w Opolu i doradcą przy 
kontrolerze francuskim „Gazety Opolskiej”. Przed plebiscytem objął kierownictwo-
„Nowin”, które zmieniły nazwę na „Nowiny Codzienne” Antoni Pawleta wierzył nie-
złomnie w zwycięstwo polskiej sprawy na Górnym Śląsku - „Roboty było siła i mało 
wiela”. W swoich „ Nowinach Codziennych” pisał: „Doczekaliśmy się Wolnej Polski 
i wkrótce doznamy tego szczęścia, iż ten Śląsk Kochany stanie się częścią Wielkiej Pol-
ski. Chwila ta jest bliska.” Jednak nie przypuszczał, że na ta chwile przyjdzie mu czekać 
jeszcze ponad dwadzieścia pięć lat. 
 Po pierwszym szoku, który wywołały wyniki przeprowadzone w dniu 1 listopada 
1919 roku wyborami do organów komunalnych na Górnym Śląsku, w których blisko 
60% oddało swe głosy na listy polskie, Niemcy w Opolu zaczęli coraz bardziej podno-
sić głowę, ośmieleni trwającą od miesięcy w gmachu regencyjnym podziemną, pół-
słówkową męczącą walką dwóch polityk:
•	 Francji przeciwstawiającej się kategorycznie nowej wojnie,
•	 Lloyd Greorge’a - pragnącego ekonomicznie chwycić świat za gardło 
 2 maja 1920roku doszło do tragicznej konfrontacji w Opolu. Na ten dzień została 
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zapowiedziana przez Polski Komitet Plebiscytowy wielka manifestacja społeczeństwa 
związana z Konstytucja 3 Maja. Tysiące Polaków zjechało się z okolicznych wsi do 
miasta, aby wziąć udział w tej manifestacji. Kiedy pochód uformowany na Zaodrzu 
osiągnął Plac Wrocławski, zaatakowany został niespodziewanie przez bojówki haka-
tystyczne, uzbrojone w żelazne pręty gumowe pałki, noże i kastety. Nocą ściągnięto 
potajemnie z Brzegu cały baon piechoty i przebrano w cywilne ubrania. Polała się krew 
„Schlaegt die Polen tot !”. - Blisko cztery godziny trwała zaciekła rąbanina o przebicie 
się przez most piastowski na Odrze. W końcu Polacy musieli skapitulować. Był wśród 
nich bohater mojej pracy – Antoni Pawleta. Po tych wydarzeniach zgromadzona w sie-
dzibie komisariatu Polska Rada Ludowa zaniepokojoną ta sytuacją na Zaodrzu wysłała 
zwiad na redaktora Pawletę. Ten przekradł się do mostu od strony miasta i odebrał na-
gle płomienne przemówienie Koszyka w języku niemieckim. Zdziwiło to wszystkich, 
ponieważ nikt nie spodziewał się, że będzie ono w języku niemieckim.Po dłuższych 
rozmowach wydało się, iż przemówienie było zaadresowane do Niemców. Odtąd jed-
nak w świat poszła anegdota, jak to w czasie trzeciego powstania oddział powstańczy 
dowodzony przez Koszyka starł się pod Opolem z bojówką niemiecką i jak to jeden 
z żołnierzy wrogiego wojska zaczął skamlać po polsku – a Koszyk na to ; „Du verfluch-
ter Hund, sprich deutsch, ich verstehe nicht polnisch” co oznacza „przeklęty psie, mów 
po niemiecku, ja nie rozumiem po polsku !”. Ciężkie czasy nadeszły dla ludu polskie-
go na ziemiach śląskich. Jednak w takich czasach ostają się ludzie tacy jak redaktor 
Antoni Pawleta. Mimo szerzącego się wokół terroru, nie stchórzył, nie ugiął się, lecz 
wytrwał do końca. Pozostał w Opolu. Razem z takimi jak on „zakutymi polusami” Ka-
zimierzem Kasperkiem, Maciejem Stotko, Józefem Czechem wyciągają z szopy części 
„Rolnika” ukryte w sianie, po napadzie na wydawnictwo i zdemolowaniu drukarni na 
początku 1921 roku. Latem 1922 roku drukarnia jest gotowa po wcześniejszych na-
prawach. Była ona malutka - jedna wysłużona maszyna płaska o formacie 65x95 cm, 
jedna mniej sfatygowana tyglówka z nożnym napędem o formacie 32x42 cm, jeden 
ogrzewacz do wałków, jeden ręczny aparat do numerowania stron i parę kilo czcionek 
wyzbieranych mozołem z podwórkowego kurzu i zakamarków zabudowań gospodar-
czych. Znajdowała się ona właśnie ona w mojej miejscowości – Suchy Bór. 
 W okresie miedzy wojennym właśnie dzięki Antoniemu Pawlecie Suchy Bór 
odegrał pewną rolę w dziejach polskiej prasy w Niemczech. Redaktor po wystąpieniu 
z opolskich „Nowin Codziennych”, zaczął w 1932 roku wydawać własne pismo „Kato-
lik Trzyrazowy” oraz „Głos Polski z Berlina” i to właśnie w Suchym Borze. Z końcem 
roku 1936 Związek Polaków na Śląsku odkupił od Pawlety „Katolika Trzyrazowego”. 
Organem prasowym tej organizacji był poprzednio dwutygodnik „Słowo Śląskie”, dru-
kowany najpierw w Chorzowie, a później również w Suchym Borze. 20 października 
1936 rku z maszyny schodzi jego drukarenki w Suchym Borze schodzi pierwszy nu-
mer „Katolika Trzyrazowego”.
  W tym czasie Niemcy rozpisali na dzień 19 listopada 1922 roku wybory uzupeł-
niające do parlamentu Rzeszy, sejmiku pruskiego, prowincjonalnego oraz sejmików 
powiatowych. W atmosferze jaka wtedy była bardzo ciężko na dotarcie z wezwaniem 
i polską listą do wyborów. Było to wręcz niemożliwe, stąd główne zadanie rozpropago-
wania przypadło „Nowinom” i bytomskiemu „Katolikowi”. Przygotowano więc więk-
sza ilość kopert z nadrukiem zmyślonej firmy; „Issak Meyer, Samengrosshandlung, 
Berlin SW, z Zt Beuthen O/S, Bahnhofstrasse”, wkładano do nich ulotki rozsyłali do 
mężów zaufania. 
 Antoni Pawleta w wyborach w 1922 roku kandydował zarówno do sejmiku pru-
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skiego jak i prowincjonalnego. Był właściwie na przegranych pozycjach,ale sam fakt 
kandydowania do pruskiego sejmu z tak zasłużonymi dla sprawy polskiej politykami 
jest dobitnym dowodem, że mimo młodego wieku zaliczany był do czołówki działa-
czy polskich na Śląsku Opolskim. 18 lutego 1923 roku zwołano do Bytomia zebranie 
założycielskie Dzielnicy I (śląskiej) Związku Polaków w Niemczech. Należał do nich 
także redaktor Pawleta. Obiecywał sobie z resztą bardzo wiele po tej organizacji, swe 
„Nowiny” zaś traktował jako organ związku. Praktycznie stały się one organizatorem 
odradzającego się nieśmiało życia polskiego na Śląsku Opolskim, były jednym obroń-
cą prześladowanej ludności polskiej, walczyły o równouprawnienie języka polskiego, 
polska szkołę i prawo czytania i wydawania gazety polskiej. Zdawałoby się, że przy 
takim ogromie przyjętych na siebie zadań wydawnictwo powinno mieć pewna stabi-
lizacje finansowa, jednak pozory mylą. Redaktor musiał dokładać z własnej kieszeni, 
a raczej z kasy prowadzonej przez żonę księgareńki w Opolu.
 Po wyborach majowych, gdy Polacy byli przegrani, oprócz problemów politycz-
nych- Pawleta został sam z garstką współpracowników i fura kłopotów., doszła jeszcze 
tragedia osobista. Śmierć jedynego synka - Karolka. Został on zamordowany przez 
wrogów, w Kosorowicach w czasie trzeciego powstania. Miał niespełna pięć lat. Na 
oczach ojca wpadł po samochód. Nie było winy kierowcy. W dodatku okazało się, iż 
samochód należy do nadprezydenta rencji Proskiego. Te wydarzenia miały miejsce 
w 1933 roku. 
 Pan Antoni wraz z swoją rodziną musieli zmienić otoczenie i przenieść się z Opo-
la. Niestety nie za długo mogli cieszyć się swobodnym wydawaniem polskiej gazety, 
gdyż 1936 roku hitlerowcy zabronili wydawać polskie gazety. Wtedy to dom państwa 
Pawletów stał się centrum polskiej kultury. 
 Największa próbą - jak dla wszystkich Polaków w Niemczech, okazał się początek 
II wojny światowej. To wtedy rodzinę Pawletów wysiedlono do Wrocławia, pan An-
toni trafił natomiast do obozu w Buchenwaldzie. 25 sierpnia w Królewcu za rzekomą 
obrazę Hitlera aresztowano pasierba Pawlety, Bolka Ligudę. Tej samej nocy wybito 
mu okna w domu w Suchym Borze a 2 września gestapo zajechało pod dom „zieloną 
miną„ po samego Pawleta. Zamknięto go w więzieniu w Opolu a potem osadzono 
w Buchenwaldzie. Drukarnia Pawlety została skonsfiskowana przez władze hitlerow-
skie, a żona z 3 dzieci przepędzona z Suchego Boru zamieszkała we Wrocławiu. Paw-
leta wraz z przyjaciółmi w obozie prowadził walkę konspiracyjną. 7 października 1945 
roku zorganizował Opolski związek weteranów powstań śląskich. Głównym jego mot-
tem życiowym było hasło: „Polska matka naszą – nie wolno mówić o matce źle.” 
 Niemiłą niespodzianką dla rodziny Pawletów było to iż, po powrocie nie mogli 
mieszkać w swoim starym domu, ponieważ został sprzedany przez hitlerowców, a nie 
chcieli wyganiać nowych lokatorów aby nie poczuli się tak jak oni, dlatego też postarali 
się o nowe lokum.
 30 czerwca 1946 roku ukazał się pierwszy numer „Nowin Opolskich”. Antoni 
Pawleta służył mu radę do ostatnich dni swego życia. Zmarł 15 marca 1950 roku. Całe 
swe życie poświęcił sprawie polskiej na śląsku. 
 Bolko, pasierbic pana Antoniego został wcielony do Wehrmachtu i zginął pod 
Mińskiem. 
 22 września1985 roku pod domem w którym w latach trzydziestych żył i dru-
kował polskie słowo „redaktor z Górażdży” - Antoni Pawleta postawiono kamienny 
obelisk dźwigający tablicę pamiątkową. Odsłonięcia tablicy dokonały Irena Hundt – 
córka i jego wnuk Bolesław Hundt. Opiekunami pomnika i dziedzicami pamięci sta-



98

ją się harcerze z Wojewódzkiego Sanatorium rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży 
w Suchym Borze. Zarówno tablica jak i dom, w którym była drukarnia stoją po dzień 
dzisiejszy. W Suchym Borze znajduje się także dom, w którym mieszka jego córka Ire-
na Hundt z rodziną.
 Uważam, że Pan Antoni Pawleta jest osobą godną podziwu i szacunku. Bardzo 
rzadko zdarza się, że ktoś jest w stanie tyle poświęcić za swoje ideały i ojczyznę. Taki 
wyjątkowy człowiek zdarza się raz na milion. Dlatego dbajmy o to, aby o nim nie za-
pomniano, bo zapomnieć nie można.Jest wielkim autorytetem dla wszystkich pokoleń 
zarówno dzieci, młodzieży, jak i starszych. Swoją osobą pokazuje jak wiele można po-
święcić w imię miłości do Ojczyzny, jaką była dla niego Polska. Nie bał się konsekwen-
cji jakie może ponieść za te działania, wiedział, że jeśli tego nie zrobi nie będzie czuł się 
prawdziwym Polakiem. Powinniśmy brać z niego przykład i równie mocno ukazywać 
swą miłość do ojczyzny. Antoni Pawleta to wielki człowiek o postawie godnej naśla-
dowania. Pamięć o nim i jego rodzinie przetrwa wiele pokoleń. Przejeżdżając przez 
Suchy Bór zatrzymajmy się chociaż na parę minut przed tym pomnikiem i wyobraźmy 
sobie jego ciężką pracę w maleńkiej drukarence. 

Bibliografia
 - Instytut Śląski w Opolu „Powiat Opolski. Szkice monograficzne”
 - Henryka Wolna „Spotkania”
 - Trybuna Opolska z poniedziałku 23 września 1985 roku.
 - Ryszard Hajduk „Redaktor z Górażdży”
 - Wszystkie te źródła należą do unikatowych zbiorów córki Pana Antoniego Pani Stefani 
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„MOJA WIEŚ – MOJE MIEJSCE IV”

Kategoria: 
CIEKAWE MIEJSCE LGD 

„KRAINA DINOZAURÓW”

MIEJSCE I

„HISTORIA PARKU REHDANZ’A NA WYSPIE W OZIMKU”
Autor: Damian Pielorz

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Sylwia Widawska

Moim zdaniem, jednym z ciekawszych 
miejsc na terenie Lokalnej Grupy Działa-
nia „Kraina Dinozaurów” jest Park Reh-
danza na tzw. wyspie w Ozimku. Nasze 
miasto położone jest na Równinie Opol-
skiej nad rzeką Małapanew, która jest pra-
wym dopływem Odry. Ozimek posiada 
dwa ciekawe zabytki kultury - kościół 
ewangelicki wraz z cmentarzem oraz że-
lazny most wiszący, sama zaś gmina sły-
nie aktualnie z potężnego JuraParku 
w Krasiejowie. W parku na wyspie Reh-

danz’a odbywają się doroczne imprezy - Dni Ozimka. Nazwa parku pochodzi od zało-
życiela i budowniczego huty- Johanna Georga Rehdanza. Obecnie na terenie wyspy, na 
której położony jest park można korzystać z wypożyczalni kajaków, gdyż niedawno 
powstała tam przystań. Park jest także miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców 
Ozimka. Po remoncie poszczycić się może nowym parkietem do tańców na świeżym 
powietrzu, nowym budynkiem dla osób występujących podczas plenerowych imprez, 
a także oświetlonymi alejkami, przy których stoją ławki i stoły. Mieszkańcy często 
przychodzą odwiedzać ten park. Niektórzy chcą sobie tutaj pospacerować, inni oglą-
dają i podziwiają przyrodę, a ja przyszedłem, aby przeprowadzić małe „śledztwo” na 
temat zakątka Ozimka skrywającego ciekawą historię naszego hutniczego miasta.
 Przeniosłem się w czasie do drugiej połowy XVIII wieku. Wtedy rozpoczęto zasypy-
wanie lewego odgałęzienia rzeki. Rozebrano most prowadzący do „zamku”, znajdujące-
go się nieopodal na terenie huty. Rozpoczęto też wtedy regulację głównego koryta rzeki 
powyżej tamy. W ten sposób postała wyspa, otoczona ze wszystkich stron wodą. W 1803 
roku Franz Moritz (nazywany mistrzem budowlanym), na powstałej wyspie utworzył 
pierwsze ścieżki dla zwiedzających. Od tego czasu próbowano cały czas upiększać to 
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miejsce. Wybudowano kręgielnię, strzelnicę i ptaszarnię. Ta ostatnia znajdowała się we 
wschodniej części parku. W 1835 roku założono w Ozimku/Malapane Towarzystwo 
Strzeleckie (Malapaner Schutzenglieder). Na strzelnicy corocznie 3 sierpnia odbywały się 
zawody strzeleckie, a ich zwycięzca zawodów był nazywany królem strzelców. Miał prawo 
używać swojego tytułu przez cały rok, aż do kolejnego turnieju. Towarzystwo przetrwało 
do trzydziestych lat XX wieku. Dziś takie zawody pod nazwą piknik strzelecki organizuje 
corocznie Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi, wskrzeszając dawną tradycję. 
 Na terenie parku stały kiedyś pomniki osób związanych z ówczesną hutą. Niestety, 
po pomnikach świadczących o świetności huty, prawie nie pozostało śladu. Wędrując 
po parku wyobraziłem sobie, że ta wyspa była wizytówką Ozimka- dawnego Malapane. 
Pierwszym pomnikiem na wyspie był niezbyt okazały obelisk poświęcony Rehdanzowi. 
Na kolejny pomnik na wyspie nie trzeba było długo czekać. Wybudowano go obok po-
mnika Rehdanz’a, a 16 października 1818 roku poświecił go pastor Quint. Wybudowany 
został przez towarzyszy, którzy szczęśliwie wrócili z wojny Prus przeciwko Napoleonowi. 
Własnoręcznie wybudowany i odlany pomnik miał kształt sześciokąta. Często nazywano 
go „pomnikiem poległych ochotników”, albo „pomnik narodowy”. Budowniczowie także 
doczekali się własnego obelisku. Pomnik na ich cześć wzniesiono w południowej części 
wyspy. A wydarzenie to odbyło się w 1863 roku. Umieszczono na nim osiem tablic z na-
zwiskami uczestników wojny: E. Chuchul, C. Chuchul, F. Chuchul, G. Braustedt, E. Rich-
ter, Fabricius, Langos i Richtarski. Data 3-ego lutego 1813 roku, umieszczona na pomniku 
symbolizowała datę ich wymarszu na wojnę. 
 Na chwilę muszę wrócić do 28 września 1814 roku, gdy Królewskiej Hucie w Ozimku 
przekazano teren wyspy Rehdanz’a na cele rekreacyjne oraz do ważnej daty 1827. Wtedy 
wybudowano żelazny most, który odrestaurowany służy mieszkańcom po dzień dzisiejszy. 
Odlano go w Królewskiej Hucie Malapane. Wyobrażam sobie te piękne bryczki, które się 
po nim przemieszczały jadąc z mieszkańcami okolicznych wiosek na targ do Ozimka. 
 W roku 1815 wyspa Rehdanz’a została poszerzona o wyspę, która leżała na prze-
ciwległym brzegu Małej Panwi. Przyjęła nazwę Reden, zasłużonego dla Ozimka oraz 
długoletniego pracownika Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Jemu i jego 
małżonce Friederike także poświęcono pomnik. W 1852 roku król Fryderk Wilhelm IV 
oficjalnie odsłonił pomnik Redena w Królewskiej Hucie w Ozimku. Został ustawiony 
na zachodnim krańcu wyspy. Na pomniku zostały umieszczone dwa inicjały: RR. 
Dwie litery RR pochodziły od imienia Reden›a i jego żony – Friederike, która pocho-
dziła z domu Riedesel. Ten pomnik został zniszczony przez naturę, w dosłownym tego 
słowa znaczeniu. Zniszczyła go powódź w 1854 roku. Nigdy nie został już odbudowa-
ny. Na wyspie obok wspomnianego Pomnika Rehdanz›a, znajdowały się również inne, 
między innymi Pomnik Karsten›a i Pomnik Reil›a. 

POMNIK POŚWIĘCONY REHDANZ’OWI 
 Tak naprawdę to był już pomnik poświęcony Rehdanz’owi, ale nie aż tak okazały jak ten 
wybudowany w 1837 roku. Jak podaje Wachler, jego autorem był znany niemiecki architekt-
-Karl Schinkel. Znajdował się tuż przy wejściu na wyspę, na placu z sosnami i ozdobnymi 
krzewami. Na przedniej płycie widniał napis: „Johann’owi Georg’owi Rehdanz, nadleśnicze-
mu Śląska w latach 1753 – 1765”. Na płycie tylnej został umieszczony napis: „ Na pamiątkę 
człowiekowi, któremu Fryderyk II powierzył założenie górnośląskiego leśnictwa i hutnic-
twa”*. Na dwóch pozostałych tablicach widniały alegorie atrybutów leśnych z jednej strony, 
a po drugiej stronie atrybuty górnicze i hutnicze. Odwołajmy się do słów Wachlera (1856): 
„U wejścia na wyspę znajdował się rozległy, piękny, wolny plac otoczony tujami, na którym 



101

ustawiono zaprojektowany przez Schinkel’a, a wykonany przez ozimeckich hutników po-
mnik Rehdanz’a”. Te słowa świadczą o świetności tego parku. Obelisk przeniesiono jednak 
w inne miejsce, w związku z budową nowej drogi i rozbudową huty. 

POMNIK KARSTEN’A
 Na cześć długoletniego dyrektora Karstena sprawującego swą funkcję w Wyższym 
Urzędzie Górniczym we Wrocławiu, wybudowano kolejny pomnik. W dniu 22 wrze-
śnia 1853 roku zmarł Carl Johann Bernhard Karsten- wieloletni zarządca górnictwa 
i hutnictwa na Śląsku. Za zasługi, hutnicy z Ozimka postawili mu pomnik. Wykonany 
został z żużlu hutniczego. Na tablicy umieścili napis: „C.B.J. Karsten ur. dnia 26 listo-
pada 1792, zm. dnia 22 września 1853”.

POMNIK REIL’A
 Ten obelisk umieszczono również w Parku Rehdanz’a. Poświęcony był zarząd-
cy hutniczemu dla Śląska – Johann’owi Reil’owi. Był zbudowany z wielkim oddaniem 
przez ozimeckich hutników w roku 1858. Z jednej strony umieszczono na płycie fron-
towej symbole hutnictwa w postaci skrzyżowanych młotów, uwieńczonych koroną. 
Z drugiej strony umieszczono napis na żeliwnej płycie: „Johann Friedrich Reil, ur. 20 
kwietnia 1792, zm. 31 sierpnia 1858”. 
 To jednak nie koniec powstawania pomników na ozimeckiej wyspie. Huta także 
doczekała się swojego monumentu. Powstał w 150 rocznicę założenia huty. Można 
go było oglądać od 20 sierpnia 1904 roku. W latach trzydziestych XX wieku, pomnik 
przeniesiono. Kiedy w 1919r. założono orkiestrę hutniczą, w każdy czwartek wie-
czorem odbywały się na wyspie Rehdanza koncerty w muszli wybudowanej jeszcze 
w okresie międzywojennym. Dzisiaj na tej scenie też odbywają się imprezy.
 W 1945 zniszczono wszystkie pomniki na wyspie, tylko po to, by zatrzeć ślady 
przeszłości. W latach pięćdziesiątych XX wieku budowniczowie odrestaurowali park, 
ale po pomnikach nie zostało ani śladu. 
 Przedstawiony przeze mnie Park Rehdanz’a na tzw. wyspie w Ozimku jest z pew-
nością atrakcją wartą obejrzenia. Ściśle związny jest z powstaniem i rozwojem huty. 
Dobrze byłoby, aby w tych miejscach, w których kiedyś stały pomniki, ustawić tablice 
pamiątkowe z informacjami o życiu, zasługach tych ludzi dla rozwoju ozimeckiego 
i śląskiego hutnictwa. W miejsu, gdzie stała ptaszarnia ustawić zamiast woliery ścież-
kę dydaktyczną z opisem i zdjęciami polskich ptaków. Tak jak dawniej orgnizować 
na wyspie w okresie letnim stałe koncerty muzyki poważnej lub rozrywkowej. Cieszy 
fakt, że władze lokalne i Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi postanowiły reaktywować 
park i zadbały o jego uporządkowanie. Wierzę, że nasz Park Rehdanza znów odżyje 
i stanie się nie tylko rekreacyjną, ale również historyczną wizytówką Ozimka. A każdy 
mieszkaniec i turysta znajdzie tutaj kawałek interesującego miejsca dla siebie.
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MIEJSCE II

„ŚWIĄTYNIA DWÓCH WYZNAŃ. 
HISTORIA KOŚCIOŁA W BIERDZANACH”

Autor: Laura Michalczyk

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.

 (Droga do Nieba)

 Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej 
w Bierdzanach na pierwszy rzut oka niczym nie róż-
ni się od innych wspólnot parafialnych na całym 
świecie. Co zatem sprawia, że jest szczególna? Zde-
cydowanie nasz kościół. Drewniana, barokowa 
świątynia stoi w tym miejscu od 1711r. Jaka jest jego 
historia? Posłuchajcie.
 Pierwsze wzmianki o wsi Bierdzany pocho-

dzą z 1279r. Należy jednak przypuszczać, że wieś powstała dużo wcześniej. Kolejna 
ważna data z historii naszej miejscowości to rok 1297. Wtedy to biskup Jan z Wrocławia 
potwierdza dziesięcinę z wsi Bierdzany na rzecz kolegiaty w Opolu. Jednak o istnieniu 
pierwszej drewnianej kaplicy dowiadujemy się dopiero w następnym stuleciu, dokład-
nie w 1410r. z testamentu zakrystiana przy kolegiacie św. Krzyża w Opolu- Mikołaja 
z Laskowic, który przeznaczył dwie marki na utrzymanie kaplicy w Bierdzanach.
 Nadeszły burzliwe czasy reformacji. Europa podzieliła się na protestancką i ka-
tolicką. W Bierdzanach także nastąpiły zmiany. Czasy schizmy miały duży wpływ na 
naszą parafię. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej rozwijająca się niegdyś pręż-
nie wieś, przeżyła poważny upadek. Tylko sześć rodzin z całej wioski było wyznania 
katolickiego. Pozostali mieszkańcy byli protestantami. Kościół służył wówczas rów-
nocześnie katolikom i protestantom, co potwierdza dokument wizytacyjny kanonika 
Theofila Stephetinusa z 1687r.: Po lewej stronie transeptu, przy ołtarzu świętej Jadwigi- 
protestanci, a po prawej przy ołtarzu świętego Walentego- katolicy. W tych podzielo-
nych czasach chrześcijan z Bierdzan łączył kościół.
 W 1711r. rozbudowano kaplicę nadając jej dzisiejszy kształt. Data ta jednak nie 
jest datą wzniesienia świątyni, tylko datą jej rozbudowy. Architektura naszego kościoła 
należy do jednej z ciekawszych jakie istnieją obecnie na Śląsku. Jest on przykładem bu-
downictwa zrębowego z rozbudowaną nawą poprzeczną. Na budynek składa się: nawa 
z transeptem, prezbiterium z zakończeniem ośmiokątnym, zakrystia i oratorium, któ-
re się nad nią znajduje oraz chór zamknięty trójbocznie. Od zachodniej ściany przy-
lega do chóru wieża o konstrukcji słupowej z hełmem baniastym pokrytym gontem. 
U podstawy wieży znajduje się główne wejście do świątyni. Do nawy głównej przylega-
ją dwie kaplice. Cała budowla znajduje się na nowej podmurówce, której fundamenty 
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wykonano z kamienia łamanego. Ściany kościoła i zakrystii wykonane są z drzewa 
sosnowego. Szczególną cechą naszej świątyni jest jej położenie. Stoi na wzgórzu w cen-
trum wsi, otoczona wysokimi dębami i jesionami, które liczą sobie już 600 lat. Tylko 
one są w naszej wsi starsze od kościoła.
  Co jest najważniejszym elementem naszej świątyni? Polichromie, bowiem wszyst-
kie ściany są pokryte malowidłami z XVII wieku. Barwne, bogate, przedstawiają setki 
postaci, scen i napisów. Na suficie w prezbiterium w pięknych kolorach zilustrowano 
hymn na cześć Matki Bożej- Salve Regina. Na ścianach widnieją postaci świętych: Se-
bastiana, Anny, Urszuli, Heleny, Agnieszki, Doroty, Małgorzaty oraz Świętej Rodziny. 
W prezbiterium zwraca uwagę polichromia przedstawiająca burzliwe czasy średnio-
wiecza. Główną postacią jest Matka Boża Szkaplerzna z klęczącymi przy niej: św. Szy-
monem Sztokiem i św. Teresą z Avila. Obok nich widnieją dwie sceny- po lewej stronie 
ludzie napadają na siebie, biją się i szarpią, a po prawej widać rolników chroniących 
się przed burzą gradową. Takie burze wówczas często nawiedzały naszą wieś, stąd do 
dzisiaj zamawiamy w lipcu ślubowane przez naszych przodków Msze św. Gradowe.
 Na dole ścian wokół całej świątyni polichromia opowiada o stworzeniu świa-
ta, człowieka, o raju i grzechu pierworodnym. Cykl zamyka wizerunek kościotrupa, 
o którym opowiem później. Na poziomie chóru wzdłuż ścian ukazana jest droga krzy-
żowa- począwszy od ostatniej wieczerzy, zakończywszy na złożeniu do grobu. Strop 
nawy prezentuje wyobrażenie nieba. W centrum ukazana jest Trójca Święta, którą ota-
czają niezliczone zastępy aniołów i świętych.
 W kaplicach polichromie przedstawiają postaci i żywot naszych patronów: św. 
Jadwigi i św. Walentego.
 Wróćmy teraz do kościotrupa, tzw. Śmierci Bierdzańskiej, o której wspominałam 
już wcześniej. Jest to najbardziej znana polichromia naszego kościoła. Przedstawia bo-
gatego starca, który liczy swoje pieniądze. Jego czas na tej ziemi dobiega końca, na co 
wskazuje klepsydra na biurku mężczyzny. Kościotrup, alegoria śmierci, przychodzi po 
jego duszę. Starzec próbuje ją przekupić lecz żadne skarby świata nie są w stanie prze-
dłużyć nam życia. 
 Zawsze, kiedy przychodziłam do kościoła, bo teraz już nie daję rady, przyglądając 
się tej śmierci przypominałam sobie i wciąż przypominam, że czas na tej ziemi jest dla 
nas ograniczony, i zamiast o dobra materialne, trzeba zadbać o swoją duszę- opowiada 
moja babcia.
 Wiernych i turystów odwiedzających naszą świątynie niezmiennie zachwyca jej 
barokowy wystrój. W ołtarzu głównym znajdują się dwa obrazy: większy, przedsta-
wiający św. Jadwigę z mała repliką naszego kościoła w dłoni oraz mniejszy- ukazujący 
scenę, kiedy Pan Jezus odezwał się z krzyża do naszej patronki.
Ołtarz w kaplicy św. Jadwigi zawiera obraz, na którym pokazano postać św. Jana Ne-
pomucena i jego męczeńska śmierć. Natomiast ołtarz w kaplicy św. Walentego poświę-
cony jest Najświętszej Maryi Pannie. Szczególną czcią otaczają ten obraz dziewczęta 
z Grona Dzieci Maryi. 
 Chcemy być jak Maryja- czyste niczym lilia- dawać innym przykład- mówią o sobie 
bierdzańskie Marianki.
 W roku 1898, kiedy Śląsk należał do Niemiec, ówczesny proboszcz ks. Karl Riedel 
kazał zamalować polichromie w naszym kościele. Nieznane są nam powody tej decyzji. 
 Ważnym wydarzeniem było erygowanie naszej parafii z filii kościoła w Bogaci-
cach 23 stycznia 1896r. 
 Po pierwszej wojnie światowej w 1920r., dla pamięci dla tych, którzy oddali życie 
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dla swej ojczyzny, postawiono krzyż z figurą Maryi Panny. Znajdowała się na nim ta-
blica z nazwiskami poległych mieszkańców Bierdzan. Niestety nie zachowała się.
 W czasie drugiej wojny światowej żołnierze niemieccy wywieźli z naszej miejsco-
wości dwa zabytkowe dzwony kościelne. Słuch po nich zaginął. Dopiero w 2006r. dr 
Werner Assmann i jego żona Maria postanowili je odnaleźć. Po dokładnych poszuki-
waniach okazało się, że zaginione dzwony znajdują się w parafii Hauzenberg w Niem-
czech w tamtejszym kościele. Nie podjęto jednak żadnych działań, aby je sprowadzić 
do Bierdzan. 
 Parafia nadal się rozwijała. Gdy w 1965r. proboszczem naszej parafii stał się ksiądz 
Marian Żagan, zaintrygowało go zapisane przez Józefa Lompę w Nowej księdze przy-
słów polskich zdanie: Wyglądasz jak Śmierć Bierdzańska. Zastał on jednak w kościele 
brudne, zamalowane najpierw białą, a potem zieloną farbą ściany. Chciał je odnowić. 
Rozmawiał na ten temat z Pawłem Sznelą, którego zaprosił do obejrzenia kościoła, 
żeby zlecić mu wykonanie ołtarza soborowego. Wówczas pan Paweł poprosił księdza 
o scyzoryk. Zaczął nim odłupywać farbę na ścianie za organami. Po chwili ukazała 
się twarz jakieś postaci. Jak się okazało, była to część ogromnej polichromii. Przez 9 
lat ks. Żagan z parafianami pod kierunkiem wojewódzkiego konserwatora zabytków 
odkrywali zamalowaną przed laty polichromię. Samą zaś Śmierć Bierdzańską odkrył 
osobiście.
 Byłem trochę rozczarowany, że po tylu latach jeszcze nie odkryliśmy tej Śmierci. 
Podczas, gdy inni poszli na przerwę, ja zabrałem się do pracy. Wziąłem scyzoryk i za-
cząłem odłupywać farbę na nienaruszonej jeszcze ścianie. Praca wydała plon- ukazała 
mi się twarz kostuchy- wspomina ks. Żagan.
 W 1999r. proboszczem naszej parafii został ksiądz Gerard Wilk. Razem z parafiana-
mi przywraca dawną świetność zabytkom. Odrestaurowano w tym czasie ołtarz główny 
i ścianę za nim, sufit w prezbiterium a także pochodzące z XVIII i XIX wieku stacje drogi 
krzyżowej. Wszystkie te prace były przygotowaniem na rok jubileuszowy 2011.
 14 lutego 2011r. w uroczystość św. Walentego zainaugurowaliśmy Wielki Rok Ju-
bileuszowy 300-lecia naszego kościoła. Bezpośrednie obchody rozpoczęły się imprezą 
dożynkową powiatu opolskiego, a w kolejne niedziele odbywały się koncerty, m.in. 
chóru Capricolium i zespół Jacka Kieroka.
 Główna uroczystość 300-lecia kościoła odbyła się w niedzielę 16 października te-
goż roku. Byliśmy świadkami historycznej Mszy Świętej odprawianej przez dwóch bi-
skupów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Andrzej Czaja - ordynariusz diecezji opol-
skiej oraz Antoni Reimann - biskup, który pracuje w Boliwii. Razem z wiernymi naszej 
parafii i przybyłymi gośćmi uczestniczyli w zgromadzeniu liturgicznym. Obchody za-
kończyły się uroczystymi nieszporami.
 Rok później w odpust św. Jadwigi parafianie zgromadzili się na uroczystym po-
święceniu figury naszej patronki, która została ufundowana na pamiątkę 300-lecia ko-
ścioła. Figurę poświęcił były proboszcz ksiądz infułat Marian Żagan.
 Jestem dumna z naszego dziedzictwa i zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego 
szczególnego kościoła. Nie trzeba być wierzącym, aby poczuć atmosferę tego miejsca. 
Każdy znajdzie tu wypoczynek i chwilę spokoju dla duszy i ciała.
 
Źródła:
 - praca doktorska ks. Piotra Piechury: Rys historyczny parafii Bierdzany do końca 1945 roku, 

Stadniki 1986r.
 - wspomnienia Hildegardy Michalczyk i ks. Mariana Żagana
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MIEJSCE III

„ZLOT POJAZDÓW POŻARNICZYCH W GŁÓWCZYCACH”
Autor: Martin Witek i Krzysztof Hyla 

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Główczyce to wieś położona w gminie Dobrodzień, która liczy ok. 200 mieszkańców.
 Jesteśmy mieszkańcami Główczyc. W swojej pracy chcielibyśmy opisać naszym 
zdaniem bardzo ciekawą imprezę, która odbywa się w naszej wsi od 2009 roku. Zlot 
wozów strażackich jest ważnym wydarzeniem, które naszą wieś promuje. 

Jak to się zaczęło?
 Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach jest bardzo ciekawa. W la-
tach 1945-1950 konna straż znajdowała się obok Państwowego Gospodarstwa Rolne-
go w Zwozie. W latach 60-tych została przeniesiona koło kapliczki w Główczycach na 
ul. Dolnej. Ta remiza została zbudowana przez miejscowych murarzy i mieszkańców 
Główczyc. Pierwszym komendantem był Franciszek Sykosz. Początkowo OSP Głów-
czyce podlegało pod powiat Lubliniecki. 

Sprzęt.
 Wszystkie pompy były napędzane ręcznie. Niestety psuły się bardzo. Kolejne pompy 
i węże także nie były najlepsze. Bryczka, która była przeznaczona do akcji strażackich 
jest naszym cennym zabytkiem.
 Dawniej używano prostego w obsłudze, nie tak doskonałego sprzętu.
 Wozem do gaszenia była bryczka. Była z drewna i stali i nie można nią było prze-
wieść dużej ilości wody. Pompowanie wody nie należało to czynności zbyt łatwych, 
ponieważ kosztowało to wiele wysiłku.
 Po pompach ręcznych zaczęły nastawać pierwsze spalinowe i mechaniczne, które 
unowocześniły Ochotniczą Straż Pożarną.
 Ułatwiały pracę strażaków, można było szybciej ugasić pożar.
Miały również wady ponieważ silnik nie był dostatecznie mocny, żeby było można 
uzyskać oczekiwane ciśnienie wody w wężu, przez co praca była nieco trudniejsza.
 Cała wieś angażowała się w działalność straży. Kolejnymi komendantami byli Je-
rzy Lesik a następnie Jerzy Wojtacha. Skarbnikiem był Norbert Pietrucha.
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 Pierwszym pożarem, w jakim OSP Główczyce brało udział, był pożar w Zwozie. 
Płonęła wiata. Kolejnym razem sprzęt strażaków z Główczyc wykorzystywano przy ga-
szeniu stodoły w Zwozie i na Wystrzycy. Z roku na rok było coraz mniejsze zaintereso-
wanie strażą. Dopiero gdy drużyna strażacka z Główczyc wygrała zawody w Pludrach, 
straż odżyła. Oprócz męskiej drużyny strażackiej powstała także kobieca drużyna stra-
żacka. 

Drużyna strażacka.
 Drużyna strażacka z Główczyc od zawsze rywalizowała z Szemrowicami. Nasza 
drużyna była zawsze bardzo dobra i zorganizowana. 
 Jej członkami są uczniowie liceum mundurowego w Dobrodzieniu. Reprezentują 
nas na zawodach sprawnościowych, które także często wygrywają. Skład młodzieżo-
wej drużyny dziewczęcej: Martina Thomanowski, Karin Thomanowski, Monika Jainta, 
Dorota Macioł, Sonia Wójcik, Patrycja Poliński. 
 Męska drużyna młodzieżowa: Daniel Kulawiak, Dawid Knopik, Tomasz Warze-
cha, Grzegorz Zagórski, Paweł Kandora oraz Adam Kandora.
 Mamy także drużynę seniorską, w skład której wchodzą nasi strażacy. Są to: To-
masz Kus, Rafał Saliński, Marek Badura, Achim i Rafał Ptok oraz Arek Kulawiak.

OSP Główczyce dzisiaj.
 OSP Główczyce znajduje się na terenie dawnej szkoły podstawowej w Główczy-
cach. Remont zajął dużo czasu i wysiłku, ale opłaciło się. Siedzibę straży przeniesiono 
w 2007 roku. Dziś budynek ten jest symbolem naszej wsi, został wyposażony w bardzo 
dobrej jakości sprzęt. Nasi strażacy teraz mogą czerpać przyjemność z tej pracy.

Zlot wozów strażackich.
 Fire Truck Show - tak nazywa się ten zlot. Był inspirowany zlotem Master Truck i zo-
stał zorganizowany przez Tomasza Kusa, Rafała Ptoka i śp. Dawida Czaplę. Chcieli oni 
ożywić naszą wieś i stworzyć coś, co by wypromowało ją. 
 Pierwszy zlot miał się odbyć w ostatni weekend czerwca 2008 roku. Niestety na kilka 
dni przed imprezą śmiertelny wypadek miał Dawid Czapla-współorganizator imprezy. 
W następnym roku zlot odbył się już bez żadnych utrudnień.
 Fire Truck Show odbywa się co roku w pierwszą sobotę i niedzielę lipca na boisku 
i pobliskim placu przed remizą. Główczyce są odpowiednim miejscem na taki zlot, 
ponieważ mają duże boisko i dużo miejsca, żeby pomieścić wszystkie pojazdy.
W 2012 roku na zlot przyjechało trzydzieści pięć pojazdów strażackich. Więcej niż 
w poprzednim roku- mówi naczelnik OSP Główczyce, Tomasz Kus. Po raz pierw-
szy przyjechały m.in. Mercedes z OSP Jemielnica, nowiutki MAN z OSP Strzybnica 
i Volkswagen T4 z OSP Kościeliska.
 Po raz pierwszy przyjechali strażacy z wiosek takich jak Lasowice Wielkie i Cho-
cianowice.
 Na zlocie w Główczycach jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zaprezento-
wali nowiutkie wozy strażackie takie jak Peugeot Boxer z OSP Chocianowice cz MAN 
z Strzybnicy. Także zaprezentowali starsze wozy strażackie jak czterdziestoletni żuk 
z OSP Szemrowice i pięćdziesięcioletni Mercedes 322 z OSP Antonów. Nie wszyst-
kie stare pojazdy są już na strażackiej emeryturze. Nasz Ford Transit z roku 1977 jest 
cały czas na służbie, to zresztą nasz jedyny wóz jakim dysponujemy- mówi Agnieszka 
Szywiec z OSP Lasowice Małe. W konkursie na najładniejszy pojazd zlotu decydujący 
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głos mieli goście tego zlotu. Na kartkach można było wpisać numer wozu strażackiego, 
który najbardziej się podobał. Największe ilości głosów miały te pojazdy, które miały 
okazję zwyciężyć w tamtym roku.
•	 I Miejsce zdobył kolejny raz amfibia Skot z OSP Tacznawa, 
•	 II miejsce – Ford Transit z 1977 roku z OSP Lasowice Małe,
•	 III miejsce zajął nowoczesny Mercedes Atego z OSP Kadłub.
•	 Najlepszym kierowcą z OSP (po konkursie na dojazd do celu)
•	 I miejsce zajął Marian Maleska z OSP Kotlina Łomnicka.

Wnioski.
 Dzięki temu wspaniałemu pomysłowi naszych strażaków wypromowaliśmy naszą 
wieś na niemal całe województwo opolskie oraz śląskie. Mieszkańcy naszej wsi do-
brze się zorganizowali i pomogli w organizacji Fire Truck Show. Oprócz współpracy 
naszych mieszkańców, także młodzież się angażuje i edukuje poprzez liczne zawody 
sprawnościowe i inne imprezy, w których nas reprezentuje.

WYRÓŻNIENIE

„STULETNIA CHLUBA KRASIEJOWA - HISTORIA KOŚCIOŁA 
POD WEZWANIEM ŚW. MAŁGORZATY”

Autor: Magdalena Machulla

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Iwona Podstawa

 Mieszkam w Krasiejowie od urodzenia tzn. od ponad 15-stu lat. Bardzo kocham 
swoją miejscowość. Tutaj spędziłam dzieciństwo, chodziłam do szkoły podstawowej, 
mam rodzinę oraz przyjaciół. Cieszę się, że ostatnio Krasiejów stał się bardzo atrak-
cyjną, turystyczną miejscowością. Jak wszyscy chyba wiedzą, przyczyniły się do tego 
słynne już „ krasiejowskie” wykopaliska. Jednak dziś chciałabym zwrócić uwagę na 
to, że Krasiejów to nie tylko Jurapark z jego licznymi atrakcjami. Nie tylko my chrze-
ścijanie, ale prawie wszyscy mieszkańcy Krasiejowa chlubimy się naszym kościołem 
parafialnym pod wezwaniem św. Małgorzaty. Historią kościoła zainteresowałam się 
przypadkiem, kiedy moja babcia w niedzielne popołudnie zaczęła opowiadać o swoim 
dziadku,a moim prapradziadku Franciszku Golletz. Ku mojemu zdumieniu okazało 
się, że brał on czynny udział w budowie kościoła. Wtedy uświadomiłam sobie, że moi 
krewni również przyczynili się do powstaniu naszej pięknej świątyni.
 Wszystko rozpoczęło się na początku XX wieku, a dokładnie 13.07.1910 roku, 
kiedy to ksiądz proboszcz Maksymilian Senft podjął decyzję o budowie nowego, trze-
ciego już kościoła, gdyż pierwszy spłonął w pożarze,a drugi wybudowany kościół oka-
zał się zbyt mały, ponieważ w owych czasach liczba wiernych coraz bardziej powięk-
szała się. Trzeba zaznaczyć, że do naszej parafii należeli wierni z Krasiejowa i okolic 
m.in. z Krzyżowej Doliny, Spóroka i Mnichusa. Nowy kościół, jak każe tradycja, miał 
znajdować się w centrum wsi. Projekt świątyni przygotował Jürgen Güldenpfenning 
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z Paderborn, a nad całością prac budowlanych cały czas czuwał ksiądz proboszcz. Gül-
denpfennig był znakomitym architektem wielu obiektów sakralnych, które powstały 
w owym czasie na terenie Opolszczyzny. Jego prace, głównie budowle sakralne, zdo-
bią między innymi: Strzelce Opolskie, Dębską Kuźnię oraz Olesno. W czasie budowy 
nowego kościoła nabożeństwa odprawiano w stodole. Budynek ten oraz duży krzyż 
misyjny zachował się do dziś. Znajduje się niedaleko Kościoła pod wezwaniem św. 
Małgorzaty. Obecnie jest tam biblioteka Caritas, w której można wypożyczać książki 
i filmy o tematyce religijnej. W budowie kościoła pomagali wierni, którzy nie szczędzi-
li ani pieniędzy, ani swojego trudu i wysiłku. Bardzo chętnie pomagali w ciężkich pra-
cach przy budowie. Mój prapradziadek Franciszek Golletz mieszkał w Krzyżowej Do-
linie i wraz z innymi mężczyznami z tej wioski uczestniczył w tych ciężkich pracach. 
Dzisiaj,nam żyjącym, trudno jest sobie wyobrazić jak wyglądała praca przy tak dużym 
przedsięwzięciu. Musimy pamiętać, że to był początek dwudziestego wieku, nie było 
maszyn ani zmechanizowanych urządzeń takich jakie mamy dziś do dyspozycji. Krzy-
żowa Dolina mieści się kilka kilometrów od Krasiejowa. Drogę tę ludzie pokonywali 
pieszo, ponieważ w tamtych czasach nikt jeszcze nie miał rowerów ani samochodów. 
Mój prapradziadek po codziennej, kilkunastogodzinnej pracy przy kościele, nie wracał 
do domu. Szkoda mu było czasu na pokonanie tej trasy pieszo, wolał przeznaczyć ten 
czas na dłuższą pracę. On i jego znajomi nocowali w stodołach u gospodarzy i korzy-
stali z ich dachu nad głową. Znosili trudy i niewygody, nie marnowali również ani jed-
nej godziny, a cel był jeden- jak najszybciej wybudować świątynię. Moja praprababcia 
Florentyna Golletz była bardzo dobrą kucharką i gospodynią. Razem z moim prapra-
dziadkiem miała siedmioro dzieci. Raz w tygodniu,a nawet częściej, piekła przepyszny 
śląski kołacz, którym częstowała pracujących na budowie kościoła. Przepis ten jest 
przechowywany w mojej rodzinie do dziś i przekazujemy go z pokolenia na pokolenie. 
Moja praprababcia razem ze swoimi dziećmi codziennie pieszo nosiła obiad dla swo-
jego męża. Musimy pamiętać, że kiedy mężczyźni pracowali przy kościele wszystkie 
obowiązki domowe, jak i uprawa pola, łąk spadały na kobiety. Nie zniechęcało to je, 
wręcz przeciwnie, robiły wszystko, by pomoc swoim mężom. A muszę nadmienić, że 
moi prapradziadkowie posiadali ponad hektarowe gospodarstwo.
 Budowę kościoła zakończono w latach 1912 -1913. Powstała piękna, neobaroko-
wa budowla pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Trzeba przyznać, że jak na tamte 
czasyi warunki w jakich powstawała świątynia, budowa trwała dosyć krótko. Pomoc 
parafian okazała się nieoceniona, a największą nagrodą za podjęte trudy i wysiłki była 
pierwsza msza święta odprawiona w nowym kościele.

 Niecały rok po zakończeniu prac 
odbyło się poświęcenie obiektu, które 
miało miejsce w niedzielę 14 listopada 
1913 roku. Dokonał tego ksiądz pro-
boszcz Maksymilian Senft. Pomimo 
wysokich kosztów budowy, do jego po-
wstania przyczynili się mieszkańcy, 
którzy ofiarowali 1/3 sumy potrzebnej 
na wybudowanie kościoła. Pozostałą 
część dofinansowano ze środków pań-
stwowych. Kościół jest przyozdobiony 
pięknymi malowidłami i freskami, 
charakterystycznymi dla stylu archi-
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tektonicznego, w jakim został stworzony. Na sklepieniu widnieją freski m.in.: Zmar-
twychwstania Pańskiego oraz Wniebowstąpienia Pańskiego. Zdobią go także piękne 
witraże.Główny ołtarz w kościele został wykonany w niemieckim Ragensburgu, nato-
miast boczna jego część pochodzi jeszcze ze starego, drewnianego kościoła. 
 Świątynia od początku swego istnienia stała się perełkę wśród obiektów sakralnych 
diecezji opolskiej. Jest to duży kościół, który posiada wymiary 45,75 m długości i 24,80 
m szerokości i zbudowano go na planie krzyża łacińskiego. Od strony frontowej do 
budynku przylega wieża zwieńczona kopułą. Wysokość wieży jest dość imponująca 
jak na ówczesne czasy i wynosi 46 metrów. Dekorują ją m.in. pozłacane okrągłe tarcze 
zegarów. Początkowo na wieży kościelnej znajdowały się cztery dzwony odlane w gło-
gowskiej fabryce,jednak w czasie pierwszej wojny światowej największy dzwon został 
zdjęty z obawy,że ulegnie zniszczeniu. Po zakończeniu działań wojennych wrócił on 
na swoje miejsce. Niestety w trakcie drugiej wojny hitlerowcy znowu ściągnęli dzwony 
z zamiarem przetopienia ich na armaty. W tym celu dzwony przewieziono w głąb III 
Rzeszy. Na szczęście, ku ogromnej radości parafian, nie zostały przetopione i po woj-
nie powróciły do Krasiejowa.
 Bardzo ciekawa historia wiąże się z fundacją figurek świętych, które znajdują się 
w kościele. Mieszkańcy zadecydowali,że koszty zakupu owych figur pokryją sami. Tak 
się też stało, ale co ciekawe nie zrobili zbiórki pieniędzy wszyscy razem, lecz podzielili 
się na dwie grupy. Moi prapradziadkowie również dołożyli się do tej zbiórki.Panie zo-
stały fundatorkami figury św. Anny, która została ich patronką, panowie zaś ufundo-
wali figurę św. Józefa, który do dzisiejszego dnia jest patronem wszystkich mężczyzn 
z parafii. W czasie,kiedy budowano kościół parafią kierował ks. Maksymilian Senft, 
który objął stanowisko proboszcza 1 grudnia 1896 roku. Był bardzo dobrym gospo-
darzem niemal przez trzydzieści lat. Mieszkańcy byli bardzo dumni oraz wdzięczni 
swojemu proboszczowi, ponieważ dzięki jego staraniom powstała przepiękna świąty-
nia. Chcąc go upamiętnić, jedną z ulic nazwano jego imieniem i nazwiskiem. Mimo 
upływu tylu lat istnieje ona w Krasiejowie do dziś. Niestety, z niewyjaśnionych przy-
czyn decyzją ówczesnego biskupa, ksiądz Maksymilian Senft został przeniesiony do 
Przywór pod Opolem. Jego stanowisko zajął w 1925 roku ksiądz Roman Skrzypietz 
z Bobrownik Śląskich. Swoją posługę kapłańską w parafii pełnił aż do śmierci. Zgodnie 
z tradycją, został on pochowany na placu kościelnym obok innego proboszcza. Mimo, 
że upłynęło już tyle lat i na nagrobku zatarły się litery, płonie na nim znicz i rosną 
świeże kwiaty. To dowód na to, iż zasługi księdza są w pamięci mieszkańców. 
 Jego następcą został ksiądz Jan Kokoszka, który przeprowadził drobny remont 
kościoła oraz zmienił funkcję jednego z budynków na plebani na salkę katechetyczną, 
gdzie przez długie lata odbywały się lekcje religii. 21 marca 1966 roku z powodu cho-
roby proboszcza do parafii został przydzielony wikary ksiądz Alojzy Malcherek, a po 
śmierci księdza Kokoszki 29 czerwca 1968 roku został jego następcą. 
Ksiądz Malcherek od początku swej posługi bardzo aktywnie działał w parafii. W 1977 
roku zakupił nowe dzwony. W ciągu kilku następnych lat zainstalował w kościele oraz 
na plebani centralne ogrzewanie. W 1981 roku, za zgodą biskupa, rozpoczął budowę 
kościoła w Spóroku. Parafia Krasiejów od 1996 roku przygotowywała się do gruntow-
nego remontu kościoła, którego inicjatorem był ksiądz proboszcz Alojzy Malcherek. 15 
kwietnia 1998 roku rozpoczął się remont. W kościele została wymieniona instalacja elek-
tryczna i oświetlenie, wykonano nową instalację nagłośnieniową, odrestaurowano oraz 
pomalowano ławki, uzupełniano ubytki w drewnianych ołtarzach, a przede wszystkim 
pomalowano całe wnętrze kościoła wraz ze złoceniem bogatych ornamentów. 
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 W latach 2000 - 2002 roku odrestaurowano główny ołtarz i dwa boczne, ambo-
nę oraz figury św. Małgorzaty, św. Katarzyny i św. Barbary, wywodzące się z okresu 
późnego gotyku (ok. 1500 roku). To najcenniejsze rzeźby w kościele, ale o ich wyko-
nawcach nie zachowała się żadna informacja. Podczas tych prac pomagali również 
modelarze i stolarze z parafii. W roku 2003 został przeprowadzony remont organów, 
a 2005 wykonano remont schodów wejściowych do kościoła i wybrukowano plac ko-
ścielny. Kościół był odnawiany od lat 60 i proces ten trwa do dziś. Cztery lata temu 
ksiądz Alojzy Malcherek skończył swoją posługę jako proboszcz i odszedł na eme-
ryturę. Jego następcą został ksiądz Józef Gorka, który podobnie jak jego poprzednik, 
czynnie działa w parafii. Rok temu wyremontował zakrystię oraz zajął się remontem 
organów. 20 maja 2012 roku świętowano stulecie naszego kościoła. Również i w tych 
ostatnich remontach pomagali nasi rodzice i dziadkowie, w ten sposób kontynuując 
tradycję zapoczątkowaną przez naszych prapradziadków.
 Praktycznie nikt z nas wchodząc do naszego kościoła czy przechodząc obok nie-
go, nie zastanawia się nad historią jego powstania, nad tym kto i kiedy go zbudował. 
Co najwyżej niektórzy są dumni z tego, że w naszej miejscowości jest taka piękna świą-
tynia. Ja czuję podwójną satysfakcję. Po pierwsze cieszę się, że urodziłam się i miesz-
kam tutaj w Krasiejowie, gdzie jest przepiękny kościół. Po drugie jestem dumna z tego, 
że historię jego powstania tworzył m.in. mój prapradziadek. Mam nadzieję, że chociaż 
w niewielkim stopniu udało mi się zainteresować państwa 100-letnią historią naszego 
kościoła. A może znajdzie się ktoś, kto również tak jak ja zapragnąłby odnaleźć człon-
ków swojej rodziny, którzy tworzyli ówczesną historię. Gorąco do tego namawiam. 
Życzę powodzenia.

Bibliografia
 - krzyzowa-dolina.cba.pl/intex.php?option=com__content&task=view&id=94&Itemid=47

„MOJA WIEŚ-KOCURY”
Autor: Natalia Lichtfeld

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Kocury (j.niem. Kotzuren, dawnej Berkental)- wieś w Polsce położona w woje-
wództwie opolskim, w powiecie Oleskim, w gminie Dobrodzień przy drodze woje-
wódzkiej nr 901. Nazwa miejscowości Kocury pochodzi od nazwiska zarządcy tych 
posiadłości, które brzmiało Kocur lub Kocurowski. Miejscowość Kocur liczy około 
140 mieszkańców oraz 35 budynków. Do Kocur należy sześć ulic, m.in.: Oleska, Brzo-
zowa, Krzywa, Szemrowicka, Leśna i Polna.

Stowarzyszenie rozwoju odnowy wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”
 Celem statutrowym Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrówno-
ważonego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Kocury i Malichów 
oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 
lokalnym. Stowarzyszenie również współpracuje z radą sołecką i OSP. Do programu 
odnowy wsi przystąpili w 2004 roku, podejmując jednocześnie Uchwałę o założeniu 
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Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”. Zarząd- pre-
zes: Dorota Maleska (sołtys wsi Kocury i Malichów),- Wiceprezes: Janusz Półtorak, - 
Skarbnik: Lidia Tul, Członek: Edyta Miozga, Kornelia Otrzonsek, Joachim Otrzonsek. 
Do komisji rewizyjnej należą: Mariola Szafarczyk, Elżbieta Stanoncizok oraz Dorota 
Lempa. W obcenj chwili do Stowarzyszenia należy 34 osób. 
Majówka
 Wieś Kocury stara się podtrzymać tradycje regionalne. Od roku 2004 jest or-
ganizowana „Majówka”, która sprzyja kultywowaniu lokalnych tradycji, obrzędów 
i zwyczajów oraz języka regionalnego i gwary. Odbywa się ona dzięki Stowarzyszeniu 
„Brzozowa Dolina”. Jest to dwudniowa impreza, odbywa się ona zazwyczaj w pierwszy 
weekend maja. W organizację majówki włączają się całe rodziny, w tym również dzieci 
i młodzież. W trakcie samej imprezy mieszkańcy pomagają w sprzedawaniu potrwa 
oraz organizowaniu konkursów i gier. W niedzielę Majówkę rozpoczyna Nabożeństwo 
Majowe ku czci Matki Boże Królowej Polski. Podczas imprezy występują różne zespoły 
wokalne i taneczne, teatrzyki oraz podstawówka i przedszkole z Szemrowic. Dla osób, 
które kupiły los przewidywane są nagrody. Wieczorem, podczas głównego losowania 
trzy wylosowane osoby otrzymują nagrody zazwyczaj są to meble sponsorowane przez 
miejscowe firmy stolarskie (m.in.: Meble Pyka, Meble Miler oraz Meble Półtorak). 
Całą Majówkę kończy zabawa taneczna. Aby zachęcić mieszkańców innych miejsco-
wości do wspólnej zabawy, są wywieszone plakaty informujące o danej imprezie.
Ciekawe miejsca
 Najstarszym zabytkiem w Kocurach jest pomnik przyrody Stary Dąb ma ok. 
1000lat. Leży on na granicy Kocur-Rzędowic-Klekotnej. W Kocurach znajdują się 
także trzy krzyże i każdy z nich ma swoją historię. Na miejscu pierwszego podczas 
II wojny światowej rozstrzelano dwóch żołnierzy. Na miejscu drugiego został zabity 
żołnierz, również z czasów II wojny światowej. Trzeci krzyż powstał na cześć leśnicze-
go, który został rozszarpany przez jelenia. Krzyż ten jest na granicy Kocury-Klekotna-
.w Kocurach jest także stara szkoła, jest to już zabytek. Szkoła powstała ok. 1911r. Lek-
cje były prowadzone do 1980r. Dzieci chodziły do czwartej klasy, a potem dojeżdżały 
do Dobrodzienia do szkoły. W lesie istnieje pomnik „Hubertus”, powstał on ok. 15 
lat temu. Łowcy nadleśnictwa powstawili pomnik na cześć swojego patrona Huberta. 
Na pomniku jest napisane: „Niech wam się darzy w pięknym lesie. Niech echo trąb-
ki przyniesie. Niech wspomnienia razem przeżyte, będą w pamięci na zawsze wryte”. 
W lesie gdzie znajduje się „Hubertus” oraz gruby dąb znajduje się także „Ptasi Budzik”.

Rodzaje ptaków:
•	 Drozd śpiewak,
•	 Rudnik,
•	 Kos,
•	 Świergotek,
•	 Kukułka,
•	 Bogatka,
•	 Pierwiosnek,
•	 Zięba,
•	 Wilga,
•	 Szpak,
•	 Bocian,
•	 Czapla.

Chronione gatunki:
•	 Zawilec,
•	 Cis pospolity,
•	 Brzoza ojcowska,
•	 Bluszcz pospolity,
•	 Arnika górska.

Rośliny uprawne:
•	 Gryka,
•	 Pszenica,
•	 Jęczmień,
•	 Jarka,
•	 Owies,
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 Według mieszkańców Kocur, wieś ta jest najlepszym miejscem do opoczynku 
i przeżycia najlepszych chwil. Mieszkańcy zachęcają każdego do przybycia do naszej 
wsi i odwiedzenia naszych ciekawyh miejsc. Według mnie wieś ta jest miła i przyjazna 
dla środowiska. Również zachęcam do odwiedzenia naszych skromnych progów.

Bibliografia:
 - Opowiadania dziadków, rodziców, sąsiadów, Internet.
 - http://www.brzozowadolina.vot.pl
 - książka „Kocury i Malichów Zarys dziejów od czasów najdawniejszych do 1945 roku”.

„DOBROTEKA”
Autor: Patryk Sitarek

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Znane w świecie osoby z Dobrodzienia zapewne można policzyć na palcach u rąk, 
jednak samo miasteczko jest rozpoznawalne. Czym, jak nie ludźmi? Już same hasło rekla-
mowe mówi nam wszystko - „Dobrodzień - stolarstwem stoi”. I faktycznie, gdzie by się nie 
obrócić, tam spotkamy salon meblowy czy stolarnię. Tradycje tego rzemiosła w „Mieście 
stolarzy” są tutaj rozwijane od ponad 200 lat. Znanymi markami z tej ziemi są KLER, Lissy, 
czy gaBer, jednak od kwietnia 2012 r. Dobrodzień jest rozpoznawalny z pewnego przedsię-
wzięcia - Dobroteki. Inwestycja za 11 mln zł to jedna z droższych w tej okolicy.

•	 Kukurydza,
•	 Ziemniaki.

Zwierzaki:
Zwierzęta Domowe:
•	 Bydło,
•	 Trzoda chlewna,
•	 Kury,
•	 Gęsi,
•	 Króliki,

•	 Koty,
•	 Psy.

Zwierzęta dzikie:
•	 Lis,
•	 Dzik,
•	 Sarna,
•	 Jeleń,
•	 Zając,
•	 Bobry.
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Nowoczesna Dobroteka powstała w zaledwie rok.
 W mieście stolarzy zbudowano nowoczesny pawilon meblarski z betonu i szkła. 
Dobroteka to pierwszy w Polsce salon meblowy łączący funkcje handlowo-edukacyj-
no-badawcze. Wewnątrz eksponowane są wyroby polskich firm z okolic Dobrodzie-
nia, prezentujące najnowsze trendy.
 - Nim jednak  zostały wbite pierwsze łopaty pod budowę, jeździliśmy po Europie 
i szukaliśmy ciekawych rozwiązań – mówi Rafał Desczyk, dyrektor projektu.  - Po to 
tylko, by wymyślić nowatorską formułę. I mogę powiedzieć, że udało się. Dobroteka 
jest jedynym tego typu obiektem w Polsce, a może i w Europie. Teraz niekoniecznie 
trzeba jechać do Mediolanu, Berlina czy Paryża, by zobaczyć najpiękniejsze i nieko-
niecznie najdroższe rozwiązania branży meblarskiej.
 Autorami obiektu są architekci z Pracowni Projektowej M Point z Lublińca, a pomy-
słodawcami właściciele i założyciele Dobroteki, Rafał Desczyk, Sebastian Kler i Piotr Kler. 
Jednak sukces ma wielu ojców. Praktycznie każda firma - której meble możemy oglądać 
w Dobrotece - dołożyła swoją cegiełkę, by zbudować ten nowoczesny salon. 
 Niezwykły jest nawet sam budynek - architektoniczna nowoczesność wraz z my-
śleniem ekologicznym. W całym gmachu nie znajdziemy ani jednej żarówki. Wewnątrz 
i na zewnątrz Dobroteki jest wyłącznie oświetlenie LED. Partner Dobroteki - marka 
Philips, zaproponowała najnowocześniejszy system oświetlenia. Podczas budowy za-
stosowano również geotermalny system chłodząco-grzewczy.

Co tutaj spotkamy?
 Po wejściu do Dobroteki klient od razu staje przed stoiskiem firmy Kler - najwięk-
szego udziałowca tego przedsięwzięcia - która wystawia swoje nowości.
 – Także te, które w najbliższych dniach prezentowane będą na najważniejszych me-
blowych targach  iSaloni w Mediolanie – mówi Anna Bukartyk, manager marketingu.
 Idąc dalej odwiedzimy firmę Calligariss z Włoch, niemiecką Hulste, Vero pocho-
dzącą z Lublińca i dobrodzieńskie Meblenowak. Niemiecka marka Haba i francuska 
Southon to unikalne pomysły na pokoje dziecięce. Znajdziemy tutaj również firmę 
Lissy z Błachowa, która przedstawia nowoczesne stoły bilardowe
 - W Dobrotece przedstawiamy dwie koncepcje - mówi Janusz Lissy, właściciel 
firmy Lissy. – Pierwsza to klubowe pomieszczenie z barem, z dartem, z szachami i ze 
stołami do pokera. Druga alternatywa to pokój familijny z kinem domowym, Playsta-
tion i piłkarzykami. Znajduje się tu też  nasz stół bilardowy, który zdobył Perłę Powiatu 
Oleskiego i niedawno uznany został również za najlepszy produkt na Opolszczyźnie.

Znajdziemy tutaj również specjalistę od mebli kuchennych - firmę Halupczok.
 - Szyte są na wymiar i prezentują najnowsze trendy   -   mówi Grzegorz Libera 
z firmy Halupczok – Łączymy na przykład naturalny formir z ceramiką. Szukamy też 
szeregu rozwiązań, jeśli chodzi o wysokości szafek czy wszelkie kuchenne akcesoria.

Nowoczesne i unikatowe
 Całość zajmuje 2300 m². Mimo tak bogatej oferty wielu firm, nie wszystko zajmu-
je część handlowa. Znajdziemy tutaj również:
•	 multimedialny salonik historyczny prezentujący dzieje dobrodzieńskiego rzemiosła, 
•	 galeria wystaw artystycznych z projektami najzdolniejszych studentów, 
•	 specjalistyczna czytelnia, 
•	 multimedialne audytorium, 
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•	 wzorcownia wyposażona w katalogi i próbniki,
•	 część przeznaczona na warsztaty artystyczne i wykłady,
•	 bistro.

 Znajduje się tutaj jedyny w Polsce i jeden z trzech w Europie monitor, na którym 
przedstawiony jest rozwój naszego regionu. Są też elektroniczne pocztówki przedsta-
wiające stary Dobrodzień i typowo śląski mebel - byfyj.
 Kilka kroków dalej kolejny ekran, który włącza się w chwili podejścia. Wyświetla-
ne są na nim filmy związane z bogatą historią Dobrodzienia.
 Jest też wzorcownia z katalogami, próbnikami i cennikami producentów. Przy-
gotowana z myślą o architektach, którzy właśnie w tym miejscu będą mogli spotykać 
się ze swoimi klientami. Idąc dalej, czytelnia z prasą i literaturą oraz pomieszczenie na 
warsztaty artystyczne. Następnie sala audytoryjna z wyposażeniem multimedialnym, 
przystosowana na wykłady i warsztaty.
 Znajduje się tu także największy w Polsce i prawdopodobnie Europie tapicerowa-
ny mebel relaksacyjny. Został zaprojektowany na specjalne zamówienie i wykonany 
w pracowni firmy Kler. Innym skupiającym uwagę przedmiotem jest wielki kokon-
-huśtawka, zawieszona na kilkumetrowej linie, wyłożony w środku poduchami.

Co się tutaj dzieje?
Od chwili powstania w Dobrotece mają miejsce różne wydarzenia nie koniecznie 
związane z meblarstwem. Przykładem takich przedsięwzięć mogą być:
•	 Konkurs „Szkatułka Marzeń” 
•	 Warsztaty plastyczne
•	 Zajęcia z papieroplastyki
•	 Warsztaty w języku angielskim 
•	 Spotkania z młodzieżą szkolną
•	 Spotkanie z przedstawicielami Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa
•	 Konkurs „ Wizja wypoczynku”

Perła dobrodzieńskiej architektury
 Wjeżdżając do każdego dużego miasta jesteśmy przyzwyczajeni do widoku wielopię-
trowych, oświetlonych budynków. W skali gminy Dobrodzień, a nawet powiatu oleskiego 
to niezwykła rzadkość. Dobroteka jest wyróżniającym się w tym regionie budynkiem. Ja-
dąc obwodnicą przy wjeździe do miasta każdy zauważy ten „stolarski pałac”. Ciemna beto-
nowo-szklana bryła jest ewenementem nie tylko na skalę powiatu, ale również całej Polski. 
Wieczorem całość jest oświetlona, co jakiś czas zmieniając kolor. 
 - Dobroteka to połączenie rzemiosła, które ma w Dobrodzieniu swoje tradycje od 
dwustu lat ze współczesnymi rozwiązaniami technologicznymi – podsumowuje Rafał 
Desczyk. – Te dwie składowe chcemy połączyć w jedną całość i w ten sposób być może 
otworzyć nowy rozdział rozwoju rzemiosła.  

Bibliografia:
 - www.designaliveawards.com/artykul/miejsca/w-dobrodzieniu-wystartowala-dobroteka
 - www.dobroteka.pl/
 - www.gazetylokalne.pl/a/dobrodzien-zasluzyl-na-luksusowa-dobroteke/print
 - www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120419/POWIAT08/120419362
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„Szkoła w Gosławicach”
Autor: Dominika Wojcik

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik
 

 Od urodzenia jestem mieszkanką 
Gosławic. Pamiętam, jak jako mała 
dziewczynka, bardzo chciałam chodzić 
do szkoły, o której opowiem w mojej pra-
cy. Instytucja ta, jest bardzo mocno wpi-
sana w życie mojej rodziny. Mój dziadek 
i moja ciocia pracowali w tej szkole, a moi 
rodzice są jej absolwentami. 
 Szkoła ta jest bardzo ważna dla 
mieszkańców Gosławic chociażby dlate-

go, że większość z nich do niej uczęszczała. Obiekt jest wpisany w historię wsi, jak 
i w życie każdego mieszkańca i to skłoniło mnie do napisania tej pracy. 

Jak to się zaczęło, czyli krótka historia szkoły w Gosławicach..
 W czerwcu 1963 roku podjęto decyzję o utworzeniu Szkoły Rachunkowości Rol-
nej w Gosławicach. Budynek, w którym miała powstać, był dawną szkołą podstawową 
wybudowaną w latach 1934/35. Obiekt ten od 5 lat stał bezużytecznie i został bez-
prawnie zamieszkany przez lokatora. Budynek był w opłakanym stanie, lecz nawet to 
nie zniechęciło Pani dyrektor Wandy Brodackiej-Lepszy. W ciągu 3 miesięcy prze-
prowadziła kapitalny remont, zorganizowała nabór młodzieży oraz zgromadziła kadrę 
nauczycielską i pracowników szkoły. 
 W dniu 10 października odbyło się uroczyste otwarcie szkoły. Pojawiły się na nim 
ważne osobowości m.in. wizytator Oddziału Oświaty Rolniczej mgr Eustachy Zgryz, 
dyrektor POM w Dobrodzieniu. Była to jedyna tego rodzaju szkoła na całym Śląsku. 
Uczęszczały do niej głównie dziewczęta. 
 Szkoła kształciła pracowników księgowości RSP, Kółek Rolniczych i innych insty-
tucji przedstawiających rolnictwo. Uczono tu nie tylko przedmiotów ściśle związanych 
z rolnictwem. Uczono także pisania na maszynie, biurowości, finansowania oraz kore-
spondencji, wiadomości prywatnych i księgowości rolniczej. 
 W 1971 roku szkołę przemianowano na Zasadniczą Szkołę Rolniczo-Drobiarską, 
kształcącą w zawodzie rolnik-drobiarz. Rozwiązana została w 1978 roku. Na stanowi-
sku dyrektora szkoły byli: 1963-1974 Wanda Brodacka-Lepszy, od1974-76 Wiesław 
Krasoń, a od 1976 Kazimierz Bromer. 
 Zespół szkół Rolniczych w Gosławicach został utworzony 1.09.1982 roku. Dyrek-
torem został Kazimierz Bromer a jego zastępcą Anna Barowicz. W latach 1982-1989 
trwała rozbudowa szkoły. Dobudowano od strony północnej skrzydła, ale zachowano 
jednolity poziom korytarzy. W wyniku rozbudowy uzyskano trzy pełne sale klaso-
we: historii, języka polskiego i matematyki oraz cztery klasopracownie: chemii, fizyki, 
ekonomiki i biologii. Szkoła wzbogaciła się również o ubikacje na parterze i piętrze, 
salę gimnastyczną, pomieszczenia na szatnię, magazynki, pracownię szycia, nową 
kotłownię oraz do trójczłonowych garaży dobudowano jeszcze pięć pomieszczeń.  
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Szkoła ciągle się rozwijała…
 Zespół Szkół Rolniczych miał do zaoferowania możliwość kształcenia w następu-
jących typach szkół: Liceum Rolnicze, Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szkoła Rolni-
cza, Liceum Zawodowe, specjalność- gospodarstwo domowe z ukierunkowaniem na 
agroturyzm, Liceum Techniczne i Liceum Agrobiznesu. 
 Aby dowiedzieć się szczegółowych informacji, które pomogłyby mi w napisaniu 
tej pracy, udałam się do Pani mgr Elżbiety Gromczyk absolwentki szkoły w Gosławi-
cach i jednocześnie zastępcy dyrektora w ZSP w Dobrodzieniu. 
 - W Gosławicach uczyliśmy się tak, jak w każdej innej szkole średniej: przedmio-
tów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, zdawaliśmy matury, ale wiemy 
też, że przedmioty zawodowe były dla nas progiem niełatwym do pokonania. Taka jest 
rola każdej szkoły- uczyć – mówi Pani Elżbieta Gromczyk zastępca dyrektora w ZSP 
w Dobrodzieniu i absolwentka tejże szkoły. - Jednak w Gosławicach nauczyliśmy się 
jeszcze czegoś ważnego: szacunku do drugiego człowieka, życzliwości, otwarcia na lu-
dzi i na cały świat - dodaje. 
 Szkoła cieszyła się bardzo dużą popularnością. Uczęszczało do niej bardzo dużo 
okolicznej młodzieży. Dojeżdżali nawet z odległych miejscowości: Lublińca, Lisowa, 
Wędziny, Sierakowa, Zborowskiego, Skierniewic, Ciasnej, Lisowic, Zębowic oraz Za-
krzowa Turawskiego. Umożliwiało to dobre połączenie komunikacyjne, czego w dzi-
siejszych czasach brakuje. 
 Zmiany gospodarcze i społeczne w latach 1998-2002 sprawiły, że do szkoły 
uczęszczało coraz mniej uczniów. Reforma administracyjna i reforma przeprowadzo-
na w szkolnictwie przyczyniły się do zmian w placówce. 
 1.09.2002 roku Zespół Szkół Rolniczych przemianowano na Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych, a od 1.09.2004 ZSP Gosławice został włączony do ZSP w Dobrodzie-
niu. Dyrektorem szkoły został Andrzej Dziemba. Od tamtej pory nauka obywała się 
w dwóch budynkach. Młodzież uczyła się w Technikum Agrobiznesu, Technikum Ar-
chitektury Krajobrazu, Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Technicznym oraz Tech-
nikum Technologii Żywności. 
 1.09.2008r. szkołę w Gosławicach zamknięto a młodzież kończyła naukę w ZSP  
w Dobrodzieniu. Budynek natomiast został pusty i niezagospodarowany. 

Historia zatoczyła więc koło… 
 Dane statystyczne
 - Ewidencja Wieczorowego technikum Rolniczego obejmuje 657 uczniów, osobą 
z numer 1 jest Pani Adamska Lidia rocznik 1974-1977, osobą o numerze ewidencyj-
nym 657 jest Pan Pawełczyk Piotr rocznik 1995-1998. Zespół Szkół Rolniczych rozpo-
czyna się od nazwiska Biankowska Edeltrauda rocznik 1979-1983 (4-ro letnie Liceum 
Rolnicze), numer tysięczny zaszczytnie został przypisany przy nazwisku Witek Mał-
gorzata 1995-2000 (5-cio letnie Technikum Rolnicze). Ostatni 1374 numer ewidencyj-
ny Zespołu szkół Rolniczych w Gosławicach nosi Pani Bryłka Magdalena 2001-2004 
(4-letnie Liceum Techniczne). Od roku 2004 powstaje ZSP Dobrodzień, numer 1 przy-
padł Bergier Annie i każda następną osoba powiększa już liczbę ewidencyjną Zespołu 
Szkół w Dobrodzieniu - mówi P. Elżbieta Gromczyk. 
 Słowa te obrazują, jak wielu uczniów opuściły mury tej szkoły. Jej absolwenci pra-
cują w urzędach, szkołach, bankach, prowadzą gospodarstwa, pracują także na Uni-
wersytecie Opolskim. 
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Wiele planów.. 
 Od razu po przeniesieniu szkoły z Gosławic do Dobrodzienia, pojawiło się dużo 
pomysłów, w jaki sposób zagospodarować ten obiekt. Planowano otworzyć w tym bu-
dynku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Mieszkańcy Gosławic nie zgodzili się jednak 
na takie rozwiązanie. Skutkowało to tym, że plany pozostały tylko planami. 
 Następnym pomysłem na zagospodarowanie tego obiektu, było otwarcie domu 
spokojnej starości. Ten plan również nie został zrealizowany. Tym razem mieszkańcy 
nie sprzeciwiali się, jednak obiekt w dalszym ciągu pozostał pusty. 

I Zjazd Absolwentów Szkół Średnich Gosławic...
 Dnia 6.10.2012 odbył się I Zjazd Absolwentów Gosławic z okazji 30-lecia utwo-
rzenia Zespołu Szkół Rolniczych. Absolwenci na samym początku zjazdu odwiedzili 
ZSP w Dobrodzieniu. Następnie w Kościele Św. Marii Magdaleny, odbyła się uroczysta 
Msza Św. W następnym punkcie programu znalazła się uroczysta akademia, po której 
wszyscy zebrani udali się na posiłek do restauracji Park Hotel w Dobrodzieniu. Po 
skończonym posiłku Absolwenci udali się do Szkoły w Gosławicach, gdzie większość 
przywoływała swoje „szkolne wspomnienia”. Po wielu chwilach radości i wzruszenia 
związanymi z przywoływanymi wspomnieniami, wszyscy zebrani udali się do restau-
racji Park Hotel, gdzie odbył się Bal Absolwenta. 
 - Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest darem, ale też zawsze jest jakiś ciąg dal-
szy, który okazuje się ważny. I tak kiedyś przed laty darem było spotkanie każdego z nas 
w szkole w Gosławicach. Wszyscy pamiętamy budynek tonący w zieleni, gustownie urzą-
dzone klasy, praktyki, wycieczki i życzliwych nauczycieli - mówi Pani mgr Elżbieta Grom-
czyk, absolwentka Szkoły w Gosławicach wspominając chwile spędzone w ZSR. 
 Szkoła wprawdzie już nie istnieje, jednak jej absolwenci z chęcią powracają do 
wspomnień z dawnych lat… 

Bibliografia
 - Koza K., Rozwój Szkolnictwa Rolniczego na ziemi Lublinieckiej, Gosławice 1998
 - Rozmowa z Panią mgr Elżbietą Gromczyk, wicedyrektor ZSP w Dobrodzieniu. 

„ JEDYNA TAKA – WESOŁA I BEZPIECZNA SZKOŁA !”
Autor: Faustyna Kandora

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Niewątpliwie każdemu szkoła kojarzy się tyl-
ko z nauką, nudą i monotonią. Jednak jest taka 
jedna szkoła… Publiczne Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Dobrodzieniu to szkoła, gdzie wciąż 
się coś dzieje. Liczy ona zaledwie 303 uczniów, za-
mieszkujących 19-ście miejscowości na terenie 
gminy Dobrodzień. Gimnazjum jest bardzo ak-
tywne społecznie. Bierze udział w różnych pro-
jektach, wesoło obchodzi każde święta i dni oko-
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licznościowe. Dyrekcja szkoły, nauczyciele i samorząd uczniowski organizuje 
konkursy, apele i ciekawe zajęcia dla całej społeczności szkolnej, aby zwykłe szare dni 
zamienić w pełne radości i szczęścia, a przy tym nauki!

SZKOŁA ZASYPANA PROJEKTAMI – 
 Nasza szkoła bierze udział w każdym możliwym projekcie. Angażuję szkołę w te 
projekty, ponieważ pragnę, aby uczniowie stali się kreatywnymi, twórczymi i otwarty-
mi na społeczeństwo ludźmi. Projekty umożliwiają uczniom stanie się takim człowie-
kiem, a także poznanie świata i własnego otoczenia – mówi dyrektor szkoły mgr Aneta 
Dzikowicz.
 W ciągu ostatnich trzech lat gimnazjum zrealizowało mnóstwo projektów takich 
jak: „Matematyka innego wymiaru”, „OpolskaeSzkoła szkołą ku przyszłości”, „Odkry-
waćieznane, tworzyć nowe- program rozwijania zainteresowań fizyką”, „Nowetechno-
logie na usługach edukacji- projekt informatyczny” oraz kilka innych.
 Trzy lata temu, kiedy uczęszczałam do pierwszej klasy miałam okazje wziąć udział 
w projekcie pt. ”Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji klu-
czowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 
2010/2011”. Projekt polegał na tym, że w czasie ferii wyjechaliśmy na tydzień w góry. 
Uczyliśmy się tam jazdy na nartach oraz organizowano nam zajęcia z różnych cieka-
wych dziedzin m.in. z plastyki, j. polskiego oraz zajęcia psychologiczne. Projekt był dla 
mnie niezwykłym przeżyciem, gdyż po raz pierwszy mogłam zjechać na nartach.
 „Korba” to projekt, który obejmuje cztery województwa: śląskie, opolskie, dol-
nośląskie oraz małopolskie. Projekt ma na celu kształcenie aktywnej społecznie mło-
dzieży, przyszłych liderów grup. W tym roku udział w projekcie wzięły dwie uczennice 
klasy trzeciej. Musiały one zaliczyć kilka warsztatów i obóz, aby następnie móc zor-
ganizować własny projekt w swojej miejscowości – w Pludrach. -Założyłyśmy „Mło-
dzieżowy Klub Żółwik”, zorganizowałyśmy zajęcia integracyjne dla wszystkich klas na-
szego gimnazjum oraz na przerwach prowadziłyśmy naukę tańca belgijskiego- mówi 
korbowiczka Michalina Czudaj. 
 Na uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji projektu z pośród 85 finalistów 
nasze dziewczyny oficjalnie zostały ogłoszone liderkami „Korby” 2012 i nagrodzone za 
jeden z najlepiej zrealizowanych projektów. 
 „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” to konkurs dla szkół takich jak nasza, 
w których wciąż się coś dzieje. Na początku roku szkolnego – we wrześniu- nasze gim-
nazjum wzięło udział w tym konkursie. W związku z tym musieliśmy sprostać 9 za-
daniom narzuconym z góry oraz jednemu dodatkowemu. W gimnazjum od początku 
roku działo się naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Organizowano nam liczne pogadan-
ki z funkcjonariuszem policji, straży pożarnej oraz służbą zdrowia, aby uświadomić 
młodzież, co należy zrobić w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Odwiedził nas 
także psycholog z Ameryki pan Mark Schaufler, który opowiadał nam o tym jak radzić 
sobie z emocjami oraz pan Tomasz Bieniek - niepełnosprawnym mężczyzna opowia-
dający o swoim życiu i pewności siebie. Mieliśmy zajęcia z studentami resocjalizacji 
oraz z sędzią, który omówił nam kodeks karny. Oprócz tego przeprowadzano wiele 
lekcji na temat bezpieczeństwa, szacunku i godności człowieka. Zorganizowano mnó-
stwo konkursów plastycznych i literackich. W lutym, aby podsumować nasz udział 
w projekcie odbył się „Dzień przeciw przemocy”, w którym pani psycholog uczyła nas 
jak asertywnie i prawidłowo radzić sobie z przemocą fizyczną i psychiczną. Projekt 
miał na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami, zasadami, sposobami 
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radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach oraz uświadomienie ich od czego zależy 
nasze bezpieczeństwo. Był to naprawdę miły i interesujący czas dla całej społeczności 
szkolnej. - Konkurs zakończył się w marcu. W naszym gimnazjum był on przeprowa-
dzony na bardzo wysokim poziomie. Czekamy na wyniki z Warszawy. Mam nadzieję, 
że uda nam się wygrać i otrzymać certyfikat – mówi dyrektor szkoły mgr Aneta Dziko-
wicz. I udało się. 17 kwietnia do naszego gimnazjum dotarł certyfikat „BEZPIECZNEJ 
SZKOŁY”. Bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni z tego wyróżnienia !

UCZNIOWIE NA MEDAL
  W maju 2012 roku w naszym gimnazjum odbyła się poważna debata politycz-
na pod hasłem „Porozmawiajmy o demokracji”. W debacie udział wzięli uczniowie 
gimnazjum, którzy podzieleni byli na lewice, prawice i zwolenników liberalizmu. Za-
proszono także polskich posłów z różnych partii politycznych, z którymi mogliśmy 
podyskutować. Rozmawialiśmy na tematy polityczne takie jak: 6-latki w szkole, in-vi-
tro, aborcja, związki homoseksualne. Dla nas młodzieży były to tematy bardzo trudne. 
Jednak poradziliśmy sobie i pokazaliśmy wszystkim, że młodzież także interesuje się 
problemami i życiem państwa. Udowodniliśmy, że potrafimy z szacunkiem i na po-
ważnie rozmawiać o swoich poglądach. Uczczeniem udanej debaty był jednodniowy 
wyjazd do Warszawy, aby zwiedzić sejm z obecną na debacie panią poseł Janiną Okrą-
gły.
 Wolontariat w naszej szkole funkcjonuje od wielu lat. W wolontariacie, do którego 
należę działa ponad 40 wolontariuszy. Udzielamy się w zbiórkach i akcjach charytatyw-
nych np. WOŚP, odwiedzamy starsze, schorowane osoby w ZOL-u, współpracujemy 
z „Stowarzyszeniem Dobrodzień Potrzebującym”, pomagamy w organizacji festynów 
i angażujemy się w życie szkoły. Robimy mnóstwo rzeczy, by pomagać innym, bo spra-
wia nam to przyjemność. Pełno nas wszędzie. Wzięliśmy udział w konkursie „Ośmiu 
wspaniałych”, który przeznaczony jest dla udzielających się społecznie wolontariuszy. 
Podczas podsumowania konkursu zostaliśmy wyróżnieni, z czego bardzo się cieszymy. 
-Jesteście niezastąpieni. Dziękuję Wam, że zawsze mogę na was liczyć i nigdy nie za-
wiodłyście mnie- powtarzała nam nasza opiekunka mgr Sylwia Krafczyk przed każdą 
akcją i zbiórką.
 
CO SŁYCHAĆ ZA GRANICĄ?
 Od kilku lat uczestniczymy w wymianie polsko-ukraińskiej z Gimnazjum 
w Czortkowie. Wtedy wybrana grupa uczniów z opiekunami wyjeżdża na Ukrainę 
do Czortkowa. Młodzież ma okazję poznać się nawzajem, zaprzyjaźnić, zapoznać się 
z językiem i kulturą tamtych ludzi. Po pewnym czasie to my zapraszamy naszych zna-
jomych z Ukrainy, którzy mogą poznać nasz kraj, tradycje i język polski. Taka wy-
miana jest naprawdę miłym doświadczeniem, przeżyciem, a przede wszystkim nauką 
tolerancji względem innej narodowości. 
 eTwinning to akcja promująca współpracę szkół w Europie. Szkoły z różnych 
państw angażujące się w ten program nawiązują ze sobą kontakt, współpracują i reali-
zują razem różne projekty, zadania.
 -W tym roku realizowaliśmy wspólny projekt „Happy European Day of Langu-
age”. Każda szkoła musiała wykonać pocztówki, wypisać na nich życzenia w swoim 
ojczystym języku i wysłać w Europę-do wszystkich szkół zaangażowanych w akcję. 
Wysłaliśmy ponad 50 kartek. Otrzymaliśmy również pocztówki od innych szkół z całej 
Europy. Następne zdanie polegało na tym, że nasi uczniowie musieli zaśpiewać ja-
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kiś ludowy utwór po polsku. Wybraliśmy „Szła dzieweczka”. Następnie umieściłam 
nagranie na stronie eTwinningu, gdzie znalazły się również utwory z innych państw. 
Wybraliśmy jedną z znajdujących się tam zagranicznych piosenek i również nagrali-
śmy. Tak samo postępowała każda inna europejska szkoła. Miało to na celu zapoznanie 
i współpracę młodzieży z innymi państwami europejskimi - mówi odpowiedzialna 
i zaangażowana w akcję mgr Elżbieta Borkowska.
 Tradycją naszej szkoły stały się coroczne wycieczki zagraniczne. Wiem, że gim-
nazjaliści mieli okazję być już we Włoszech, Francji, Chorwacji oraz Hiszpanii. Ja 
wzięłam udział w wycieczce do Hiszpanii. Była to dla mnie niesamowita przygoda. 
Zwiedzenie Barcelony było moim marzeniem, a to gimnazjum dało mi możliwość jego 
spełnienia. Słońce, morze, przyjaciele… Nigdy nie pomyślałabym, że taka przyjem-
ność może mnie spotkać w szkole. A jednak, bo ta szkoła i tworzący ją ludzie są wyjąt-
kowi i jedyni w swoim rodzaju !

 DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 W naszym gimnazjum samorząd uczniowski funkcjonuje od wielu lat. Opiekę nad 
nim sprawuje mgr Wioletta Mazurek oraz mgr Ewa Chawełka Na początku roku szkolne-
go po tygodniowej kampanii wyborczej odbyły się wybory na przewodniczącą samorzą-
du uczniowskiego. Każdy uczeń i pracownik szkoły miał prawo oddać swój głos na jedną 
z czterech kandydatek. Ja także wystartowałam w wyborach. Otrzymałam najwięcej głosów 
i miałam zaszczyt zostać przewodniczącą samorządu uczniowskiego na rok 2012/2013. 
Jednak co się z tym wiąże? Czy funkcja przewodniczącej to łatwe zadanie?
 Na poczatku mojej pracy w samorządzie uczniowskim utworzyłyśmy cztery sek-
cje: kulturalną odpowiedzialną za organizację dni okolicznościowych; „bezpiecznej 
szkoły” odpowiedzialną za porządek, bezpieczeństwo i organizację pogadanek dla in-
nych uczniów; muzyczną odpowiedzialną za umilanie nam przerw poprzez odtwarza-
nie muzyki na holu oraz sąd koleżeński, którego zadaniem jest sprawiedliwe karanie 
i nagradzanie uczniów. 
 14 października 2012 w naszej szkole jak, co roku odbył się Dzień Edukacji Naro-
dowej. Z tej okazji koło teatralne pod okiem mgr Teresy Werner przygotowało przed-
stawianie, aby podziękować wszystkim pedagogom za nauczanie i wychowywanie 
młodzieży. Złożyłyśmy wtedy życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły oraz ob-
darzyliśmy ich kwiatami i dyplomami, wyrażającymi naszą wdzięczność za trud wkła-
dany w nasza naukę i wychowanie.
 Zorganizowałyśmy dwie dyskoteki. Jedna odbyła się we listopadzie z okazji Andrze-
jek, a druga pod koniec stycznia. Podczas zabawy każdy mógł odetchnąć i zrobić sobie 
wolne od nauki. Wszyscy szaleli, wygłupiali się i tańczyli przy muzyce. Każdy dobrze się 
bawił Porządku i bezpieczeństwa podczas zabawy pilnowali nauczyciele i rodzice. 
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia 21 grudnia podczas wigilii szkolnej odbył 
się finał konkursu na najpiękniej wykonaną kolędę. Po wcześniejszych eliminacjach 
w konkursie udział wzięły klasy 1a, 2c oraz 3b. Wszyscy uczestnicy bardzo się starali, 
aby wypaść jak najlepiej, bo każdy chciał wygrać. Walka o pierwsze miejsce była za-
cięta. Jednak wygrać mogła tylko jedna, najlepsza, niezwyciężona klasa. Po prezentacji 
utworów jury dokonało jednogłośnego wyboru. Konkurs wygrała klasa 3b wykonując 
przepiękną, radosną piosenkę „Świeć gwiazdeczko mała świeć” zespołu Arka Noego. 
Za ten piękny występ i zdobycie pierwszego miejsca klasa została nagrodzona grom-
ki brawami i wyjazdem na kręgielnię. Wigilia była dla wszystkich bardzo radosnym 
dniem, w którym każdy wobec siebie był życzliwy i uśmiechnięty.
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 -Z okazji tegorocznych walentynek wraz ze sekcją kulturalną zorganizowałyśmy 
konkurs piosenki o miłości. Sprzedawałyśmy własnoręcznie wykonane kartki walen-
tynkowe, z który dochód przekazany został na organizacje naszego największego świę-
ta Dnia Samorządności oraz zaczęła funkcjonować poczta walentynkowa- powiedzia-
ła Maja Pilarska, sekretarz samorządu uczniowskiego.
 Z okazji dnia kobiet męska cześć grona pedagogicznego wraz z wszystkimi uczniami 
przygotowała dla kobiet i dziewczyn niespodziankę- konkurs karaoke. Był to wspaniały 
pomysł. Chłopcy ze wszystkich klas mieli za zadanie przygotowanie jednego utworu na 
cześć wszystkich kobiet. Najczęściej powtarzającą się piosenką był utwór zespołu Week-
end „Ja uwielbiam ją”. Po podsumowaniu głosów kobiet zasiadających w jury konkurs 
wygrała klasa 3e wykonując utwór grupy Masters „Szukam dziewczyny”. 
 21 marca w dzień wiosny odbył się długo wyczekiwany przez nas Dzień Samo-
rządności powiązany z Dniem Unii Europejskiej. Do tego dnia przygotowywałyśmy 
się bardzo długo. Tego dnia władzę mieli uczniowie. Każda klasa miała za zadanie za-
prezentowanie kultury i obyczajów jednego z krajów należących do Unii Europejskiej. 
Bardziej zabawną częścią tego dnia był występ naszego szkolnego kabaretu, wybory 
Miss Wiosny 2013, Randka w Ciemno oraz Mam Talent. Odbyła się także Familiada, 
w której udział wzięli nauczyciele kontra uczniowie. To była zacięta rywalizacja. Tele-
turniej oczywiście wygrali nauczyciele. Jednak nagrodę, czyli „dzień bez pytania” zgar-
nęli uczniowie. Następnie pani dyrektor podsumowała całą uroczystość i nagrodziła 
uczniów, którzy na to zasłużyli. Na zakończenie odbył się koncert zespołu „Red Row”. 
Był to cudowny, pełen wrażeń i bardzo udany dzień!
 -Przyznam, że w tym roku jestem naprawdę bardzo zadowolona z działalności Sa-
morządu Uczniowskiego. Jeszcze nigdy tyle się nie działo w naszej szkole. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem. Jednak oczekiwałabym większego zaangażowania wszystkich 
uczniów w życie naszej szkoły- mówi mgr. Aneta Dzikowicz.

SPORT I NAUKA
 W naszej szkole od trzech lat tworzone są klasy sportowe, dzięki którym nasze 
gimnazjum jest na wysokim szczeblu sportowym. Możemy się poszczycić naszymi 
sportowcami, gdyż zdobywają oni bardzo wysokie pozycje na zawodach szczególnie 
w kategoriach: piłka nożna, biegi oraz pływanie.
 Zimą co roku odbywa się szkolny turniej piłki koszykowej i siatkowej. Każda klasa 
ma za zadanie wystawienie damskiej i męskiej reprezentacji do obu dyscyplin. Co jakiś 
czas organizujemy także ciekawe mecze koszykówki - nauczyciele kontra uczniowie. 
 Z ciekawości zapytałam panią dyrektor: Czy jest pani dumna z osiągnięć sporto-
wych naszych uczniów? Odpowiedziała „Oczywiście! Jestem bardzo dumna z każdego 
ich sukcesu i zawsze ich wspieram. Jednak przykro mi, gdy nie zawsze się udaje i od-
noszą porażki.” Myślę, że mając takie wsparcie dyrekcji nasi sportowcy nigdy się nie 
poddadzą i zawsze będą walczyć do końca. 
 Oprócz osiągnięć sportowych odnosimy bardzo dobre wyniki w nauce. 
Przeprowadzane są u nas konkursy przedmiotowe, plastyczne, recytatorskie, literackie, 
muzyczne, konkurs strażacki i wiele innych konkursów pozaszkolnych. 
- Uważam, że z nauką w naszej szkole nie jest najgorzej, ale zawsze mogłoby być 
lepiej- mówi mgr Aneta Dzikowicz. 
 14 marca w dzień liczby „pi” w naszej szkole organizowany jest konkurs matema-
tyczny o „Laur Marii”. Wtedy zapraszamy gimnazjum z Zębowic i zacięcie walczymy 
o wygraną.
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 W konkursie biologicznym „Żyję zdrowo w przyjaźni z przyrodą” udział wzięły 
trzy uczennice klasy trzeciej. Jedna z nich zdobyła drugie miejsce na ponad 20 osób, 
a dwie pozostałe otrzymały wyróżnienie. Jest to naprawdę duże osiągnięcie. 
 W tym roku uczniowie wzięli udział w konkursie „Kurs na zysk” organizowanym 
przez Bank Spółdzielczy. Mimo, że konkurs był bardzo trudny jak dla gimnazjalistów 
to cztery uczennice naszego gimnazjum znalazły się w półfinale.
 -W tym roku wzięłam udział w wielu konkursach. Były to konkursy przedmio-
towe z języka polskiego, fizyki oraz matematyki. Przygotowywałam się także do die-
cezjalnego konkursu religijnego, który udało mi się wygrać i zostałam jego laureatką. 
Wzięłam udział w szkolnym konkursie matematycznym o „Laur Marii” oraz w ekono-
micznym konkursie „Kurs na zysk”. Należę także do Młodzieżowego Uczniowskiego 
Klubu Siatkówki Dziewcząt. Stwierdzam, że to gimnazjum dało mi naprawdę wiele 
możliwości, aby poszerzyć moją wiedzę i osiągnąć tak ogromne sukcesy w różnych 
dziedzinach – mówi Patrycja Macioł, uczennica klasy 3b.
 Biorąc udział w tak licznych projektach i konkursach na różnych szczeblach 
uczniowie promują nie tylko naszą szkołę, ale również gminę i powiat.
 Potwierdzam, że to, co dzieje się w tej szkole dobrze wpływa na człowieka. Nigdy 
nie myślałam, że na pozór taka zwyczajna szkoła może mnie tak zmienić i wzbudzić 
we mnie ambicję i otwartość na świat. Jestem szczęśliwa, że mogę chodzić do takiego 
gimnazjum, które daje uczniom tyle możliwości. Przyznaję, że Publiczne Gimnazjum 
w Dobrodzieniu jest naprawdę ciekawym miejscem, które warto odwiedzić i, którego 
nie chce się opuszczać!

 Praca napisana na podstawie:
 - Własnych spostrzeżeń i doświadczenia.
 - Wywiadu z dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Dobodzeniu mgr Anetą Dzikowicz.
 - Wypowiedzi nauczycieli i uczniów PG w Dobrodzieniu.

„KLUB PŁYWACKI VEGA W DOBRODZIENIU”
Autor: Patrycja Otrzonsek

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Woda jest środowiskiem obcym 
człowiekowi. Pływanie zawsze postrzega-
no jako umiejętność wyróżniającą czło-
wieka i czynienie go niezwykłym.
 Pływalnię miejską w Dobrodzieniu 
budowano w latach 1999-2001. Oficjalne 
otwarcie nastąpiło w 2001 roku. Pomysło-
dawcą projektu był Komitet Obywatelski 
Ślązaków.
 Sekcja pływacka „Vega” rozpoczęła 
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swoją działalność z inicjatywy dwóch gimnazjalistek, Magdy Proft i Kai Koszil. Dziew-
czyny marzyły o profesjonalnym trenowaniu, tak więc w 2003 roku powstał klub. Jego 
pierwszymi trenerami byli ratownik, pan Marek Kot oraz nauczyciel wychowania fi-
zycznego, pan Tomasz Regner. Następnie klub prowadzili instruktorzy pływania, Wal-
demar i Jarosław Kryś oraz Rafał Krzyształowicz z Opola. Jednak w 2006 roku zatrud-
niono trenera zawodowego, wychowawcę mistrzów Europy, Związku Radzieckiego 
i Ukrainy, pana Olega Pyroga. To właśnie dzięki niemu zawodnicy zaczęli zdobywać 
medale i wyróżnienia.
 Pan Oleg przyjechał z Ukrainy i pracuje już 7 lat w dobrodzieńskim klubie. Jako 
pływak zajął 3 miejsce na Mistrzostwach Wojskowych ZSRR oraz był w Klasie Mi-
strzowskiej ZSRR. Jego podopieczni zajmowali wysokie miejsca na podium, m.in. 
Wicemistrzostwo ZSRR na 200 metrów stylem grzbietowym (Jelena Titarenko) oraz 
Rekord Europy na 200 oraz 400 metrów stylem zmiennym (Vladim Jarosuk).

Jak to się zaczęło?
 Aby wyłowić dzieci o predyspozycjach psychofizycznych, organizuje się kursy 
pływania w klasach III szkoły podstawowej. Dzieci uczęszczają na zajęcia cztery razy 
w tygodniu. W tym czasie uczą się podstawowych sposobów pływania. Zdolni pływa-
cy są zapraszani do klubu, gdzie rozwijają się pod względem kondycyjnym i siłowym. 

Treningi
 - Trenujemy codziennie od poniedziałku do soboty. Dochodzą do tego jeszcze 
wyjazdy na zawody i zgrupowania. Jest co robić- odpowiada Joasia Kapela, zawodnicz-
ka klubu „Vega”. Pływanie to bardzo piękny, ale niezwykle wymagający sport. Nawet 
niewielkie przerwy powodują spadek formy. Dlatego ważna jest regularność i dyscy-
plina.
 - Zazwyczaj pływamy 5 kilometrów dziennie, ale zdarza się, że trener daje nam 
niezły wycisk- mówi Joasia. Oprócz zajęć w wodzie, zawodnicy trenują na powietrzu. 
W ten sposób dotleniają się, poprawiają swoją motoryczność oraz gibkość. Pan Oleg 
jest zwolennikiem „naturalnej medycyny”, dlatego odradza stosowania wszelkiego ro-
dzaju tabletek i wspomagaczy.
 - Pamiętam, jak przed zawodami musiałam pić sok z buraków. Był strasznie nie-
dobry, ale wyobrażałam sobie, że to sok z „Gumijagód” i pomogło- śmieje się Joasia. 
Wypracowanie formy trwa około dwóch lat. Ale te dwa lata muszą być naprawdę pra-
cowite. Trener jest w stanie perfekcyjnie określić, czy zawodnicy pływają dobrze, czy 
też nie. Daje cenne wskazówki, które często pomagają w poprawie życiowych rekor-
dów. Przypomina o ułożeniu rąk, nóg oraz całego ciała, ponieważ odpowiednia posta-
wa w wodzie jest niezbędna.

Dzień z życia pływaka
 Asia wstaje przed godziną 5.30. O 6 rano rozpoczyna się pierwszy trening. Trwa 
do godziny 8. Potem są lekcje w szkole. Joasia, tak jak inni pływacy, uczęszcza do klasy 
sportowej. Zajęcia na pływalni są tak zaplanowane, aby nie przeszkadzały w nauce. 
Następny trening rozpoczyna się o godzinie 16 i trwa 2 godziny. Potem pływacy mają 
wolne.
 - Mamy około 5 godzin wolnego. To czas na naukę i odpoczynek- mówi Asia. 
„Veganie” nie mają taryfy ulgowej. Muszą uczyć się tyle samo, ile rówieśnicy.
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Zawody
 Aby osiągać sukcesy nie wystarczy pilnie trenować. Trzeba wziąć udział w wielu 
wyścigach, aby nauczyć się przegrywać, wygrywać, walczyć ze strachem i tremą. Wte-
dy każdy poznaje samego siebie i ocenia swoje możliwości.
 - To niesamowite, jak bardzo adrenalina wpływa na organizm. Nawet kilka dni 
przed zawodami myślisz tylko o jednym. O wygranej. Tuż przed startem czujesz 
ogromny stres, czujesz na sobie wzrok tych wszystkich ludzi. W takich sytuacjach po-
trzebny jest trener. Pomaga się uspokoić i skupić na starcie- wyjaśnia Asia.

Zgrupowania
 Podstawowym celem obozów jest przygotowanie zawodników do Mistrzostw Pol-
ski. „Veganie” wyjeżdżają w wakacje, aby móc skupić się na treningach. Pływacy nie 
tylko doskonalą swoje umiejętności, ale także nawiązują nowe znajomości.
-Mam kilka koleżanek, z którymi utrzymuję stały kontakt. Co roku spotykamy się na 
obozach. To taka nasza mała tradycja- żartuje Asia.

Osiągnięcia
 Jednym z ważniejszych osiągnięć klubu jest wygrana sztafeta 4x 100 metrów na 
Zimowych Mistrzostwach Okręgu Opolskiego w Pływaniu w 2011 roku. Indywidu-
alnie zawodnicy klubu odnoszą niemałe sukcesy. Jedną z najlepszych „Veganek” była 
Natalia Poloczek, która na Mistrzostwach Polski Juniorów w Poznaniu (2006) i Opolu 
(2007) zdobyła brązowe medale.
 Kolejną zawodniczką odnoszącą sukcesy była Kaja Koszil. Dziewczyna zakwali-
fikowała się do finału Mistrzostw Polski w Oświęcimie w 2006 roku i Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (Łódź 2006 i Szczecin 2007).
 Na Mistrzostwa Polski Młodzików w Dębicy (2008) zakwalifikowała się kolejna 
utalentowana „Veganka”, Karolina Maciuch. Cztery lata później zdobyła brązowy me-
dal Mistrzostw Polski Juniorów 16-letnich.
 Za wyniki sportowe (Mistrzostwo Polski Dwunastolatków) Aleksandra Grusz-
czyńska dostała się do jednej z najlepszych szkół pływackich w Polsce, Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Oświęcimiu. Jej wychowankiem był m.in. Paweł Korzeniowski.
Natomiast Eliza Kukowka, zdobywczyni 3 miejsca na Mistrzostwach Polski 13-latków, 
została powołana do Kadry Narodowej B.
 Klub „Vega” jest doskonałym dowodem na to, że młodzież z małej gminy może 
osiągać sukcesy. Nie ma znaczenia wielkość miasta czy staż klubu. Ważna jest chęć 
i wiara w swoje możliwości. Pływanie, tak jak każdy inny sport, wymaga czasu. Ale 
żaden z zawodników nie żałuje i nie wyobraża sobie życia bez pływania.
 Pływalnia jest ważnym miejscem w Dobrodzieniu. To miejsce, gdzie można się 
odprężyć, zrelaksować oraz zadbać o swoje ciało. Dla uczniów naszej szkoły, którzy 
pasjonują się sportem, jest to obiekt, na którym mogą popracować nad swoją kondycją 
oraz aktywnie spędzić wolny czas.

Bibliografia: 
 - dokis.info/sekcja pływacka Vega
 - sportdobrodzien.pl/sekcja pływacka Vega
 - Zdjęcia: sportdobrodzień.pl/sekcja pływacka Vega, własność klubu
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„DOBRODZIEŃSKA SIATKÓWKA”
Autor: Zuzanna Mucha

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Dobrodzień to małe miasteczko 
w województwie opolskim. To właśnie tu 
mieszka kilkadziesiąt osób zafascynowa-
nych sportem, jakim jest piłka siatkowa. 
Ta pasja pochłania ich wolny czas. Za-
wodnicy spotykają się na treningach i spa-
ringach kilka razy w tygodniu.Trenują 
w halach sportowych Publicznej Szkoły 
Podstawowej oraz Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Dobrodzieniu. W mia-
steczku znajdują się trzy amatorskie dru-
żyny siatkarskie, takie jak: Alex Band 
Dobrodzień, Cafe Kult Dobrodzień i Dre-
am Team Dobrodzień oraz dwie szkolne: 

ZSP Dobrodzień i No Name Dobrodzień. Od wielu lat w Dobrodzieniu odbywają się 
regularnie turnieje piłki siatkowej. Na turniejach spotykają się nie tylko zawodnicy, ale 
również dobrodzieńska młodzież, która spędza swój wolny czas kibicując.
 Majowy Turniej Turniej piłki siatkowej został zapoczątkowany w Dobrodzieniu 
w 1999 roku. Odbył się wtedy I Majowy Turniej Piłki Siatkowej. Organizatorami tego 
turnieju byli Tomasz Sikora i drużyna Cafe Kult Dobrodzień. Początkowo w turnieju 
sukces odnosiły drużyny z Dobrodzienia, lecz w 2004 roku wygrała drużyna Absol-
went Koszęcin. W 2006 roku Agrocom Żędowice, a Jubileuszowy X Majowy Turniej 
w 2008 roku wygrała drużyna Student Panaceum Lubliniec. Turniej otwarcia odbywał 
się głównie na sali ZSP Dobrodzień lub w sali Gosławicach. Początkowo drużyn było 
mało, lecz z roku na rok liczba się powiększała, nawet do 12-16 drużyn. Turniej 
rozgrywany jest przez dwa dni. Pierwszego odbywają się eliminacje, a drugiego finały 
na sali PSP. Kiedyś Majowy Turniej odbywał się tylko 1 maja. Po turnieju organizowane 
było wspólne zakończenie przy ognisku.

Amatorska Liga Siatkówki
 Amatorska Liga Siatkówki jest to turniej siatkówki halowej, którego pierwszymi or-
ganizatorami byli Tomasz Sikora i Grzegorz Tereszkiewicz. Początkowo turnieje odbywały 
się w Szkole Ponadgimnazjalnej, lecz po wybudowaniu hali sportowej w PSP Dobrodzień 
zostały przeniesione tam. W I edycji zwycięstwo odniosła drużyna GOSiR Ciasna, wyprze-
dzając drużynę ZSP Dobrodzień. W 2004 roku zaskakując wszystkich drużyna Cafe Kult 
Dobrodzień wygrywa IV edycję. Pokonała ona w decydującym meczu ZSP Dobrodzień. 
W sezonie 2005/2006 zwycięstwo odniosła drużyna Agrocom Żędowice, a w sezonie 
2006/2007 ZSP-Park Hotel. W VII edycji ALS-a wygrała drużyna Agrocom Żędowice, 
która w finale pokonała Dream Team Dobrodzień. ALS 2008/2009 wygrał Kormoran Ole-
sno. W kolejnej edycji zwycięstwo posiadała drużyna Student Panaceum Lubliniec. W XI 
edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki dwie dobrodzieńskie drużyny stanęły na podium, Dre-
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am Team ze złotem oraz No Name z brązem. Podczas oficjalnej uroczystości zakończenia 
edycji organizatorzy Łukasz Rejdak, Rafał Koprek i Kamil Kisielewicz wraz z panią dyrek-
tor PSP Bożeną Gaś nagrodzili wszystkie uczestniczące w rozgrywkach zespoły. Wybra-
no i nagrodzono również trzech zawodników ligi: najlepszy rozgrywający, atakujący oraz 
zagrywający. Spytany jak ocenia XI edycję ALS-a Łukasz Rejdak odpowiedział: „Poziom 
siatkówki jak co roku rośnie w górę. Każdy się rozwija, każda drużyna modernizuje skład. 
Powstają coraz to nowe drużyny. Bardzo mnie cieszy fakt, że w Dobrodzieniu powstają 
inne drużyny dobrodzieńskie, które dobrze radziły sobie w tegorocznym turnieju”.

Siatkówka - moja pasja
 W Amatorskiej Lidze Siatkówki grało i gra wiele drużyn z Dobrodzienia i okolic. 
W tegorocznej edycji uczestniczyły zespoły takie jak: No Name Dobrodzień, Alex 
Band Dobrodzień, ZSP Dobrodzień, ZSP Zawadzkie, Cafe Kult Dobrodzień, Delta 
Oil Plus Budkowice, Student Panaceum Lubliniec, Agrocom Żędowice oraz Dream 
Team Dobrodzień. W tym roku odbywała się XII edycja turnieju. Dnia 22.03.2013 
roku (piątek) w hali sportowej PSP Dobrodzień odbył się finał XII edycji ALS-a. Został 
rozegrany mecz o 3 miejsce pomiędzy Agrocom Żędowice a No Name Dobrodzień. 
Zakończył się wynikiem 3:2 dla Dobrodzienia. Późniejszy mecz, mający na celu wy-
łonienie zwycięzców, zagrały drużyny Dream Team Dobrodzień i Student Panaceum 
Lubliniec, który również zakończył się wynikiem 3:2. Zwyciężyła drużyna Lublińca. 
Dominik Kastura zawodnik Dream Team Dobrodzień zapytany o wrażenia po całej 
lidze odpowiedział: „Wrażenia są znakomite. Była doskonała rywalizacja, doskonała 
zabawa. Ogólnie organizacja na najwyższym poziomie”.
 „Siatkówka jest bowiem sportem wyjątkowym” - Zdzisław Ambroziak
 Nie tylko w Dobrodzieniu lecz także w okolicach odbywają się różnie turnieje. 
9.03.2013 odbył się XVI Turniej Piłki Siatkowej im. Andrzeja Roszkowiaka.. Repre-
zentacja Dobrodzienia składająca się w całości z jego mieszkańców, była bardzo bliska 
zagrania w finale. W całym turnieju przegrała tylko jeden mecz. W meczu o brązowy 
medal nasza drużyna pokonała swoich rywali z ligi Strzeleckiej – Agroserwis 2:1. Rów-
nież w Strzelcach Opolskich został zorganizowany turniej siatkowy. Nosi on nazwę 
Amatorska Gminna Liga Siatkówki. 7 kwietnia 2013 roku obyły się finały, w walce 
brały udział drużyny takie jak: Student Sqad, Agroserwis oraz Dobrodzień. Turniej za-
kończył się zwycięstwem Agroserwisu, drugie miejce miała drużyna z Dobrodzienia, 
a na trzecim miejscu zawody zakończył Student.
„Przez ciężką pracę spełniajcie swoje marzenia” - Zbigniew Bartman
 W naszej miejscowości na drugą połowę kwietnia 2013 roku zorganizowany zo-
stał już XV Majowy Turniej Siatkówki o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Dobrodzieniu oraz w maju tego roku Turniej 3. Halowych w Siatkówce. Chętnych 
drużyn nie brakuje. Mamy nadzieje, że te turnieje również przyniosą wiele znakomi-
tych wrażeń oraz doskonałą zabawę.
 Siatkówka sprawia, że ludzie starsi i młodsi mogą aktywnie spędzać wolny czas. 
Poprawia to poziom sprawności i umiejętności siatkarskich. Popularyzuje grę w piłkę 
siatkową w rejonie Dobrodzienia. W Dobrodzieniu jest niesłabnąca popularność tej 
dyscypliny sportu. Nie trzeba zastanawiać się, czy siatkówka to dobry pomysł, bo prze-
cież sport i ruch to zdrowie. W Dobrodzieniu popularność tej dyscypliny nie słabnie.
 
Pracę napisano na podstawie:
 - http://sportdobrodzien.pl/
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„Historia Kościoła Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu”
Autor: Michalina Drozda

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Małe miasteczko między Opolem a Lublińcem. Miejscowość na pierwszy rzut oka 
szara, a jednocześnie posiadająca barwne dzieje. Mająca własne zabytki, opowieści, wła-
sną historię, swych własnych mieszkańców. Miejscowość słynąca ze stolarstwa i rzemio-
sła. Dobrodzień. Zwykła miasteczko, a może nie całkiem zwyczajne? 
 Niedaleko ulicy Jana Gładysza znajduje się wykładany czerwoną cegłą, w stylu neo-
romańskim Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Jego historia rozpoczyna się 
w XIX wieku, kiedy to, po wielu próbach, kościół nareszcie zostaje wzniesiony. Nareszcie, 
bo ku uciesze ewangelików. Ewangelicyzm w miasteczku,czyli inicjatywa protestantów 
Społeczność ewangelicka w Dobrodzieniu była zdecydowaną mniejszością. Teren ten za-
mieszkiwali katolicy. Ewangelików było mniej, przez to napotykali na wiele przeszkód. 
Jako, że nie mieli swego kościoła na terenie dobrodzieńskiej gminy, jedynym wyjściem, by 
uczestniczyć w mszach, były dojazdy do Molnej, Ozimka lub Grodźca, gdzie znajdowały 
się najbliższe ewangelickie kościoły. To z pewnością nie było wyznawcom ewangelicy-
zmu na rękę. Tutejsi ewangelicy nie należeli do bogatych, dlatego też usilnie starali się 
o swój własny zbór. Wybawieniem dla ewangelików okazali się ksiądz Janetzko, superin-
tendent Diecezji Opolskiej Halenz’a oraz nowy pastor sprawujący wtedy urząd kościel-
ny w Grodźcu oraz Dobrodzieniu – Carl Ludwig Appenroth. Dzięki nim, już 19 lutego 
1837 roku, wierni mogli odprawiać swoje msze święte 12 razy do roku, w kościółku pod 
wezwaniem św. Walentego w Dobrodzieniu. Na msze przychodziły tłumy. Msza a ko-
ściół Ewangelicka społeczność zaczynała się rozrastać. W pewnym momencie ilość osób 
uczestniczących w mszach świętych wzrosła do tego stopnia, że wierni nie mieścili się 
w kościele. Szczególnie podczas Wielkiego Czwartku, kiedy to na msze zjeżdżali się ludzie 
z Lublińca i okolic. Kościół pękał w szwach. Ponadto zaczęły krążyć pogłoski o zaprze-
staniu wzajemnego użytkowania kościoła św. Walentego. Dlatego też w 1838 roku, pastor 
Appenroth zaproponował wybudowanie niezależnego kościoła ewangelickiego w Dobro-
dzieniu. Jednakże, w te wieści, zdecydowana większość mieszkańców nie mogła uwierzyć. 
Ludzie twierdzili, że pomysł jest praktycznie niemożliwy. Powodem tego był nieurodzaj 
i złe warunki materialne znacznej części osób wyznania ewangelickiego. Jednak garstka 
ludzi uwierzyła w powodzenie tego pomysłu i od razu zaczęła wpłacać marki oraz gorsze, 
by pomóc w budowie miejsca ewangelickiej wspólnoty. Większość mieszkańców Dobro-
dzienia sceptycznie podchodziło do inicjatywy ewangelików. Twierdzili, że pomysł pro-
testantów jest nie do zrealizowania. Ale czy na pewno był niemożliwy? „Pan Bóg kreślił 
drogę” – „Drogi Jego nie są naszymi drogami.”W Zielone Świątki 1846 roku, około godzi-
ny piętnastej, w Dobrodzieniu wybuchł pożar. Został wzniecony w północnej części mia-
steczka i roznosił się z niewiarygodną szybkością. Ze względu na panujące w tym czasie 
susze i silne wiatry, w ciągu zaledwie kilku godzin ogień zdołał pochłonąć miejskie zabu-
dowania oraz katolicki kościół parafialny. Po tym incydencie, katolicy przejęli kościółek 
św. Walentego. W związku z tym postanowiono przenieść ewangelickie nabożeństwa do 
sali zamkowej. Jednak i ten pomysł nie był za dobry. 
Ewangelicy coraz bardziej pragnęli swego kościoła w Dobrodzieniu.A jednak! W 1848 
roku zaczęto pracę nad budową kościoła ewangelickiego w miasteczku, a w 1851 roku 
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ukończono jego budowę. Początkowo zakładano większe wymiary kościoła, jednak ze 
względu na niewielką ilość środków pieniężnych, zmieniono wielkość oraz szerokość bu-
dowli.W kościele znalazł się skromny ołtarz, chór, wytynkowane wnętrze oraz ławy wcze-
śniej używane w kościółku św. Walentego.Gdy prace nad budową zostały zakończone, ko-
ściół został poświęcony przez Królewskiego Radcę Konfistorialnego, pastora Appenrotha 
oraz superintendenta Schulza z Opola. Nareszcie ewangelicy mogli cieszyć się z własnego 
Domu Bożego. Jednakże ich radość nie trwała za długo. Okazało się bowiem, że na budo-
wie spoczywał dług, a z żadnej strony nie przychodziła pomoc. Gdy zaproszono pastora 
dobrodzieńskiego na zebranie Związku Gustawa Adolpha, pastor przedstawił zaistniałą 
sytuację, co poruszyło serca zgromadzonych. Dzięki temu znalazły się pieniądze na spła-
cenie długu. Datki zainwestowano również w budowę ambony i zakrystii pod chórem 
organowym oraz w pomalowanie ławek i ołtarza. Z czasem zakupiono organy, a ludzie 
podjęli plan budowy wieży kościelnej. Po długim staraniu, społeczność ewangelicka mo-
gła pochwalić się swoim kościołem. Twierdzili oni bowiem, że do budowy kościoła przede 
wszystkim przyczyniła się Opatrzność Boża. Dzieje kościoła po II Wojnie Światowej Ko-
lejne zapiski dotyczące kościoła pojawiają się w 1945 roku. Wtedy to do Dobrodzienia 
i okolic przesiedlono około 1600 mieszkańców Barszczowic – miejscowości znajdującej 
się niedaleko Lwowa, na terenach dzisiejszej Ukrainy. Wraz z obywatelami Barszczowic, 
przesiedlono księdza kanonika – Kazimierza Sowińskiego. W tym czasie kościół przypadł 
katolikom. Po podziale parafii św. Marii Magdaleny, w Dobrodzieniu powstała nowa pa-
rafia Nawiedzenia NMP. Nazwa pochodziła od obrazu, który przesiedleni ludzie zabrali 
z rodzinnej wioski. Miał on być namiastką ojczyzny, z której zostali wyrzuceni. Obraz 
ten przebył daleką drogę, jako że trasa rozpoczynała się w Barszczowicach, biegła przez 
Przemyśl, Kraków, Katowice i zakończyła się w Dobrodzieniu. Gdy proboszczem został 
ks. Leon Topisz przeprowadzono szereg remontów, mających na celu odnowienie kościo-
ła. Między innymi wyremontowano wieżę kościelną, wymieniono elementy drewniane, 
a dach przykryto miedzianą blachą. Świetność kościoła została przywrócona. Obecnym 
proboszczem w kościele Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu jest ks. Michał Wilk, który 
nadal kontynuuje dzieło swoich poprzedników i prężnie działa na rzecz kościoła. Wraz 
z pomocą wiernych, uporządkował plac wokół kościoła, który jest teraz wyłożony kostką 
brukową, wydzielił parking, wymienił drzwi wejściowe oraz dachówki na kościele i ple-
banii. Wnętrze kościoła zostało wzbogacone o chrzcielnicę z XIX wieku. Przeprowadzono 
konserwację obrazu Chrystusa w Ogrójcu oraz odnowiono witraże w oknach
 Do kościoła przynależał również Cmentarz Ewangelicki, który do dnia dzisiejszego 
znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego. Stanowi on pamiątkę po założycielach kościoła 
i jest cząstką historii Dobrodzienia. Jest porządkowany przez tutejszą młodzież oraz przez 
osoby, którym zależy, by ocalić go od zapomnienia. Kościół Nawiedzenia NMP oraz jego 
parafia nadal spełnia swoją funkcję i cieszy się zachowaną świetnością. I oby tak zostało. 
Michalina Drozda bibliografia: „Dokument dotyczący założenia gminy ewangelickiej Do-
brodzień i budowy jego kościoła” praca zbiorowa „Echo Dobrodzienia: 50 lat parafii pod 
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Dobrodzieniu” ks. Prob. Bolesław 
Szymański, Jan Ginda „Monografia zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryji Panny w Dobrodzieniu” wspomnienia S.Przjrembela „Zapis kroni-
karski dotyczący prac remontowych wieży kościoła rzymsko-katolickiego Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny” ks. Bolesław Szymański.

 - www.fotopolska.eu
 - www.parafiadobrodzien.eopolszczyzna.pl
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„HABAS – MIEJSCE PRZYJAZNE DLA PRZYRODY.”
Autor: Aleksandra Konik 

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Dorota Puchrowicz 

 Był kolejny wakacyjny poranek. Obudziłam się i usiadłam na łóżku. Promienie 
słońca, wpadające przez okno gładziły moją twarz. Postanowiłam zadzwonić do Anki 
– mojej koleżanki i zaproponować wspólny wyjazd rowerowy. Zgodziła się bardzo 
chętnie. Postanowiłyśmy, że pojedziemy w Habas. Habas to miejsce oddalone od Do-
brodzienia o około dwa kilometry. Jest tam kilka jezior i działa tam koło wędkarskie.

 Wyruszyłyśmy spod mojego domu. Słońce 
świeciło coraz mocniej. Jechałyśmy drogą, 
gdzie było bardzo dużo piasku. Następnie wyje-
chałyśmy na polną ścieżkę, która prowadziła 
wśród pól i drzew. Tak wygląda droga prowa-
dząca w Habas:
 Wystraszyłam się i zaczęłam się zastanawiać 
ile jeszcze musimy jechać, aby być u celu na-
szej wędrówki. Po paru minutach byłyśmy już 
w Habasie. Zsiadłyśmy z rowerów i rozprosto-
wałyśmy kości. Wokoło panowała głęboka ci-

sza. Rozejrzałyśmy się i ruszyłyśmy na spacer dookoła jezior. Co jakiś czas mijałyśmy 
ławeczki dla wędkarzy. Na jednej z nich siedział jakiś mężczyzna z wędką w ręku. Po-
stanowiłyśmy, że zapytamy go o to miejsce. Na nasze szczęście wędkarz chętnie pod-
jął opowiadanie. Dowiedziałam się, ze w jeziorach żyje dużo rodzajów ryb: karpie, 
amury, sandacze, liny, szczupaki, pstrągi, płocie, karasie, okonie i jazie. Mężczyzna 
opowiadał, że, aby móc łowić ryby w tych jeziorach trzeba wykupić specjalne pozwo-
lenie u skarbnika zarządu klubu wędkarskiego. Zezwolenie ważne jest przez cały rok. 
Dodał też, że jeżeli któryś z wędkarzy nie przestrzegałby regulaminu pozwolenie na 
łowienie ryb może być unieważnione. Opowiadał o tym wszystkim z wielkim zaanga-
żowaniem. Opowiedział nam, że w Habasie pobito już wiele rekordów co do wielkości 
lub długości ryb. Poinformował nas, że jeziora te są nieodpowiednie do pływania dla 
ludzi. Później pokazał nam obowiązkowy sprzęt wędkarza: przyrząd do wyjmowania 
haczyków, specjalna miara do pomiaru długości złowionych ryb, siatkę z obręczami do 
przechowywania ryb i oczywiście wędkę. Zauważyłam, że dookoła jezior rosną same 
brzozy.
 Następnie wędkarz zaczął opowiadać nam na temat różnych zawodów i konkur-
sów wędkarskich. Bardzo mnie to zainteresowało. Wymienił między innymi: zawody 
wędkarskie na otwarcie sezonu „Pstrąg Habasu”, zawody wędkarskie o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Dobrodzienia oraz zawody wędkarskie mistrz „Habasu”. 
Powiedział, że do działającego na terenie Habasu koła wędkarskiego należy około 60 
członków. Po chwili wyjął z kieszeni komórkę i pokazał nam herb klubu wędkarskiego 
„Habas”. 
 Po wysłuchaniu tego wszystkiego podziękowałyśmy grzecznie i ruszyłyśmy dalej 
dookoła jeziora. Zawróciłyśmy i skierowałyśmy się w stronę mostku. Mostek ten był 
niedawno odnowiony i teraz wyglądał prześlicznie. Można było bezpiecznie przejść na 
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drugą stronę. Weszłyśmy na most i przykucnęłyśmy. Nasze zainteresowanie przykuły 
małe kijanki pływające przy zaroślach. Nagle usłyszałyśmy czyjeś głosy. Wstałyśmy 
i odwróciłyśmy głowy do tyłu. W naszą stronę szedł mężczyzna z aparatem fotogra-
ficznym, statywem i kilkoma innymi rzeczami. Poprosił nas, abyśmy zeszły z mostku 
zgodziłyśmy się i stanęłyśmy na trawie. Po chwili w naszą stronę ruszyła para młoda. 
Domyśliłam się, że będą robili sobie zdjęcia ślubne przy jeziorach, drzewach i innych 
cudach przyrody. Pomyślałam, że Habas jest rzeczywiście ciekawym i bardzo dobrym 
miejscem do robienia zdjęć. Przyglądałyśmy się poczynaniom fotografa jeszcze przez 
chwilę. Następnie ruszyłyśmy dalej. Nagle usłyszałyśmy głosy ludzi. Rozejrzałyśmy się 
wokoło i zauważyłyśmy przy brzegu dość dużą grupę ludzi. Postanowiłyśmy podejść 
bliżej i zapytać co się tam dzieje. Dowiedziałyśmy się, że odbywa się tu pokaz modeli 
pływających. Wielu młodych ludzi prezentowało swoje modele. Na wodzie unosiły 
się różne statki, łódki i żaglówki. Bardzo mi się podobały. „Świetnie” – pomyślałam – 
„Dowiedziałam się kolejnej ciekawostki na temat tego miejsca.”
 Po obejrzeniu modeli pływających postanowiłyśmy z Anią przespacerować się do 
lasu, którym jest otoczony Habas. Szłyśmy ścieżką w cieniu drzew. Po chwili zobaczy-
łyśmy stadko saren. Lasy wokoło jezior były wspaniałe. Weszłyśmy w zarośla, bo zo-
baczyłyśmy krzaczki jagód i malin. Były pyszne! Po zjedzeniu owoców zawróciłyśmy 
z powrotem nad jeziora. 
 Usiadłyśmy na ławeczce obok budki. Na budce była tablica z jakimiś informacja-
mi dla wędkarzy. Drzewa szumiały i razem z Anią położyłyśmy się na trawie. Oddy-
chałam głęboko, zachwycając się pięknem tego miejsca. Od czasu do czasu plusnęła 
woda. Zaczęłam żałować, że nie pomyślałam o tym, że mogłybyśmy zorganizować 
sobie z Anią piknik. Moje rozmyślania przerwały jakiś dźwięki. Była to jakaś rodzina, 
która urządziła sobie wycieczkę rowerową. Odstawili rowery i rozłożyli koc niedaleko 
nas. Stwierdzam, że Habas jest idealnym miejscem na odpoczynek. Cisza i spokój po-
zwalają chociaż na chwilę zapomnieć o codziennych troskach i kłopotach.
Po naszej przerwie w zwiedzaniu tego miejsca poszłyśmy na brzeg jeziora. Zaczęłyśmy 
puszczać po wodzie „kaczuszki”. W pewnej chwili obok nas przeleciała duża, prześlicz-
na ważka. Wczesnym popołudniem w Habas zaczęli się zjeżdżać wędkarze. Urządzali 
w tym dniu grila dla wszystkich członków koła. Obok budki, o której wcześniej wspo-
minałam stało dużo ławek i stołów, a na środku stało wielkie rożno. Udałyśmy się na 
kolejny spacer dookoła jezior. 
 Dookoła rozciągały się rozległe pola, łąki i lasy. Otaczała nas zieleń. Panowała tu 
przejmująca cisza i spokój. Nagle powiał lekki wiatr i łany zbóż zaczęły się delikatnie ko-
łysać. Drzewa w lesie szumiały przyjaźnie i trawy poruszały się leciutko. Cała ta przyroda 
była piękna i przenikała mnie do głębi. Poczułam radość, że niedaleko mojego domu 
istnieje takie miejsce jak to. Po chwili usłyszałam dzięcioła, potem kukułkę. Poczułam 
pragnienie pozostania w tym miejscu na zawsze. Niestety nie było to możliwe.
 Podczas spaceru spotykałyśmy wielu ludzi. Spędzali oni czas jeżdżąc na rowerze, 
biegając, spacerując, chodząc z kijkami. Postanowiłam sobie w duchu, że będę częściej 
przyjeżdżała w Habas, może nawet urządzimy z klasą wyjazd pod namioty. 
 Po chwili zadźwięczała moja komórka. Dzwonił tata i pytał, gdzie jestem. Zaofe-
rował, że przyjedzie razem z mamą, siostrą i psem i przywiezie jedzenie na piknik. Bar-
dzo ucieszyłam się na tę wiadomość i od razu po skończonej rozmowie oznajmiłam 
Ani całą sytuację. Ona też wyglądała na zadowoloną. Zawróciłyśmy z lasu na ścieżkę 
prowadzącą nad jeziora. Przechodziłyśmy obok jakiegoś wędkarza, który uśmiechnął 
się do nas i wrócił do swojego zajęcia. Po chwili na drodze pojawiła się dość duża grupa 
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biegaczy. Usiadłyśmy na trawie i wsłuchiwałyśmy się w szum drzew i szelest liści. Przez 
chwilę panowała zupełna cisza. Nagle usłyszałam dźwięk samochodu. Odwróciłam 
się i zobaczyłam czarne auto przystrojone białymi różami. Z pojazdu wysiadła młoda 
para, a za nimi fotograf. Spojrzałam na Anię i postanowiłyśmy, że pójdziemy pooglą-
dać sesję zdjęciową. Młodzi okazali się bardzo sympatycznymi ludźmi. Po skończonej 
sesji usiedli z nami na ławce i zaczęli opowiadać o sobie. Wymieniliśmy się numerami 
telefonów po czym każdy poszedł w swoja stronę. Co jakiś czas wyglądałam w stronę 
ścieżki, aby sprawdzić, czy nie widać mojej rodzinki. Nagle zobaczyłam w oddali ja-
kiś ludzi. Nie byłam pewna czy to ci, na których czekam, ale kiedy spojrzałam na ich 
czworonożnego towarzysza nie miałam już wątpliwości. Zabrałam od mamy koszyk 
z jedzeniem i podałam go Ani. Rozłożyliśmy koc i rozpoczęliśmy piknik. Opowiada-
łyśmy mojej rodzinie jak minął nam dzień. Słuchali z wyraźnym zainteresowaniem. 
Powiedziałyśmy, że spotkałyśmy wędkarza, który opowiadał nam o swojej pasji. Do-
dałyśmy, że przejeżdżało tędy wielu ludzi na rowerach i biegało dużymi grupami. Naj-
bardziej podobał im się opis sesji młodych par.
 Po skończonym posiłku przespacerowaliśmy się dookoła jezior po raz ostatni tego 
dnia. Idąc wiedziałam, że muszę tu niedługo przyjechać. Weszliśmy na mostek i przykuc-
nęliśmy, aby pooglądać kijanki pływające w pobliżu. Kiedy słońce zaczęło powoli zachodzić 
żaby zaczęły swój „koncert”. Rechotały bardzo głośno, ale nikomu to nie przeszkadzało. 
Zeszliśmy z mostu i zobaczyliśmy ogromną ważkę przelatującą nam nad głowami. Ruszy-
liśmy w stronę rowerów. Po chwili usłyszałam plusk wody. Odwróciłam się i zobaczyłam 
pięknego psa, który pływał radośnie w jeziorze. Dowiedziałam się kolejnej ciekawostki na 
temat tego niezwykłego miejsca. Patrzałam na zwierzę jeszcze jakiś czas. 
 Jechałam z Anią i rodziną polną ścieżką. Byłam bardzo szczęśliwa, że tak spę-
dziłam ten dzień. Dowiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat Habasu 
i poznałam wielu ciekawych ludzi. Postanowiłam, że przyjadę tu jeszcze w te wakacje. 
Planowałam też urządzić wycieczkę rowerową z całą klasą, opowiedzieć im o tym nie-
zwykłym miejscu i udowodnić innym, że nie trzeba wyjeżdżać, gdzieś daleko, aby móc 
się zachwycać pięknem przyrody, która nas otacza. 

„CIEKAWE MIEJSCA W PLUDRACH”
Autor: Katarzyna Markiewicz

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Dorota Puchrowicz

     Od urodzenia mieszkam w niewielkiej miejsco-
wości o nazwie Pludry. Położona jest ona w powie-
cie oleskim, w gminie Dobrodzień. Zapewne nie-
którzy powiedzieliby, że ze względu na swoje 
rozmiary niczego ciekawego w niej nie znajdziemy, 
ale popełniliby wtedy wielki błąd. 
     Jedną z ciekawostek jest Regolowiec. Jest to pięk-
ne, malownicze miejsce - polana w lesie, obok której 
znajduje się Kocia Góra, a przecina ją rzeka Bziniczka. 
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 Historia tego miejsca związana jest z narodzinami hutnictwa w okolicach Pluder.. 
Stanowi pozostałość po osadzie hutniczej, która została założona w 1761r. przez Filipa 
Colonne, sama huta została utworzona w 1790r.
 W 1986r. postawiono tam tablicę upamiętniającą przeszłość tego miejsca. Obec-
nie, można tam bardzo przyjemnie spędzić czas wolny, a nawet zorganizować biwak 
ze względu na zaplecze. Wszystkie te cechy stanowią o niepowtarzalnym charakterze 
tego miejsca.

Polana na Regolowcu 
 Kolejnym miejscem, które chciałabym pokazać w Pludrach, są Stawy Pluderskie. 
Jest to kompleks pięciu stawów hodowlanych. Stawy otaczają malownicze bory sosno-
we. Występuje w nich wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin, takich jak: widłak 
goździsty, mącznica lekarska, kruszyna pospolita, oraz porosty- tarczownica islandzka 
i chrobotek leśny. 
 Można tu spotkać wiele gatunków chronionych zwierząt np. jaszczurkę zwinkę, 
jaszczurkę żyworodną oraz padalca zwyczajnego.
  Jednak ja polecam wszystkim karmienie łabędzi, dzikich kaczek i gęsi, które pod-
kreślają urok tego miejsca. 
 Obok stawów przebiega ścieżka rowerowa, więc można połączyć obserwowanie 
piękna natury z jazdą na rowerze.
 Szkolnictwo w Pludrach datuje swoje początki w okolicach roku 1830 i dlatego też 
następnym miejscem, o którym opowiem, jest stary budynek szkolny.
Na początku XIX w. niczym właściwie nie różnił się on od wiejskiej chaty. Był z drew-
na, kryty słomą, posiadał dwie izby. Jedną, do zajęć lekcyjnych, drugą jako mieszkanie 
dla nauczyciela. Z roku na rok przybywało dzieci, dlatego też w 1870 roku szkołę roz-
budowano. Trzy lata później liczyła 99 uczniów z Pluder i 39 z Pietraszowa. Wiosną 
1896 roku ogłoszono przetarg na budowę nowej dwuizbowej szkoły w Pludrach (na 
zdjęciu)
 W 1966 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej  szkoły przy ul. Wyzwolenia 4b. 
 Do roku 2001 uczniowie uczyli się w dwóch budynkach. Klasy młodsze zajmo-
wały „Stary Budynek”, starsze uczyły się w nowym. Od 1. września 2000 roku placów-
ka przekształciła się w Zespół Szkolno-Przedszkolny, połączono szkołę podstawową 
i przedszkole. 
 Szkoła w Pludrach, zarówno stara jak i nowa, wykształciła w latach od 1932-1993 
łącznie 62 roczniki co daje 1345 uczniów.
Znajduje się tu też bardzo stary dworzec kolejowy. Pomysł na powstanie kolei tutaj 
powstał podczas ustalania drogi kolejowej między Opolem a Częstochową. W paź-
dzierniku 1888r. rozpoczęły się tu wstępne pomiary. Już w następnym roku, w 1889, 
rozpoczęła się budowa, a oficjalne otwarcie miało miejsce 10.10.1894r. 
 Znajduje się tu także najstarszy budynek na świecie konstrukcji metalowej. Służył 
on jako dom dyrektora nasycalni w Pludrach. Został on wybudowany w 1928r. Przez 
długie lata znajdowała się tu przychodnia lekarska oraz gabinet stomatologiczny. Teraz 
jest to posiadłość prywatna. 
 Niegdyś Pludry były gminą, więc musiały posiadać własną pieczęć urzędową. Na 
pieczęciach znajdował się charakterystyczny symbol wsi. U nas była to jaskółka. Teraz 
każdy mieszkaniec Pluder spytany o to co jest symbolem, znakiem jego wsi, na pewno 
odpowiedziałby, że jest nim jaskółka.
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„NA DRUGI BRZEG”
Autor: Marta Niedbalec

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Joanna Ciekalska

 Dzisiaj rano obudziło mnie bicie dzwonów Kościoła Katolickiego pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela. Mieszkam w Ozimku – mieście, które zamieszkuje około 11 000 
ludzi. Miejscowość położona jest dwadzieścia kilometrów od Opola w województwie 
opolskim. Wielkość miasta szacuje się na około 325 hektarów. Ozimek jest piękny ze 
względu na zabytki.

POCZĄTKI 
 Huta Małapanew istnieje od 1754 roku. Gdy zbudowano dwa mosty – z których 
jeden trafił do Strzegomia, a drugi do Berlina – zaczęto myśleć o moście nad Małą 
Panwią. Inspektor maszynowy Schottelius, zaprojektował go. Budowla wzniesiona zo-
stała w 1827 roku. Aby sprawdzić wytrzymałość, najpierw przepędzono po nim stado 
bydła, później przejechał ciężki wóz z sianem, a na końcu – jako pierwszy – przeszedł 
po nim nadrządca huty Johann Friedrich Julian Reil.

WYMIARY
 Długość mostu wynosi 31 metrów, szerokość 6 metrów. Jego ciężar to 53 305 kilo-
gramów odlewów i 14 190 kilogramów żelaza kutego.

ZNISZCZENIA
 W dniach 17 – 20 marca 1830 r. zapora mostu uległa zniszczeniu, gdy dolinę na-
wiedziła powódź. Wiele elementów zabytku zostało zabranych z nurtem rzeki. Jedną 
z podpór woda całkowicie podmyła. Kiedy rzeka zalała most, ludzie zaczęli obawiać 
się o zawalenie obiektu. Jednak woda przelała się przez kanał hutniczy, w wyniku cze-
go opadła. W 1854 r. most został wzmocniony. W 1997 roku powtórzyła się tragiczna 
powódź, gdy mój dziadek – hutnik – pracował w Hucie Małapanew. Razem z pracow-
nikami ratował most przed ponownym uszkodzeniem.
 
PRACE REMONTOWE
 Prace remontowe mostu wiszącego w Ozimku rozpoczęto w lipcu 2009 roku od de-
montażu głównych jego części, które przetransportowano do firmy Konstrukcje Stalo-
we. Następnie wszystkie elementy zabytku zostały rozmontowane na czynniki pierwsze. 
Każdy element poddano oczyszczeniu mechanicznemu w kabinie zwanej śrutownicą. 
Wewnątrz tej kabiny pracownik oczyszczał elementy śrutem staliwnym podawanym pod 
wysokim ciśnieniem. Po oczyszczeniu, każdy z elementów poddano kontroli wizualnej 
przeprowadzonej przez głównego konstruktora projektu doktora Przemysława Jakiela. 
Pozytywna opinia kontroli dopuszczała element do dalszych prac, natomiast elementy 
zakwestionowane zostały przekazywane do regeneracji. Kolejnym etapem projektu było 
uzupełnienie wszelkich ubytków w materiale specjalnym tworzywem o nazwie czester 
– metal. Miejsca pęknięte bądź złamane były naprawiane poprzez bardzo skomplikowa-
ną metodę zwaną dłutowaniem. Po zakończeniu prac naprawczych wszystkie elementy 
mostu zostały poddane procesowi zabezpieczenia antykorozyjnego. Proces ten polega na 
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nakładaniu dwóch warstw farby, jedna jest farbą podkładową, druga farbą nawierzchnio-
wą. Łączna grubość obu warstw wynosiła około 250 mikronów. Po zabezpieczeniu anty-
korozyjnym elementy przetransportowano na teren Huty Małapanew, gdzie zmontowano 
je w całość. W czasie, kiedy elementy mostu były poddawane procesom czyszczenia i ma-
lowania na terenie huty trwały prace remontowe elementów nośnych mostu. Po oblicze-
niach wytrzymałościowych, konstruktor pan Jakiel zalecił montaż dwóch dodatkowych 
stalowych lin nośnych mostu. Mają one za zadanie zwiększenie wytrzymałości mostu. 
Całkowity koszt remontu mostu wiszącego w Ozimku wyniósł 3,5 miliona złotych.
 

 To ja, z mamą i braćmi, 
 na wyremontowanym moście.

CIEKAWOSTKA
 Po badaniach składu chemicznego przeprowadzonych przez Pana Jakiela, stwier-
dzono, że w początkowej fazie istnienia mostu dla zabezpieczenia przed rdzą na całą 
konstrukcję nakładany był smar. Dopiero po jakimś czasie zaczęto stosować farby do 
zabezpieczenia.

HERB 
 Herbem miasta Ozimek jest: z lewej strony stylizowana sylwetka połowy białego 
orła na tle czerwonym, po prawej stronie stylizowana połowa kadzi hutniczej na bia-
łym tle i u dołu stylizowana sylwetka stalowego mostu wiszącego na tle rzeki koloru 
niebieskiego. Herb przyjęła Miejska Rada Narodowa w 1975 roku - ma on symbolizo-
wać najbardziej znany zabytek miejscowości oraz tradycje hutnicze.

DZIŚ
 Dziś most jest zabytkiem klasy zerowej. Mam nadzieję, że po remontach przetrwa 
dwieście, a może i więcej lat. Wielu turystów z różnych stron świata przyjeżdża do Ozimka, 
aby zwiedzić nasz zabytek. W końcu przecież każdy lubi posłuchać szumu wody…

Bibliografia:
•	  Juros Józef Tomasz , W do linie Małej Panwi, Zakład Małej Poligrafii Marek Batycki, Wrocław 2010.
•	  Kowalski Zbigniew, Kwak Jan, Meissner Jan, Dzieje Huty Małapanew w Ozimku 1754-1979, 

Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole 1980.
•	Senska Androna, Ozimek – oficjalny informator miejski, Wydawnictwo „Journal” Sp. z o.o., 

Bydgoszcz 1993.
•	www.ozimek.pl
•	Wywiad z moim tatą Januszem Niedbalcem – pracownikiem firmy Konstrukcje Stalowe 

KTR Group w Ozimku.
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,,MIEJSCE ZWYKŁE-NIEZWYKŁE - HISTORIA KLASZTORU 
SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ

 W OZIMKU’’
Autor: Julia Łysiak

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Marzena Wolicka- Mazurkiewicz

 ,,Nie możemy zrobić nic wielkiego - za to małe rzeczy z wielką miłością’’
 - Matka Teresa z Kalkuty 

 Są na ziemi miejsca, o których mało 
co się mówi, o których mało co się wie. 
Ludzie często nie zadają sobie sprawy 
z ich wyjątkowości. Są to miejsca zwy-
kłe - niezwykłe. Pozornie zwykłe, jed-
nak związane z niezwykłymi osobami. 
 Jednym z nich jest Klasztor Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Pan-
ny Niepokalanie Poczętej znajdujący 
się w Ozimku. Jego historia jest nie-

zwykle intrygująca i sięga aż czasów sprzed wojny - 1931 roku. Wtedy placówka ta zo-
stała założona. Z inicjatywy siostry Gertrudy oraz Bruna Thomasa, pierwszego dusz-
pasterza pracującego na terenie Ozimka, sprowadzono Siostry Służebniczki, które do 
tamtego czasu pracowały na obszarze Krasiejowa. Ich działalność nie od początku wy-
glądała tak samo jak dzisiaj. Jednak już wtedy siostry zajmowały się chorymi. Nie było 
ich jednak tak wielu. Z początku jedna z sióstr rozpoczęła szkolenia dziewcząt, aby 
mogły one prawidłowo funkcjonować w gospodarstwie domowym. Pokazywano im 
jak się szyje, gotuje czy piecze. W tym samym czasie zapoczątkowano również prowa-
dzenie przedszkola na terenie klasztoru. Mogły do niego uczęszczać wszystkie dzieci 
- nie musiały pochodzić z rodzin katolickich. Funkcjonowanie tego miejsca wyglądało 
tak przez ponad 20 lat.
 Z powodu działań wojennych, ze strony wojsk radzieckich, placówka została 
częściowo spalona. W czasie pożaru prawie wszystkie siostry opuściły budynek. Jed-
nak w środku, wraz z chorymi, pozostała jedna z nich. Pomimo jej odwagi, w jakiś 
czas później, znaleziono tam jej zwłoki. Po zakończeniu wojny klasztor odbudowano, 
a Służebniczki mogły kontynuować swoją działalność. Ich działania zostały przerwa-
ne dopiero w roku 1954, kiedy władze komunistyczne zadecydowały o przesiedleniu. 
Przewieziono je do obozu pracy w Wieliczce. Przebywały tam dwa i pół roku. Pod-
czas nieobecności klasztor został zajęty przez państwo, a następnie utworzono na jego 
miejscu ośrodek zdrowia. Po powrocie do Ozimka dostały w nim pokoje. Czynnie się 
tam udzielały, a także stanowiły pomoc przy kościele.  
 Klasztor stał się ponownie własnością sióstr oficjalnie w 1997 roku. Ośrodek prze-
niesiono do szpitala w 1995 roku, kiedy to wybudowano przy nim przychodnię. Po ofi-
cjalnym odejściu ostatniego z lekarzy, stomatologa, w roku 1997 rozpoczęły się prace 
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remontowe, aby przystosować klasztor do otwarcia domu opieki dla kobiet. Pierwsze 
przyjęcia miały miejsce już rok później. 
 Od momentu zakończeniu remontu, aż po dziś dzień funkcjonowanie klaszto-
ru wygląda tak samo. Siostry co pewien okres zmieniają się. Aktualnie jest ich pięć. 
Wszystkie pełnią różne, lecz równie ważne funkcje takie jak, na przykład kucharka, 
pielęgniarka, czy katechetka. 
 Każdego tygodnia, w niedzielę, do klasztoru przychodzi ksiądz aby odprawić 
mszę niedzielną w tamtejszej kaplicy. Znajduje się w niej relikwia błogosławionego 
Edmunda. Był to człowiek świecki, który poświęcił swoje życie dzieciom i młodzieży. 
Równocześnie jest on założycielem zgromadzenia Sióstr Służebniczek. 
 ,,Dobrze jest wiedzieć, że to co robimy jest potrzebne. Mamy tę pewność z po-
wodu wciąż licznie napływających zgłoszeń do domu opieki. Dzięki niemu kobiety 
tu przebywające nie czują się osamotnione. Uwielbiają odwiedziny, szczególnie dzieci 
i młodzieży. Pamiętam niesamowite wzruszenie kiedy z okazji świąt Bożego Narodze-
nia odwiedziły nas dzieci z zespołem Downa. Ich przepiękne odśpiewanie kolęd wzbu-
dziło wiele pozytywnych uczuć.›› - tak wypowiada się jedna z sióstr na temat Domu 
Opieki, w którym sama służy. 
  Pozornie zwykłe miejsce, a jednak związane z tak niezwykłymi ludźmi, historią 
i zdarzeniami. Często mijamy ten budynek nie skupiając na nim większej uwagi. Warto 
więc pewnego dnia wybrać się tam i pozwolić sobie na odrobinę refleksji. To miejsce 
pozostanie dla mnie niezwykłe na zawsze.

Bibliografia:
 - Rozmowa z siostrą Alicją przeprowadzona 19.04.2013 
 - Juros Józef Tomasz, W Dolinie Małej Panwi, Ozimek 2010, s.245-247

„WYKOPALISKA PALEONTOLOGICZNE W MIEJSCOWOŚCI 
KRASIEJÓW I JURAPARK”

Autor: Adrian Śmieszkoł

PG nr 1 w Zawadzkiem
Opiekun: Victoria Początek

 Miliony lat temu na terenie Krainy Dinozaurów rozwijało się życie. W piątym 
okresie ery paleozoicznej- karbonie rosły tutaj ogromne skrzypy i widłaki. Jest to czas 
naprawdę ogromnych żywych organizmów. Pojawiają się również pierwsze gady, które 
wyewoluowały z płazów. Przykładem fauny tej LGD były dwumetrowe płazy- Meto-
pozaury oraz przypominające współczesne krokodyle Fitozaury. Pod koniec karbonu, 
kilkumetrowe skrzypy zaczęły powoli wymierać. Znane są nam dzisiaj pokłady węgla 
kamiennego, które powstały z obumarłych łodyg tych roślin.
 Pod koniec permu nastąpiło największe, masowe wymieranie organizmów na Zie-
mi. Nie ominęło to również ziem ówczesnej Polski. Szacuje się, że zginęły wtedy około 
95% wszystkich gatunków na naszym globie. Ale nadchodząca era mezozoiku uczyni 
Krainę Dinozaurów perłą paleontologiczną. To właśnie w tym czasie żyły i rozwijały 
się przez mniej więcej 150 milionów lat wielkie gady, zwane dinozaurami. Najbardziej 
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znanym gatunkiem, który bytował na terenie Krasiejowa jest późnotriasowy Silezaur 
Opolski. Wszystkie znane skamieniałości należące bezsprzecznie do przedstawicieli tego 
rodzaju pochodzą właśnie z terytorium tej miejscowości. Ale wiemy, że w Polsce dotąd 
nie odnaleziono żadnych kości dinozaurów, a jedynie ich tropy. Silezaur jest najstarszym 
roślinożernym przedstawicielem ogromnych gadów europejskich. Życie na terenie Krainy 
Dinozaurów trwało do drugiego wymierania gatunków ziemskich, które nastąpiło w koń-
cowej fazie okresu kredy. I znowu rozwijała się fauna i flora, tylko tym razem już bez dino-
zaurów. Wielkie gady przestały istnieć, ale pozostało po nich wiele cennych skamieniałości. 
Dlatego odkrywamy nowe tajemnice związane z tymi zwierzętami i coraz więcej wiemy 
o ich przystosowaniach do środowiska naturalnego, jakim jest nasza planeta.
 JuraPark w Krasiejowie to doskonałe miejsce, w którym można zobaczyć repli-
ki gadów z mezoziku oraz dowiedzieć się ciekawych informacji o życiu w odległej 
od nas przeszłości. Corocznie przyjeżdżają tutaj setki turystów. Pierwsze wykopaliska 
rozpoczęły się w 1993 roku i trwają do chwili obecnej. Od tamtej chwili dokonano 
wielu fascynujących odkryć. Znaleziono nie tylko ślady Silezaura, ale także fragmen-
ty szkielety jeziornych i lądowych kręgowców z końca okręgu triasowego.01.06.2010 
roku otworzono na terenie wyrobiska i nad nim wielki park edukacyjno-rozrywkowy 
JuraPark Krasiejów. Obejmuje on, część rekreacyjno-gastronomiczną, wsytawę modeli 
dinozaurów mezozoiku wielkości naturalnej, tunel czasu( przejazd mino pociągiem 
tunelem z wyświetlaniem filmu o dziejach od Wielkiego Wybuchu do wymierania ga-
tunków na przełomie permu i triasu) i kino 5D, wyświetlające trójwymiarowy film 
o dinozaurach okresu kredy i ich zagładzie 65 milionów lat temu. To miejsce naprawdę 
wyjątkowe i warto je odwiedzić. Tutaj frajdę odnajdują nie tylko osoby, interesujące 
się dinozaurami, ale również my wszyscy. Ten mały zakątek naszej planety jest według 
mnie najbardziej malowniczym miejscem LGD Kraina Dinozaurów. Jest tu obecny 
kawałek historii Ziemi, którą naprawdę warto poznać.

„HISTORIA DWÓCH KOŚCIELNYCH DZWONKÓW, 
WIEKOWA SZKOŁA I ALOJZ”

CZYLI SŁÓW KILKA O ATRAKCJACH GMINY KOLONOWSKIE
Autor: Dominika Bosek i Marlena Morcinek

PG w Kolonowskiem
Opiekun: Beata Jendruś

     Jak zaprezentować bliski sercu region, by 
i innych zachęcić do odwiedzenia go?
Oto pytanie, które zadałyśmy sobie,pró-
bując w kilku słowach pokazać ciekawe 
miejsca w gminie Kolonowskie, w Krainie 
Dinozaurów.
    W tej krótkiej pracy spróbujemy sięgnąć 
do legendy, do zapisków historycznych, od-
słonić piękno krajobrazu i zabytków w Do-
linie Małej Panwi.



138

I. KOLONOWSKIE – hrabia Colonna, hutnictwo żelaza 
 i historia kościelnych dzwonków… 
 Nie sposób rozpocząć opowieści o Kolonowskiem, o Dolinie Małej Panwi, bez 
wzmianki o hr. Philipie Colonna i hutnictwie żelaza.
 Miejscowość Kolonowskie (Colonnowska) powstała w roku 1780. Jej nazwa po-
chodzi od nazwiska założyciela hrabiego Filipa Colonna. Historia związana jest z roz-
wojem hutnictwa, kiedy to nad rzeką Brzyniczką wybudowano wielki piec hutniczy 
i wokół huty powstała mała osada robotnicza. Najstarszym zachowanym drewnianym 
budynkiem, który pamięta czasy powstania miejscowości Kolonowskie oraz tutejszej 
huty żelaza jest stary dom pohutniczy z końca XVIII w.
 Został wybudowany tuż obok nieistniejącej już huty żelaza. Prawdopodobnie 
mieszkał w nim wraz z rodziną pierwszy faktor hutniczy Johann Benda. Później ist-
niała w nim szkoła dla dzieci z rodzin ewangelickich z gminy Kolonowskie. Po za-
mknięciu huty (1922r.)budynek został przeznaczony do zamieszkania przez rodziny 
miejscowych hutników. 
 W listopadzie 2002 r. „Rodzina Kolpinga”, działająca przy miejscowej parafii na-
była budynek od Urzędu Miasta i Gminy i przeznaczyła go na cele muzealne. W bu-
dynku urządzono ciekawą izbę regionalną. 
 W zabytkowym hutniczym domu zgromadzono pamiątki oraz dokumenty, które są 
świadkami bogatej i ciekawej przeszłości naszych przodków. 
 
HISTORIA DWÓCH KOŚCIELNYCH DZWONKÓW…
 Ciekawą historię mają dwa dzwonki z kościoła parafialnego w Kolonowskiem. 
Pierwszy z dzwonków wykonany w pobliskiej hucie żelaza w Zawadzkiem, przez lata za-
wieszony był na wieży remizy straży pożarnej, po wybudowaniu zaś nowego kościoła zo-
stał przekazany przez strażaków ówczesnemu proboszczowi ks. Karolowi Nabielekowi. 
Dzwonek zawisł w wieżyczce nad prezbiterium, dzwonił na chwałę Bogu podczas prze-
istoczenia w czasie mszy św. oraz wydzwaniał zgony parafian. Zamilkł po wybudowaniu 
kaplicy cmentarnej, w której zawieszono nowy dzwonek,żegnający zmarłych parafian.
 Sygnaturka, która dzwoni na wyjście kapłana i ministrantów do mszy św., zosta-
ła podarowana parafii przez jednego z mieszkańców Kolonowskiego, który wrócił po 
wojnie z niewoli francuskiej. Prawdopodobnie pochodzi ona z Francji, jednakże nie 
jest to pewne, ale z pewnością dar ten był podziękowaniem dla Matki Boskiej za szczę-
śliwy powrót z niewoli i wojny. Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi za-
częto budować w 1948 r., a w 1954 r. zakończono. Wybór czasu budowy oraz patrona dla 
nowego kościoła i parafii nie był przypadkowy, a wynikał z doniosłych wydarzeń, jakie 
przeżywał Kościół w tym czasie.
 Papież Pius XII, w 25 rocznicę objawień w Fatimie poświęcił całą ludzkość Niepo-
kalanemu Sercu Maryi. 
 
II.  A wokół przyroda -lasy, rzeka.RAJ DLA KAJAKARZY, ROWERZYSTÓW….
 Lasy w gminie Kolonowskie zajmują powierzchnię ok. 70% - 80%. Obfitują w róż-
nego typu zbiorowiska roślinne, w których spotkać można wiele chronionych i rzad-
kich gatunków roślin. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest bór sosnowy-głównie 
we wschodniej i północnej części gminy. W południowej i południowo zachodniej 
części występują fragmenty lasów liściastych. W dolinie rzek Małej Panwi i Myśliny 
oraz w okolicach Spóroka występują niewielkie torfowiska porośnięte przez fragmen-
tarycznie wykształcony bór bagienny. 
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REGOLOWIEC- polana, która pamięta najstarszych hutników.
A wśród lasów -nad rzeczką Brzyniczką nieopodal Kolonowskiego rozciąga się ma-
lownicza polana –Regolowiec. Miejsce to związane jest z narodzinami hutnictwa na 
naszym terenie. Dzisiejsza polanka śródleśna stanowi pozostałość po starej osadzie 
hutniczej założonej przez Filipa Colonnę w 1761r. 
 Huta Regolowiec została założona w 1790r. 
 W roku 1986 – z inicjatywy Oddziału Zakładowego PTTK „Huta Andrzej” w Za-
wadzkiem, postawiono tu obelisk z tablicą upamiętniającą istnienie tego ośrodka hut-
niczego. 
 Obszar ten jest wspaniałą atrakcją turystyczną gminy Kolonowskie. Jest to znako-
mite miejsce do biwakowania. 
Miejsce to przyciąga wielu miłośników pieszych wędrówek oraz rajdów. Od 31 lat,na 
początku maja odbywa się tutaj 
 ZLOT ŚLADAMI DAWNEGO HUTNICTWA „REGOLOWIEC” –organizowany 
przez OZ PTTK „Huta Andrzej” w Zawadzkiem. 
 Zlot gromadzi ok.300 -400 turystów nie tylko z okolicznych szkół, ale również 
wielu dorosłych, przybywających pieszo, rowerami,indywidualnie lub w zorganizowa-
nych grupach. 

RZEKA HUTNIKÓW, KAJAKARZY –„Opolska Amazonka”….
MAŁA PANEW, jedna z najbardziej malowniczych rzek województwa opolskiego, jest 
jedną z największych atrakcji turystycznych nie tylko gminy Kolonowskie, lecz tak-
że całego regionu. Rzeka ta, coraz częściej nazywana Opolską Amazonką, jako jedna 
z niewielu w Polsce zachowała swój właściwie nienaruszony, naturalny charakter.
 Ale Mała Panew to nie tylko bajkowe wręcz krajobrazy, lecz także różnorodny 
świat roślinno-zwierzęcy. Obecnie, w ramach projektu dofinansowywanego przez 
Unię Europejską „Regionalne Centrum Turystyczne Dolina Małej Panwi”, na rzece 
zostały zbudowane stanice kajakowe. Powstały one w gminach Kolonowskie ( w Fo-
sowskiem, w Kolonowskiem ), Ozimek i Zawadzkie. 
 W lasach Doliny Małej Panwi przyrodnicy znajdą wiele cennych miejsc i okazów 
flory i fauny. Warto zawitać w okolice Staniszcz Małych….

SZCZYRKOWISKA to nazwa kilku śródleśnych oczek wodnych w lesie staniszczań-
skim, które powstały w nieczynnych wyrobiskach żwiru. Chronią one biotopy wodne 
i bagienne. Dookoła rosną piękne zielone bory sosnowe. Na tym terenie występuje 
wiele różnych gatunków zarówno roślin, jak i zwierząt. 
 W zbiorniku występują pływające lilie wodne oraz chronione grzybienie białe 
oraz rosiczkę. Spośród zwierząt można tu spotkać np. chronionego, czarno-żółtego 
pająka – tygrzyka paskowanego, żabę wodną, ropuchę szarą, zaskrońca i ptaki lęgowe 
np. wodnika, świerszczaka oraz derkacza. 
 
ŹRÓDEŁKO STOCZEK- usytuowane na stoku niewielkiego wzniesienia polodowco-
wego na skraju lasu w pobliżu Staniszcz Małych Jest to świetne miejsce do odpoczynku 
na świeżym powietrzu, gdzie można się napić dobrej, zimnej wody. Spotkać tu można 
chronione gatunki roślin. Czasami zdarza się zobaczyć pazia królowej, najpiękniejsze-
go motyla w naszym kraju. Z płazów ujrzymy traszkę zwyczajną, natomiast z gadów 
jaszczurkę zwinkę. Osiedlają się tu także ptaki lęgowe np. świergotek łąkowy. Można 
spotkać nawet przedstawiciela ssaków ryjówkę aksamitną. 
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 Z Inicjatywy Obywatelskiej Przyjaciół Przyrody w Staniszczach Małych wykona-
no nowy wystrój „Stoczka”. Otwarcie odbyło się 12 X 1997r.Obok źródełka przy dróżce 
postawiono figurę św. Franciszka, którą 27.09.2002 r. poświęcił tutejszy proboszcz. 

III. Niemi świadkowie historii – ZABYTKOWE BUDOWLE
130 –letni KOŚCIÓŁ W STANISZCZACH WIELKICH 
 Obecna świątynia została wzniesiona w 1883 r. po 
spaleniu wcześniejszego drewnianego kościoła. 
 Patronem jest św. Karol Boromeusz. Kościół został 
postawiony na planie krzyża, a granitowe kamienie są mu-
rowane warstwami na przemian z cegłą. Na szczycie znaj-
duje się kopułka oraz krzyż, który waży 170 kg. W kopule 
znajduje się metryka dotycząca budowy wraz z wykazem 
ofiarodawców.
 Kościół ewangelicki - FOSOWSKIE
 Kościół został wybudowany w 1928 r. na potrzeby 
licznej wówczas gminy protestanckiej. Nadal od bywają się 
w nim nabożeństwa 

WIEKOWA SZKOŁA w Staniszczach Małych.
 Pierwszy budynek szkolny oddano do użytku 2 lipca 1819 roku. Składał się on 
z jednej izby lekcyjnej i mieszkania dla nauczyciela. Szkoła ta była drewniana. We 
wrześniu 1860r. wybudowano nową salę lekcyjną oraz mieszkanie dla trzeciego na-
uczyciela. Ten budynek służył kilku następnym pokoleniom. Stan techniczny szkoły 
się pogarszał. W 1878r. częściowo szkołę przebudowano. 
 O budowaniu nowej szkoły prawdopodobnie zdecydowało to, że w 1906r. było trze-
ba remontować dach szkoły nad mieszkaniem nauczyciela oraz to, że liczba uczniów cią-
gle wzrastała. Budowę nowej szkoły rozpoczęto 1 kwietnia 1908r. Szkoła była budowana 
w bardzo szybkim tempie. 30 października wprowadzili się nauczyciele, a 23 listopada na-
stąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Szkoła ta służy młodym mieszkańcom do dziś.

IV.  ALOJZ,”Granica”, a dalej na zachód –słynny Jura Park.
 W skład obszaru Staniszcze Małe wchodzi również „Granica” -niewielkie sioło na 
pograniczu wsi i gminy.  Za „Granicą” rozciągają się zabudowania miejscowości Kra-
siejów oraz wielka atrakcja turystyczna Jura Park, a w nim muzeum chroniące wyko-
paliska paleontologiczne jednego z najstarszych stanowisk dinozaurów na świecie. 
 W Staniszczach również możemy podziwiać wielką sylwetkę dinozaura Alozau-
rusa, którego miejscowi nazywają pieszczotliwie -Alojz. Rzeźba ta została wykonana 
przez pana Panitza, ale z udziałem dzieci.

Końcowe refleksje autorek
Warto czasem przystanąć, rozejrzeć się wokół siebie i odkryć, że z pozoru mało atrak-
cyjne miejsca mogą kryć wiele tajemnic, ciekawych historii. Wiele jest jeszcze do od-
krycia …. 

NASZE ŹRÓDŁA INFORMACJI:
 - Mańczyk G., Jest takie miejsce na Ziemi… Kolonowskie. Opole 2007.
 - http://www.kolonowskie.pl/2886/aktualnosci.html
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 MIEJSCE I 

„ŚLADAMI RODU COLONNÓW”
Autor: Katarzyna Chmielarz 

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Marzena Wolicka-Mazurkiewicz

„To piękne, że piękne sylwetki ludzi stanowią cząstkę nas samych. 
Wczoraj i dziś łączą ludzie. Przechodniu, odsłoń pamięć o nich...” 

 Jan Paweł II
 
 Colonnowie to szlachecki ród tyrolski, który był zarządcą dóbr królewskich na 
Śląsku. Ferdynand III Habsburg, podczas wojny trzydziestoletniej, oddał w zastaw 
Władysławowi IV, królowi polskiemu, księstwo opolsko-raciborskie. Natomiast Lu-
dwika Maria, żona Władysława, mianowała Kaspra Colonnę zarządcą zastawnych 
dóbr. Ostatni z rodu, Philipp Colonna, jest powszechnie uważany przez fachowców za 
twórcę przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku. Po bezpotomnej śmierci  Philippa, 
jego majątek w dużej części przypadł Andreasowi von Renardowi, który dalej realizo-
wał i rozszerzał koncepcje Colonny. 

Śladami rodu Colonnów
 Najwięcej prywatnych hut rozwijało się przede wszystkim na Śląsku Opolskim, 
w górnym biegu Małej Panwi. Jako inwestor i protektor ich rozwoju w sąsiedztwie ozi-
meckiej huty zasłynął możny ród Colonnów. Już hrabia Gustaw Colonna pod koniec 
XVII wieku wznowił produkcję żelaza za pomocą wybudowanych przez siebie dwóch 
dymarek, dwóch pieców fryszerskich i kuźni na terenie Żędowic. Jego następca hrabia 
Norbert Colonna kontynuował rozbudowę tego zakładu. Jednak to Philipp Colonna 
był autorem prawdziwych przekształceń. Zmienił dotychczas rolniczo-leśną części po-
wiatu strzeleckiego, w lokalne, prywatne centrum przemysłowe. To jego dziełem były 
licznie powstające huty: Kolonowska, Kowolowska, Vossowska i Brzyniczka. W Tym 
samym roku powstała też nieopodal Żędowic osada węglarzy Philippolis, nazwana tak 
na cześć założyciela Philippa Colonny. 
 Jedną z ostatnich wielkich inwestycji trwale zmieniających krajobraz, zrealizowa-
nych przez hrabiego Colonnę, była budowa w 1795 roku wielkiego kanału hutniczego, 
biegnącego po prawej stronie rzeki Małej Panwi, z okolic dzisiejszego Zawadzkiego aż 
do hut w Kolonowskiem. 
 Wszystkie przedsięwzięcia rodu Colonnów na terenie dóbr strzeleckich dały po-
czątek, mającemu się w przyszłości rozwinąć, nowoczesnemu hutnictwu prywatnemu 
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nad rzeką Mała Panew. 
 Dziś, wzniesiony na cześć założyciela osady, pomnik hrabiego Philippa Colonny 
znajduje się przed wejściem do Izby Regionalnej w Kolonowskiem.
 
Historia Huty Kolonowska (Colonnowska)
 

Philipp Colonna zadecydował o budo-
wie zakładu hutniczego nad brzegiem 
Bziniczki nieopodal jej ujścia do Małej 
Panwi. Około roku 1780 powstał wyso-
ki piec oraz osada hutnicza składająca 
się początkowo z czterech domów ko-
lonijnych i kilkunastu domów dla ro-
botników i urzędników huty. Od na-
zwiska Philippa, osada i zakład przyjęły 
nazwę Colonnowska. Siły napędowej 
urządzeniom hutniczym dostarczały 

wody niewielkiej rzeczki, spiętrzonej w tym celu tworząc istniejący do tej pory staw 
hutniczy. W celu zwiększenia mocy kół wodnych, w latach 1790-1796 Colonna wybu-
dował kanał łączący Małą Panew ze stawem hutniczym w Kolonowskiem. Niestety, na 
skutek pożaru, piec spłonął w 1801 roku. Szybko go jednak odbudowano, a w 1805 
roku wybudowano drugi. Spadkobierca Colonnów, hrabia Andreas von Renard, wraz 
z innymi swoimi dobrami, włączył huty Kolonowskiego do utworzonej  
w 1855 roku spółki Minerva. Jednakże, ze względu na przestarzałą technologię i kon-
kurencję nowoczesnego zakładu w Zawadzkiem, huta w Kolonowskiem zaprzestała 
działalności w 1921, a w roku 1926 ostatecznie zlikwidowano odlewnię. Budynki za-
kładu zostały całkowicie zburzone.Dziś, jedynym śladem potwierdzającym istnienie 
huty - poza budynkiem administracji - jest staw hutniczy. 
 Na zdjęciu huta w Kolonowskiem w ostatnich latach istnienia. W głębi za halą 
widnieje istniejący do dzisiaj budynek jej administracji. Zdjęcie przedstawia aktual-
ny wygląd budynku administracji huty w Kolonowskiem. Wcześniej odrestaurowany, 
został on wpisany do rejestru zabytków. Dziś mieści się tam Izba Regionalna, w której 
odnaleźć można zabytki związane z działalnością miejscowej huty.

Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
  Zameczek (dziś siedziba DPS) został wybudowany w 1856 roku jako obiekt my-
śliwski przez spadkobiercę Colonnów, hrabiego Andreasa von Renarda. Obiekt ten 
otaczał duży leśny ogród, zasobny w zwierzynę łowną, a przepływająca wśród lasów 
Mała Panew była bogata w ryby. Na polowania w te rejony przybywali ówcześni ma-
gnaci, ministrowie, a także królowie pruscy. W 1880 roku Zameczek Myśliwski został 
sprzedany księciu Ernestowi. Na mapie z 1909 roku nosił nazwę „Jagdschloss Malepar-
tus”. Kolejna zmiana właściciela nastąpiła w 1910 roku, kiedy to Zameczek kupił hrabia 
Franz Hubert von Tiele- Winckler.
 W Polsce Ludowej Zameczek był zarządzany przez Nadleśnictwo Zawadzkie i słu-
żył jako obiekt kolonijny a następnie Państwowe Prewentorium dla Dzieci w wieku 
szkolnym. Od 1953 roku w placówce przebywają chłopcy – dzieci i młodzież niepeł-
nosprawna intelektualnie, upośledzona w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Legenda o skarbie hrabiego Philippa Colonny
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 Z postacią hrabiego wiąże się pewna legenda, mówiąca o jego ukrytym skarbie. 
Gdy ten był już u schyłku życia, postanowił spisać testament. Jego syn Andreas von 
Renard, który miał zostać spadkobiercą jego majątku, podobno dostał tylko część bo-
gactw. 
 Przez lata zastanawiano się, co stało się z resztą skarbów hrabiego. Legenda głosi, 
że na krótko przed odejściem z tego świata, Philipp wydał swoim służącym rozkaz, 
by po śmierci część jego majątku została zakopana w dwudziestu srebrnych kufrach 
pod wsią księcia opolskiego Bolka, która dziś znana jest pod nazwą Krasiejów. Lecz 
skrzynie zawierały nie tylko bogactwa. Kryły coś, co znacznie podnosiło ich wartość. 
Powiadano bowiem, iż w jednej ze skrzyń znajduje się relikwia Krzyża świętego- nie-
stety, dziś nie wiadomo jak znalazła się w posiadaniu hrabiego. Mówiono, że miała ona 
zostać zabrana z kaplicy wybudowanej przy Zameczku Myśliwskim na dzień przed 
wielkim pożarem. 
 Lecz hrabia Colonna nie chciał, aby jego majątek został stracony na zawsze. Będąc 
na łożu śmierci, postanowił napisać list z zawartą w nim wskazówką, która ukazywa-
ła dokładne miejsce ukrycia jego skarbów. Poszukiwanie skrzyń ciągnęło się latami. 
Niestety na przestrzeni wieków list zaginął. Inna wersja mówi, że wskazówka została 
ukryta w kaplicy. Jeśli to prawda, oznacza to, że list podczas pożaru spalił się, a skarb 
hrabiego Philippa Grafa Colonny już nigdy nie zostanie odnaleziony…
 Z pewnością jest jeszcze wiele ciekawych historii związanych z rodem Colonnów. 
Ta niezwykła rodzina trwale zapisała się w pamięci lokalnej społeczności. Swoją pracą 
włożoną w rozwój regionu pokazali, że „chcieć to móc”, a przy odrobinie wytrwałości, 
każdy cel jest możliwy do zrealizowania. Mam nadzieję, że powstanie więcej takich 
obiektów jak Izba Regionalna, gdzie dziś każdy przechodzień może wejść i podziwiać 
zabytki związane z rozwojem huty. Dzięki niej, możemy pielęgnować pamięć o nie-
zwykłych ludziach i ich czynach. Myślę, że wdzięczność tutejszych mieszkańców bę-
dzie trwać jeszcze długie lata, a pomnik hrabiego Colonny oraz Izba Regionalna nie 
pozostaną jedynym ich upamiętnieniem w okolicy. 
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Źródła zdjęć
 -  http://dpszawadzkie.wordpress.com/2010/08/30/historia/zarys3-2/ [dostęp: 19.04.13]
 -  http://dpszawadzkie.files.wordpress.com/2010/08/wrzesniowa_wycieczka_rowerowa_51.

jpg?w=600&h=399 [dostęp: 19.04.13]
 -  http://fotopolska.eu/395196,foto.html [dostęp: 19.04.13]
 -  Źródło własne
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MIEJSCE II
„ŚLĄSKI ZWYCZAJ 

SKUBANIA PIERZA W SZEMROWICACH”
Autor: Betina Szczygioł

GSZ Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Sylwia Widawska

 Jednym z bardzo znanych na Śląsku zwyczajów było skubanie albo darcie 
pierza. Zwyczaj ten był głównie utrzymywany na wsiach jeszcze parędziesiąt lat 
temu, kiedy hodowano gęsi. Dziś niestety ta piękna tradycja zanika. Długie zi-
mowe wieczory upływały w wielu domach pod znakiem darcia pierza. Było ono 
potrzebne, aby wykonać z nich poduszki i pierzyny, gdyż stanowiły wiano dla 
córek. Dlatego każda zapobiegliwa matka hodowała gęsi.
 Kiedy pewnego wieczoru zasiadłyśmy z babcią do stołu, zaczęła mi opowia-
dać o dawnych czasach, w których jako młoda kobieta darła pierze. Podkreśliła, iż 
zwyczaj ten praktykowano zawsze późną jesienią - od listopada, a kończono w lu-
tym. Najczęściej kobiety i młode dziewczęta spotykały się w poszczególnych do-
mach sąsiadów, by pomóc w skubaniu. W izbie ustawiano stół tak, by wokół niego 
mogło usiąść jak najwięcej chętnych do skubania. Darcie polegało na oddzieraniu 
z gęsich, czasami innych piór chorągiewek od twardych stosin oraz oddzielaniu 
puchu, co wymagało cierpliwości oraz zręczności w prawidłowym odzieraniu.
 Skubanie było dość nudną i żmudną pracą, dlatego, by urozmaicić czas, ko-
biety rozmawiały między sobą, wymieniały się nowymi wiadomościami oraz 
plotkami, które nad zwyczaj kochały. Nie zabrakło również przyśpiewek oraz 
pięknych śląskich piosenek. Przypominano również sobie stare legendy i bajki. 
Gdy pierze zmieniło się w miękki puch wypełniający wiejskie poduchy, praca 
była już gotowa.
 Kilkudniowe darcie pierza kończyło się poczęstunkiem lub zabawą, zwaną 
„Federbal”, będącą formą zapłaty za pracę sąsiadów i znajomych. Na zakończenie 
zawsze byli zapraszani mężczyźni. Zabawa była przednia, gdyż tańcom, śpiewom 
i żartom nie było końca. Pod wieczór, gdy zapadł już zmierzch, chłopcy mieli 
wymówkę, by odprowadzić pannę do domu i lepiej się z nią poznać. To były 
cenne chwile w życiu wioski, gdyż integrowały społeczeństwo, ludzie –połączeni 
wspólną pracą- czuli się sobie bliżsi. Czasami taki właśnie wieczór stawał się 
okazją do pocieszenia kogoś w troskach lub – zdarzało się to dość często –do ze-
swatania dwojga młodych ludzi. Dzięki darciu pierza, co jest bardzo ważne, nikt 
nie czuł się samotny.
 
	 W	dniu	14.10.2012	r.	przeprowadziłam	wywiad	z	73-	letnią	Anną	Brzytwa,	moja	
babcią	 -	mieszkanką	 Szemrowic	 -	małej	wsi	 nieopodal	Dobrodzienia.	 Zadałam	 jej	
kilka	pytań	na	temat	wieloletniej,	śląskiej	tradycji	darcia	pierza. 

 Betina Szczygioł: Dzień dobry Babciu. Chciałabym dowiedzieć się więcej na 
temat tradycji darcia pierza. W jakim okresie spotykano się na skubanie?
 Anna Brzytwa: Dziyń dobry. Spotykalimy się zawsze przez zima.
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 BS: Gdzie odbywało się darcie?
 AB: Najczyńściej chodzili my do sąsiadów i ludzi, którzy chowali gyńsi. Łazili 
my z domu do domu, po całyj wsi.
 BS:W jakim wieku dziewczęta musiały już pracować przy skubaniu pierza ?
 AB: Łod około szesnastu lot, dziołchy zaczynały drzyć pierze. Jak przilazly już 
ze szkoły i odrobioły zadanie, szły szkubać. Ważne jest tyż to, że szybko musiały 
wrocać do dom, bo nazajutrz mioły zaś szkoła.
 BS: Jak długo trwało w całej wsi skubanie pierza?
 AB: Boło to rożnie. Zależało od ilości gynsi do skubania i od tego, ile ludzi się 
zeszło. Casami trwało to tydzień, casami dwa.
 BS: Od której godziny zazwyczaj pracowano?
 AB: Najczęściej jak my się szybko w domu obrobili. Szło się skubać juz koło 
piyntnostyj.
 BS: Co robiły jeszcze kobiety podczas swojej pracy?
 AB: Boło bardzo wesoło. Wszyscy spiywali, pociskali pierdoły, godali wice, jak 
każde kobiety lubioły my se tyz pogodać o starych czasach, opowiadyłymy różne 
historie i dużo się śpiywało.
 BS: Jakie piosenki były śpiewane?
 AB:Boły to zwykle kościelne pieśni, ale i śląskie szlagiery- np. „Poszła Karolin-
ka do Gogolina”, „Hej, z góry jadom Mazury”,abo „Zasiali górale owies”.
 BS: Czym sąsiedzi częstowali podczas pracy?
 AB: Częstowali nos winem, a chopów sznapsem. Boło tyż czynsto coś do zjedzy-
nia, kołocz, ciastka, babki. Tak na słodko.
 BS:O której godzinie wracano do domu?
 AB: Skubanie odbywało się do dwudziestyj trzeciej. Zakończenie boło koło pół-
nocy, a czasem nawet do piyrwszyj nad ranem. Wtedy to my tańczyli i godali. Do dom 
odprowadzali nos chopy.
 BS: Czy mężczyźni uczestniczyli w darciu pierza ?
 AB: Chopy byli ciekawi i podsłuchiwali, ło cym godomy. Niektórzy yno skubali, 
ale ich boło bardzo mało, najczyńściej chodzili do chlywa futrować krowy, świnie 
i dokołodali do pieca.
 BS: Jak kończył się cały cykl?
 AB: Na zakończynie boł bal. Noprzód poczynstunek- śląski kołocz albo kreple-
,a następnie wieczerzo – prawie zawsze boł kartofel-salat, kiyłbsa, kotlety. Jak boły 
grane na akordeonie przyśpiywki, wszyscy tańcowali, śpiewali i łosprawaili wice. 
Często robilimy se zdjyńcia.
 BS: Co Ci się Babciu najbardziej podobało podczas darcia pierza?
 AB: Było bardzo wesoło. Spotykali się starzy i modzi. Lubilimy se połosprawiać, 
a najfajniejsze, to było to, ze my sie wszyscy razym spotykali i zyli tak w kupie- gro-
madnie. Jeden drugymu pomogoł, a tera to kożdy żyje som przed siebie. Ludzie już 
nie mają tyle czasu, by się tak spotykać po somsiedzku. Wtedy to boly blank inksze 
czasy.
 BS: Dziękuję bardzo za udzielenie mi wywiadu. Dzięki Twoim wspomnieniom 
mogliśmy bardziej zagłębić się w śląską tradycje skubania pierza.
 AB: Dziynkuja tyż, bardzo mi boło miło pokozac modymu pokoleniu, jak to 
my kiedyś się spotykali, bawili, ale tyż robili pozyteczne rzecy. Miałach okazjo po-
wspominać sobie stare, dobre czasy. A napisz o tym szemrowickim zwyczaju, co by 
wszyscy wiedzieli, jak to downiej u nos bywało. 
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Archiwum prywatne p. Anny Brzytwa, 
rok 1965, Federbal, 
czyli przyjęcie po skubaniu pierza
 

 W mojej wypowiedzi chcę podkreślić, iż skubanie pierza nie było tylko pracą, 
znaczenie tego zwyczaju ma różne oblicza. Stanowiło jedną z niewielu przecież 
możliwych wówczas form życia towarzyskiego na wsi. Ludzie dzięki darciu pierza 
mogli się spotykać, porozmawiać, potańczyć i zabawić, co dawało im radość po 
ciężkiej pracy w gospodarstwie czy na polu. Był również formą wzajemnej pomo-
cy. Piękny śląski zwyczaj jest tematem wielu widowisk folklorystycznych i warszta-
tów śpiewu. Wykorzystała go również Agnieszka Osiecka pisząc tekst dramatyczny 
„Darcie pierza”.
 Mam nadzieję, że swoją pracą przybliżyłam zwyczaj skubania pierza. Chociaż jest 
on praktykowany w dzisiejszych czasach bardzo sporadycznie, dla mnie odgrywa dużą 
rolę w poznawaniu dziedzictwa kulturowego regionu, w którym mieszkam. Uważam, 
że stare tradycje i zwyczaje należy pielęgnować, a te, które zanikają, poznawać i ocalić 
od zapomnienia. 

Bibliografia:
 -  Tradycyjne zwyczaje i obrzędy Śląska. Wypisy.Wybór i oprac.T. Smolińska,wyd. Drugie roz-

szerzone, Opole 2003
 -  Simonides Dorota, Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego, Wrocław 

2007
 -  Wywiad z panią Anną Brzytwą.

MIEJSCE III

„AMATORSKI POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”
Autor: Alicja Tkaczyk 

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Historyczne rekonstrukcje to zbiór działań, podczas których ich uczestnicy od-
twarzają w strojach i za pomocą artefaktów wytworzonych współcześnie, względnie 
oryginalnych, konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej bitwy) lub różnorodne 
aspekty życia w wybranym okresie historycznym-tak brzmi definicja tego czym ama-
torsko zajmuje się Grupa Rekonstrukcyjna Śląsk Straży Pożarnej w Szemrowicach.
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SPONTANICZNA DECYZJA 
 Latem 2012 roku pan Rudolf Hyla 
uznawany i ceniony działacz Stowarzy-
szenia Rozwoju Wsi Szemrowice oraz 
były prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Szemrowicach, dostał zaprosze-
nie na Dni Tuszyna, które były 26. 08. 
2012 roku. Miały tam się odbyć pokazy 
zabytkowych sikawek. Zaproszenie 
przyszło z tygodniowym wyprzedze-
niem, czasu na przygotowanie było 
mało. Jednak wraz z czwórką innych 

ludzi aktywnych społecznie w Szemrowicach podejmuje się inicjatywy stworzenia 
Grupy Rekonstrukcyjnej. W skład grupy wchodzą: pan Piotr Kazior, pan Lucjan Tka-
czyk, Alicja Tkaczyk i Adam Tkaczyk, i oczywiście pan Rudolf Hyla. Siedem dni to 
mały odstęp czasu na przygotowanie się do pokazu, jednak Grupa dysponowała wier-
ną repliką sikawki ręcznej z 1875 roku oraz autentycznym strojem kobiecym z tego 
okresu. Szkoda by było tego nie wykorzystać, a czas nie był dla nas przeszkodą. Poje-
chaliśmy zaprezentować się do Tuszyna niedaleko Łodzi.

123 LATA TEMU
 Gdy wybuchał pożar ówcześni strażacy nie mieli wozów strażackich, specjalnych 
uniformów ochronnych i kasków, nie było nawet remizy. Sikawka ręczna stała u jed-
nego z mieszkańców w stodole, a strażakami byli wszyscy mieszkańcy. 
 Dzięki zamiłowaniu do historii straży pożarnej pan Rudolf znalazł artykuł z 1889 
roku, mówiący o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce w Szemrwicach. 
 W „Nowinach raciborskich” z 7 września 1889 roku nr 46 napisano: 
 „Dobrodzień. W niedzielę 1 września spaliła się w Szemrowicach stodoła zagrod-
nika Szygiełła, zawierająca cały jego tegoroczny zbiór i zbiór kliku komorników. Ogień 
szerzył się z taką siłą, że wszystkie starania naszej miejscowej straży były daremne 
zwłaszcza, że szemrowicka sikawka, wkrótce po rozpoczęciu pracy ratunkowej, się po-
psuła. Ogień został podobno podłożony przez 16-letniego chłopaka, którego też zaraz 
aresztowano. Ani budynek, ani zbiory nie były ubezpieczone, w skutek czego straty są 
dla właściciela bardzo znaczne.” 
 Dzięki temu niezwykłemu znalezisku pana Rudolfa wiemy, że w Szemrowicach 
była sikawka ręczna i miał miejsce wielki pożar. Staraliśmy się bazować na przytoczo-
nym powyżej artykule, odtwarzając w pokazie to zdarzenie. Oczywiście nie zrekon-
struowaliśmy go w pełni ze względu na niedobór środków i załogi. 

TAK JAK KIEDYŚ
 Podział ról w naszej grupie jest prosty pan Rudolf i pan Lucjan biegną z sikaw-
ką, pan Piotr niesie dyszel, bez którego poruszenie pompą było by niemożliwe, gdy 
mechanizm zostanie wprawiony w ruch pan Piotr steruje wężem. Adam i ja niesie-
my stare metalowe wiadra z wodą. Gdy sikawka jest już w stanie gotowości, trzeba 
zalać ją wodą. Podczas gaszenia trzeba stale dostarczać wody. Cały pokaz jest dość 
męczący, dlatego po ugaszeniu płonącego (na potrzeby występu oczywiście) snop-
ka siana udającego fragment stodoły, zapraszaliśmy ludzi do spróbowania ciężkiej 
pracy przy pompie. Pomijamy moment zepsucia się sikawki ze względów na brak 
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głębszych informacji, w jaki sposób została ona uszkodzona i braki w załodze. 
Cały pokaz trwa około dziesięć-piętnaście minut, lecz w przyszłości planujemy 
robić bardziej rozwinięte przedstawienia, które dokładniej będą odwzorowywać 
akcję gaszenia stodoły. 
 Za nasz pokaz dostaliśmy nagrodę za najlepszą prezentację, to jak na razie nasza 
jedyna nagroda. Zamierzamy prezentować się więcej i zdobywać nowe trofea.

SKRZYNIA Z POMPĄ
 Nasza sikawka jest dokładną repliką sikawki ręcznej z 1875 roku. Wykonał ją 
rzemieślnik o nazwisku Wiendlocha z Wysokiej niedaleko Olesna. Stacjonowała ona 
w Kadubie, wsi obok Szemrowic, jednak ze źródła jakim jest artykuł w „Nowinach 
raciborskich” i wszelkich badań historii straży w Szemrowicach, jakie przeprowadza 
pan Rudolf, wiemy, że identyczna była w Szemrowicach. Autentyczna sikawka jest 
obecnie w Międzyrzeczu. 
 Wyglądem przypomina skrzynię z pompą składającą się z dwóch tłoków, z któ-
rej wychodzi wąż. Aby pompa mogła tłoczyć wodę do węża trzeba było wlewać ją 
wiadrami, a dwoje silnych mężczyzn musiało wprawiać pompę w ruch za pomocą 
specjalnego dyszla. Poruszanie tłoków było bardzo męczącą pracą, gdyż tłoki były ze 
skóry, która stawiała opór. Ciśnienie nie było rewelacyjne, ale mimo tych wszystkich 
niedogodności taki sprzęt gaśniczy był luksusem w ówczesnych wsiach. W większo-
ści części są drewniane, jedynie tłoki są wykonane z metalu i skóry (w replice guma, 
która daje podobny efekt co skóra). Sikawka jest bardzo ciężka w transporcie, ponie-
waż musi ją nieść co najmniej dwóch ludzi, a jest dość sporej wagi.

ZAPASKA OBOWIĄZKOWO
 Nasze stroje to nieodzowny element naszego pokazu. Dlatego, że jak już wcze-
śniej było wspomniane ludzie szli do pożaru w tym, co mieli aktualnie na sobie. 
Ja miałam ubranie autentyczne, oryginalne. Pan Hyla jest rdzennym mieszkańcem 
Szemrowic i zachowały się u niego na strychu ubrania jego praprababki. Składają 
się na to: długa spódnica z grubego, ale przewiewnego materiału tak zwana kiecka, 
z głęboką kieszenią, na wysokości pępka zapinana na guzik; jupa- żakiet długi z tyłu-
-krótszy z przodu, również na guziki: chustka na głowę i zapaska w gwarze śląskiej 
fartuch, który musi być, aby ubranie było pełne. Strój dzienny kobiet ze wsi był bar-
dzo wygodny oraz praktyczny, gdyż chronił zarówno przed zimnem jak i gorącem.
 Męska część zespołu miała tylko epokowe kapelusze, gdyż niestety żadna inna 
część męskiego ubioru nie ostała się. Niemniej jednak kapelusze dawniej były na po-
rządku dziennym. Na pokaz ubrali się w białe koszule, kamizelki i proste spodnie, 
ubiór ten miał naśladować ten epokowy. Ich wizerunek wdzięcznie dopełniały staran-
ne brody. 
 Na nogach ludzie mieli trepy. Drewniane buty, które miały dwie opcje. Pierwsza: 
cały but z drewna, a druga to drewniana podeszwa i skórzana góra. Buty te podobno 
były niezwykle wygodne i zdrowe dla stóp. Niestety epokowe obuwie nie nadawały się 
do użytku. 
  To bardzo miłe uczucie, gdy nosi się na sobie kawałek historii, zobowiązuje to też 
do mówienia naszą gwarą. Mówienie po śląsku nie sprawia nam problemu, gdyż na co 
dzień w domu gwarzymy. Gdy spełnimy wszystkie warunki powrotu do przeszłości, 
wtedy jesteśmy jak z drugiej połowy XIX wieku.
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PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 
Chociaż dopiero raczkujemy w dziedzinie rekonstrukcji historycznych i wiele nam 
brakuje, aby być tak efektownymi jak np. rekonstruktorzy bitwy pod Grunwaldem, 
jednak bardzo się staramy i sprawia nam to wiele frajdy. Podoba nam się sama idea 
pokazywania ludziom, jak kiedyś funkcjonowało społeczeństwo wiejskie. Chodź jest 
nas pięciu w wieku od 12 do 50 lat, wszyscy jesteśmy w to bardzo zaangażowani i odda-
jemy się z sercem naszej stosunkowo nowej pasji. Obecnie grupa chce poszerzyć swoją 
działalność i szuka nowych członków.

Źródła:
 -  „Nowiny raciborskie” 07.09.1889rok, nr 46
 -  pl.wikipedia.com
 -  zbiory archiwalne pana Rudolfa Hyla
 -  prywatne zdjęcia

„HISTORIA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z OZIMKA”
Autor: Magdalena Kulik 

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Sylwia Widawska

 Chciałabym się podzielić historią, która opowiada o czasach powstawania Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, o przeżywaniu przez nią pierwszych wzlotów i upadków 
oraz o przetrwaniu zespołu aż po dzień dzisiejszy. Obecnie zespół nosi nazwę - Ozim-
ska Orkiestra Dęta. Obchodzona w tym roku 60 rocznica istnienia Domu Kultury 
w Ozimku jest wspaniałą okazją, aby tę historię przypomnieć, gdyż jest ona ściśle 
związana z jego działalnością.
 W 1984 roku na urodzinach u leśniczego pana Mariana Bukowskiego padła myśl 
założenia orkiestry w Antonowie. Na kolędzie u pana Zygmunta Antosika ksiądz Ge-
rard Kałuża zaproponował również założenie orkiestry do celów kościelnych. Muzy-
kowanie zaczęło się u państwa Mazurów od duetu klarnetów w skład, którego wcho-
dzili: Zygmunt Antosik i Joachim Mazur. Do duetu dołączyła też Elżbieta Mazur, 
grając najpierw na pianinie, a później na flecie. Po niedługim czasie brat Joachima 
Mazura, Rajmund, zainteresował się graniem na tubie. W tym czteroosobowym skła-
dzie zostały odegrane w czasie Świąt Bożego Narodzenia pierwsze kolędy, a zarazem 
pierwsze utwory tworzącej się orkiestry. Z tego zalążka, w niedługim czasie, z uczniów 
pana Antosika, zaczęła tworzyć się Młodzieżowa Orkiestra Dęta w następującym skła-
dzie: Antosik Zygmunt (trąbka), Bednorz Krzysztof (trąbka), Mazur Elżbieta (flet), 
Mazur Joachim (klarnet), Mazur Rajmund (tuba), Sowa Rajmund (tenor) i Strzelczyk 
Damian (werbel).
 Dnia 13 kwietnia 1986 roku orkiestra wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w Borkowicach koło Kluczborka. Grupa zajęła III miejsce. Po prze-
glądzie zaczęły się intensywne próby nowego repertuaru. Zespół liczący już 18 osób 
spotykał się na próbach w prywatnej restauracji. Dzieci właściciela lokalu byli człon-
kami orkiestry. Większość instrumentów sponsorował ks. proboszcz Kałuża. Zaczęto 
również starania o jednolite stroje dla zespołu. Dnia 28 kwietnia 1986 roku został za-
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kupiony aksamit na kamizelki. W dniu 6 maja na zebraniu, rodzice członków grają-
cych w orkiestrze, zadeklarowali pomoc finansową. Całość spraw związanych z zaopa-
trzeniem w stroje wzięła na siebie pani Róża Strzelczyk.
 Dnia 12 kwietnia 1987 roku członkowie zespołu wzięli udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych, który odbył się w Ozimku. W kategorii Orkiestr Mło-
dzieżowych zdobyli I miejsce. W tym samym roku wystartowali również w XXVI Wo-
jewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Opolszczyzny. Pod doskonałym przewodnic-
twem kapelmistrza Zygmunta Antosika i tak wspaniałym repertuarem orkiestra zajęła 
I miejsce.
 Jesienią w 1990 roku, do orkiestry weszli nowi uczniowie pana Antosika. Człon-
kowie zespołu organizują wycieczki i zgrupowania od wielu lat, na których grają, 
integrują się i wspólnie spędzają czas. Już w tamtych latach pojechali na pierwszą 
wycieczkę do Krakowa. W 1992 roku w czasie wakacji odbyło się zgrupowanie na 
Górze świętej Anny. Uczniowie ciężko trenowali - przed wyjazdem za granicę – 
w Domu Pielgrzyma. Oczywiście w ciągu tych kilku dni nie brakowało im rozrywki 
i zabaw. Orkiestra z Ozimka od zawsze lubiła wszelkiego rodzaju imprezy. Często 
organizowali ogniska, przy których ćwiczyli utwory oraz spożywali smakowite kieł-
baski. Towarzyszyli im wielokrotnie ks. Proboszcz Kałuża, ks. Jezusek oraz ówcze-
sny burmistrz A. Sobczak. Oto kilka fotografii przedstawiających członków zespołu 
podczas ogniska.
W 1992 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta po raz pierwszy pojechała poza granice 
kraju i udała się do Niemiec, do miejscowości Heinsberg. W skład zespołu wchodzi-
ły 33 osoby z okolic Ozimka. Przygotowując się do wyjazdu, często trenowali w salce 
katechetycznej w Ozimku. O naszej ozimskiej orkiestrze pisano w wielu różnych 
opolskich gazetach. W 1995 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta obchodziła swoje 
10-lecie. Całe wydarzenie opisał pan Leszek Bąk w „Trybunie Opolskiej”.
 Orkiestra z okazji swojego 10-lecia otrzymała pozdrowienia i życzenia od człon-
ków miasta Heinsberg oraz pamiątkowy dyplom od Zarządu Gminy i Miasta Ozimek.
W 1996 roku orkiestra po raz pierwszy zorganizowała Bal Muzykanta. W teraźniejszo-
ści nadal obchodzą ten zwyczaj w okresie karnawału. Wszyscy bawią się przy muzyce, 
tańczą, śpiewają i grają na instrumentach.
 W 1997 roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta podupadła i przestała koncertować 
w kraju i po za nim. Gdy zmienił się burmistrz Ozimka, pan Antosik stracił etat 
w Domu Kultury w Ozimku. Jednak wierni członkowie zespołu nadal spotykali się na 
próbach. Choć w mniejszym składzie i dużo rzadziej, to udało im się odbudować potę-
gę orkiestry. Trenowali co dwa tygodnie, najpierw w salce straży pożarnej w Schodni, 
później w świetlicy wiejskiej w Krzyżowej Dolinie. W dużo uboższym składzie i bez 
wsparcia finansowego było ciężko, ale oni nie poddawali się. Z wielką chęcią uczestni-
czyli w próbach. Dopiero 4 lata temu, kiedy zmienił się dyrektor Domu Kultury w 2009 
roku orkiestra zaczęła znów funkcjonować i koncertować zbierając nowych członków 
oraz mając grających od zawsze. Gmina i Dom Kultury w Ozimku bardzo pomogli od-
budować drużynę instrumentalną. Pani Helena Gruszka wraz z gminą sponsorowała 
ubiór oraz wypożycza salę na próby.
 Członkowie spotykają się na próbach raz w tygodniu. Zespół na dzień dzisiej-
szy liczy 52 osoby, w skład której wchodzą dzieci, młodzież, ludzie w średnim wieku, 
a nawet w starszym. Instrumenty na jakich grają to: trąbki, puzony, flety, tuby, lira, 
instrumenty perkusyjne, tenory, waltornie, klarnety, saksofony i inne. Tu jednak nikt 
nie sponsorował instrumentów. Każdy grający w orkiestrze musiał go sobie skombino-
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wać lub zakupić sam. W teraźniejszych latach orkiestra bardzo się rozwija. Koncertuje 
po kraju oraz poza nim, grając utwory kościelne, popowe, rockowe, klasyczne i wiele 
innych.
 Przygotowując się do napisania tej notatki, pomyślałam, że mogłabym przeprowadzić 
wywiad z członkiem, a jednocześnie prezesem orkiestry, którym jest mój ojciec.
 Magda: Dlaczego postanowiłeś należeć do orkiestry, w jakim byłeś wieku i na ja-
kim instrumencie obecnie grasz?
 Tata: Mając 16 lat zacząłem swoją drogę w orkiestrze. Od zawsze interesowałem 
się muzyką i bardzo lubiłem słuchać orkiestr. Gdy byłem mały uczyłem się gry na 
akordeonie, później pan Zygmunt Antosik uczył mnie grać na tenorze, na którym 
gram do dnia dzisiejszego.
 Magda: Jak oceniasz zgranie członków orkiestry?
 Tata: Zawsze, mimo różnic pokoleń i poglądów potrafimy dojść do porozumienia. 
Obecnie uważam, że zespół jest bardzo zgrany, a relacje między nami są bardzo dobre.
 Magda: Co przychodzi ci na myśl, gdy usłyszysz tajemniczą nazwę „sala nr 26”?
 Tata: To sala naszych spotkań, nie tylko muzycznych. To miejsce gdzie rozmawia-
my nie tylko o muzyce, ale o dniach codziennych, o naszych problemach i radościach. 
To taki pokój zwierzeń. Aaa, zapomniałbym! Mając 9 lat w tym pomieszczeniu uczy-
łem się gry na akordeonie i do dziś czuję do tej salki wielki sentyment.
 Magda: W jakich miejscach ostatnio koncertowaliście?
 Tata: W ubiegłym roku najważniejsze koncerty odbyły się w Heinsbergu. W kraju 
wystąpiliśmy około 15 razy na terenie gminy Ozimek.
 Magda: Czy macie jakieś zwyczaje w orkiestrze?
 Tata: Tak i to sporo. Gdy ktoś z członków zespołu ma urodziny gramy mu 100 lat. 
Obchodzimy także dzień kobiet i dzień chłopaka. Corocznie organizujemy bal mu-
zykanta. Kiedy w kalendarzu wypada dzień świętej Cecylii, która jest naszą patronką, 
uczestniczymy w mszy świętej, a później spotykamy się na przyjęciu.
 Pisząc pracę, nie wiedziałam, że aż tak zafascynuje mnie temat. Z pozoru to tylko 
muzyka, która otacza każdego z nas na co dzień. Jednak zagłębiając się w historię or-
kiestry, myślę, że to nie tylko zwykłe dźwięki. W orkiestrze każdy ma swoją rolę, każ-
dy ma swoje zadanie. Gdy jedna osoba zawali, cała synchronizacja utworu przestaje 
współgrać.
 Zapomniałabym o najważniejszym członku zespołu, o panu Zygmuncie Antosi-
ku, który jest dyrygentem. Gdyby nie on, nie byłoby zespołu. W dzisiejszych czasach, 
mało słyszymy o muzyce odgrywanej przez orkiestry. Młodzież, ale także dorośli słu-
chają popu, rapu itp. Dobrze jednak, że są jeszcze tacy, którzy słuchają muzyki orkie-
strowej i mają do niej szacunek. Mam nadzieję, że nasza Ozimska Orkiestra Dęta zagra 
jeszcze wiele koncertów i nadal będzie godnie reprezentować naszą gminę. 

Bibliografia:
 -  Wywiad z ojcem M. Kulikiem
 -  Kronika wypożyczona z Domu Kultury w Ozimku
 -  Prywatne zdjęcia M. Kulik
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„LEGENDA O ŁOŚCIOPANEJ GÓRZE I O CZARNYM PSIE”
Autor: Fabian Mannsfeld

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Małgorzata Dziewulska

 Dawno, dawno temu, w niewielkiej wiosce 
o nazwie krzyżowa dolina żył sobie pewien 
rolnik. Nie był on towarzyski ani też nie 
udzielał się publicznie. Był skromnym czło-
wiekiem, który dbał o swoje pola oraz o go-
spodarstwo. Co niedzielę szedł pieszo przez 
pagórek do kościoła pod wezwaniem świętej 
Małgorzaty, który znajdował się w Krasiejo-
wie. Dla niego niedziela bez mszy świętej nie 
była dniem pańskim, dniem odpoczynku. Za-
wsze, gdy wracał do domu, siadał sobie pod 

drzewem na tym oto pagórku. Rozmawiał z drzewami, myślał o życiu i o tym, jak to 
wspaniale jest żyć na świecie. Niektórzy ludzie uważali go za dziwaka. 
 Droga z krzyżowej doliny do Krasiejowa przez,,łościopaną górę’’
 Pewnej gorącej, upalnej niedzieli po raz pierwszy ów rolnik poszedł do gospody. 
Ludzie byli zdziwieni, gdy go zobaczyli. Rolnik podszedł do grupki starszych panów 
i zapytał ich, czy może się przysiąść. Panowie zaskoczeni pytaniem (ponieważ rolnik 
żył w osamotnieniu) zgodzili się. Po piętnastu minutach jeden z mężczyzn zapytał:
-  skąd pan pochodzi?
 Tajemniczy rolnik odpowiedział:
-  pochodzę z niewielkiej wioski, której nadano nazwę Krośnica. - odpowiedział 
z zachwytem.
 Panowie zdziwieni pochodzeniem człowieka zapytali jakie nosi imię? On odpo-
wiedział:
-  imię otrzymałem po moim dziadku, który zmarł ponad dwadzieścia lat temu. No-
sił on imię Franz, czyli Franciszek, a teraz ja godnie noszę to imię. 
 Panowie zdziwieni tą odpowiedzią rozeszli się do domów. Wkrótce miały nadejść 
żniwa. Franciszek naprawiał swój traktor oraz szykował konia, który miał zabrać z pola 
ziarna zboża. W końcu zbliżyło się popołudnie. Do Franciszka przyjechał jego starszy 
brat, który pomógł mu w pracy na gospodarstwie. Franciszek na farmie posiadał trzy 
krowy, kury oraz jednego konia i dwie kozy. Franz wyjechał na pole traktorem, nato-
miast jego starszy brat pojechał na furze, którą ciągnął koń. Gdy dwaj bracia jechali przez 
wieś, ludzie patrzyli na nich tak, jakby to byli jacyś obcy przybysze pochodzące z innej 
planety. W czasie pracy na polu Franciszek stracił przytomność, jego brat szybko zawiózł 
go do domu i wezwał lekarza. Lekarz stwierdził u niego udar mózgu. Po miesiącu, kiedy 
Franz musiał leżeć w łóżku, wydobrzał i wówczas poszedł do kościoła, aby wyspowiadać 
się i przyjąć najświętszy sakrament w dniu pańskim. W drodze powrotnej, jak zawsze, 
usiadł przy swoim ulubionym drzewie. Nagle usłyszał, że coś porusza się w krzakach. 
To „coś” było coraz bliżej i bliżej, aż tu nagle zza krzaków wyłonił się czarny jak smoła 
pies. Zaczął bawić się z radosnym rolnikiem oraz merdał wesoło ogonkiem. Franz nadał 
mi imię łatek, dlatego że na czubku nosa posiadał białą łatę, która wyjątkowo rzucała się 
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w oczy. Minęła godzina, dwie godziny, trzy, aż w końcu Franz musiał się pożegnać z czar-
nym psem, ponieważ czekały go obowiązki w domu i na gospodarstwie. Co tydzień, gdy 
Franciszek szedł z kościoła w Krasiejowie do domu, siadał przy małej sośnie i czekał na 
łatka. Pies zawsze przychodził na to samo miejsce. Drzewo, przy którym najprawdopo-
dobniej siadał rolnik. Mieszkańcy krzyżowej doliny powiesili na nim krzyż. 
 Franciszek wiele razy zastanawiał się, gdzie pies nocuje oraz gdzie przebywa w ty-
godniu i czym się żywi? Sprytny rolnik postanowił to sprawdzić. We wtorek wybrał się 
na spacer do lasu. Stwierdził, że pójdzie usiąść sobie pod swoim ulubionym drzewem, 
przy którym siadał co niedzielę i sprawdzi, czy czarny jak smoła pies przyjdzie. Przy-
szedł, usiadł i czekał, czekał, i czekał, lecz, niestety, łatek się nie pojawił. - było to dosyć 
dziwne - powiedział rolnik, idąc do domu.
  Tydzień później znów zbliżyła się niedziela i jak co tydzień Franciszek wybierał 
się do kościoła, postanowił wyjść prędzej z domu i usiąść na pagórku przy sośnie. Rol-
nik usiadł i czekał na psa, lecz łatek nie pojawił się.
-  trudno- powiedział Franz. - może już nie przyjdzie- jęknął cicho.
 Franciszek rozczarowany poszedł do kościoła. Po mszy świętej, gdy rolnik prze-
chodził koło pagórka, usłyszał szczekanie psa. Obrócił się i zobaczył łatka. Franz ucie-
szył się na jego widok i powiedział:
-  gdzie byłeś mój najlepszy przyjacielu?!
 A łatek zaszczekał tak, jakby rozumiał, co on mówi.
 Franciszek zdał sobie sprawę, że łatek pojawia się wtedy, gdy on był na mszy świętej. 
Postanowił to sprawdzić. Poszedł w poniedziałek rano do kościoła i gdy wracał, zobaczył 
psa siedzącego przy małym drzewie. I znowu zaczął bawić się z psem, minęła godzina, 
dwie godziny, aż w końcu nadeszła trzecia i młody rolnik musiał odejść. Następnego dnia 
rano Franciszek wydoił krowy, nakarmił kozy, posprzątał w chlewie. W południe, gdy 
wyjeżdżał traktorem w pole, zasłabł. Zauważyła go pewna sąsiadka sprzątająca podwór-
ko. Od razu zawołała męża i razem zaprowadzili Franciszka do swojego domu, wezwali 
także lekarza. Po pięciu godzinach przybył lekarz. Dokładnie zbadał młodego rolnika 
i nie stwierdził żadnej choroby. Franciszek, na szczęście, po dwunastu godzinach snu się 
obudził. Od razu chciał wybrać się do kościoła, by pomodlić się. I tak zrobił, lecz w dro-
dze powrotnej, jak zawsze usiał sobie przy swojej sosence i zasnął, a łatek położył się 
obok niego. Przejeżdżający tamtędy mieszkaniec krzyżowej doliny zauważył Franciszka 
siedzącego z pochyloną głową niestety, nie oddychał. Stwierdzono zgon. Mieszkańcy wsi 
opowiadali, że po śmierci Franciszka każdej nocy było słychać wycie psa. Leśniczy przy-
byli na pagórek, gdzie siedział Franciszek, również słyszeli wycie, lecz nie widzieli psa. 
Przez parę tygodni wycie psa nie dawało spokoju mieszkańcom wsi, więc postanowiono 
zawiesić na drzewie, przy którym siedział młody rolnik, duży drewniany krzyż oraz ob-
razki świętych. I tak oto powstała legenda o łościopanej górze w krzyżowej dolinie.
 Kilkanaście lat później z powodu utrudnionego przejazdu z krzyżowej doliny do 
Krasiejowa środek pagórka wykopano i do dzisiaj pozostał charakterystyczny piasek 
na zboczu pagórka. Obrazek ze świętymi nie przetrwał do naszych czasów, lecz istnieje 
krzyż, który ma ponad sto lat. Na szczęście, niektórzy mieszkańcy pamiętają o tym 
wydarzeniu i zrobili nowy obraz z wizerunkiem anioła stróża. Niektórzy mieszkańcy 
do dziś dnia słyszą dziwne wycie psa.

Bibliografia: 
 -  Pracę napisałem na podstawie kroniki krzyżowej doliny napisanej przez pana Józefa Feliks 

oraz wspomnień mieszkańca krzyżowej doliny – pana Gerharda Feliks.
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„LEGENDA O JANKU, CHŁOPCU, KTÓRY ZOSTAŁ RYCERZEM”
Autor: Hanna Kabata

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Małgorzata Dziewulska i Dominika Kulczyńska

 Dawno, dawno temu, w miejscu, gdzie powstała osada Krasiejów, żyła pewna 
wiejska rodzina. Nie byli oni bardzo zamożni, jednak także nie mogli narzekać na swój 
los. Żyli skromnie, ale szczęśliwie. Ojciec zajmował się rolą i gospodarstwem, a matka 
trójką dzieci oraz domem. Pewnego dnia, kiedy syn ich, Janko, przechadzał się polną 
drogą, w oddali zauważył pędzącego rumaka. Pognał w jego kierunku, wkładając w to 
tyle siły, ile tylko mały chłopiec mógł włożyć w bieg. Jeszcze nigdy nie widział tak 
pięknego stworzenia. Bujną grzywę zwierzęcia rozwiewał wiatr, czarna sierść lśniła 
w słońcu, kopyta wybijały równomierne tempo. Koń wyglądał na wystraszonego, ale 
silnego. Janko był zachwycony zwierzęciem. Chciał się do niego zbliżyć, czuł siłę, którą 
emanowało zwierzę. 
-  Piękny. – powiedział do siebie.
 Nagle rumak zwolnił i spojrzał w kierunku chłopca. Zatrzymał na nim wzrok, 
a ten został w bezruchu, wyraźnie speszony tak śmiałym spojrzeniem, które padło na 
niego. Czuł bicie swojego serca, kiedy koń powoli szedł w jego kierunku. Zaczynał 
się bać, w końcu stworzenie było o wiele większe i zdecydowanie silniejsze od Janka. 
Wierzchowiec był coraz bliżej, a młodzieniec dalej stał w miejscu. Kiedy ogier zbliżył 
się, zarżał głośno, a następnie klęknął, jakby kłaniając się. Zerknął spode łba na chłop-
czynę, który zmieszany nie wiedział, co począć. Mustang zachęcająco kiwnął głową, 
jakby chciał, żeby go dosiadł. 
-  Nie wiem, czy powinienem… 
 Dopiero teraz Janko dostrzegł wielkie, brązowe oczy wpatrujące się w niego od 
dłuższej chwili. Miały w sobie coś niezwykłego, coś, co budziło zaufanie i spokój. 
Chłopiec ostrożnie podszedł do rumaka i powoli usiadł na jego grzbiecie.
-  Och, wysoko tu. – stwierdził, kurczowo trzymając się grzywy. – Gdzie chcesz je-
chać? Może pojedziemy do mojego domu, pokażę cię rodzicom?
 Koń ruszył spokojnie. W niedługim czasie dotarli do chatki, przed którą siedziała 
zmęczona. Kiedy ujrzała swojego syna siedzącego na wierzchowcu, zerwała się natych-
miast. 
-  Co to ma znaczyć? Skąd masz tego konia? – pytała zestresowana.
-  Spokojnie, matulu! Byłem na polu, wtem dojrzałem tego rumaka. Wyglądał tak 
pięknie w słońcu! Nie mogłeś się oprzeć pokusie, żeby wsiąść na niego. Jest taki niesa-
mowity!
- Trzeba zawołać ojca, on będzie wiedział, co należy zrobić. 
 Jak powiedziała, tak uczyniła. Mąż obejrzał dokładnie „znalezisko” i stwierdził, że 
nie ma żadnych znaków szczególnych, które mogłyby wskazać miejsce jego pochodze-
nia. 
- Zatrzymajmy go! Może ktoś będzie go szukał? Nie uciekłby za daleko. – namawiał 
rodziców Janek.
-  Dobrze, niech spędzi u nas trochę czasu, ale to ty, Jasiu, jesteś za niego odpowie-
dzialny. 
- Tak, tak! Hurra! – ucieszył się chłopiec.
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 Tak mijały dni, a Janko coraz bardziej przywiązywał się do podopiecznego. Czesał 
właśnie jego grzywę, kiedy usłyszał stukot kopyt. Automatycznie odwrócił się w kie-
runku, z którego dobiegał dźwięk, i ujrzał człowieka w lśniącej zbroi, pędzącego na 
białym rumaku.
-  Jej… -wykrzesał z siebie chłopiec.
 Rycerz wjechał na podwórko. Zszedłszy z konia, bez słowa zbliżył do konia i mło-
dzieńca.
-  To mój wierzchowiec. – rzekł.
 Janko był tak pełen podziwu dla mężczyzny, że nie potrafił wydobyć z siebie żadnego 
zdania.
- Jestem rycerz Jacko, herbu Jabłoni, przybyłem tu w zamiarze odnalezienia swoje-
go rumaka, Fulgura, który uciekł, wcześniej wystraszywszy się czegoś w lesie. Chciał-
bym go odzyskać.
-  Ale… Ale to mój konik. – niepewnie odpowiedział chłopczyna.
 Wojak spojrzał na rozmówcę i zamyślił się. 
-  Mam pewną propozycję. – powiedział w końcu. –Tak pięknie zająłeś się moim 
ogierem. Może zechciałbyś zostać rycerzem? 
 Młodzieniec zerknął z niedowierzeniem i zapytał: 
- Naprawdę? Mógłbym?
- Tak. Chętnie przyjmę cię do swojej szkółki rycerskiej.
 Chłopiec zaczął skakać i klaskać w rączki. Pobiegł szybko do rodziców zapytać się 
o zgodę. Po chwili namysłu, zgodzili się. Jasiu wziął więc najpotrzebniejsze rzeczy do 
sakiewki i ruszył w drogą za rycerzem Jacko, który opowiadał mu swoich przygodach. 
Zrobiło to wielkie wrażenie na przyszłym rycerzu, marzył, by kiedyś być takim, jak 
jego przewodnik. 
 Dotarli w końcu na miejsce. Młodego mężczyznę zachwycił widok rozległego 
pola, na którym stały namioty, stajnie i arena służąca do turniejów.
- Teraz tu będziesz się kształcił na odważnego, szlachetnego rycerza, ale także na 
oddanego patriotę i bogobojnego poddanego. 
 Tak też się stało. Janko z giermka wyrósł na wspaniałego woja. Jacko, choć już 
zestarzały, dumny był z chłopaka. Traktował go jak własnego syna i powierzał najwięk-
sze tajemnice rycerskie. Oddał mu także swojego Fulgura. Rumak stał się tak lojalny 
wobec nowego właściciela, że nikomu innemu nie pozwalał siebie ujeżdżać. 
 Podczas jednego z treningów na kopie, do rycerza przybiegł paź:
-  Panie! Wiadomość straszna! Jacko zachorował okropnie. Doktor mówi, że to już 
za późno, że już go nie odratuje i wkrótce umrze.

 Wojownik bez słowa rzucił broń i udał się biegiem w kierunku namiotu swojego 
mentora. Faktycznie, był on w złym stanie, jednak chłopak nie potrafił do siebie dopu-
ścić myśli o bliskiej śmierci przyjaciela. 
-  Czy naprawdę nie ma sposobu?
-  W sumie nie.
- W sumie?
-  Po ludziach chodzą głosy, że w lesie nad rzeką Malapanew nimfa mieszka. Kto 
ją w sobie rozkocha, temu spełni ona życzenie. Jednak łatwe to nie jest. Dziewczyna 
podobno serce ma z kamienia i ciężko ją wzruszyć czymkolwiek.
- Podejmę się tego wyzwania. Jestem ci winien przysługę, przyjacielu. – powiedział 
Janko, schylając się nad chorym, po czym wyszedł, żeby osiodłać wierzchowca.
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 W samo południe wyruszyli w drogę. Wędrowali cały dzień i całą noc, kiedy 
w końcu zatrzymali się na odpoczynek. Położyli się pod drzewem, gdyż zmorzył ich 
sen. Nagle coś zachichotało. Rycerz zerwał się, odruchowo sięgając do pochwy, by wy-
ciągnąć miecz. Rozejrzał się dokładnie, ale nikogo nie dostrzegł. 
- To chyba zmęczenie. – powiedział sam do siebie i z powrotem ułożył się na miejscu.
 Wtem ponownie usłyszał delikatny, dziewczęcy śmiech. Fulgur poruszał uszami, 
nasłuchując, skąd dobiega dźwięk. Obydwoje dostrzegli ruch gałęzi.
- Wiem, że tam jesteś. Wyjdź, ujawnij swą twarz!
  Jakby na rozkaz, oczom ich ukazała się przepiękna nimfa, o długich, złocistych 
włosach, błękitnych tęczówkach. Jankowi zabrakło tchu na widok kobiety, jednak 
przypomniał sobie o misji, którą obiecał wypełnić.
- A więc o ty? Ta, której serce skute zostało wiecznym lodem? –zapytał.
- A ja! –na twarzy dziewczyny malował się uśmiech.
- Dlaczego?
- Dlaczego co? –boginka leśnej fauny i flory zdawała się być zaskoczona pytaniem.
- Dlaczego jesteś taka obojętna? Przecież miłość to wspaniałe uczucie.
- Kłamstwo i obłuda! Mężczyźni potrafią tylko ranić. Rozkochują, a następnie po-
zostawiają. –odpowiedziała Hanuszka.
- Może trafiłaś na pewien ewenement? Nie każdy jest taki sam. Daj szansę wykazać 
się innym.
- Nie potrafię, boję się.
- Zaufaj mi. Obiecuję, że gdy cię zranię, duszę swą oddam diabłu na wieczne potę-
pienie.
 Nimfa niepewnie zbliżyła się do mężczyzny:
- Byłbyś gotów na takie poświęcenie?
- Taka jest właśnie prawdziwa miłość.
 Z biegiem czasu Hanuszka zakochiwała się w Janku, a on w niej. Dotrzymała ona 
obietnicy i spełniła życzenie rycerza. Przygotowała uzdrawiającą miksturę, z którą na-
stępnie woj udał się do chorego. 
-  Przysięgam, że wrócę po ciebie. Wtedy zostaniesz moją żoną. – rzekł na pożegna-
nie z ukochaną.
 Kiedy przybył na miejsce, został powitany okrzykami radości, jednak myślał on 
wtedy tylko o umierającym przyjacielu. Momentalnie podał mu lekarstwo.
-  Oby zadziałało. 
 Stary wojak z dnia na dzień czuł się coraz lepiej i wracały mu siły. Powoli wstawał, 
nabrał apetytu. Młodego mężczyznę niezmiernie cieszył się z tego widoku.
-  Mój drogi, jesteś dla mnie jak syn. Masz moją dozgonną wdzięczność za uleczenie 
mnie. Byłbyś wspaniałym, dobrym władcą. –oznajmił kiedyś Jacko.
 Pewnego dnia do Janka przybył posłaniec z wieścią, iż rodzina jego wraz z osadą 
są w ogromnym niebezpieczeństwie. Władca sąsiadujących ziem zamiar miał podbić 
wioskę, a był znany on ze swoich okrutnych metod. Rycerz nie mógł pozostać obojęt-
ny. Stwierdził, że musi ocalić bliskich, choćby sam miał zginąć. Przyjaciele ze szkółki 
rycerskiej zobowiązali się pomóc mu w tym. Tego samego dnia wyruszyli na bitwę. 
Zatrzymali się w chatce, w której mieszkał dawniej Jasiek. Tam odpoczęli i zaczęli ob-
myślać plan natarcia. Wtem usłyszeli krzyk na zewnątrz:
- Idą! Idą! Pełno ich! 
 Zerwali się na równe nogi. Szybko osiodłali swoje wierzchowce, sięgnęli do broni, 
ruszyli na pole walki. Zobaczyli potężną armię, która niszczyła wszystko na swojej drodze.
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- Będzie ciężko, moi kompani, ale nie możemy się dać! Walczymy do ostatniej kro-
pli krwi!
 Kiedy wrogowie zetknęli się, rozpoczął się Armagedon. Brutalność antagoni-
stów była bezwzględna, jednak rycerze, którzy walczyli w obronie osady, pozosta-
wali niezłomni. Walka toczyła się zacięcie, krew lała się wszędzie. W ostateczności 
wygrał Janko, zabijając dowódcę przeciwników. Po tak ciężkim wysiłku, wszyscy 
udali się na huczną ucztę, a bohater udał się na Furgulu do lasu, ażeby zabrać swą 
lubą. Z woli ludu został on władcą ziemi, którą ocalił od zguby, a Jacka mianował 
swoim doradcą. Następnego dnia w miejscu, gdzie znalazł swojego rumaka, kazał 
zbudować kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty, gdyż tak na imię miała jego 
matka, a bardzo kochał ją bardzo. W tej samej świątyni wziął ślub z Hanuszką, po 
czym zostali szczęśliwymi rodzicami bliźniaków – Mieszka oraz Wojciecha. Po 
śmierci starego woja Janek przejął szkółkę, w której spełniał marzenia młodych 
chłopców o stanie rycerskim.

Bibliografia: 
 -  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://opolskie.regiopedia.pl/sites/default/files/ima-

gecache/width630px/photos/krasiejow_kosciol.jpg&imgrefurl.
 -  http://pl.wikipedia.org/wiki/Krasiej%C3%B3w

„ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI - 
WSPOMNIENIA NASZYCH BLISKICH”

Autor: Vanessa Graca i Dominika Wilk

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Dominika Kulczyńska

 Gmina Ozimek na ogół spokojne miejsce, 
gdzie można zrelaksować się, zabawić, spędzić miło 
czas z bliskimi. Spacerując, widzimy dzieci bawiące 
się na placach zabaw; zawsze schludnie, modnie 
ubraną młodzież; rodziców zajmujących się codzien-
nymi obowiązkami. Wielobranżowe sklepy i piękne 
środowisko naturalne zachwycają, ale czy zawsze 
tak było? Czy tutejsi mieszkańcy dawniej tez prowa-

dzili tak beztroskie życie? Jeśli jesteście ciekawi przeszłości naszej gminy, zapraszamy 
do przeczytania tego wywiadu, przygotowanego specjalnie dla Was!

„Śladami przeszłości. Wspomnienia naszych bliskich „
Dwie młode gimnazjalistki zainteresowane historią 
Gminy Ozimek zmierzyły się z czasem - okrutnikiem, 
który zaciera istotne wydarzenia, a pozostawia jedynie 
ulotne wspomnienia...
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Z Dominiką i Venessą rozmawia 
Pogromca Zapomnienia

Co w szczególności zostało w pamięci Waszych bliskich? Jak wspominają te czasy?
 Dominika: Ogólnie to bieda. Życie codzienne nie było takie proste - tak wspomina 
te lata moja mama. Dużym utrudnieniem był brak różnych artykułów na sklepowych 
półkach oraz mały wybór w dziedzinie rozrywki. Multum kanałów telewizyjnych, In-
ternet i tym podobne są teraz na porządku dziennym, a kiedyś tego po prostu nie było. 
Mimo to dzieci potrafiły zorganizować sobie czas. 
 Venessa: Dokładnie. Moja babcia opowiadała mi jak wielka była kiedyś wyobraźnia 
dzieci, z zupełnie niczego potrafiły stworzyć nową, wspaniałą zabawkę, którą mogły bawić 
się godzinami. Dorośli mimo tego, iż dużo pracowali, zawsze znajdowali czas dla swoich 
bliskich. Pieniądze nie były najważniejsze, a teraz światem włada gorączka złota. 

Dlaczego zakupy sprawiały tak wielki problem? Dominiko, wspominałaś coś 
o pustych półkach.
 Dominika: Tak, tak. Towary szybko znikały, często pozostawał sam ocet. Rzeczy, takie 
jak: pomarańcze, wata i czekolada były dostarczane do sklepu dwa razy w miesiącu. 
 Venessa: Prawda. Niedość, że dwa razy w miesiącu, to jeszcze charakterystyczna 
były ogromne kolejki. Przykładowo, ludzie doskonale wiedzieli, iż pomarańcze będą 
dostępne w środę od godziny czternastej, więc od kilku dni niecierpliwie na nie czeka-
li. Większość ludzi już od piątej rano była na nogach, by ustawić się w kolejce.
 Dominika: Ale zaraz, zapomniałyśmy o najistotniejszej rzeczy - jedzenie i inne 
produkty były na kartki. Ja, po prostu nie rozumiem, jak jeden bloczek mógł starczyć 
całej rodzinie na miesiąc. A jeśli dom zamieszkiwało bardzo dużo osób, część z nich 
głodowała?

To przykre, jednak dobrze, że ludzie odnajdywali się w tamtych czasach, szcze-
gólnie dzieci i młodzież. Czy sądzicie, iż ich młodość była udana, szczęśliwa?
 Venessa: Sądze, że tak. Młodzi ludzie mimo wielu obowiązków potrafili cieszyć 
się życiem. Kiedyś w Ozimku istniał klub Gelender, w którym dzieci spotykały się od 
razu po szkole, odrabiały lekcje i grały w gry planszowe, warcaby, bierki, które w wielu 
domach nie były dostępne. Jednak wieczorami spotykała się tam młodzież. Chłopcy 
i dziewczyny szaleli na parkiecie do białego rana. 
 Dominika: Moim zdaniem byli szczęśliwi, choć ich życie było na pewno trud-
niejsze. Mieli dużo obowiązków. Musieli pomagać rodzicom. Często młodzie ludzie 
nie znajdowali czasu na poszerzanie swojej wiedzy, ponieważ zmuszeni byli uczyć się 
od razu do zawodu. Wielozawodowa szkoła w Ozimku umożliwiała kształcenie się 
w kierunkach: kucharz, masarz, mechanik, sprzedawca. W wolnych chwilach, gdy zaj-
mowali się młodszym rodzeństwem, chodzili do Domu Kultury.

Dlaczego akurat tam? Co się tam działo?
 Venessa: Przecież Dom Kultury był główną atrakcją naszej gminy! Organizowane 
były tam zimowiska, występy, konkursy, przedstawienia. Istniało również kółko mu-
zyczne, plastyczne i kawiarnia, w której można było spotkać się ze znajomymi. 
 Dominika: Nie jestem pewna, czy wiecie, ale w Domu Kultury mieściła się sala 
kinowa, gdzie puszczano filmy dla każdego. Na każdym seansie miejsca siedzące były 
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pełne, a wielu ludzi stało, byleby tylko obejrzeć film. Podobał mi się również pomysł 
z organizacją Teleranków.

Teleranki? Co to takiego?
 Venessa: Jak pewnie się domyślasz, kiedyś programy telewizyjne nie cieszyły się 
tak duża różnorodnością. Istniały tylko 3 kanały, dlatego codziennie około godziny 
dziewiątej lub jedenastej dzieci zbierały się w Domu Kultury i z zapartym tchem oglą-
dały puszczane bajki. Nie wyobrażasz sobie, jaką im to sprawiało przyjemność!
 Dominika: Dzieciaki uwielbiały kaczora Donalda! Nawet zbierały papierki po gu-
mach z obrazkami tego przezabawnego bohatera. 

Ale jak to? Przecież mówiłyście, że w sklepach nie często znajdowano takie rarytasy.
 Dominika: Słusznie. Jednak Pewex to wyjątek, sklep, w którym można było zna-
leźć dosłownie wszystko. Poczynając od słodyczy w różnobarwnych papierkach, koń-
cząc na śpioszkach dla niemowlaków- dostępnych tylko w tym miejscu. 
 Venessa: Zapomniałaś dodać, że w sklepie tym płacono markami, a sprzedawane 
produkty sprowadzano zza granicy. 

Dobrze dziewczyny. Na zakończenie, powiedzcie szczerze, co wywarło na Was 
największe wrażenie? Co zaskoczyło Was w wspomnieniach Waszych bliskich?
 Dominika: Na pewno postawa tych ludzi, to jak zadziwiająco dobrze radzili sobie 
bez tylu urządzeń, możliwości. Do jednych z najważniejszych wydarzeń z tamtych lat 
zalicza się budowę kościoła, a proboszcz - Świętej Pamięci Gerard Kałuża pozostał 
w sercach mieszkańców do dzisiaj. 
 Venessa: Mnie zaskoczyło to, jak ludzie potrafili zagospodarować swój czas i wią-
zać koniec z końcem. W pamięci utkwiło mi to co babcia opowiadała mi o jeziorach 
turawskich. Otóż dawniej znajdowały sie tam domy i gospodarstwa, niestety miesz-
kańcom kazano opuścić te miejsce. Mimo przeciwności losu przystosowali się do no-
wego otoczenia i za tę wytrwałość ich podziwiam i szanuje. 

Serdecznie dziękuje za rozmowę.

„LEGENDY OZIMKA I JEGO HISTORIA”
Autor: Magdalena Klemens

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Małgorzata Szpala i Marzena Wolicka-Mazurkiewicz

 Wielu ludzi zastanawia się, skąd wzięła się ludność w Ozimku, jakie były jej po-
czątki? Jaka jest historia mieszkańców tego miasteczka? Żeby się dowiedzieć trzeba 
sięgnąć kilkadziesiąt lat wstecz. Postanowiłam porozmawiać z ludźmi, którzy miesz-
kają tu od dawna.
 Mieszkańcy wprowadzili się tutaj wraz z założeniem huty. W okolicy odkryto 
złoża miedzi, która w hucie została przetapiana na żelazo do wyrabiania przykłado-
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wo maszyn parowych. W hucie powstał ozimski most wiszący. Ludzie poszukiwali 
pracy, a nowo założona huta poszukiwała pracowników. Najbliższe osady znaj-
dowały się wiele kilometrów od miejsca pracy, dlatego by ułatwić pracownikom 
życie postanowiono założyć miejscowość „Malapane”. Na początku, było to tylko 
kilka domów. Z czasem, gdy huta potrzebowała więcej pracowników powstało tu-
taj osiedle Hüttendorf. I tak, wraz z rozbudową tego osiedla powstała miejscowość 
Ozimek. Rozwój hutnictwa na tym terenie rozwinął się, gdy Śląsk przeszedł pod 
władanie Prus. Dlatego też pierwotna nazwa jest w języku niemieckim. Podczas 
wojny w hucie wytapiano armaty.

Zdjęcie przedstawia 
Hutę Małapanew obecnie.

 Powstanie Kościoła Ewangelickie-
go również wiąże się z pracownikami 
huty. Kościół został zbudowany spe-
cjalnie dla nich, aby po pracy mogli 
pójść się pomodlić. Wychodząc z huty, 
przez najstarszy żelazny most wiszą-
cy w Europie można zobaczyć kościół 
ewangelicko-augsburski. Zaprojek-
tował go Karl Friedrich Schinkl. Po-
czątkowo kościół nie posiadał wieży, 

jednak kilka lat później została ona dobudowana. W kościele znajdują się dzwony, 
odlane w ozimskiej hucie, jak również ambona. Obok kościoła znajduje się cmentarz 
ewangelicki, na którym do dziś chowani są ludzie. W obrębie huty również znajduje się 
kościół, w którym kiedyś odprawiane były msze.
 Żelazny łańcuchowy most wiszący także jest jednym z zabytków Ozimka, 
z którego każdy mieszkaniec jest dumny. W 1824 roku, pojawiło się wysokie 
zapotrzebowanie na most, gdyż stary nie nadawał się już do użytku. Huta miała 
doświadczenie w wytapianiu żeliwnych mostów, bowiem kilkanaście lat wcześniej 
powstał most, który stanął w Berlinie. Konstruowaniem mostu zajął się Karl Schot-
telius. Dzięki temu królewskiemu inspektorowi hutniczemu we wrześniu 1827 roku 
most był gotowy. Kronika huty Małapanew informuje o próbie nośności. W pierwszej 
kolejności zostało pogonione bydło, a następnie przejechał szybko wóz z ładunkiem 
ok. 3 tony. W rzeczywistości nośność mostu była pięciokrotnie wyższa. Udowodniono 
to po przemarszu francuskich wojsk w latach dwudziestych minionego wieku. Nie-
stety na początku 1945 roku most uległ uszkodzeniu przez radzieckie czołgi. Od tego 
czasu most mogą użytkować tylko piesi. Obecnie most ten jest uważany za najstarszy 
w Polsce i najprawdopodobniej w Europie. 
 O założeniu mojej miejscowości także dużo wiadomo. Ludowe legendy podają, że 
pewnego dnia, rzeka, nad którą stał młyn młynarza wyschła, przez co koło młyńskie 
nie mogło się obracać. Nagle zjawił się diabeł i powiedział, że jeśli młynarz podpisze 
cyrograf, on będzie sam napędzał koło młyńskie. Podczas pracy diabeł bardzo się zmę-
czył, dlatego zaproponował inną propozycję- ześle deszcz, by on napełnił wysuszone 
koryto rzeki. Jak powiedział, tak zrobił. Gdy rzeka znów płynęła, król utopców przy-
płynął, by podziękować Młynarzowi. Razem wymyślili, jak sprawić, by cyrograf stał 
się nieważny. I tak się stało. Diabeł oddał dokument Młynarzowi, jednak poskarżył się, 
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że król diabłów obedrze go ze skóry. Król utopców się nad nim zlitował i zamienił go 
w koźlątko, które nazwane zostało Ozimek.
 Inna legenda głosi, że nazwę mojej miejscowości zawdzięczamy młynarzowi 
Ozimkowi, który sprzedał swój młyn, a na jego miejscu postawiono hutę.Młynarz 
prawdopodobnie przeniósł się do Opola. 
 Wszystkie legendy, jak również i historia mojej miejscowości są bardzo ciekawe. 
W Ozimku znajduje się także wiele zabytków znanych w całej Europie, jeśli nie na 
świecie. Pomimo, iż mieszkam tutaj od pięciu lat miejscowość ta jest dla mnie jednym 
z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Mam nadzieję, że z biegiem czasu dowiem się wię-
cej o moim miasteczku, jak i o mieszkańcach. 

Bibliografia:
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„PAŁAC W TURAWIE”
Autor: Karolina Sałata i Martyna Gabryś

PG w Turawie
Opiekun: Sabina Węgrzyn-Gaweł

 Początkiem sięga dawnych czasów, gdy Piastowie z Opola jeździli tu na polowania 
w lasy pod Kucharami. Zapewne stał tam drewniany domeczek myśliwski. A może to 
tylko legenda, która w ten sposób chciałaby powiększyć historyczną wartość pałacu. 
Ks.Kahl, proboszcz tut. parafii mówi, że przed 1731r. stał tu drewniany budynek skła-
dający się z czterech pokoi, kilku izb, kuchni, kaplicy i więzienia. Być może było to 
wszystko własnością Marcina von Loewenkron, właściciela Turawy od 1712r.

 Nie jest wykluczone, że któryś z Blankowskich wybu-
dował ten zameczek jeszcze w latach 1638. Obecna bu-
dowa została wzniesiona w kilku etapach. Marcin von 
Loewenkron zaczął budować w 1730r. dom, którym jest 
południowe skrzydło zamku. Tu było też główne wej-
ście. W szczycie był herb Loewenkrona (pędzący koń). 
Syn Marcina Antoni, wykształcony w gimnazjum jezuic-
kim w Opolu, ożenił się w 1746r. z Anną Barbarą von 
Garnier. W 1751r., mówi ks.Kahl, dobudowywuje kapli-
cę św. Antoniego, która potem miała zegar i dzwon. Ka-
plica posiadała wysokie, zamknięte odcinkiem łuku 
otwory okienne. Zmieniono je w czasie ostatniej reno-
wacji pałacu w 1964r.

 W 1751r., mówi ks.Kahl, dobudowywuje kaplicę św Antoniego, która potem mia-
ła zegar i dzwon.Kaplica posiadała wysokie, zamknięte odcinkiem łuku otwory okien-
ne. Zmieniono je w czasie ostatniej renowacji pałacu w 1964r.
 Do 1829r. był na zamku stały kapelan. W 1761r. ma miejsce następna rozbudowa. 
Ks,Kahl mówi, że odczuwano brak szeregu pomieszczeń. Z inicjatywy Franciszka von 
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Gaschin, za którego wyszła wdowa po Antonim, Anna Barbara von Garnier, powstało 
skrzydło północne zamku wraz z bramą przejazdową. Był to budynek budynek cha-
rakterze gospodarczym.W 1804r. po Annie Barbarze majątek z zamkiem przejmują 
jej bratankowie z rodziny Garnier. Ks. Kodron, proboszcz tutejszy zastaje tu 86 letnie-
go Franciszka Xawerego von Garnier, pierwszego po Annie Barbarze spadkobiercę. 
Zamek jest zaniedbany. W 1847r. hrabia zaciąga ludzi do pracy, by wyrównać plac 
zamkowy i stawy; restauruje młyn. Następuje zatem kolejna faza budowy.r.Weber 
w opracowaniu dotyczącym zamków śląskich wydanym w 1909r. wspomina, że ojciec 
obecnego właściciela Huberta von Garnier, Karol, wybudował nowe zachodnie skrzy-
dło.
 Można przypuszczać, że chodzi tu o obecne skrzydło północne, które powsta-
ło przez dobudowanie do istniejącego skrzydła północnego od zachodu i północy 
kilku pomieszczeń. Z kolei Karl von Garnier, jak podaje Weber, dołączył do nowego 
skrzydła jeszcze drugie. Trudno stwierdzić, czy określenie Webera należy odnieść do 
wspomnianego już wyżej północno-wschodniego pomieszczenia, czy też, co wydaje 
się bardziej prawdopodne, do nowego, wąskiego skrzydła, które powstało w miejscu 
istniejącej bramy wjazdowej. Dzięki niemu nastąpiło całkowite związanie obu budyn-
ków, które poprzednio łączyła jedynie przewiązka ponad bramą przejazdową. Wtedy 
też zapewne została całkowicie ujednolicona dekoracja elewacji. Nad północną częścią 
fasady powstał szczyt identyczny jak nad częścią południową, również z herbem Mar-
cina von Loewenkron. Jak się wydaje również w czasie tej rozbudowy postało drugie 
piętro - mansardowe. 
 Karol von Garnier przebudował i odnowił wnętrze pałacu. Powstała neorokoko-
wa dekoracja wnętrz, a zwłaszcza sali baletowej. Sufit sali zdobią stiuki; w narożach 
znajdują się kartusze herbowe poprzednich i współczesnych właścicieli. W 1853r. 
pałac pokryto nowymi gontami, otoczono murem, z podwórka zrobili park. Podczas 
wojny pałac został ograbiony. W 1964r. gruntownie odnowiony zostaje przeznaczony 
na Dom Dziecka.
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Kategoria:
OSOBA, KTÓRA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB PRZYCZY-

NIŁA SIĘ BĄDŹ PRZYCZYNIA DO ROZWOJU LUB PRO-
MOCJI OBSZARU KRAINY DINOZAURÓW

MIEJSCE I

„SIŁA TRADYCJI”
Sylwetka Zofii Czech – poetki ludowej z Zawadzkiego

Autor: Franciszek Czech

ZSG w Żędowicach
Opiekun: Anita Stachowska

„ Pamiętam to moi mili, i wspominać nie przestaję,
 jak piękne na Opolszczyźnie były stare obyczaje…”

 Niewielu ludzi wkłada pracę w kultywowanie zanikających już tradycji regional-
nych. Jednak - na szczęście - są osoby, które umieją uratować te cenne zwyczaje. Taką 
osobą była moja prababcia, Zofia Czech, która zmieniła wiele w moim życiu, pokazując, 
że warto i trzeba starać się, by piękne obyczaje z naszego regionu nie znikły zupełnie.
 Zofia Czechowa urodziła się 26 maja 1902 roku w Zawadzkiem w wielodzietnej 
rodzinie hutniczej z ojca Franciszka Skorupy i matki Berty z domu Rzepczyk. Od naj-
młodszych lat w domu swojego wujka, Antoniego Rzepczyka, stykała się z polskim 
ruchem kulturalno - oświatowym. Wujek Antoni, hutnik i „wielki Polok” - jak go Zofia 
piękne określała - był organizatorem życia polskiego w Zawadzkiem. W jego domu 
młoda dziewczyna uczestniczyła we wspólnym czytaniu polskich książek oraz pró-
bach chóru. Wychowana w polskim klimacie panienka wyniosła z domu wujostwa 
umiłowanie rodzimych tradycji, polskiego słowa, pieśni i obrzędów. Pasję tę zachowa-
ła do śmierci. W latach 1919-1922 należała do chóru „Lutnia” i z dużym powodzeniem 
grywała w przedstawieniach amatorskiego zespołu teatralnego. Członkowie zespołu 
dawali występy w Zawadzkiem i okolicznych wsiach, do których przyjeżdżali na uma-
jonych wozach, ze śpiewem i muzyką. „Aktorki w ludowych strojach, a wśród nich 
młoda i urodziwa Zofia, stanowiły żywą reklamę widowiska i przyciągały publiczność. 
Przedstawienia grywano przy wypełnionych salach mieszczących po 200-300 osób” - 
opowiadał nieżyjący już dziadek Józef, najmłodszy z synów Zofii.
 „Cóż tak zlatują się tu z okoła, to siostry, bracia hutnicy.
  Bo do tej huty serce nas woła, kobiety, chłopi do pracy…”

 Huta odegrała w życiu mojej prababci wielką rolę. Wszak w 1923 roku wyszła 
za mąż za hutnika - Antoniego Czecha. W tym czasie sama również w niej pracowa-
ła, mając możliwość przyjrzenia się z bliska ciężkiej pracy hutników. Z miejscowym, 
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robotniczym środowiskiem łączyły ją więzy uczuciowe. Miała wśród hutników krew-
nych i przyjaciół. Cieszyła się - jak wspomina moja babcia Maria - dużym autorytetem, 
bo była ceniona za dowcip, talent narratorski, umiejętności rymotwórcze, a przede 
wszystkim za szczery, życzliwy stosunek do ludzi. Tę miłość do huty widać w jej wier-
szach: „Na Zowadzkim”, „O hutnikach i staryj jeszcze hucie”, „O hucie”. Dzięki tym 
utworom wiemy, jak wyglądało dawne życie hutników - „szwarno dziołcha ciepała 
węgiel”, „pudlyrz czorny” na nią patrzył, aż „tak na siebie spoglądali, w końcu so-
bie dzióbka dali”. Zeflik musiał rano „stować do werku”, w konewce mioł nalony żur, 
a „chlyb w sznuptychla owiniony”. Potem ciężko musiał pracować – „kuloki z pry-
czy przywoczoł i kłod do piecy”. Tak, dziś tego świata już nie ma… Dobrze, że ocalał 
w wierszach mojej prababci.

 „Tu na Zawadzkim się urodziłam, pisać po polsku się nauczyłam. 
 Do tej godności dużo mi brakuje, piszę słabo – jak mi serce dyktuje”.

 Oma Zofia ukończyła jedynie ośmioklasową szkołę niemiecką. Samodzielnie zdo-
była umiejętności czytania i pisania po polsku. Nie znała poprawnej polszczyzny - mó-
wiła i pisała gwarą. 
 Zbyszko Bednorz pisał: „(…) Jest to pieśniarka, która głównie śpiewa to, co sama 
ułoży, wszelako swoich tekstów pisanych po pamięciowym opanowaniu nie przecho-
wuje i nie gromadzi”. Ten fakt jest przyczyną trudności w skompletowaniu dorobku 
Omy Zofii. Na szczęście pozostawiła rękopis śląskich obrzędów weselnych oraz cało-
rocznych starych polskich obyczajów Opolszczyzny.

 ”Od lasa przez wieś jadom kolasy,
 Świecom się tromby, nastrajajom basy.
 Bo to mody pan z drużbami jedzie,
 Dziś swom najmilejszom do ślubu wiedzie”.

 W roku 1967 moja prababcia powołała do życia własny czterdziestoosobowy ze-
spół regionalny pod nazwą „Wesele śląskie”. Pod kierownictwem artystycznym Zofii 
w zespole występowali również jej czterej synowie - hutnicy i córka. Dzieci odziedzi-
czyły bowiem po matce duże zdolności aktorskie i wokalno - muzyczne. Nawet mój 
tata Robert - wnuk Zofii - jako pięciolatek miał w zespole swoją kwestię i pięknie śpie-
wał! 
  W oparciu o zapamiętane i zebrane przez siebie dawne pieśni, oracje 
weselne, melodie i tańce Oma Zofia opracowała scenariusz barwnego wido-
wiska. Dzięki tym zapiskom wiemy dziś, jak wyglądały dawniej wywodziny, 
oczepiny, błogosławieństwo rodziców przed ślubem. Możemy sobie wyobra-
zić całą dawną ceremonię ślubną.

 Wielkim szczęściem dla nas potomnych jest zachowany rękopis tego spektaklu, 
który moja ciocia, mieszkająca w domu rodzinnym Czechów, przechowuje jak reli-
kwię. Można więc powiedzieć z ulgą, że został on „ocalony od zapomnienia”.
 Ponieważ moja prababcia była niespokojnym duchem, człowiekiem pełnym twór-
czej inwencji, stale pracowała nad rozszerzeniem repertuaru. Zasięgała fachowej rady 
etnografów, muzyków i choreografów. Mobilizowała tym samym członków zespołu 
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do doskonalenia techniki tańca i gry aktorskiej. W relacjach prasowych z występów 
czytamy: „(…)artyści dobrze grają swoje role, głęboko je przeżywają, a jednocześnie 
dobrze się bawią, stąd duża szczerość i autentyczność ich gry”. Co ciekawe, jak się 
dowiedziałem, również potrawy i ciasta podczas pokazów „Wesela śląskiego ” były za-
wsze autentyczne, przygotowywane przez moją prababcię i innych członków grupy 
folklorystycznej.
 Zespół w latach 1967 – 1976 był „perełką” i dumą Zawadzkiego. Występy podczas 
turnieju miast w Strzelcach Opolskich (1967), w obchodach Dni Ludowej Twórczości 
Artystycznej Opolszczyzny (1968), podczas Festiwalu Powiatów (1970) w Opolu oraz 
w Krakowie przyniosły im same sukcesy. 
 Ciekawostką jest fakt wyprawienia prawdziwego wesela narzeczonym z Warsza-
wy. To oni wcielili się prawdziwie w parę młodą, godząc się na wystąpienie w auten-
tycznych strojach śląskich. 
 W tym miejscu należy wspomnieć, że wszystkie stroje, w których zespół wystę-
pował, są dziełem samej założycielki - Zofii oraz innych jego członków. Z opowiadań 
pana Wiertla - jednego z tancerzy – wiem, że to on malował tuszem i atramentem 
wstążki do wieńców druhen weselnych oraz czepców mężatek. Serdaki wyszywały go-
spodynie, a spod rąk Omy wychodziły weselne gaiki, korony dla starostów weselnych 
i panien oraz „woniaczki”. 
 Moja prababcia oprócz wesela śląskiego kultywowała także inne tradycje, kierując 
się kalendarzem roku liturgicznego, a więc czasem postu, świąt i uciechy. Dowodem 
na to są spisane przez nią stare polskie obyczaje na Opolszczyźnie: ostatki, marzanka, 
żniwniok i inne.

 „Trudno wyrazić co w sercu mym skryte
 Jakże ocenić godność poety,
 Jakbym chętnie w ich gronie stała,
 Ale jestem tak biedna wśród nich, za mała”.

 Oma Zofia była bardzo skromną osobą, ale w latach swojej aktywności twórczej 
stała się punktem zainteresowania wielu osobistości. Wzrosła jej ranga społeczna 
w środowisku. Kontakty z Muzeum Śląska Opolskiego inspirowały ją także do zbiera-
nia zabytków i „odkrywania nowości” w Zawadzkiem, Świerkli i Żędowicach. Za swo-
ją pracę i udział w konkursach, za zbieranie zabytków etnograficznych i materiałów 
folklorystycznych uzyskała dwukrotnie I nagrodę. W archiwum wyżej wymienionego 
muzeum znajdują się pokaźne zbiory zebranych przez nią przysłów i obrzędów.
 Społeczna praca dla propagowania tradycji była przyczynkiem do założenia przez 
moją prababcię Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, którego 
była pierwszym prezesem. Mottem jej działalności stały się słowa wiersza: 
 „Nie ma to jak twórcą być i dla twórczości umieć żyć».

 Za swoje oddanie i twórczość oraz talent organizatorski otrzymała wiele nagród i wy-
różnień. Oto niektóre z nich:
•	1963 II nagroda w kategorii śpiewaków ludowych, 

   II nagroda w kategorii gawędziarzy ludowych,
•	1964 II nagroda w konkursie na współczesną twórczość ludową  

  w dziale plastyki obrzędowej za marzankę i gaik,
•	1965  III nagroda w konkursie na opis wieńców i wykonanie kwiatów,
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•	1966 I nagroda w konkursie na zbieranie zabytków sztuki ludowej,
•	1969 nagroda zespołowa Ministra Kultury i Sztuki za pokaz „Wesela śląskiego”  

  w ramach Dni Twórczości Ludowej,
•	1974 odznaczenie Zofii Czechowej uchwałą Rady Państwa Złotym Krzyżem Zasługi,
•	1978 nagroda im. Jana Pocka za twórczość literacką i działalność społeczną,
•	1978 III nagroda w konkursie na plastykę i rekwizyty obrzędowe,
•	1979 wpis do Księgi Ludzi Zasłużonych dla Województwa Opolskiego,
•	1979 odznaczenie odznaką honorową „Zasłużonemu Opolszczyźnie”.

 Jak już wcześniej wspomniałem, Oma Zofia nie przywiązywała zbyt wielkiej wagi 
do dokumentowania dorobku swojej twórczości. Jednak szczęściem dla nas i rodu Cze-
chów są zbierane przez Beatę Walosczyk - z domu Czech, siostrę mojego taty Roberta 
Czecha, wycinki prasowe, dyplomy i odznaczenia, które moja prababcia otrzymała 
za życia. Cenne dla nas są również uzyskane na prośbę mojej mamy nagrania audycji 
radiowych z udziałem Zofii, pradziadka Antoniego i innych członków zespołu. Jedyną 
publikacją w całości poświęconą pisarskiemu dorobkowi seniorki rodu Czechów jest 
wydana w roku 1973 przez Wojewódzki Dom Kultury w Opolu, w nakładzie 200 eg-
zemplarzy, broszura „Zespoły i ludzie – Zofia Czech”.
 Ja i mój brat, Szymon, podziwiamy bardzo naszą prababcię. Staramy się, tak jak 
ona, szanować śląskie tradycje. Tak zostaliśmy wychowani. Szymon tańczy w szkol-
nym zespole tańca ludowego „Żędowianie”, obaj bierzemy udział w licznych konkur-
sach plastycznych - także tych promujących nasz region i upamiętniających postać 
naszej prababci. W ostatniej edycji konkursu pt. „Zofia Czech – jej portret” zajęli-
śmy czołowe miejsca. Jednakże moja osobista przygoda z historią Omy Zofii na dobre 
zaczęła się w szkole w Żędowicach, gdzie przy okazji cyklicznego konkursu „Śląskie 
beranie” miałem sposobność zobaczyć i usłyszeć elementy „Wesela śląskiego”. W roku 
2012 ja sam byłem narratorem scenki konkursowej o życiu Zofii Czechowej pt. „Oma 
artystka”. W poprzednich edycjach tego festiwalu gwary śląskiej recytowano także 
prababcine wiersze i barwnie przedstawiano całoroczne obyczaje Śląska Opolskiego. 
Z dumą patrzę również na występy naszych „Żędowian” i ich stroje śląskie, które są 
wiernie odtworzone panią Jadwigę Bregułę i moją mamę ze zdjęć i zachowanych jesz-
cze oryginałów przechowywanych w domach rodzin aktorów sprzed kilkudziesięciu 
lat. Ręcznie malowane w ornamenty opolskie są również wstążki naszych szkolnych 
wianków i czepców. Cieszymy się, że tradycja została ocalona od zapomnienia.
 W roku 1983, w wieku 81 lat, prababcia umarła, ale do dziś w naszej rodzinie opo-
wiadane są historie z jej życia. Siedząc w gronie rodzinnym, przy zastawionym stole, 
my - wnuki - słuchamy historii z życia wziętych, kiedy żyła i gospodarzyła Oma Zofia. 
 „Roz - opowiada babci Maria - opa Antoni prziszoł z huty fest narobiony i już 
sie na obiod radowoł. Od proga poczuł jednak woń spolenizny, a do uszu dolatywało 
śpiywanie kobiyt. Bardzo sie wtedy znerwowoł, że kartofle zamiast uwarzone som przi-
polone i przidzie mu tera wodzionka jeś. Popieronioł trocha na swoja żonka, a za niedu-
go chwila razym z kobiytami podśpiywywoł, bo boł do tradycji fest prziwionzany.
Innym zaś razym babcia Maria do domu przichodzi, a tu jak we stodole - Oma Zofia 
w nojlepszyj izbie Marzanioka robi. Wszyndzie słoma i stare łachy - galoty, koszula, 
kapelusz, flaszka i kieliszek. Bandziymy zima topić - pado Oma - a słoma sie posprzon-
to… 
 Ciekawie tyż boło bez zima. Zawdy sie wtedy w doma piyrze szkubało, co by 
dziołchy na wiano pierziny i zogowki miały. Oma Zofia somsiadki do pomocy spro-
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sioła i tak przez dugie wieczory śpiywały, bojały i szkubały. Jednego dnia, jak już kupka 
puchu na stole urosła, opa Antoni do gupot skory, wpuścioł do izby kokota. Tyn ma-
choł ze strachu skrzidłami, a piyrze furgało wszyndzie choby śniyg na dworze… 

Tak to ponoć wesoło było w domu praołmy artystki…
 Napisanie tej pracy było dla mnie wielkim wyzwaniem, a jednocześnie ogromną 
przyjemnością. Całe życie mojej prababci było bowiem świadectwem tego, jak waż-
na jest tradycja, dzięki której zachowujemy naszą tożsamość i która łączy pokolenia. 
Chciałbym, aby pamięć o Zofii Czech - poetce ludowej z Zawadzkiego - i jej dokona-
niach, była zachowana. Staram się też, by była ona ze mnie dumna.
 Kończę moją opowieść piękną sentencją Zofii Czechowej, która jest kwintesencją 
jej twórczego życia oraz przekazem dla nas potomnych.

 „Twórczość, to mądrość ludu wiejskiego,
 To krew krążąca w żyłach od pokolenia starego.
 Cieszymy się, iż ci młodzi folklor polubili. 
 Życzymy, żeby go też nadal prowadzili.”

Wszystkie cytowane w tej pracy fragmenty poezji są autorstwa Zofii Czech.

Praca powstała w oparciu o następujące źródła:
 -  Wojewódzki Dom Kultury Opole – Zespoły i Ludzie Zofia Czech,
 -  rozmowy z żyjącymi jeszcze członkami zespołu „Wesele śląskie”,
 -  wycinki prasowe z okresu życia i działalności Zofii Czech,
 -  zbiory pamiątek rodzinnych i zdjęć oraz relacje ustne Beaty Walosczyk z domu Czech, Ma-

rii Czech z domu Zając, jak również innych członków rodziny.

MIEJSCE II

,,CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA – AMBROŻY WIECZOREK”
Autor: Paulina Warzecha

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni
Opiekun: Jolanta Gawlyta

Człowiek wielkiego serca –Ambroży Wieczorek. 
Co raz rzadziej spotyka się ludzi, którzy pracują z pełnym 
zaangażowaniem i wkładają w to całe swoje serce. W dzisiej-
szych czasach raczej nie ma już osób, które by poświęcały się 
dla innych i kierowały się w życiu bezinteresownością i altru-
izmem. Człowiekiem, który swoje serce oddał chorym i po-
trzebującym jest doktor nauk medycznych Ambroży Wie-
czorek. Właśnie jemu chciałabym poświęcić uwagę, pisząc ta 
pracę. 
Doktor Wieczorek urodził się 4 września 1934 roku w Rybni-
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ku, miejscowości położonej w ówczesnym,, Ostoberschlesien”. Pochodzi z licznej i in-
teligentnej rodziny. W swojej rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową 
oraz gimnazjum. Od dzieciństwa Pan Wieczorek chciał zostać lekarzem. Pasją zaraził 
się od swojego wujka, który także był lekarzem i imponował tym młodemu Ambroże-
mu. Pan Wieczorek ukończył studia na Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w 1956 
roku. Jednak samo ukończenie studiów, nie dawało dyplomu, ani prawa do samodziel-
nego wykonywania zawodu, dlatego musiał ukończyć też roczny staż i zrobić dwustop-
niową specjalizację. W tamtych czasach należało odbyć staż na czterech oddziałach, 
a mianowicie: na intensywnej terapii, pediatrii, położnictwie i ginekologii oraz na chi-
rurgii. Po skończonym stażu nadszedł czas na specjalizację, która pan Ambroży odbył 
już w Opolu, a ukończył w 1958 roku. Początkowo doktor nie planował przyjazdu do 
Opola. Przybył tutaj wraz ze swoją siostrą, która dostała nakaz pracy w tych okolicach. 
Rodzicie nie chcieli, aby młoda dziewczyna sama wyjeżdżała tak daleko, dlatego po-
prosili syna, aby wyjechał z nią, a kochający brat poświęcił się dla siostry. Po przybyciu 
do Opola, początkowo osiedlił się w małym mieszkanku w Gosławicach, gdzie miesz-
kali również jego krewni. Na początku doktor podjął się pracy w szpitalu na oddziale 
chorób wewnętrznych, jednak niedługo tam zagościł. Niestety, młodego doktora spo-
tkały traumatyczne wydarzenia, gdyż jednej nocy zmarły mu dwie pacjentki. Było to 
ciężkie przeżycie psychiczne i jeden z tamtejszych lekarzy zaproponował mu,aby prze-
niósł się na inną specjalizację. Młody lekarz tak też postąpił i napisał podanie do dy-
rekcji o przeniesienie do szpitala pediatrycznego. Doktor Wieczorek miał dużo szczę-
ścia, gdyż było to możliwe i wykonane na zasadzie wymiany, ponieważ jedna młoda 
lekarka chciała się przenieść na oddział, z którego odszedł doktor Ambroży. Tam zna-
lazł swoje miejsc i uzyskał prawo do samodzielnego wykonywania zawodu. Do końca 
jego zawodowego życia jego serce pozostało przy dzieciach. Tak naprawdę praca 
z dziećmi to było jego powołanie i przeznaczenie. Dalsze drogi losu przywiodły Am-
brożego Wieczorka w 1961 roku, do niewielkiej miejscowości położonej w pobliżu 
Opola w gminie Chrząstowice, a mianowicie do Suchego Boru. Mieściła się tam wtedy 
placówka, która pomagała głównie dzieciom narażonym na gruźlicę. W tamtych cza-
sach była to niestety choroba nieuleczalna i rzadko kto chciał się zajmować takimi 
chorymi. Mimo to znaleźli się ludzie o dobrym sercu, którzy nie byli obojętni na ludz-
kie cierpienie i nie pozostawili bez pomocy żadnego chorego dziecka. Doktor Wieczo-
rek znalazł tam zatrudnienie jako lekarz ciała i ducha. Dawniej miejsce uzdrowiska 
było mniejsze, nie było budynków obok, ale piękne. Dzięki staraniom A. Wieczorka 
doszło do rozbudowy, w trakcie której zadbano głównie o bezpieczeństwo podopiecz-
nych- zostały wytyczone szlaki spacerowe, na terenie gdzie była tylko zieleń umiesz-
czono karuzelę i huśtawki, ze szczególną myślą o dzieciach. Wydzielono także boisko 
do gry w piłkę nożną. Dzięki temu dzieci dbały o swoją kondycje. By dzieci czuły się 
bardzo dobrze podczas pobytu zarówno latem, jak i zimą powstał basen odkryty. Pod-
czas upalnych dni służył on jako miejsce, gdzie można było zaznać orzeźwienia. Jed-
nak gdy mróz dał o sobie znać i woda przyjęła postać ciała stałego, w tym wypadku 
lodu, dzieci zakładały łyżwy, jeżeli je posiadały, lub po prostu w butach ślizgały się z wiel-
kim uśmiechem na buzi. Podczas zimy nie była to jedyna atrakcja, sprawiająca, że 
podopieczni byli szczęśliwi. Na terenie ośrodka został wybudowany tor saneczkowy, 
z którego mogły korzystać także dzieci z okolicznych wiosek, między innymi z Suche-
go Boru. Warunki, które panowały wewnątrz budynku spełniały wszystkie wymogi 
sanitarne, nawet wykraczały poza nie, a wszystko to dla podopiecznych sanatorium. 
Z relacji ludzi, którzy żyli za tych czasów i odwiedzali to uzdrowisko personel był bar-
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dzo miły i starał się jak tylko mógł, aby podopieczni czuli się jak w domu. Dziećmi 
zajmowały się siostry franciszkanki, które wychowywały dzieci także pod względem 
religijnym. Jednak po pewnym czasie działalność przeciw gruźlicza została zakończo-
na, gdyż ośrodek wymagał przebudowy, aby mógł funkcjonować. Oczywiście dokona-
no przebudowy, która była spowodowana licznymi kontrolami, gdyż na śląsku spłonął 
jeden z takich ośrodków. Jednak, gdy zakończono już przebudowę oraz modernizację 
nie otworzono już prewentorium, gdyż gruźlica zanikła już i była uleczalna. Postano-
wiono tez wtedy, że zostanie otworzona działalność pomagająca dzieciom z urazami 
i chorobami układu kostnego. Tak też w 1972 roku powstała pierwsza w województwie 
opolskim placówka lecznicza o nazwie: „Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjne dla 
Dzieci i Młodzieży w Suchym Borze”. Oczywiście cala rozbudowa nie była by możliwa, 
gdyby nie wielkie serce doktora Wieczorka, które biło i bije do dzisiaj dla ludzi. To 
właśnie on za pośrednictwem księdza prałata Ernesta Kubonia pozyskał środki finan-
sowe na modernizacje placówki. Ksiądz Kuboń, sprawujący wówczas rolę duszpaste-
rza w parafii Chrząstowice polecił osobę doktora Wieczorka panu Paulowi Hadascho-
wi, który chciał wesprzeć finansowo potrzebujących, jednak pragnął ofiarować swoje 
pieniądze osobie zaufanej. Doktor Wieczorek dzięki swojej mądrości i otwartości serca 
zdobył zaufanie pana Hadascha, a przez to środki na rozbudowę sanatorium. Współ-
praca obu panów przerodziła się w przyjaźń. Dzięki zaparciu doktora Ambrożego po-
zyskano również drogi, jak na te czasy, sprzęt do kinezoterapii, fizykoterapii, hydrote-
rapii, terapii zajęciowej i gimnastyki korekcyjnej. Zaczęto wtedy sprawnie rehabilitację 
dzieci z urazami układu kostnego, a także z porażeniem mózgowym i chorobami zwią-
zanymi z uszkodzeniem układu nerwowego. Od samego początku było wiadomo, że 
nie będzie możliwości prowadzenia leczenia jednego dziecka przez cały okres jego re-
habilitacji, dlatego też doktor Wieczorek prowadził leczenie dziecka i nauczał też jego 
rodziców, jakie ćwiczenia należy wykonywać po zakończonym turnusie w sanatorium, 
a następnie zapraszał dziecko na ponowne leczenie za około pół roku ( w zależności od 
choroby dziecka i potrzeby jego leczenia). Dzięki temu doktor pomógł bardzo dużej 
liczbie dzieci, które znajdowały się w potrzebie. Oprócz tego doktor organizował liczne 
konsylia, aby jak najlepiej pomagać wszystkim dzieciom. Jego wielkie i gorące serce nie 
pozwoliło zostawić jakiejkolwiek osoby bez udzielenia jej potrzebnej pomocy. Niestety 
wojna i stan wojenny przysparzały co rusz nowych problemów. Ciężka sytuacja nie 
pozwalała na prace remontowe, które były konieczne. Stan obiektu był co raz gorszy, 
a potrzebujących wciąż wiele. Paul Hadasch, który przyjeżdżał do sanatorium dwa 
razy do roku – na wiosnę oraz w zimie – powiedział doktorowi Wieczorkowi, że chce 
zainwestować w sanatorium, dlatego postanowił zrobić mini boisko golfowe przy pal-
cówce. Jednak pan Ambroży powiedział, że lepiej było by, aby przeznaczyć pieniądze 
na dach, który przecieka. Swoją postawą i słowami doktor poruszył serce pana Hada-
scha, tak, iż ten postanowił przeznaczać swoje środki właśnie na palcówkę w Suchym 
Borze. Jeszcze za życia prosił, aby po jego śmierci żałobnicy nie kupowali wieńców i kwia-
tów, lecz pieniądze wpłacili na specjalnie utworzone konto z przeznaczeniem na re-
mont ośrodka leczniczego w Suchym Borze. Prośbę tę rodzina umieściła na nekrologu. 
Doktor Ambroży w ramach wdzięczności z otrzymanych środków postanowił spełnić 
marzenie pana Paula, a mianowicie pomalować sanatorium. Pan Hadasch zawsze 
twierdził, że sanatorium ma charakter przygnębiający, gdyż tynki nie były pomalowa-
ne. Pan Wieczorek swoim zachowaniem wobec innych zmienił osobę pana Hadascha, 
dla którego piorytetem stało się niesienie pomocy innym. Wraz z śmiercią pana Paula 
doktor Ambroży stracił nie tylko inwestora, ale także przyjaciela. Mimo wszystko dok-
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tor nie poddał się i nadal szukał sponsorów, którzy by zechcieli wesprzeć sanatorium 
w Suchym Borze. 
 W 2000 roku doktor Wieczorek odszedł na emeryturę po 39 latach pracy w tej 
placówce. Zostawił on tam cząstkę siebie, a mianowicie serce i duszę. Gdyby nie on 
placówka upadła by już przed wieloma laty, a wielu zostało by bez pomocy. Doktor 
Ambroży przyczynił się do niejednokrotnego zmodernizowania placówki, a także 
dzięki niemu zakupiono wiele sprzętów rehabilitacyjnych oraz otworzono tam szko-
łę, wybudowano kapliczkę oraz sprawiano niespodzianki i przyjemności dzieciom 
przebywającym w sanatorium. Po przejściu na emeryturę doktor Wieczorek wykła-
dał jeszcze przez trzy lata na wydziale fizykoterapii Politechniki Opolskiej. Na dalsze 
poszerzanie wiedzy młodych ludzi, nie pozwolił doktorowi stan zdrowia. Jednak on 
sam określa, że to był jeden z najpiękniejszych momentów jego życia. Doktor nigdy 
nie zapomniał, o wielkoduszności Paula Hadascha i wystąpił do gminy z wnioskiem 
o nadanie mu tytułu,, Honorowego Obywatela Gminy Chrząstowice”. Również wysił-
ki i postawa samego pana doktora nauk medycznych Ambrożego Wieczorka została 
doceniona licznymi nagrodami społecznymi. W 2010 roku uzyskał on tytuł „ Honoro-
wego Obywatela Gminy Chrząstowice”, na wniosek wójt gminy pani Heleny Rogackiej. 
Za wkład w pracę zawodową i zaangażowanie został odznaczony: Honorową Odznaką 
„Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Złotą Odznaką PCK „Przyjaciel Dziecka”, 
tytułami: „Zasłużony dla Miasta Opola” i „Zasłużony Opolszczyźnie” oraz Srebrnym 
Krzyżem Zasługi. Dzisiaj doktor Ambroży Wieczorek jest szczęśliwym mężem, ojcem 
i dziadkiem. Mieszka w Suchym Borze wraz z żoną, którą poznał na wycieczce w Bu-
dapeszcie, co wiąże się z romantyczną historią. Przez to miasto przepływa Dunajec, 
o którym mówi powiedzenie, że każdy kto ujrzy jego niebieski kolor jest zakocha-
ny. Oboje w tym samym czasie spojrzeli i zobaczyli błękit tej rzeki. Przepowiednia 
się sprawdziła i ich droga się połączyła po dzień dzisiejszy. O sanatorium opowiada 
wszystkim z wielka pasją, a sam określa lata swojej pracy za najpiękniejsze. Dla niego 
największą satysfakcja był uśmiech dzieci i ich radość. 
 Uważam, że doktor nauk medycznych Ambroży Wieczorek jest przykładem ludzi, 
którzy żyją dla innych, nie dla siebie, tych ludzi, którzy na pierwszym miejscu stawiają 
szczęście i dobro innych, którzy nie martwią się o stan swojego konta, lecz codziennie 
starają się wspierać i pomagać innym. Doktor nigdy się nie poddał, mimo, że los cały 
czas rzucał mu kłody pod nogi. Dla niego nie było barier nie do pokonania. Był za to 
cel, a tym celem, było uszczęśliwianie innych. Żadna nagroda, ani żadne odznaczenie 
nie odda tego, co doktor Wieczorek włożył w pomoc innym. Osoba o tak wielkim, 
gorącym sercu i tak wielkiej chęci dzielenia się miłością i radością życia powinna być 
jak najbardziej wychwalana i czczona przez społeczeństwo. Każdy spytany, o osobę 
doktora Wieczorka, wyraża się o nim w samych superlatywach i chwali jego wiedzę 
i zdolności, opisuje jego postawę wobec innych i przede wszystkim, mówi o jego bez-
interesowności i sercu jakie oddał on innym. W dzisiejszych czasach ze świecą trzeba 
by szukać osoby, która poprzez zamiłowanie do wybranego zawodu niesie bezintere-
sowną pomoc innym. Doktor Wieczorek jest osobą, która mimo tego, iż zakończyła 
swoją działalność zawodową, to dalej jest zaangażowana jest emocjonalnie w lecze-
niu potrzebujących. Rozmawiając z panem Ambrożym można dostrzec, że on bardzo 
kochał swoja pracę i wszystkich ludzi. Doktor jest tak pozytywną i wspaniałą osobą, 
że wielu młodych ludzi zaraził swoja pasją do medycyny i niesienia pomocy innym, 
miedzy innymi swoje dzieci, a także i mnie. Jest on nie tylko człowiekiem, który wy-
promował tutejszy region, ale człowiekiem, który zawsze oddaje swoje serce innym.
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MIEJSCE III

„MODELARSTWO-PASJA OD POKOLEŃ”
Autor: Mateusz Gwóźdź

ZSG w Żędowicach
Opiekun: Jolanta Baron

 Warto spotkać w życiu ludzi z pasją. Pasją, która nie tylko inspiruje, ale również 
pomaga żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem. Jestem pe-
wien, że w mojej gminie jest wiele takich osób. Jedną z nich miałem okazję poznać 
osobiście. Jest nią Zasłużony dla Gminy Zawadzkie – pan Rudolf Rzepczyk, który od 
urodzenia z zamiłowaniem zajmuje się modelarstwem.
 Pan Rudolf urodził się w 1957 roku. Obecnie ma 56 lat. Od urodzenia związany 
jest z Zawadzkiem, gdzie skończył szkołę przyzakładową. Ma prawie 40- letni staż pra-
cy. Zaczynał w Hucie im. Generała Karola Świerczewskiego, później był pracownikiem 
Huty Andrzej, a obecnie jest elektrykiem w Walcowni Rur Andrzej. 
 Czym jest modelarstwo? Osoba uprawiająca ten sport, stara się odwzorowywać 
różnorodne obiekty w formie modelu, w pomniejszonej skali. Jeśli kopia ta jest bardzo 
wierna, mamy do czynienia z modelarstwem redukcyjnym. 

 Tym właśnie zajmuje się pan Rudolf. Tak jak sam wspomniał:

” Modelarstwem interesuję się od urodzenia. Jest to rodzinna pasja. Cokolwiek ma po-
wstać, musi posiadać najpierw jakiś model. Dziadek o imieniu Karol też się tym zajmo-
wał, podobnie jak mój ojciec – Jan.”

Ojciec
 Jan Rzepczyk został odznaczony za wybitne osiągnięcia sportowe, posiada ty-
tuł Wicemistrza Świata, jest zdobywcą kilkunastu tytułów Mistrza Polski, ale przede 
wszystkim jest założycielem Klubu Modelarskiego ZDK Zawadzkie, TMH i ZSZ Za-
wadzkie oraz MDK Dobrodzień. Jako pierwszy w Polsce budował modele pokazowe 
klasy F6 i F7. Zorganizował wiele imprez modelarskich rangi międzynarodowej i ogól-
nopolskiej. Skonstruował i zbudował, oraz nadal buduje, setki modeli. Ma obecnie 
82 lata, prowadzi na zachodzie klub modelarski. Opiekuje się grupą młodych kon-
struktorów. Nie startują oni na zawodach, ale z wielką chęcią budują i kolekcjonują 
różnorodne modele czy ozdoby świąteczne. Pan Jan wykonuje wszystkie swoje prace 
własnoręcznie, nie kupuje gotowych modeli do zbudowania.
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Syn 
 Pan Rudolf Rzepczyk również prowadzi klub modelarski. Obecnie ma on siedzibę 
w Domu Kultury w Zawadzkiem. Klub Modelarski powstał w 1970 roku. Założycie-
lem, a zarazem instruktorem był wspomniany Jan Rzepczyk. Początkowo prowadził 
działalność w zakresie modelarstwa lotniczego i okrętowego, a od 1972 roku zaczęto 
budować modele kołowe. Klub od początku działał w Zakładowym Domu Kultury. 
W 1973 roku rozszerzył swoją działalność i utworzono sekcję przy Zespole Szkół Za-
wodowych, która ściśle współpracowała z Zakładowym Domem Kultury. Sekcja w tym 
zakresie liczyła około 50 członków. Organizowała różnego rodzaju zawody, począwszy 
od pokazów mikromodeli, szybowców oraz modeli pływających na stawie hutniczym 
i modeli kołowych na boisku szkolnym, a w późniejszym czasie w nowo wybudowanej 
hali sportowej. Klub ten organizował wiele obozów szkoleniowych i kursów dla in-
struktorów. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zbudowano setki modeli. Były to modele 
redukcyjne i modele wolno konstrukcyjne. Wiele z nich zajmowało czołowe lokaty na 
różnorodnych zawodach modelarskich. W ciągu wielu lat zdobyto kilkadziesiąt tytu-
łów Mistrza Polski, Mistrza Europy, Mistrza Świata i dwukrotnie Wicemistrza Świata.
 Pan Rudolf od najmłodszych lat składał różnorodne zabawki pod czujnym okiem 
swojego ojca. Jednak pierwszy samodzielny model redukcyjny (dokładnie wykonany 
z planów modelarskich, których jednostka oryginalnie gdzieś pływa) wykonał w szko-
le podstawowej, w 7 klasie. Była to jednostka pływająca Farm. Nie sterowało się nim, 
ale napędzało i jechał on w linii prostej. Startował w kategorii EH. Miał swój włącznik 
czasowy. Po włączeniu go, powinien wpłynąć w określone miejsce.
Zdaniem pana Rudolfa: 
„Model to bardzo sentymentalna sprawa. Buduje się go bardzo długo, nawet kilka lat, 
a następnie startuje się nim na różnorodnych zawodach. Z każdym modelem jest się 
mocno związanym ze względu na poświęcony dla niego czas. Spędza się z nim każdą 
wolną chwilę. Cały czas się go udoskonala, szuka się nowych rozwiązań, które moż-
na by w nim wprowadzić. Kiedyś, kiedy nie było internetu, informacji o modelach 
szukało się w różnych czasopismach, dokumentacjach. Obecnie, wiele planów modeli 
można znaleźć na stronach internetowych poświęconych modelarstwu.”
 Pan Rudolf prowadzi kółko modelarskie w Zawadzkiem i w Dobrodzieniu od 30 lat. 
Przed nim, kluby te prowadził jego ojciec, Jan Rzepczyk. Gdy wyjechał na zachód, wtedy 
jego syn musiał przejąć tę sekcję po nim. Pan Rudolf modelarstwu poświęca cały swój wol-
ny czas, który sobie wygospodaruje. Jako instruktor, przeznacza 2 dni w tygodniu na pracę 
ze swoimi uczniami. Razem konstruują nowe modele. Jeśli młodzi modelarze mają dużo 
czasu wolnego, są organizowane dodatkowe zajęcia dla członków klubu modelarskiego. 
Wiadomo, im więcej czasu poświęci się na wykonanie modelu, tym jest on dokładniejszy, 
lepszy.
 Prowadzenie koła modelarskiego sprawia panu Rudolfowi przyjemność. Jak sam 
powiedział: 
„Nie patrzę na stronę finansową. Modelarstwo jest moim życiem i praca z uczniami jest 
czystą satysfakcją.” 
 Czynnych członków, uprawiających modelarstwo w Zawadzkiem jest około 20. 
Jest to jednak liczba ruchoma. Wielu nowych ludzi przybywa, część odchodzi z klu-
bu. Uczniowie pana Rudolfa zajmują się modelarstwem kołowym i okrętowym. Bu-
dują wiele modeli samochodowych, którymi potem ścigają się na torach, w różnych 
klasach. Są one podzielone ze względu na silniki, wielkość, wiek. Tak zresztą jak we 
wszystkich innych rodzajach modelarstwa. 
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Członkowie klubu wraz 
z panem Rudolfem Rzepczykiem.

 Jako klub modelarski udało im się 
zdobyć Mistrzostwo Polski w modelach 
pływających oraz kołowych. Ponadto do 
osiągnięć klubu można zaliczyć Mistrzo-
stwo Świata w modelarstwie okrętowym. 
Prywatnie pan Rudolf także jest Mistrzem 
oraz Wicemistrzem Świata. Zajął też 4. 
miejsce na Mistrzostwach Świata w Rot-
terdamie - w 1985 roku. Klubowy złoty 

medal w klasie F6 udało im się wywalczyć na Mistrzostwach Świata w 1995 roku, które od-
były się w Polsce, a dokładniej w Iławie. Na tej samej imprezie, w pokazie indywidualnym, 
pan Rudolf wygrał srebrny medal. Startowało wówczas 300 zawodników we wszystkich 
klasach. Pochodzili oni z całego świata, a więc konkurencja była bardzo duża. 

Srebrny medalista uśmiechnął się na myśl o tamtych mistrzostwach i powiedział: 
„Emocje były wtedy wielkie. Utkwiło mi to w pamięci. Pamiętam to podium, hymn pań-
stwowy i wielkie wzruszenie”. 
 Pan Rudolf był też dwukrotnie na Mistrzostwach Świata w Czechosłowacji, 
a w roku 1997 udało mu się tam zdobyć brązowy medal. Wtedy też startował jednostką 
remontowo- ratowniczą, zaprojektowaną przez swojego ojca.
  Mimo swoich licznych osiągnięć, pan Rudolf jest najbardziej dumny z 4. miejsca 
na Mistrzostwach Świata w Rotterdamie, w 1985 roku. Wtedy to zbudował swój „mo-
del życia”, który kosztował go najwięcej pracy. Był to francuski liniowiec Richelieu. 
Przygotowywał go przez 5 lat z myślą o tych zawodach. Miał do niego bardzo duży 
sentyment. W tamtych czasach trudno było wyjechać za granicę i wyżyć za pieniądze, 
które mieli wtedy w kieszeni.
 „Wiadomo jak to wtedy wyglądało, za wszystko trzeba było płacić. Całkiem ina-
czej wyglądał wschód i zachód Europy”.
 
 Trzeba przyznać, że nie mieli zbyt dużych środków finansowych. Huta Andrzej 
w Zawadzkiem udostępniła wtedy modelarzom samochód, nyskę, którą zakupiła 
z myślą o tych zawodach. Warsztaty szkolne zrobiły do tego pojazdu duży bagażnik, 
aby modele się tam zmieściły. Należało też wykonać dla nich specjalne skrzynie. Ze 
względu na trudną sytuację w Rotterdamie, której Polacy się nie spodziewali, pan Ru-
dolf był zmuszony sprzedać na miejscu swój model, który budował przez 5 lat. Po to, 
aby opłacić paliwo, wyżywienie, żeby jakoś wrócić do domu. Model został tam wyce-
niony przez specjalistę na 5000 marek. Sprzedano go za tą cenę. Niestety pan Rudolf 
otrzymał tylko 1000. Reszta, która miała zostać wpłacona, zniknęła. Dla porównania 
za 2500 marek można wtedy było kupić fiata 126p, którego rzadko kto wtedy miał. 
Jednak dzięki temu pan Rudolf wraz z innymi zawodnikami, mogli wrócić do domu. 
Kupili oni troszkę części modelarskich i z podniesioną głową pojechali do Polski. 
 Jednostki pokazowe, które buduje pan Rudolf, muszą być bardzo dokładnie 
odwzorowane na oryginałach, które faktycznie istnieją. Powinny one wykonywać 
wszystkie te czynności, które w rzeczywistości prawdziwa jednostka wykonuje. Jest 
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ona odgórnie sterowana i wszystkie sygnały są wydawane przez osobę sterującą. Mo-
del remontowo-ratowniczy pana Rudolfa, potrafił wykonać 70 czynności, takich jak 
podniesienie bandery, oświetlenie jednostki, opuszczanie i manewrowanie platformą 
transportowo-remontową oraz wiele innych. Im więcej takich manewrów potrafi wy-
konać model, tym lepiej. Modele takie otrzymują 2 oceny- statyczną i dynamiczną. 
Ocenę statyczną przyznawało 5 sędziów. Na pokazie statycznym pokazuje się wszyst-
ko to, co model potrafi zrobić. Sędziowie przypatrują się wtedy modelowi stojącemu 
w miejscu. Oceniają oni dokładność manewrów. Następnie, wszystkie te czynności 
należy zaprezentować na wodzie – za to model otrzymuje ocenę dynamiczną. Każdy 
statek ma 3 próby do zaprezentowania się. Każda próba odbywa się w inny dzień. Mi-
strzostwa trwają około tygodnia. Ponadto, każdy zawodnik, który startuje, musi za-
prezentować swój program w 2 językach – międzynarodowym i ojczystym. Powinien 
on być wykonany bardzo dokładnie. Gdyby któreś części programu nie zgadzałaby się, 
można by otrzymać ujemne punkty. 
 Trudno jest określić koszt jednego modelu. Trzeba w niego włożyć wiele swojej 
pracy i czasu, który jest bezcenny. Często korzysta się z części ze starych maszyn, np. 
z przekładni. Wszystkie sygnały są przekazywane drogą radiową. Obecnie wiele goto-
wych rzeczy można już kupić, jednak nigdy nie będą one tak dobrze odwzorowane, jak 
zrobiłby to dobry modelarz. W tym miejscu pan Rudolf wspomina o swoim znajomym 
– modelarzu z Austrii, wielokrotnym Mistrzu Świata. Nie korzysta on z rzeczy wyko-
nanych przez producentów. Wszystko robi samodzielnie. Na jego statkach są nawet 
ruchome postacie. W jego dziełach wszystko jest wykonane z największą precyzją. Nie 
ma tam rzeczy, która by się nie ruszała.
 Żona pana Rudolfa podziela jego pasję, gdyż poznał ją właśnie na zawodach. 
Chodzili do innych klubów modelarskich, jednak często jeździli na te same zawody. 
Pani Rzepczyk startowała w innych klasach, jednak ma na swoim koncie parę sukce-
sów. Obecnie są już 30 lat po ślubie. Jego żona rozumie zamiłowanie swojego męża, 
gdyż sama lubi coś wyszyć. Dlatego „nie przeszkadzają sobie nawzajem”. 

Dzieci  
 Roland i Diana także zajmują się modelarstwem. Syn jest członkiem klubu i za-
wodnikiem od roku 1997. Jako kilkukrotny Mistrz Polski w klasach F2, F4 i F6 i brą-
zowy medalista Mistrzostw Świata, złoty medalista Mistrzostw Europy, służy radą 
i pomaga młodszym kolegom. Diana jest jedyną przedstawicielką płci pięknej wśród 
członków klubu. Zarażona rodzinną pasją również buduje modele redukcyjne, startuje 
w klasach modeli pokazowych F7.
 Kiedy spytałem pan Rudolfa o jego marzenia i plany związane z modelarstwem, 
uśmiechnął się i odparł:
 „Chciałbym wrócić do modelu, który sprzedałem. Pragnę go jeszcze raz zbudo-
wać i to jest teraz moim największym marzeniem. Gdy go składałem po raz pierwszy, 
śniłem, aby go ukończyć. Teraz chcę zbudować go jeszcze raz.”.

  Model, o którym mówił pan Rudolf, znajduje się prawdopodobnie w jednym 
z muzeów francuskich, ponieważ jest to tak wierna kopia liniowca Richelieu. O po-
nownym jego zbudowaniu, pan Rudolf myśli bardzo poważnie. Od zawsze czuł senty-
ment do dużych modeli. Boi się, że nie uda mu się odwzorować go tak dokładnie, jak 
wcześniej. Co prawda, ma teraz większe doświadczenie, jednak nie jest taki młody, jak 
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był, kiedy robił liniowca Richelieu po raz pierwszy. Tak jak sam mówi:
 „Kiedyś mogłem z większym spokojem wykonywać małe elementy. Bardzo dobrze 
lutowałem. Teraz potrzebuję już okularów, więc jest to już mały problem.” 
 
 Cieszę się, że poznałem pana Rudolfa Rzepczyka. Jest to wyjątkowa osoba, która 
z pewnością w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju obszaru Krainy Dinozau-
rów. Moim zdaniem, żyjąc w gminie Zawadzkie, nie można nie znać tak wspaniałego 
modelarza, który udziela się na tak szeroką skalę. Bardzo polubiłem pana Rudolfa i na-
brałem do niego wielkiego szacunku, za to co osiągnął i za to, że nigdy się nie poddał. 
Myślę, że moja praca pokaże go z jak najlepszej strony, i wiele osób pozna prawdzi-
wego bohatera, który mieszka tak blisko. Myślę, że właśnie tak można określić pana 
Rudolfa Rzepczyka – Zasłużonego dla Gminy Zawadzkie.

Bibliografia:
 -  materiały zgromadzone podczas wywiadu z panem Rudolfem Rzepczykiem
 -  informacje zaczerpnięte ze strony internetowej: www.km.zawadzkie.pl
 -  zdjęcia udostępnione przez pana Rudolfa Rzepczyka.

MIEJSCE III

„ZAWADZKIE – TUTAJ SIĘ URODZIŁEM”
Autor: Michalina Kanoza, Justyna Maryniak

PG nr 1 w Zawadzkiem
Opiekun: Victoria Początek

 Zawadzkie. Niewielka miejscowość w województwie opolskim. Miasteczko, ja-
kich wiele jest w Polsce. Właściwie niczym specjalnym się nie wyróżnia: jedna droga 
główna, wokół której skupia się większa część dnia zawadczan, kilka szkół i sklepów, 
jedna restauracja i kinoteatr. Jednak jest w tym miejscu coś, co wyróżnia je z tłumu mu 
podobnych. To właśnie tutaj trzydzieści pięć lat temu, 2 października, państwo Maria 
i Kazimierz Szmalowie powitali na świecie swojego syna - Sławomira. Wtedy nie wie-
dzieli jeszcze, że przyniesie on tak wielką chlubę swojej miejscowości. 

Przełamujemy lody
 Jako wielkie fanki sportu chciałyśmy się dowiedzieć czegoś więcej o naszym ido-
lu i postanowiłyśmy zaczerpnąć informacji u samego źródła, czyli u jego rodziców. Po 
wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu spotkania, stawiłyśmy się punktualnie 
o godzinie 14.30 pod rezydencją państwa Szmal. Byłyśmy podekscytowane i oszołomio-
ne, gdyż zdawałyśmy sobie sprawę, że przed nami było tu również wielu znanych dzien-
nikarzy. I stało się! Dzwonek do drzwi. Chwila niepewności. Czy na pewno damy radę? 
Czekamy, choć w duchu mamy ochotę uciec. Po chwili drzwi otwiera nam Pani Maria 
– mama Sławka. Okazuje się, że to przemiła kobieta, więc cały stres od razu odchodzi 
w zapomnienie. Kobieta zaprasza nas do kuchni, w której pachnie świeżo upieczonym 
plackiem ze śliwkami. Domowa atmosfera, panująca w tym domu, sprawiła, że nabrały-
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śmy większej pewności siebie. Podczas rozmowy z jego matką dowiedziałyśmy się, że był 
bardzo żywym, zżytym z rodziną dzieckiem. Bardzo dużo czasu spędzał na pobliskim 
boisku. Grał w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną. Jednak w wieku dziewięciu lat sku-
pił się na trenowaniu piłki ręcznej. 
-  Czy Sławek od zawsze przejawiał talent do ręcznej? - zapytałyśmy panią Marię, gdy 
tylko usiadła przy stole. - Piłka była jego ulubioną zabawką. Wykazywał talent do każdego 
jej rodzaju. Pamiętam jak kupiłam mu nowe trampki i jeszcze w tym samym dniu zdołał 
je zniszczyć na boisku – odpowiedziała ze wzruszeniem. – Kto zaszczepił miłość do tego 
sportu w małym Sławku? – ciągnęłyśmy temat dzieciństwa. – Myślę, że to jego ojciec, który 
był trenerem w Zawadzkiem, a także wujek Andrzej Mientus (najlepszy polski bramkarz 
ręczny w latach 80.). To chyba dzięki jego opowieściom postanowił stanąć na bramce. Tre-
ningi rozpoczął w Hutniczym Klubie Sportowym, pod okiem Jerzego Piechuli, a później 
swojego ojca, który po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem Stali Zawadzkie 
(wtedy był to klub piłki ręcznej). Był pracowity i sumienny. Mimo, że trenował go jego 
ojciec nie mógł liczyć na taryfę ulgową. Wręcz przeciwnie, dawał z siebie jeszcze więcej 
niż inni zawodnicy. Nigdy nie poświęcał swojego czasu na głupoty. – Czy jako chłopiec 
wytrwale uczęszczał na treningi? Może był taki moment, że chciał dać sobie z tym spo-
kój? – dopytywałyśmy się z wypiekami na twarzy. – Tak, nadszedł taki czas. Miał już dość 
wyjazdów, ciągłych, wyczerpujących ćwiczeń. Było mu przykro, że jego koledzy chodzą na 
imprezy, a on musiał ciężko pracować. Chciał wówczas zrezygnować ze sportu i rozpocząć 
pracę w hucie.– pani Maria wyjmuje album ze zdjęciami i z rozczuleniem pokazuje nam 
małego Sławka. – Co powstrzymało go od tej decyzji? – z niecierpliwością oczekujemy 
na odpowiedź.– Nieoczekiwanie zadzwonili do niego przedstawiciele klubu Biała Podla-
ska z zaproszeniem na kadrę. Pojechał, mimo ogromnych wątpliwości. Myślę, że to także 
miłość do piłki ręcznej odwiodła go od tego zamiaru. – przypomina. – Cieszyła się Pani, 
że syn chce zostać sportowcem, czy wolała, żeby zdobył jakiś pewny zawód? – próbujemy 
poznać jej charakter. - Chciałam by był murarzem, albo stolarzem. Jednak z drugiej strony 
widziałam, że odnosi sukcesy w drużynie i bardzo to kocha. 

Pierwsze sukcesy
 W wieku dziewiętnastu lat, po skończeniu szkoły zawodowej, wyjechał do Kra-
kowa, aby rozpocząć w grę w klubie Hutnik Kraków. Kiedy drużyna przestała istnieć, 
Sławek został dostrzeżony przez selekcjonerów Warszawianki. W momencie podpisa-
nia kontraktu był już członkiem kadry narodowej. Dzięki jego staraniom klub wywal-
czył wicemistrzostwo kraju i Puchar Polski. Latem 2002 postanowił przenieść się do 
drużyny ówczesnego mistrza, Wisły Płock, bowiem jego marzeniem było wywalczenie 
pierwszego tytułu. Od 2003 roku, przez osiem lat, można było podziwiać jego umie-
jętności w niemieckich klubach: TuS N-Lubeka i Rhein-Neckar Löwen. Do ojczystego 
kraju powrócił w 2011 roku, gdyż jego syn miał rozpocząć naukę w szkole. Zaczął 
wówczas grać w kieleckim klubie Vive Targi Kielce. W kadrze narodowej zadebiutował 
mając 19 lat – 19 sierpnia 1998 w wygranym 31:20 towarzyskim meczu przeciwko 
Litwie w Goleniowie. Jego pierwszym najważniejszym spotkaniem były Mistrzostwa 
Świata w Szwecji. Dzięki Niemu w 2007 roku polscy szczypiorniści zdobyli srebrny 
medal Mistrzostw Świata w Niemczech.
-  Czy syn potrzebował rodzinnego wsparcia, gdy stawał się słynnym piłkarzem? – 
wracamy do rozmowy po krótkiej nieobecności pani Marii, która wyszła na moment do-
pilnować pracujących w jej domu budowlańców. - Zawsze mógł liczyć na swoją rodzinę. 
Miał w niej wielkie oparcie. Jednak nie miał z tym większego problemu. Po prostu sku-
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piał się na tym, co kocha, a nie na tym, co mówią o nim ludzie. - Jak to jest, być rodzicami 
tak sławnego zawodnika? - Pamiętam jak po meczu w Niemczech kibice bili nam brawo. 
Wiedzieli, że jesteśmy rodzicami Sławka. Na początku jego kariery w reprezentacji Polski 
do naszego domu zawitała nawet telewizja. Nagle z dnia na dzień staliśmy się rozpozna-
walni. Kiedy pojechaliśmy na mecz do Kielc, podszedł do nas pewien mężczyzna i wy-
pytywał, czy jesteśmy rodzicami Kasy. Następnie pogratulował nam wspaniałego syna. 
Było to bardzo miłe uczucie, wiedza, że ludzie to doceniają. A czy często jeżdżą pań-
stwo na mecze? – chcemy wiedzieć jak najwięcej. - Jeździmy od trzech do czterech razy 
w roku i mocno kibicujemy. Najbliższy będzie 1 maja w Kielcach. – relacjonuje kobieta. 
 Siedzimy jak na szpilkach, bo wiemy, ze kolejne pytanie ma charakter dość oso-
bisty, jednak nabieramy odwagi i zadajemy je. - Co Pani czuje, widząc swojego syna 
na boisku w reprezentacji? - Na początku bardzo wszystko przeżywaliśmy. – widać, ze 
nadal buzuja w niej ogromne uczucia. Po chwili wahania, dodaje. – Czasem wydawało 
mi się nawet, że to ja, nie on, stoję w bramce. W końcu oswoiliśmy się z tym, że poka-
zują go w telewizji.

Kolejne osiągnięcia
 Sławomir Szmal ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Między innymi w 2007 
roku został odznaczony, przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Złotym Krzyżem Za-
sługi. Dwa lata później ogłoszono Go najlepszym piłkarzem ręcznym świata. W 2012 
roku otrzymał własną gwiazdę w Alei Gwiazd we Władysławowie.
-  Czy rodzina spodziewała się, że pan Sławomir odniesie takie sukcesy? – zadajemy ba-
nalne pytanie. - Nie spodziewaliśmy takich osiągnięć. Jego grę traktowaliśmy jak normal-
ny zawód, ale oczywiście cieszymy się i jesteśmy z niego dumni. Pamiętam jak pewnego 
wakacyjnego dnia zadzwoniła do mnie sąsiadka i była bardzo oburzona, iż nie pochwa-
liliśmy się, że Sławek ma własną gwiazdę we Władysławowie. Syn jest bardzo skromnym 
człowiekiem, cieszy się z sukcesów, które odnosi, jednak nie lubi się wywyższać. - Jest pani 
zadowolona z wyboru syna? - Tak, bardzo się cieszę, że w momencie kryzysu się nie poddał 
i spełniał swoje marzenia. Wszystko zawdzięcza ciężkiej pracy i determinacji. Piłka sprawia 
mu ogromną radość, nie potrafi bez niej żyć. Zawsze, kiedy nas odwiedza, to po jednym 
dniu już nie może wytrzymać i idzie na halę, żeby pograć. – opowiada z uśmiechem. - Czy 
Pani wnuki interesują się piłką ręczną? - Tak. Bratanek Sławka jest bramkarzem w Niem-
czech. - Czyli można by powiedzieć, że piłka ręczna to taka wasza rodzinna tradycja? – 
podsumowujemy rozmowę. – Tak, można to tak określić. – wyznaje nieco zarumieniona, 
kiedy dziękujemy jej za wywiad oraz gościnę. Uszczęśliwione ilością informacji, które uda-
ło nam się zdobyć, opuszczamy posesję państwa Szmalów.

Szmal – idol współczesnej młodzieży
 Sławomir Szmal jest patronem odbywającego się w Zawadzkiem turnieju junio-
rów młodszych „Sławomir Szmal zaprasza” oraz fundacji jego imienia, która wspiera 
szkolenie młodych szczypiornistów. Obecnie jest w trakcie pisania pracy magisterskiej. 
Sławek Szmal jest osobą, którą powinniśmy darzyć szacunkiem. Dla nas jest on kimś, 
kogo możemy określać mianem lokalnego bohatera. Życzymy mu dalszych sukcesów 
i mamy nadzieję, że wkrótce odwiedzi nasze miasto. 

BIBLIOGRAFIA
 -  Wypowiedzi zarejestrowane podczas rozmowy z panią Marią Szmal z dn. 17.04.2013r. Wi-

kipedia.org
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WYRÓŻNIENIE

„PIOTR GOŁĄB- JĘZYKOZNAWCA, WERBISTA 
I MĘCZENNIK ZE SCHODNI.”

Autor: Radosław Rogowski

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Sylwia Widawska

Kim jest Piotr Gołąb ze Schodni?
 Dnia 26 maja 2013 roku obchodzona będzie 70 rocznica śmierci ojca Piotra Go-
łąba. Kim jest ta postać? Dlaczego w niewielkiej wsi w okolicach Ozimka- Schodni, 
jedna z ulic nazwana jest jego imieniem? Człowiek ten z pewnością był niezwykły. 
Urodził się w chłopskiej rodzinie w Schodni 18 stycznia 1888 roku. Jego ojciec- Paweł 
Gołąb, był murarzem, zatrudnionym w hucie Małapanew. Należy jednak nadmienić, 
iż był człowiekiem inteligentnym, o czym świadczy biblioteka licząca 500 ksiąg w języ-
ku polskim, co w tamtych czasach stanowiło spory dorobek. Prawdopodobnie dzięki 
zamiłowaniom swojego ojca Piotr Gołąb pokochał naukę. Początkowo, jak większość 
śląskich chłopaków miał zdobyć konkretny fach. Przez rok uczył się na stolarza. Jed-
nak wkrótce zmienił swoje plany. Ukończył Gimnazjum Misjonarzy Słowa Bożego 
w Nysie, a następnie wstąpił do Wyższego Międzynarodowego Seminarium Misyjnego 
w Sankt Gabriel. Po ukończeniu tej uczelni, w 1915 otrzymał nie tylko dyplom, ale 
również święcenia kapłańskie. 

 Już jako ojciec werbista, w trakcie I wojny światowej, 
został powołany do obowiązkowej służby wojskowej 
w niemieckiej armii. Był on jedynie sekretarzem lekarza 
polowego, gdyż władze zakonu starały się by duchowni nie 
walczyli, łamiąc tym samym przykazania boże. W 1919 
roku rozpoczął naukę na Uniwersytecie Poznańskim, 
gdzie studiował filologię polską oraz slawistykę na Wy-
dziale Filozoficznym. Czas ten poświęcał nie tylko nauce, 
ale także działalności w duszpasterstwie wojskowym. 
Swoim świadectwem szkolnym ukazał, iż można połączyć 
naukę z wiarą w Boga. Podczas pobytu w Poznaniu ojciec 
Gołąb rozpoczął współpracę z dwoma wybitnymi języko-
znawcami- prof. Tadeuszem Lehr-Spławińskim oraz prof. 
Kazimierzem Nitschem. Pierwszym efektem ich współ-
pracy było opracowanie pod tytułem: „Język Połabski- 

według wykładów prof. dr. T. Lehr- Spławińskiego ułożył ks. Piotr Gołąb.”. Kolejna 
praca młodego filologa nosiła tytuł: „Połabskie rűs- || vűs-, a polskie ros- || uos-”. Stała 
się ona jego pracą dyplomową.

 „Gwara Schodni i okolicy” - pierwsze samodzielne dzieło naukowe ks. Gołąba
W 1923 roku, po ukończeniu studiów, ojciec Gołąb otrzymał swoją pierwszą pracę 
w Domu Królowej Apostołów w Rybniku. Był on prefektem i nauczał 24 uczniów. Po 
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roku jednak stanął przed większym wyzwaniem. Został opiekunem w Domu Misyj-
nym św. Józefa w Górnej Grupie. Uczył tam języka polskiego, botaniki, chemii i ma-
tematyki, a po pewnym czasie objął stanowisko dyrektora. W tym czasie został redak-
torem czasopisma „Nasz Misjonarz” oraz „ Kalendarza Słowa Bożego”. Działania te 
potwierdzają jeszcze bardziej jego zamiłowanie do języka polskiego i religii. W 1929 
roku ojciec Piotr został poproszony o pomoc przy dziele prof. Kazimierza Nitscha pod 
tytułem „ Wybór polskich tekstów gwarowych”. Udział w pracy nad tą publikacją pole-
gał na opracowaniu gwary Śląska Opolskiego, czyli „małej ojczyzny” księdza Gołąba. 
W ten sposób powstał krótki, ale niezwykle ciekawy tekst o Michale kulawym idącym 
na tołrg ze Schodnie na Łozimek. 
 Po wydaniu tej publikacji ksiądz Gołąb otrzymał ofertę przeprowadzenia badania 
nad gwarą śląską. Postanowił podjąć się tego trudnego zadania. Bardzo ważny z punk-
tu naukowego był fakt, że badacz miał opisać dialekt, który znał od dziecka i biegle 
nim władał. Ksiądz Gołąb postanowił przyjechać w swoje rodzinne strony, aby zebrać 
materiał dialektologiczny. Niestety miał on ogromne problemy z pozwoleniem na po-
byt, gdyż Śląsk leżał wtedy na terytorium hitlerowskich Niemiec, a ksiądz miał już wte-
dy polskie obywatelstwo. Jednakże w 1936 roku przerwał on pobyt w Górnej Grupie, gdyż 
otrzymał pozwolenie na przyjazd do Schodni. Niestety był on pod stałym nadzorem i przy-
bywać mógł jedynie w gronie rodzinnym, aby nie udzielać poufnych informacji mieszkań-
com wsi. Spisywał zatem wypowiedzi swojej matki, siostry i innych bliskich. W ten sposób, 
dzięki współpracy z rodziną ks. Piotr Gołąb napisał swoją samodzielną książkę pod tytułem  
„Gwara Schodni i okolicy”. 
 Dzieło to jest niezwykłe nie tylko dzięki bardzo dobremu dialektycznemu opra-
cowaniu gwary, ale także dzięki zawartości faktograficznej przytaczanych tekstów. Za-
wierają one opisy różnych sytuacji. Można się na przykład dowiedzieć, jak przebiega-
ło typowe śląskie wesele, albo jak wyglądało uroczyste rozpoczęcie budowy kościoła 
w Schodni, który istnieje do dzisiaj. Bardzo pouczający jest tekst o obowiązkach dzieci, 
które musiały pracować na gospodarce od najmłodszych lat. Autor zamieścił w swojej 
pracy również zapis fonetyczny śląskich pieśni, które znał z rodzinnego domu. Dzię-
ki temu wiemy dzisiaj, jakie piosenki śpiewano w naszej okolicy na przełomie wieku 
XIX i XX. Moglibyśmy je też zaśpiewać, gdyż ksiądz dołączył do tekstów nuty. Jest to 
w zasadzie jedyne przedwojenne dzieło opisujące gwarę i obyczaje Śląska Opolskiego 
i nadal uznaje się je za bardzo przydatne. Niestety drukiem ukazało się dopiero po woj-
nie Po krótkim okresie od powrotu do wciąż rozwijającej się Górnej Grupy cały zakon 
werbistów przeżył ogromny szok. Rozpoczęła się II wojna światowa. 

Ciężkie czasy II wojny światowej- pobyt ks. Gołąba w obozach koncentracyjnych.
 Już dzień po rozpoczęciu wojny, czyli 2 września 1939 roku miejscowość, gdzie 
znajdował się dom misyjny, została zbombardowana. Kolejnego dnia dom został 
przejęty przez hitlerowców i zamieniony w tymczasowy obóz pracy. Ojcowie i bracia 
zostali internowani. Mieli oni co prawda możliwość odprawiania mszy świętych, ale 
musieli przymusowo pracować. Podczas późniejszego pobytu w tym obozie duchow-
ni byli świadkami licznych mordów, pobić i poniżania ludzi, a był to dopiero począ-
tek ich męczeńskiej drogi. W grudniu tego samego roku do Górnej Grupy przybyli 
przedstawiciele Gestapo. Na ich pytanie odnośnie narodowości, tylko trzech księży 
oznajmiło, że czują się Niemcami. Oczywiście zostali oni zwolnieni z dalszej niewo-
li. W lutym kolejnego roku ojcowie zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego 
w Stutthofie. Przebywali oni tam w nieludzkich warunkach. Spali w barakach na zie-
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mi pokrytej sianem. Oprócz mrozu doskwierały im także brudne ubrania, których 
nie mogli zmieniać oraz głód. Niestety, księża w tym obozie byli traktowani na równi 
z Żydami. Oznacza to, że musieli wykonywać najgorsze czynności, czego przykładem 
jest czyszczenie ubikacji polowej. Kolejną przystanią kapłanów w wojennej poniewier-
ce był obóz w Sachsenhausen, do którego przybyli w kwietniu 1940 roku. Byli oni 
tam jeszcze okrutniej traktowani i poniżani, lecz mimo wszystko nadal zachowywali 
spokój ducha i pokorę. Hitlerowcy jak najbardziej chcieli uprzykrzyć życie polskim 
duchownym. W tym czasie nastąpiła bardzo ciekawa sytuacja, w której ojciec Gołąb 
wykazał się niesamowita inteligencją i na swój sposób odwagą. Gdy służba obozu ka-
zała mu wygłosić mowę pożegnalną na pogrzebie zmarłego za wiarę ks. Władysława 
Demskiego, przemówił w ten sposób: „ Podczas gdy tu jesteśmy zebrani, żeby uczcić 
zmarłego, matka jego otrzymała może właśnie list pisany jego ręka z doniesieniem, że 
żyje, że mu się dobrze powodzi. Zadowolona woła: A więc żyje jeszcze! Więc jeszcze 
kiedyś ujrzę mego księdza- jedynaka! Jakaż ja szczęśliwa!- Stało się jednak inaczej…”1. 
W tym momencie jeden z Niemców kazał mu zamilknąć. Tak właśnie ksiądz Piotr 
Gołąb zamknął usta Niemcom i upokorzył ich. 
 W grudniu 1940 roku ojciec przybył do swojego ostatniego przystanku do święto-
ści- obozu koncentracyjnego KL Dachau. Został on umieszczony w specjalnym bloku 
dla księży. Oczywiście wszyscy duchowni traktowani tam byli na równi z Żydami, czyli 
jak najgorzej się tylko dało. Przysługiwały im specjalne prace jak noszenie ciężkich ko-
tłów z zupą, które ciężko było nawet unieść, a co dopiero nieść przez kilkaset metrów. 
Dodatkowo więźniowie byli nieludzko głodzeni, a także nie mogli spać. Świadkowie, 
którzy przeżyli, wspominają, iż Piotr Gołąb był wręcz wykorzystywany przez współ-
więźniów, gdyż zawsze się dzielił i nie potrafił odmówić pomocy bliźniemu, przez co 
sam cierpiał. W maju 1943 roku ojciec Gołąb trafił do lecznicy, gdyż zachorował na 
katar żołądka. Po ciągłym głodzie, nieustannej, ciężkiej pracy i dotkliwym pobiciu 
ciężko mu było wrócić do zdrowia. Był wycieńczony. Ważył zaledwie 37 kilogramów. 
Nie mógł się poruszać bez pomocy innych współwięźniów. Do końca jednak był wier-
ny swej wierze. Podobno wiedząc, że zbliża się kres jego życia powiedział do innych: 
„za was swoją śmierć ofiaruję”. Dnia 26 maja 1943 odszedł z tego świata. Jeszcze przed 
śmiercią zdołał połączyć się z Bogiem poprzez przyjęcie komunii świętej, którą pota-
jemnie przyniósł mu jeden ze współwięźniów. Umarł za wiarę i wolność. 

Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego ks. Piotra Gołąba.
 Życie i śmierć księdza Piotra Gołąba oraz świadectwo jego towarzyszy, którzy 
przeżyli koszmar obozu koncentracyjnego, przyczyniło się do uznania go za 
męczennika. Obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny (wraz z innymi 18 werbistami, 
którzy oddali swoje życie za wiarę). Od 2008 r. możemy Piotra Gołąba nazywać Sługą 
Bożym, czyli kandydatem na ołtarze. W kościele w jego rodzinnej Schodni została 
wmurowana pamiątkowa tablica, która dobitnie świadczy o tym, jak bardzo jego 
rodacy są z niego dumni.
 Czego dzisiaj może nas nauczyć przykład naszego Sługi Bożego? Ukazuje on nam, 
mieszkańcom gminy Ozimek, a także całemu światu, jak wiele może osiągnąć prosty 
chłopak z maleńkiej wsi dzięki swej pracowitości i nieustannemu dążeniu do celu. Jed-
nocześnie jego życiorys potwierdza, że nie należy się wstydzić swoich korzeni. Można 
je bowiem wspaniale wykorzystać, tak jak zrobił to Piotr Gołąb opisując język swojego 
1 Cyt. za: Radziej L. Wyszedł spośród nas: życie Sługi Bożego ojca Piotra Gołąba,   
 Schodnia – Wodzisław Śląski 2011, s. 95
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dzieciństwa. Z kolei w płaszczyźnie duchowej ojciec Gołąb może być wzorem wier-
ności własnej wierze i najgłębszym przekonaniom. Na ulicy w Schodni nazwanej jego 
imieniem mieszkają zwyczajni ludzie, tacy jakim on kiedyś był. Być może patrząc na 
wzór swojego rodaka, będą żyć mądrzej i piękniej.
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WYRÓŻNIENIE

„Z KREDĄ W SIODLE”
Autor: Klaudia Balcer

PG w Turawie
Opiekun: Agnieszka Waluś

 Jadąc drogą krajową nr 45 z Opola do Kluczborka dostrzec można jedynie niepo-
zorny drogowskaz. Wszystkie walory i atrakcje tego miejsca są ukryte za domostwami, 
co stanowi dodatkowy atut obiektu. Przechodzę przez mały park koło przedszkola i już 
jestem na miejscu. To tu: „Stajnia Zawada”.
 Jest cicho i pusto. Widzę kilka koni, wiaderka ze sprzętem, puste boksy, wałęsają-
cego się kota... Gdzie się wszyscy podziali? Przechodzę obok budynków i padoków. Na 
błocie dostrzegam ślady kopyt. Podążam za nimi wzdłuż strumyka do małego mostu. 
Do moich uszu dobiega jedynie szum wody i śpiew ptaków. Rozglądam się wokół, już 
ich widzę. Kilkanaście metrów dalej dostrzegam cztery konie, jeźdźców i instruktorkę. 
Podchodzę bliżej.
 Wzdłuż wybiegu żwawo galopuje Misiek, po obwodzie kłusują Bosman, Lusia 
i Gerda, a w środku całego zamieszania stoi i wrzeszczy do nastolatek: „Łyda!”… na-
uczycielka niemieckiego. Czy coś jest nie tak? Nie, to zwykła jazda z wyjątkową in-
struktorką, która świetnie daje sobie też radę w roli mamy i pedagoga.
 Joanna Gryga jest żywa i energiczna. Otaczających ją ludzi zaraża swoim uśmie-
chem, po-czuciem humoru i pozytywnym nastawieniem. Uważam, że wygłupy to nic 
złego, a ponadto dobry przykład dla dzieci i młodzieży, ale nie każdy podziela moje 
poglądy. Nie każdy patrzy przychylnie na nauczyciela, który lubi się powygłupiać, dla-
tego zawsze proszę, żeby uprzedzano mnie, zanim zrobi się zdjęcie lub mnie nagra. Ma 
ok. 1,80 metra wzrostu, krótkie włosy i śniadą cerę. Pani Asia, jak zwracają się do niej 
dzieci i młodzież, to również osoba uczciwa oraz bez reszty oddająca się swojej pracy 
i rodzinie. Uczy języka niemieckiego dzieci z klas 1 - 3 w PSP w Zawadzie, prowadzi 
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stajnię, jest czynną zawodowo instruktorką rekreacji ruchowej ze specjalnością jazdy 
konne i mamą dwójki dzieci: Ani i Pawła. Pani Asia jest fajna. - mówi Andrea. Podczas 
rozmowy ze mną,p. Asia wielokrotnie powtarzała, że „trzeba się rozwijać, inwestować 
w siebie, bo potem praca przynosi efekty” i jest świetnym przykładem osoby, która żyje 
w myśl tej zasady.

   Jej hobby to książki i konie. Uwielbia czy-
tać, rozwijać się, uczyć, poznawać nowinki 
metodyczne, ciekawe historie i przekazywać 
potomstwu „skarby z dzieciństwa”. Jeśli 
chodzi o jeździectwo głównie pasjonuje ja 
ujeżdżenie w nurcie naturalnym. Chce 
współpracować z zwierzakiem w przyjaźni 
i z empatią, a nie dla osiągnięcia jakichś wy-
ników lub odniesienia sukcesu w zawodach.
 Dziecięce marzenie p. Asi to zosta-
nie pedagogiem, natomiast miłość do koni 
zaszczepił w niej ojciec. Uczyła się w Bier-

kowicach. „Jeżdżę, od kiedy skończyłam 10 lat. Pamiętam, że można było zaczynać od 
12 roku życia, ale ja byłam zawsze „wielka baba”, więc udało się. Przełknęlii wystarto-
wałam jako 12-latka, mimo że miałam lat 10.” - opowiada. Pani Asia swoją pasją pró-
bowała zarazić też swoje rodzeństwo. Obydwoje nauczyli się jeździć, ale w tym miejscu 
temat się urwał, mimo umiejętności nie złapali „bakcyla”.
 W 2008r. p. Asia przejęła „Stajnię Zawada”. Historia tego obiektu sięga lat 90. ubie-
głego wieku. Kiedy prowadził ją p. Pikos, miała charakter hodowlany i pensjonatowy. 
Prowadzana była też hipoterapia. 5 lat temu wodze przejęła p. Asia. Wraz z firmą pan 
Pikos przekazał córce zabudowania i padoki w dobrym stanie. Ona zmieniła jedynie 
nieco charakter obiektu. Mimo że pensjonat nadal jest zachowany, stajnia stała się ty-
powo rekreacyjna.
 Obecnie oferta „Stajni Zawada” obejmuje: naukę jazdy konnej dla początkujących 
i zaawansowanych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (w czteroosobowych 
grupach, indywidualnie z instruktorem na maneżu, w terenie), hipoterapię, przejażdż-
ki bryczką, kuligi zaprzęgiem konnym, pensjonat dla koni, imprezy integracyjne i uro-
dzinowe dla dzieci, placówek oświatowych oraz firm i instytucji, kursy i szkolenia, 
pensjonat, Mini Zoo. Jazdy odbywają się popołudniami w ciągu tygodnia, a w soboty 
- do 14. Na lekcje prowadzone przez p. Magdę i p. Asię uczęszczają osoby w różnym 
wieku (od dzieci ośmio-, dziewięcioletnich do młodzieży licealnej) oraz z różnych 
miejsc (oprócz wielu uczniów miejscowych, co tydzień dojeżdżają chętni np. z Ozimka 
i Szczedrzyka, a na półkolonie nawet z Katowic i Gliwic) oraz co najważniejsze: każde 
z nich ma z jazdy ogromną frajdę i satysfakcję.
 Po latach przerwy w 2010r. w końcu wznowiona została hipoterapia. Idea ta krą-
żyła po głowie p. Asi dosyć długo. Będąc jedynie obserwatorem „widziałam efekty... 
pozytywne efekty działania koni. Byłam świadkiem jak dzieci, które przyjeżdżały na 
wózkach, w pewnym momencie chodziły o własnych siłach lub asekurowane.” - opo-
wiada o zajęciach hipoterapii. Kiedy wreszcie p. Gryga podjęła decyzję, była już mamą. 
Obowiązki związane z pracą i macierzyństwem uniemożliwiły jej pójście na specjalny 
kurs. W tym momencie do akcji wkroczyła p. Magda, która jako zaufana i bliska stajni 
osoba, zadeklarowała się zdobyć uprawnienia i poprowadzić hipoterapię. Oprócz tego, 
że obie są wspaniałymi instruktorkami, świetnie ze sobą współpracują. P. Asia bardzo 
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ciepło wyraża się o p. Magdzie. Mówi, że ma wrażenie, jak gdyby pracowały razem od 
początku działania firmy.
 P. Asia jest osoba godną podziwu pod każdym względem. Cechuje ją uczciwość 
i pracowitość, co pokazuje każdego dnia godząc nauczanie języka niemieckiego, pracę 
w stajni, rodzinę i bezustanne dokształcanie się. Zapytana o to, jak pracuje jej się we 
własnej firmie odpowiada: Dobrze, bo ja to lubię. Mam takie szczęście, że mogę robić 
w życiu to, co kocham. Fakt, że w pewnym momencie, kiedy zajęć jest bardzo dużo, 
zazwyczaj w sezonie, trzeba się doszukiwać przyjemności, ponieważ to jest naprawdę 
ciężka praca fizyczna, bo trzeba pobiegać za tymi dziećmi, asekurować je. Ale mimo 
wszystko mnie to tak wciąga, że zaczynam zajęcia i nie wiem kiedy przeleciało, i już po. 
Tak jak zresztą zajęcia w szkole. Przyznaje, że konieczność pogodzenia tylu obowiąz-
ków czasami daje się we znaki, ale na każdym kroku podkreśla, że kocha to, co robi. 
Czasami faktycznie bywa ciężko, miewam wyrzuty sumienia. Ale są też takie dni, kie-
dy wydaje mi się, że to wszystko jednak funkcjonuje i nikogo nie krzywdzę. Wiadomo: 
są tematy, gdzie chciałabym, żeby mnie „było więcej”: żeby moje konie były bardziej 
dopatrzone, żebym w tygodniu miała czas na każdego wsiąść (aby nie tylko klienci 
jeździli, ale by były szkolone), chciałabym więcej czasu spędzać z własnymi dziećmi, 
w szkole poświęcać jeszcze bardziej...
 Oprócz godzenia obowiązków, wyzwaniem jest również praca, w której niczego nie 
da się przewidzieć. Konie są podobne do nas. - mówi p. Asia. Każdy człowiek jest ogrom-
ną indywidualnością. Ma swój charakter, swoje dni i humorki. Z końmi jest dokładnie 
tak samo. Każdy ma inne, niepowtarzalne usposobienie. Nawet jeśli można je podzielić 
jakimiś kryteriami, np. na lewopółkulowe, prawopółkulowe, ekstrawertyków, intrower-
tyków; rzadko zdarzają się konie o typowym zbiorze cech. Tak jak nasze, ich osobowości 
są złożone. Dodatkową trudnością jest też fakt, iż niektóre konie trafiły pod opiekę pań-
stwa Gryga po różnych, nieciekawych przejściach i nigdy do końca ich nie zapomniały. 
Nie są tak otwarte i towarzyskie jak konie urodzone w stajni, ale wiele z nich, z silnym 
wsparciem nowych właścicieli, pokonało traumę i ponownie zaufało ludziom.
 Dzieciakom też niejednokrotnie trzeba pomóc nauczyć się być stanowczym i kon-
sekwentnym, ale jednocześnie łagodnym i pełnym współczucia. Każde z nich inaczej 
reaguje na przekazywane im treści, dlatego z każdą grupa pracuje się inaczej. P. Asia 
zdradziła mi, że na studiach pokazują podejścia do różnych typów dzieci, ale dopiero 
potem zaczyna się prawdziwa nauka i weryfikacja zdobytych umiejętności.
 W tej pracy zdarzają się rzeczy szalone, niecodzienne i niejednokrotnie niebez-
pieczne. Najbardziej rozsławionymi przygodami są wyjazdy do lasu. P. Asia sama przy-
znaje, że jej orientacja w terenie jest marna, ale dzięki temu przeżyła wiele fajnych 
rzeczy. Zdarzało się, że po wjechaniu na ścieżkę, nie było wiadomo jak wrócić, a jazda 
zaplanowana na godzinę, trwała trzy. Podczas jednej z takich wypraw ratunkiem oka-
zał się pies, który poprowadził konie do domu. Innym razem we własnych lasach p. 
Asia odkryła polanę, o której nigdy nie słyszała. Była przepiękna, a pośrodku stało 
drzewo, na którym była zawieszona opona-huśtawka. Dzieci nazwały ją „wejściem do 
Narnii”. Znalezienie ścieżki prowadzącej do „wejścia do Narnii” okazało się trudnym 
zadaniem, ale udało się. To bardzo fajne miejsce. Dzisiaj wiem już jak dojechać … i jak 
wrócić. Kiedy człowiek się gubi, zawsze odkrywa bardzo fajne rzeczy.
 Innymi, zdecydowanie mniej przyjemnymi atrakcjami jazdy są upadki. Każdy, 
kto chce uprawiać jeździectwo powinien się liczyć z tym, że prędzej, czy później go 
też to spotka. W historii stajni dwukrotnie trzeba było wzywać karetkę. Ostatni taki 
wypadek miał miejsce 20 kwietnia br. Trzyosobowa grupka uczniów wraz z p. Magda 
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wyjechała w teren. Kiedy galopowali, przed konia instruktorki wybiegły jeleń i sarna. 
Konie się spłoszyły. Dla dwóch uczennic skończyło się na ubłoconych ubraniach i obo-
lałych plecach, trzecia miała rozcięta rękę. Największy pech spotkał p. Magda - otwarte 
złamanie uda. Zazwyczaj jednak kończy się na szoku. Nawet najbardziej spektakularne 
upadki kończą się wesołymi wspomnieniami.
 Z tym wiąże się jedna ze stajennych tradycji. Każdy kto spadnie z konia, zobowią-
zany jest przynieść ciasto. Inne to wspólna wigilia w stajni (dosłownie między boksa-
mi) czy topienie marzanny. Robimy różne dziwne rzeczy, np. kiedy topimy marzannę, 
jesteśmy przebrani i wyglądamy jak banda świrów.
 Ale co to wszystko ma wspólnego z promocją regionu? Odpowiedź jest prosta: 
dzięki temu miejscu i działalności p. Asi Zawada przestaje być anonimową wioską 
z rondem, jedną z wielu na trasie Opole-Kluczbork i staje się świetnym miejscem wy-
poczynku dla osób żyjących na co dzień w miejskim zgiełku. Rodziny z sąsiednich 
województw zamieszkują w zawadzkich kwaterach agroturystycznych właśnie z po-
wodu „Stajni Zawada” i organizowanych półkolonii. Dzieci spędzają tam kilka godzin 
dziennie i mają zagwarantowane wyżywienie w pobliskiej restauracji „Marcin”. W tym 
czasie ich rodzice mają okazję pozwiedzać wieś oraz otaczające ją pola i lasy. A Zawada 
staje się ośrodkiem rekreacji.
 Chciałabym jeszcze wspomnieć o niepowtarzalnej społeczności, jaką tworzą oso-
by związane ze „Stajnią Zawada”. Charyzma p. Asi i atmosfera tego miejsca łączą ludzi. 
Dzieci i młodzież integrują się. Jedna osoba przyczynia się do powstania tak wielu 
silnych i trwałych przyjaźni. Wspaniała jest więź, która w momencie przekroczenia 
bramy łączy wszystkich obecnych, ale nie zanika, kiedy powrócą do domów. Od naj-
młodszych, początkujących do państwa Gryga, wszyscy na siebie wzajemnie oddzia-
łują, kształtując niepowtarzalne, silne i pozytywne osobowości. 
Już pierwszy uczeń należał do osób zdeterminowanych i podejmujących inicjatywę: 
Jeszcze długo zanim zdobyłam uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjal-
nością jazdy konnej, pojawiła się dziewczynka, która tak długo i natarczywie prosiła, 
żebym uczyła ją jeździć, aż się zgodziłam. To była moja pierwsza uczennica. A potem 
to już nie można się było opędzić, bo chyba najlepszą reklamą każdej firmy jest je-
den pierwszy, zadowolony klient. To się nie zmieniło, tak jest po dziś dzień. Dzieci są 
bardzo zaangażowane. Zakładają konta na portalach społecznościowych, robią filmiki 
o stajni. Czasami słyszę: „Ale fajny był ten filmik, aż się popłakałem”, czasami ludzie 
mylą, że to my, ale to młodzież, która jeździ, promuje stajnię z własnej inicjatywy. To 
jest bardzo fajne, budujące. - opowiada p. Asia. Jaka jeszcze powinna być... jest każda 
„koniara”? Zdaniem p. Asi przede wszystkim szczera, naturalna, niepowierzchowna 
i z odpowiednią hierarchią wartości. Ona sama stanowi idealny przykład osoby nieba-
nalnej. Zapytana o plany na przyszłość, marzenia i o to co zrobiłaby z główną wygraną 
w loterii odpowiada: Jestem świadoma, że wielka kasa i tak szczęścia nie da. Nie po-
trzebuję marmurów do szczęścia, bo ja jestem szczęśliwa.[...] Niech jest tak, jak jest.
 Jak oddziałuje p. Asia na młodzież? Przede wszystkim sądzę, że należałoby po-
wiedzieć pozytywnie. Jest mądrą osobą. Myślę, że jest autorytetem i ma wielkie serce. 
- mówi jedna z jej uczennic, Martyna. Udowadnia wszystkim „realistom”, że marzenia 
się spełniają. Pokazuje, że na-leży robić to, co się kocha, realizować się, pracować dla sa-
tysfakcji, rozwijać, cieszyć i wygłupiać. To właśnie jest dla mnie prawdziwym heroizmem 
i za to jestem jej naprawdę wdzięczna... za to że jest jasnym, kolorowym światełkiem 
w szarym świecie konsumpcjonizmu, nałogów, nienawiści, pesymizmu i wszechogar-
niającego uczucia bezradności wobec zła oraz za to, że swym entuzjazmem podzieliła się 
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ze mną i dzieli z młodymi ludźmi, za to, że mogłam z nią przeprowadzić tak budującą 
rozmowę i wyrwać się na chwilę z rutyny do świata koni. Mimo iż nie złapałam „bakcyla 
koniary”, obcowanie z zwierzętami w miejscu, gdzie panuje tak wspaniała atmosfera, 
pobudza we mnie chęć działania i realizacji własnych zainteresowań.
 „Koniary” są fajne. - podsumowała naszą rozmowę p. Asia. - Bezbłędne – dodaje 
p. Tomek, jej mąż.

Źródła:
 -  wywiad z p. Joanna Grygą
 -  rozmowa z Martyną Mytnik
 -  rozmowa z Andreą Wienczek
 -  strona internetowa „Stajni Zawada”: http://www.stajniazawada.pl/

WYRÓŻNIENIE

„KRYSTYNA I JAN MIOZGOWIE”
Autor: Paulina Puchała

ZGS w Zębowicach
Opiekun: Iwona Grabowska

Gdzie słyszysz śpiew, tam idź, tam dobre serca mają,
źli ludzie, wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają”

 J. W. Goethe

 Wspominając dzieciństwo, myślę 
o zabawach na podwórku, warkoczach na 
głowie i piątkowych próbach chórku. Tak 
jak wiele innych dzieci byłam też Promy-
kiem Maryi. Muzyka i śpiew były dla 
mnie czymś niezwykłym, co dawało mi 
nie tylko satysfakcję, ale też pozwalało 
oderwać się od codzienności i sięgnąć 
Nieba. Dlatego nie miałam żadnych wąt-
pliwości, o czym (a raczej o kim) napisać 
pracę. Pragnę opowiedzieć historię Pań-

stwa Krystyny i Jana Miozgów oraz… podarowanej gitary.
 Chór religijny Promyki Maryi powstał 26 lat temu, czyli w 1987 roku. 
Pani Krystyna pracowała wówczas w szkole jako katechetka i polonistka, pan Jan był 
natomiast kierownikiem produkcji w zębowickim Tartaku, a w weekendy grywał w ze-
społach muzycznych na imprezach weselnych i zabawach. Jak jednak zrodził się po-
mysł założenia chórku? 
- To był pomysł naszego ks. proboszcza Pawła Zająca, ale chodziło o założenie 
scholi, a nie chóru- opowiada pani Krystyna.- Wcześniej mąż prowadził zespół mło-
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dzieżowy przy parafii w Zębowicach, jeszcze za czasów ks. Prałata Pawła Kocura. 
Kiedy pobraliśmy się, a nasze najstarsze pociechy podrosły, śpiewaliśmy rodzinnie, 
angażując rodzeństwo męża i przyjaciół. Odchodzący z parafii ks. wikary- Dominik 
Rybol- podarował nam swoją gitarę.
  Początki były dość skromne. Pani Miozga zapraszała dzieci ze szkoły wKadłu-
bie Wolnym, gdzie pracowała, do wspólnego śpiewu. Natomiast swojego męża prosiła 
o akompaniament na podarowanej  gitarze. 
- Przełom nastąpił po pierwszym występie na żywo na odpuście Matki Boskiej 
Różańcowej w Poczołkowie, w październiku 1987r. Po tym wydarzeniu  zespół bardzo 
szybko rozrósł się i stał się właściwie chórem, liczył około 30 osób. 
 Pani Krystyna przyznaje, że zdziwiła się tak szybkim obrotem sprawy, zresztą 
podobnie jak jej mąż i ksiądz proboszcz. Dzieci przybywało coraz więcej, podobnie 
jak wyjazdów i koncertów. W końcu postanowiła z panem Janem wziąć prowadzenie 
zespołu na własne barki. Oczywiście nie obyło się bez pomocy innych.
- Przyjaciele, kapłani wspierali nas duchowo, a także pomogli nam w trwałym 
zapisie naszych muzycznych przedsięwzięć- na kasetach audio, video, CD. Dzięki tym 
ludziom udało nam się zdobyć profesjonalny sprzęt nagłaśniający, nagrać piosenki 
i wyjechać z koncertami do wielu miejsc w kraju, a także za granicę.
 Sukces za sukcesem- chyba te słowa najlepiej opisują kolejne lata istnienia 
zespołu. Promyki mogą pochwalić się między innymi II (w 1991 r.) i I (w 1992 r. 
i 1994r.) miejscem na Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej 
w Łodzi, II (w 1991 r.) i I (w 1992 r.) miejscem na Ogólnopolski Festiwal POLONIA 
SEMPRE FIDELIS w Dębnicy. W 1991 roku chór zdobył także pierwsze miejsce na 
XVIII Festiwalu Piosenki Religijnej w Grodźcu, a to jedynie część osiągnięć konkur-
sowych, nie sposób wymienić wszystkich. Promyki wydały również kasety audio oraz 
video. W 1993 roku «Nasz mały świat», «Wśród nocnej ciszy», w 1994 roku «Kwiatek 
dla Maryi», a w 1997 roku «10-lecie Promyków Maryi». 
 Zespół nie koncertował tylko w Polsce. Promyki miały okazję występować 
w Niemczech (Frankfurt, Birkenfeld, Karlsruhe, Maria Laach, Koblencja, Trewir, Nie-
derbrombach, Abentheuer) czy we Włoszech (Watykan, Capri, San Marino). W Italii 
w 1998 roku miały okazję spotkać się z  papieżem Janem Pawłem II. 
 Repertuar zespołu jest naprawdę rozbudowany, wciąż dochodzą nowe utwory, 
a Promyki nie wykonują jedynie coverów. Kto wymyśla kolejne utwory? 
- Utwory komponuje mój mąż, zaś teksty piszę ja, choć właściwie od dłuższego 
czasu jesteśmy dla siebie recenzentami, a więc dzielimy się uwagami o tekście i muzyce, 
i wspólnie dokonujemy zmian, opracowujemy aranżację nowych utworów, śpiewamy 
nie tylko autorskie piosenki. Do zespołu nie jest ciężko się dostać. Wystarczy przyjść 
na próbę, zaśpiewać dowolną piosenkę i mieć uśmiech na ustach.
- Dziecko, które pragnie z nami śpiewać, musi chcieć to robić bezinteresownie, 
nie za nagrodę. Na próbach musi być aktywne, pracowite, radosne - tłumaczy pani 
Krystyna- Tak rodzą się w grupie wielkie talenty.
 Spytałam panią Krystynę, co daje dzieciom śpiewanie w chórku. 
- O to trzeba zapytać Promyki. My chcieliśmy dzieciom dać możliwość odkrycia 
prawdziwej drogi do Boga i do Nieba, a przy tym wskazujemy, jak wielką pomocą 
w osiągnięciu tego celu jest wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny- Patronki 
zespołu. Mamy nadzieję, że dzieci nabywają w grupie dobrych nawyków- pracy 
w zespole, współodpowiedzialności za siebie i innych, dobroci, wrażliwości, 
pobożności...
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 Spotkałam się z byłym „Promykiem”-Wanessą Dylką: 
-  Udział w tym zespole dał mi dużą satysfakcję, ponieważ śpiewaliśmy w różnych 
miejscach, była to też dla mnie chluba, w końcu nasz chórek występował za granicą, 
nagrywał płyty... W pewien sposób Bóg stał się ważniejszy dla mnie, spotkałam 
wiele osób, które mi go przybliżyły. No i dzięki Promykom Maryi poznałam wielu 
wspaniałych ludzi, z którymi dalej utrzymuję kontakt.
 Które lata wspominają najlepiej sami założyciele? 
- Wszystkie lata były niepowtarzalne. Każdy czas był charakterystyczny. Na 
początku próbowaliśmy sił na różnych festiwalach, potem zaczęliśmy dokumentować 
osiągnięcia na kasetach, płytach, potem wyjeżdżaliśmy za granicę z koncertami. 
Obecny czas to głównie śpiewanie- u nas i w różnych zakątkach Opolszczyzny i kraju. 
Na bieżąco filmują nasze występy nasi Przyjaciele i Fani (np. z Zabrza), więc nie 
musimy się martwić, że nowe utwory gdzieś się zagubią. Kiedy spoglądam wstecz, to 
sumując 25 lat pracy z Promykami Maryi, najwięcej działo się chyba w latach 1987- 
2001. Jednak w rzeczywistości nasze śpiewanie wciąż jest na dużych obrotach i czasami 
dzieci nie mają nawet wolnych wakacji, bo tyle jest terminów występów.
 Obecnie zarówno pani Krystyna jak i pan Jan są na emeryturze, i głównie 
przygotowują na bieżąco dzieci do śpiewu, koncertują i występują na różnych 
imprezach okolicznościowych. 
- Oprócz tej pracy podróżujemy, zwiedzamy, a także odwiedzamy nasze dzieci, 
rozproszone po Europie i rozpieszczamy (troszkę! ) pięcioro naszych wnucząt.
 
Źródła:
 -  Wywiad z panią Krystyną Miozgą
 -  Rozmowa z Wanessą Dylką
 -  Informacje ze strony: http://kultura-zebowice.pl/zespoly-artystyczne/promyki-maryi/
 -  Zdjęcia: Manfred Mosler

„PAUL GLADOS - WIEJSKI LEKARZ”
Autor: Agnieszka Mazur

ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni
Opiekun: Jolanta Gawlyta

 W życiu trzeba postawić sobie cel i konsekwentnie do niego 
dążyć. W literaturze jest wiele osób, które dużo poświęcając 
realizowały swoje idee. Przykładem takiej postawy może być 
Stasia Bozowska, bohaterka,,Siłaczki’’ Stefana Żeromskiego. 
W ciągu całego swojego życia dążyła do realizacji postawio-
nych sobie zadań. W latach międzywojennych na Śląsku nie-
wiele osób miało wyższe wykształcenie. Większość po szkole 
podstawowej zajmowała się pracą w polu. Z pewnością w gro-
nie tych młodych ludzi byli tacy, którzy mieli wyższe ambicje. 
Brakło im odwagi i samozaparcia. Sytuacja finansowa też 
z pewnością nie ułatwiała tego. Osobą, która postawiła wszyst-
ko na jedną kartę był Paul Glados – mieszkaniec gminy Chrzą-
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stowice. Urodził się 20 stycznia 1924 roku w Dębiu. Miał sześcioro rodzeństwa, trzy 
siostry i trzech braci. Już w szkole podstawowej był zdolnym uczniem. Jego naukę przerwa-
ła II wojna światowa. Pod koniec wojny został uwięziony i wywieziony w głąb Rosji. Udało 
mu się stamtąd uciec, ale gdy wrócił do domu był ogromnie wychudzony, ważył zaledwie 
37 kilogramów. Chorował na świerzb. Kolejnym doświadczeniem życiowym była choroba 
nerek, na skutek której stracił jedną z nich. Mimo przeciwności losu ciągle marzył o zawo-
dzie lekarza. Robił wszystko, aby to pragnienie zrealizować. Po ukończeniu szkoły średniej 
podjął studia na wydziale lekarskim na Akademii Medycznej w Poznaniu. Podczas studiów 
miał problemy z językiem polskim, ale zawzięcie zdobywał wiedzę z polskich książek. Język 
ten sprawiał mu bardzo wiele trudności, lecz dzięki swojej determinacji dał radę. Uczył się 
po nocach, z latarką w ręce, z dala od ukochanej rodziny, przyjaciół i znajomych. Studia 
ukończył w 1955 roku na Akademii Medycznej we Wrocławiu uzyskując dyplom lekarza 
medycyny i specjalizację z zakresu medycyny ogólnej i pediatrii. Po studiach wrócił do 
domu i podjął pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chrząstowicach. Paul Glados orga-
nizował opiekę medyczną w gminie i stworzył placówkę medyczną na ówczesne czasy 
wspaniale zorganizowaną. Od września 1955 roku do grudnia 1993 roku zarządzał i kiero-
wał Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Chrząstowicach Po przejściu na emeryturę, do 
czerwca 1998 roku pracował w Ośrodku Zdrowia. Do końca swojego życia służył pomocą 
medyczną potrzebującym. Większość mieszkańców korzystała z jego usług o dowolnej po-
rze dnia i nocy, a on sam nigdy nie pozostawał obojętny wobec potrzeb ludzi chorych. 
Uratował życie wielu osobom i dla wielu mieszkańców był najlepszym lekarzem. Do star-
szych pacjentów przyjeżdżał swoim wysłużonym Wartburgiem. Nigdy nie powiedział, że 
nie ma czasu, że ma za dużo pacjentów. Paul Glados – był to człowiek wykształcony, ale 
nader skromny i prosty. Nigdy się nie wywyższał. Wśród swoich pacjentów był ceniony 
i lubiany. Uwielbiał dzieci. Najmłodsi pacjenci także darzyli go wielką sympatią. Paul Gla-
dos miał ogromne poczucie humoru, nie był konsumpcjonistą. Był osobą empatyczną, 
dzięki czemu osoby w podeszłym wieku znajdowały w nim nie tylko lekarza, ale również 
człowieka, co w dzisiejszych czasach może wydać się niemożliwe. Zmarł 24 sierpnia 2006 
roku. Na jego pogrzeb przybyli prawie wszyscy mieszkańcy gminy Chrząstowice, gminy 
której mieszkańców leczył przez lata. Żegnał tych co odchodzili, witał nowych pacjentów. 
Został pochowany w rodzinnej miejscowości – Dębiu. Jego grób do tej pory odwiedza 
dużo dawnych pacjentów. 26 października 2006 roku Rada Gminy Chrząstowice podjęła 
uchwałę w sprawie nadania pośmiertnie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Chrząstowi-
ce» Paulowi Glados na wniosek wójta gminy – pani Heleny Rogackiej. Osoba lekarza Pau-
la Gladosa zawsze będzie żywa wśród mieszkańców naszej gminy jeszcze wiele, wiele lat. 
Dziś mógłby on być wzorem dla lekarzy.

„SPOŁECZNIKIEM TRZEBA SIĘ URODZIĆ – 
PANI DOROTA MALESKA”

Autor: Marlena Szafarczyk

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik
 
 Ile razy każdego dnia zdarza nam się mijać osoby naprawdę wyjątkowe ? Niektó-
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rym często, innym rzadziej. Ja mam to niezwykłe szczęście mieszkać niedaleko wyjąt-
kowej kobiety jaką jest Pani Dorota. 
 Napisania pracy na temat właśnie Pani Doroty podjęłam się z prostej przyczy-
ny. Uważam, że jest osobą niezwykłą a jednocześnie jest taka, jak każdy z nas. Bliska 
ludziom, znająca ich potrzeby oraz starająca się wysłuchać każdego z mieszkańców 
Kacur i Malichowa. 

Kim jest Pani Dorota Maleska ? 
 Pani Dorota na świat przyszła dnia 18 kwietnia 1966 r. w Kwidzynie (woj.pomor-
skie), tam też spędziła lata swojej młodości. W latach 1973-1981 uczęszczała do Szkoły 
Podstawowej w Praszce. Po jej ukończeniu rozpoczęła trzyletnią naukę w Zasadniczej 
Szkole Rolniczej w Pawłowicach. W 1984-1986 r. uczyła się w Technikum Ogólnorol-
niczym również w Pawłowicach. W 2010 r. podjęła się pójścia na Studia Pedagogiczne 
o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Administracji tz WSZiA w Opolu i studiuje tam do dnia dzisiejszego.
 Pani Maleska jest sołtysem dwóch wsi - Kocur i Malichowa. Na to stanowisko 
po raz pierwszy została wybrana w 2003 roku. Na dzień dzisiejszy pełni już trzecią 
kadencję. - Nigdy nie myślałam, że zostanę Sołtysem - przyznaje Pani Dorota. Wydaje 
się to niewiarygodne patrząc na wszystkie jej zasługi, pomysły i wciąż nowe projekty.  
-  Już od najmłodszych lat próbowałam pomagać innym ludziom, nie patrząc na to, 
czy coś dostanę w zamian - mówi Pani Dorota. 
 Pani Maleska jest osobą zdecydowanie niezwykłą i będę to zawsze powtarzała. 
Daje z siebie wszystko. Każdy jej pomysł realizowany jest przez nią z pasją, zaangażo-
waniem. Dąży do skutku i osiąga cele. Perfekcjonistka w każdym calu. - Mam sporo nie-
przespanych nocy,gdzie płaczę i rozmyślam, czy aby na pewno dobrze robię i czy to co 
robię ludzie docenią -mówi Pani Dorota. Jak sama przyznaje w dalszej wypowiedzi to 
właśnie nocą w jej głowie rodzi się najwięcej pomysłów i nowych planów. Wstaje rano 
i dzielnie walczy o to, by nam, mieszkańcom małych wsi było lepiej. Pani Dorota często 
powtarza, że samemu niewiele się zdziała. Dlatego angażuje w swoje przedsięwzięcia 
mnóstwo osób, szczególnie młodych, ponieważ uważa, że to my- ludzie młodzi- mamy 
olbrzymi wpływ na rozwijanie się „naszego małego społeczeństwa” czyli naszej wioski.  

Rodzina i obowiązki sołtysa.
 Na pytanie jak godzi Pani obowiązki sołtysa dwóch 
wsi z życiem codziennym, odpowiada - W domu muszę 
ugotować,posprzątać,wyprać, tak jak każda inna kobieta 
(…)Wiem, że to nie jest łatwe do pogodzenia.- nasza pani 
sołtys przyznaje, że z każdym rokiem obowiązków przyby-
wa. Trudno się dziwić, skoro w głowie pani sołtys powstają 
coraz nowsze pomysły. Często w domu pomaga jej mąż i sy-
nowie. Pani Maleska opowiada o tym, że często zamiast po-
święcać czas rodzinie, oddaje się pracy. Energia do pracy 
czerpana z uśmiechu drugiego człowieka.
 Ponieważ ciekawa byłam skąd nasza Pani sołtys 
bierze tyle energii, zapytałam ją o to. Odpowiedziała, że 
z uśmiechu drugiego człowieka, z promyka słośca, chęci 
do życia, bycia z innymi. Podziwiam ją za to niezmiernie. 
Sama mówi, że często ma chwile załamania, ale uświada-
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mia sobie wtedy, że nie warto tracić tego, do czego się już doszło. Motywacji dodaje jej 
widok efektów jej pracy. 

Liczne osiągnięcia Pani Doroty. 
 Dorobek Pani Maleska jako sołtysa jest dość spory. Udało jej się bowiem zor-
ganizować kilka Dni Kobiet, Wieczorów Kolędowych, zmobilizowała młodzież 
i dzieci do kultywowania tradycji chodzenia po domach jako kolędnicy, robiła 
ogniska integracyjne i prawie co roku dzięki niej odbywały się wycieczki krajo-
znawcze. W naszych wsiach wciąż dzieje się coś nowego. Z inicjatywy Pani sołtys 
mamy naszą „perełkę” - festyn Majówka, organizowany co roku na początku maja. 
Aktualnie buduje się Centrum Aktywności Wiejskiej wraz z Remizą OSP w Kocu-
rach. Pani Dorota postarała się również o ścieżkę rowerową i chodnik. Postawione 
zostały tablice informacyjne oraz odnowiono przydrożne krzyże. Dwa razy od-
był się festyn „Witajcie Wakacje’’. Zaczęto także pisać wnioski o dofinansowanie 
różnych działań. Jak już jednak wspominałam, pomysłów z roku na rok przyby-
wa i dzielnie są wcielane w życie. A wszystko zawdzięczamy tej jednej kobiecie. 

Pani Maleska w ocenie mieszkańców. 
 Nasza Pani sołtys na mieszkańców wsi Kacury i Malichów złego słowa nie powie. 
A jak to jest z perspektywy mieszkańców? Ciekawa byłam ich zdania dlatego zapytałam 
kilka osób, co sądzą o Pani Dorocie i jej działaniach. Pierwszą osobą, którą zapytałam 
była moja mama. Powiedziała mi, że jest pełna podziwu. Przyznaje, że sama nie byłaby 
w stanie zdziałać tyle co Pani Dorota Maleska. I tutaj ukłon w kierunku jej osoby. W po-
szukiwaniu dalszych ocen, zatknęłam się z kolejną życzliwą opinią. Pani Mariola Gaś, 
mieszkanka Malichowa mówi - Pani Dorotka jest osobą bardzo kompetentną, rzetelną 
i uczciwą. Bardzo troszczy się o sprawy sołectwa.Każdą sprawą zajmuje się dogłębnie, 
stara się, jak tylko potrafi -. Kolejna z mieszkanek Malichowa - Joanna Półtorak - przy-
znaje: - Kobieta bardzo komunikatywna, twórcza. Każdą sprawę doprowadzi do skutu. 
Jest bardzo ambitna -. Na temat Pani Doroty wypowiadano się w liczniejszych wypo-
wiedziach, jednak każda z nich była niesamowicie ciepła. I tak ostatnia z przytoczonych 
przez mnie wypowiedzi, mianowicie Pani Lidii Tul, na temat Pani Maleska również jest 
niesamowicie miła: - Zapalona działaczka sołectwa.Wciąż nowe pomysły są jej motorem 
do działania.Dzięki jej determinacji wiele już zostało zorganizowane dla naszych wsi. 
Niestety często kosztem braku czasu dla rodziny i dla spraw osobistych -. Jak można 
słusznie wywnioskować - Pani Dorota Maleska to osoba niesamowita w każdym calu.
 Praca napisana na podstawie rozmowy z Panią Dorotą Maleska oraz na podstawie 
rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami wsi Kocury i Malichów.

„DOBRODZIEŃ Z TEATREM NA TY”
Autor: Maja Wojsa

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 W Dobrodzieniu jest wiele form spędzania wolnego czasu. Chciałabym przybli-
żyć sprawę rozwoju amatorskiego teatru na terenie mojego miasta. W Dobrodzień-
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skim Ośrodku Kultury i Sportu działają dwie grupy teatralne, obydwie prowadzone 
przez panią Agnieszkę Hurnik. Pierwsza z nich nazywa się „Teatr Mimowolny”, a dru-
ga, młodsza – „MaMeMik”.

Kilka słów o założycielce
 Agnieszka Hurnik to nauczycielka pracująca z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Dobrodzieniu. Od 1998 roku uczy języka polskiego oraz historii. Pani Agnieszka 
zajmuje się również prowadzeniem szkolnego i poza szkolnego koła teatralnego. Chcia-
ła prowadzić teatr, ponieważ od dzieciństwa ten temat ją interesował. Zawsze oglądała 
w telewizji spektakle teatralne, nawet te, których na tamten czas nie rozumiała. Oprócz 
tego udziela się w życiu społeczności dobrodzieńskiej. Pisze do prasy lokalnej „Echo Do-
brodzień”, pracuje w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu (DOKiS), działa w Sto-
warzyszeniu Dobrodzień Potrzebującym, należy do Międzygminnego Towarzystwa Re-
gionalnego Dobrodzień Zębowice. Stara się również uczestniczyć w życiu kulturowym 
Dobrodzienia, ponieważ uważa, że w naszym miasteczku dużo się dzieje. Prywatnie lubi 
chodzić na spacery po lesie, jeździć do teatru oraz czytać dzieciom bajki. 

O teatrze z mimo woli…
 „Teatr Mimowolny” był początkiem przed-
sięwzięcia teatralnego, jakie rozwinęło się w Do-
brodzieniu. Grupa ta działa od 5 września 
2008 roku. Pani Agnieszka od początku pracy 
w szkole chciała prowadzić teatr nie tylko 
w placówce, ale i poza nią. Jedyne co ją znie-
chęcało do podjęcia tego wyzwania, była oba-
wa: „Czy to wyjdzie?”, „Czy znajdą się chętni?”, 
„Czy ja na pewno dam radę?”. Te pytania nie 
dawały jej spokoju.
 Każdego roku ze szkoły, w której pracuje p. 

Hurnik, odchodziło wielu aktorów ze szkolnego koła teatralnego, które prowadziła. 
Wyjeżdżali na studia, ale kiedy wracali, pytali: „Proszę pani, a może coś zrobimy? Jakiś 
teatrzyk?”. Był to moment, w którym p. Agnieszka zdecydowała się na założenie ama-
torskiej grupy teatralnej. Początkowo „Teatr Mimowolny” liczył 5 osób.
 Dlaczego „Teatr Mimowolny”? Nazwa tej grupy wzięła się z tego, że teatr powstał 
mimo wolnie. A pomysłodawcą był mąż pani Agnieszki – Janusz Hurnik. 

Pierwsze przedstawienie.
 Pierwszym przedstawieniem jakie wystawił teatr była bajka pt.: „Trzy świnki”. 
Spektakl przygotowano współpracując z Dobrodzieńskimi Rzecznikami Świętego 
Mikołaja z okazji mikołajek. Zobaczyły go na deskach sceny Domu Kultury dzieci 
z miasta i gminy Dobrodzień. Było to nie lada wyzwanie dla pięcioosobowej grupy. 
Skąd znaleźć bajkę dla 5 aktorów? Na szczęście p. Agnieszka ma dwójkę dzieci, którym 
w wolnych chwilach czyta bajki. Pewnego razu natrafiła na baśń „Trzy świnki”. Na jej 
podstawie napisała scenariusz i tak 6 grudnia 2008 roku amatorski „Teatr Mimowol-
ny” zaprezentował efekty swojej pracy.
 Jedną z pierwszych nagród dla Teatru Mimowolnego zdobyła w 2009 roku Joanna 
Eichhorn, która wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Zdobyła 
tam wyróżnienie i możliwość reprezentowania teatru na szczeblu wojewódzkim. 
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Jak wyglądają próby?
 Próby Teatru Mimowolnego odbywają się co tydzień w Sali Kameralnej DOKiS 
od godziny 17.00. W każdej grupie teatralnej próby podzielone są na dwie części: pró-
by z tekstem i próby z ruchem scenicznym. W pierwszej fazie prób aktorzy mają za 
zadanie „poznać” graną przez siebie postać. Muszą utożsamić się z jej zachowaniem, 
cechami charakteru, ubiorem itd. Następnie artyści muszą opanować swój tekst do 
perfekcji. Bez dobrze wyuczonej roli dalsza część prób jest niemożliwa do zrealizowa-
nia. Po pracach z tekstem przychodzi czas na całkowite zżycie się z postacią jaką się 
gra. Bo samo nauczenie się i interpretacja tekstu, to za mało. Trzeba umieć pokazać 
swoją postać również poprzez ruchy, gesty, wygląd zewnętrzny.

Konkursy, konkursy… 
 Jest kilka konkursów, w których Teatr Mimowolny najchętniej bierze udział. Są to:
1.  Proscenium – coroczny przegląd teatrów amatorskich organizowanych przez Ny-

ski Dom Kultury im. W. Pawlik. Na ten konkurs aktorzy jeżdżą głównie dlatego, 
że ma on rangę wojewódzką oraz wysoki poziom. Przyjeżdża tam dużo grup te-
atralnych, z którymi można się zapoznać, podpatrzeć kilka sztuczek scenicznych, 
pooglądać kostiumy, ich wykonanie itp.;

2.  Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych – jest to przegląd organizowany 
przez Miejski Dom Kultury w Oleśnie, w tym konkursie bierze udział młodsza 
grupa p. Hurnik – MaMeMik;

3.  Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – tegoroczny OKR odbył się w Bydgoszczy, 
a jego organizatorem był Dział Artystyczny Wojewódzkiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki w Bydgoszczy.

 W trakcie rozmowy p. Agnieszka powiedziała mi po co tak naprawdę jeździ się na 
konkursy. „Na konkursy nie jeździ się po to aby wygrać. Owszem, wygrana cieszy, ale 
nie tylko o to chodzi. Na konkursy jeździ się głównie dlatego, aby się czegoś nauczyć. 
Zobaczyć, jak inni ludzie pracują czy to nad wierszem czy nad spektaklem. Dowie-
dzieć się, w jaki sposób można wykonać różne stroje, dekoracje czy rekwizyty. A przy 
okazji można się wykazać, pochwalić swoimi umiejętnościami.”

Rok w rok – uroczystości cykliczne.
 Teatr Mimowolny ma swoje święta, w których bierze udział co rok. Są to:
1.  Święto Poezji – uroczystość odbywa się co roku w Sali Kameralnej Dobrodzień-

skiego Domu Kultury. Podczas XII Dobrodzieńskiego Święta Poezji, które odbyło 
się 2011 roku grupa teatralna przedstawiła spektakl poetycki pt.: „Rekolekcje li-
ryczne”;

2.  Źródło – „Źródło 2011”, Teatr Mimowolny przedstawił spektakl zatytułowany 
„Świtezianka”.

3.  Mikołajki Środowiskowe – od 2008 roku Teatr Mimowolny corocznie przygoto-
wuje bajkę dla swoich najmłodszych widzów:

 a) „Trzy świnki” 2008;
 b) „Kot w butach” 2009;
 c) „Zaczarowana jabłoń” 2010;
 d) „Kopciuszek” 2011;
 e) „Opowieść gwiazdki” 2012.
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W trakcie prac.
 Pod koniec lutego zakończyły się prace nad przedstawieniem, w którym akto-
rzy teatru chcieli pokazać ukryty sens w niepozornych wierszach Tuwima i Brzechwy. 
Niektóre wiersze dla dzieci kryją w sobie tajemnice związane z relacjami kobieta 
– mężczyzna i to właśnie starali się pokazać nasi artyści. Spektakl został odegrany 
z okazji Dnia Kobiet 10 marca w Zębowicach.
Pytania do aktorów.
 Spytałam się samych aktorów o to, jakie są plusy i minusy bycia w Teatrze Mimo-
wolnym. Zdecydowanie więcej było plusów. Aktorzy mówili, że:
•	 jest to pożyteczne spędzanie czasu;
•	 można poznać nowych ludzi;
•	 jest to samorealizacja;
•	 „teatr to odskocznia od codzienności;
•	 po pewnym czasie człowiek staje się ponad innymi, oswaja się z kulturą.
 Jedynym minusem jaki wymienili artyści było mozolne uczenie się tekstu. No, ale 
bez tego nie może być dobrego przedstawienia. 
 
MaMeMik – teatr dla najmłodszych.
 Oprócz Teatru Mimowolnego pani Agnieszka Hurnik prowadzi grupę teatralną 
MaMeMik. Teatr ten działa od 2009 roku. Dzieci, które uczęszczają do tej grupy za-
prezentowały łącznie sześć spektakli. Do jednego przedstawienia dzieci same wymy-
śliły scenariusz, a p. Agnieszka tylko pomogła zaopatrzyć go w spójne i poprawne gra-
matycznie dialogi. Postacie i kostiumy również zostały wymyślone i zaprojektowane 
przez samych aktorów. Spektakl nosi tytuł „Dzwonek na przerwę” i został odegrany na 
XXVIII Wojewódzkim Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Oleśnie. 
Nazwa MaMeMik wzięła się stąd, że w tej zbitce literowej znajdują się poszczególne 
litery imion aktorów, np.: Maja, Mateusz, Michał.

Wiek nie gra roli!
 W MaMeMiku najmłodszy aktor ma 6 lat. Natomiast w Teatrze Mimowolnym 
najmłodsza aktorka ma 16, a najstarsza 57 lat. To pokazuje, że można być naprawdę 
w każdym wieku żeby być aktorem! Trzeba tylko chcieć oraz mieć odrobinę odwagi 
i dystansu do samego siebie.

Co daje taka „zabawa w teatr”?
 Taka „zabawa w teatr” daje przede wszystkim możliwość rozwinięcia swojej wy-
obraźni i kreatywności. W teatrze nie trzeba przejmować się tym kim jest się w co-
dziennym życiu, tu można być kim tylko się chce. Jest to totalne oderwanie się od 
otaczającej, szarej rzeczywistości i przeniesienie się w krainę fantazji! Poza tym teatr 
ma dużą moc terapeutyczną. W teatrze można bez wstydu pokazać emocje jakie w nas 
siedzą. Dlatego, to co robi pani Agnieszka Hurnik jest tak dobre, ważne i potrzebne 
nie tylko dla samych aktorów, ale też dla całego otoczenia. Dzięki temu pokazujemy, 
że nie trzeba się bać, nie trzeba się wstydzić być aktorem i występować na scenie. Pani 
Agnieszka poprzez swoją pracę ciągle nam tym mówi i przypomina.
-  Czy jestem dumna ze swoich aktorów? Oczywiście, że tak! – mówi p.Hurnik.
 Na zakończenie chciałabym przytoczyć niewielki fragment rozmowy przeprowa-
dzonej z panią Agnieszką.
„Czy jestem dumna ze swoich aktorów? Oczywiście, że tak! Nie tylko jestem z nich 
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dumna, ale także podziwiam ich odwagę. Za to, że wychodzą nas cenę, do ludzi. Nie 
ważne w jakim wieku, przebraniu, czy z jakim tekstem. Za to ich podziwiam i dziękuję, 
że są ze mną. Bez nich to wszystko nie mogłoby istnieć. Dziękuję wam!”
 I właśnie tak to jest z naszym dobrodzieńskim teatrem! Oto zdanie, które powie-
dział sześcioletni aktor MaMeMika:
 „Teatr jest cudowny, ponieważ w nim możesz być kim tylko zechcesz.” I myślę, że 
to jest najprostsza definicja teatru.

Bibliografia:
 - wywiad przeprowadzony z instruktorką p. mgr Agnieszką Hurnik
 - zdjęcia i poszczególne informacje ze strony http://www.domkultury-dobrodzien.pl/

MICHALINA CZUDAJ I ANNA ALEKSANDROWICZ,
 UCZENNICE PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W DOBRODZIENIU, 

A ZARAZEM MŁODE I ZDOLNE MIESZKANKI PLUDER 
– LIDERKI PROJEKTU „KORBA”

Autor: Patrycja Macioł

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

 Michalina Czudaj i Anna Aleksandrowicz, uczennice Publicznego Gimnazjum w Do-
brodzieniu, a zarazem młode i zdolne mieszkanki Pluder – liderki projektu „Korba”
 Projekt „Korba” obejmuje 4 województwa południowej Polski: opolskie, śląskie, 
dolnośląskie oraz małopolskie. Młodzież, pełna pomysłów i pozytywnej energii, w wieku 
13-19 lat, może zgłosić w nim swój udział.Uczestnicy mają za zadanie realizować pro-
jekt, który sami opracowali. Oczywiście przed jego rozpoczęciem biorą udział w wielu 
zajęciach, które mają na celu przygotowanie ich do podjęcia jakiegoś określonego działa-
nia na obszarze swojego miejsca zamieszkania. Projekt ten pozwala poznać młodym lu-
dziom niesamowite osoby. Ułatwia zawarcie nowych więzi, o których długo się pamięta. 
-  Korba to niesamowita przygoda, która zostaje w pamięci do końca życia - mówi 
Michalina Czudaj - daje ona również szansę na realizację własnych pomysłów oraz 
pomaga tworzyć tzw. aktywne społeczeństwo.
 
Wyróżnienie

 Tytuł Liderki Korby niełatwo jest uzyskać. 
Trzeba wykazać się niezwykłymi zdolnościa-
mi, zorganizowaniem i umiejętnością współ-
pracy z młodymi osobami, aby zostać zauwa-
żonym i zdobyć wyróżnienie w projekcie. 
W edycji 2012 jednymi z dziesięciu liderów 
zostały uczennice Publicznego Gimnazjum 
z Dobrodzienia – Michalina Czudaj i Anna 
Aleksandrowicz. Ten reportaż postanowiłam 
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poświęcić właśnie dziewczynom. 

Tak to się zaczęło ! 
 Nasza szkoła ma już za sobą dwie edycje Korby. To właśnie uczennice Gimna-
zjum w Dobrodzieniu, a zarazem uczestniczki projektu z 2011 roku, Katarzyna Bań-
czyk i Jessika Miozga, zachęciły Anię i Michalinę do udziału w niej. Dużo opowiadały 
im o zajęciach, projektach i o tym, co można osiągnąć. Już w maju liderki zaczęły 
swoją przygodę z „Korbą”. Często spotykały się i omawiały szczegóły. W końcu zro-
biły projekt, wysłały formularz i… przeszły pierwszy etap! W czerwcu pojechały na 
jednodniowe warsztaty „Sezam” do Opola, gdzie poznawały lepiej same siebie oraz 
cechy lidera. Aby przejść kolejny etap rekrutacji, musiały wykazać się dużą aktywno-
ścią podczas tych warsztatów. Osoby, które najwięcej się udzielały, zostały zaproszone 
na Liderski Odjazd do Odporyszowa. Ania i Michasia również były na ten wyjazd za-
proszone. Z wielkim zapałem i ogromną energią pojechały bawić się tydzień z innymi 
osobami równie zakręconymi jak one. Przez tydzień uczyły się tam m.in. jak radzić 
sobie ze stresem. -Było ekstra! Chodziło się spać o 3 w nocy i wstawało o 7 rano! Nikt 
się nie nudził i nie narzekał na zmęczenie – komentuje Michasia. 
Droga do sukcesu
 W Odporyszowie dziewczyny miały szereg interesujących zajęć. Uczestnicy wy-
jazdu mogli brać udział w wielu warsztatach z zakresu zarządzania, marketingu czy 
psychologii. Nauczyli się między innymi zarządzać projektami i zespołem, radzić sobie 
z trudnymi sytuacjami i stresem, pozyskiwać fundusze i współpracować z mediami. 
Wszystkie te nowo nabyte umiejętności Michasia i Ania starały się wykorzystywać 
prowadząc Młodzieżowy Klub Żółwik, który był ich głównym celem całej pracy w Kor-
bie. Poprzez gry integracyjne uczyły pluderską młodzież współpracy. organizowały 
ciekawe zajęcia i zawody dla swoich podopiecznych. Znalazły także sponsora, 
który fundował im najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak na przykład przybory do 
przygotowania flagi Pluder. Pierwsze zajęcia klubu „Żółwik” odbyły się 13 wrze-
śnia. Od tego momentu, co tydzień, aż do grudnia, pluderska młodzież spotykała się 
i wspólnie spędzała czas. 

Korba w szkole
 - Zorganizowałyśmy również tydzień tańca belgijskiego w naszym gimnazjum – 
mówi Michasia. Przez tydzień, codziennie, na sali gimnastycznej, uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Dobrodzieniu spotykali się i uczyli kroków tanecznych „Belgijki”. 
-  Zainteresowanie było niesamowicie duże. Na każdym spotkaniu było aż około 25 
par! To cieszy! Młodzież w mojej szkole jest bardzo aktywna – dodaje Korbowiczka. 
 We wszystkich klasach swojej szkoły dziewczyny przeprowadziły warsztaty z Kor-
bowiedzy. Udział w nich wzięło 300 uczniów. Pokazały młodzieży wiele ciekawych 
zabaw integracyjnych, które miały na celu naukę współpracy z rówieśnikami. Każdej 
klasie poświęciły 45 minut. -Chciałabym jeszcze raz uczestniczyć w takich zajęciach. 
Gry zorganizowane przez Michalinę i Anię były naprawdę interesujące – powiedziała 
mi jedna z uczennic Publicznego Gimnazjum, która również brała udział w warszta-
tach Korbowiczek. 

Zakręcić Pludrami
 Ania i Michasia- liderki Korby – to mieszkanki Pluder. To właśnie w tej małej 
i spokojnej miejscowości postanowiły założyć klub „Żółwik”. Dlaczego? To pytanie, 
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podobnie jak wiele innych, zadałam Michalinie. A oto co mi odpowiedziała: - Plu-
derska młodzież nudzi się popołudniami. Postanowiłyśmy razem z Anią zakręcić 
wioską. Nasz klub to była nowość - coś, czego jeszcze nigdy nie było – opowiada li-
derka. Dziewczynom udało się zebrać grupę około 20 osób, które co tydzień spotykały 
się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pludrach na przeróżnych zajęciach. 
Młodzież uczyła się na nich przede wszystkim współpracy i organizacji. Zapoznawała 
się z historią własnej miejscowości. Brała również udział w rajdzie rowerowym oraz 
grze terenowej ulicami Pluder, które zostały zaplanowane i zorganizowane przez li-
derki. W rajdzie brało udział 18 uczestników. Odbyli oni wycieczkę na grób Karoliny 
Kleinert, który znajduje się w sąsiedniej miejscowości – Bzinicy Nowej. Sołtys Puder 
przybliżył im historię tej osoby. Młodzież zobaczyła jej dom oraz najstarszy budynek 
świata o konstrukcji metalowej, znajdujący się w Pludrach. 
 Wszystko to odbywało się pod czujnym okiem opiekunki dziewczyn - Pani Niny 
Misiak, nauczycielki wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum w Dobrodzie-
niu, która co tydzień przyjeżdżała na spotkania i wspierała Michasię i Anię. Na otuchę 
mogły liczyć również u ich tutorki - Katarzyny Superat. Sołtys wsi, Pan Rajmund Li-
chota, także z całych sił pomagał dziewczynom. Miały swoją wolontariuszkę- Martynę 
Jamrozińską, która fotografowała zmagania klubu. - W ciągu tych paru miesięcy rów-
nież niezastąpiona była moja rodzina. Zawsze wspierali mnie i podnosili na duchu, 
kiedy chciałam się poddać - dodaje Michasia. Młodzieżowy Klub „Żółwik” w ramach 
projektu Korba 2 grudnia oficjalnie zakończył swoją pracę. Wszyscy uczestnicy i go-
ście spotkali się tego dnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Pludrach na uroczystej 
gali. Dziewczyny podziękowały wszystkim za współpracę. 

Do tego jeszcze nauka..
 Pogodzić szkołę i korbę nie było wcale łatwo. -Zajęcia zazwyczaj odbywały się 
w czwartki. Mój czwartkowy dzień wyglądał mniej więcej tak: rano o 7.00 wycho-
dziłam z domu do szkoły. Następnie, po zajęciach, prosto na trening, który trwał do 
17.30, a o 18.00 rozpoczynały się spotkania Żółwika. Kończyły się one około 20.00. 
Jak przychodziłam do domu to padałam z nóg. Były takie momenty, kiedy nic mi nie 
wychodziło i nic się nie udawało załatwić. Mówiłam sobie wtedy koniec! Dalej już tego 
nie ciągnę! Lecz w tych momentach zawsze moja mama i siostra uświadamiały mi, jak 
wiele już zrobiłam i co mogę osiągnąć – opowiada Michalina - nie żałuję, że zgłosiłam 
się do projektu. Podczas trwania projektu nie było chwili na odpoczynek. Albo trzeba 
było przygotowywać materiały na kolejne spotkanie albo robić sprawozdania z po-
przednich zajęć…- dodaje na koniec.

Nieopisane uczucie
 Jadąc na galę zakończeniową Korby, Michasia i Ania nie myślały o tym, że mogą 
zostać finalistkami, a co dopiero liderkami. Odbyła się ona 15 grudnia specjalnych 
Katowicach. Bez specjalnych emocji słuchały ogłaszanych werdyktów. - W pewnym 
momencie usłyszałam swoje imię, nazwisko i… Dalej nie pamiętam. Wiem, że po-
szłyśmy razem z Anią odebrać nagrodę. Kiedy wróciłyśmy na miejsce, nasi goście, 
którzy razem z nami przyjechali na galę, promienieli szczęściem. Nasze opiekunki, na-
uczycielki Publicznego Gimnazjum, Pani Nina Misiak i Pani Krystyna Kazimierowicz, 
dosłownie piszczały ze szczęścia. Także sołtys Puder – Pan Rajmund Lichota – był 
szczęśliwy. Moje serce biło bardzo szybko – byłam z siebie bardzo dumna. Dopiero 
w tym momencie dotarło do mnie, że wygrałyśmy – opisuje Michalina. Sukces dziew-
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czyn jest naprawdę dumą dla Dobrodzieńskiego Gimnazjum. – Dziewczyny pokazały, 
że „ chcieć to móc”. Gdybym miała możliwości poszerzenia oceny za projekt w skali 
1-6 dałabym im 7. Dużego wsparcia z mojej strony nie potrzebowały. Czasem miałam 
wrażenie, że to one mi pomagają duchowo… Spokojnie obserwowałam poczynania 
Ani i Michaliny, ponieważ wiedziałam, że świetnie sobie poradzą – komentuje Pani 
Krystyna Kazimierowicz, wicedyrektor oraz nauczycielka Publicznego Gimnazjum 
w Dobrodzieniu i opiekunka dziewczyn.

Jeszcze parę słów
 „Cały projekt był jedną wielką frajdą - mówi Michasia- lubię współpracować 
z młodzieżą, a podczas trwania zajęć mogłam się wykazać. Nigdy nie zapomnę tych 
paru miesięcy ciężkie, ale jakże owocnej pracy”- dodaje Korbowiczka. Od lutego tego 
roku, Michasia i Ania, z zapałem poszukiwały swoich następców. Teraz dziewczyny 
przygotowują kolejne młode, zdolne i chętne osoby z Publicznego Gimnazjum w Do-
brodzieniu do kolejnej edycji projektu. 

 -  Praca na podstawie wywiadu z Michaliną Czudaj – liderką projektu „ Korba” www.slask.
naszemiasto.pl

„ÓSEMKA WSPANIAŁYCH”
Autor: Justyna Skowronek

PG im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu
Opiekun: Ewa Malik

Wolontariusze z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

„Zmieniaj świat na TAK”
(…)Świat na tak, świat na tak. 
Zmieniaj świat na tak! 
Serca nie miej ze skały, 
Bądź jak ośmiu wspaniałych! 
Świat na tak, świat na tak, 
Zmieniaj świat na tak, 
W każdym geście i słowie 
Pokaż ludziom, że człowiek 
 
Innym szczęście powinien dziś dać! (…)
(Z hymnu Fundacji,,Świat na tak 
Słowa: Andrzej Sobczak
Muzyka: Robert Kalicki)

 Będąc wolontariuszami, uczymy się pomagać innym ludziom. Poświęcamy swój, 
czas na pomoc potrzebującym. W Publicznym Gimnazjum imienia Jana Pawła II zapi-
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sanych jest ponad czterdziestu wolontariuszy. Są oni z różnych klas Biorą udział w ak-
cjach wolontariackich. Chętnie pomagają w różnych uroczystościach, a także biorą 
udział w konkursach.

Nasi wolontariusze z chęcią pomagają Jurkowi Owsiakowi…
 WOŚP jest fundacja charytatywną, która ratuje życie szczególnie dzieciom, a teraz 
ludziom starszym i schorowanym. Wolontariusze z naszego Gimnazjum już trzynasty 
rok biorą udział w tej akcji. Zbiórka odbywa się zawsze w drugą niedzielę stycznia. 
W tym roku siedemnastu z nich od wczesnego ranka do późnego wieczora, niezależ-
nie od pogody i temperatury zbierało pieniądze do puszek. W tym roku zebrali około 5 
tysięcy. Tego samego dnia w Miejskim Domu Kultury i Sportu organizowane są różne 
imprezy związane z WOŚP, miedzy innymi występy orkiestr, grup wokalnych oraz or-
ganizowana jest licytacja.

Zbierać, dawać, pomagać…
 Corocznie organizuje się zbiórki żywności. Chętni wolontariusze przed świętami 
Bożego Narodzenia lub Wielkanocy stoją przed sklepami zachęcając i prosząc o po-
moc potrzebującym. Zebrane dary przekazywane są rodzinom wielodzietnym, rodzi-
nom które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Realizowana jest też zbiórka 
batonów, czekolad i cukierków dla dzieci. Rozdawane są przez wolontariuszy w Dzień 
Świętego Mikołaja w Miejskim Domu Kultury i Sportu w Dobrodzieniu.
Pomagają nie tylko od święta…!
 Wybrani gimnazjaliści opiekują się starszą kobietą, która jest schorowana. Ma 
problemy z pamięcią. Młodzież spędza z nią swój wolny czas. Wolontariusze rozma-
wiają z nią i zabierają na spacery. Po prostu dotrzymują jej towarzystwa. W Dobrodzie-
niu znajduje się również Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla ludzi starszych i chorych. 
Wolontariusze raz w tygodniu odwiedzają pacjentów i pomagają im. W naszej szkole 
przeprowadzono również akcje sprzedaży kalendarzyków. Pieniądze z tej zbiórki prze-
kazano Szymonowi. Stracił on cztery palce i zbierał na protezę aby móc normalnie 
funkcjonować. 

Z myślą o najmłodszych…
 Młodzież z wolontariatu zorganizowała akcje,,Wyprawka dla żaka” Jej celem była 
zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci, których rodzice nie są w stanie ich zakupić ze 
względu na trudną sytuacje finansową. Akcja zakończyła się sukcesem. Żebrano mnó-
stwo artykułów szkolnych, które na pewno pomogły wspaniałym i mądrym dzieciom.
 Wolontariat przeprowadził akcję czytelniczą poświęconą dzieciom najmłodszym. 
Wolontariuszki czytały dzieciakom z przedszkola baśnie, bajeczki i wiersze dla naj-
młodszych. Najwięcej zainteresowania i ciekawości budziły baśnie H. Ch. Andersena.
Celem akcji było to, że od najmłodszych lat kształtuje nawyk czytania i zdobywania 
wiedzy, a także zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera. Książki są dobrym 
sposobem na spędzanie wolnego czasu

Pomagamy o każdej porze roku…
 Wolontariusze co roku pomagają w różnych imprezach. Zimą i wiosną angażuje 
się w pomoc w Miejskim Domu Kultury i Sportu w Dobrodzieniu. W dzień świętego 
Mikołaja stają się oni jego rzecznikami. Przebierają się za elfy lub zakładają miko-
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łajkowe czapki. Pomagają dzieciom przed występami, a także opowiadają im histo-
rie świętego. Na zakończenie imprezy rozdawają słodycze zebrane na wcześniejszej 
akcji. Natomiast w Dzień Dziecka występują w przedstawieniach i spektaklach 
oraz organizują różne konkursy dla najmłodszych. Natomiast latem wolontariusze 
pomagają w organizowaniu corocznej imprezy Międzynarodowego Spotkania 
Zespołów Artystycznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych  „ŹRÓDŁO” to 
cykliczna impreza organizowana w Dobrodzieniu nieprzerwanie od 1997 r.
 Przyjeżdżające zespoły otoczone są troską wolontariuszy, którzy są dla podopiecz-
nych opiekunami w Dobrodzieniu i pilotami po okolicy.
 Młodzież pomaga również w roznoszeniu napoi i posiłków.

Ośmiu…? Może więcej…
 Konkurs Ośmiu wspaniałych ma za zadanie promować pozytywne i prospołeczne 
postawy i działania młodzieży. Ma ona zachęcać młodych ludzi do tego, aby przeciw-
stawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi we własnym środowisku. Pomysł 
zorganizowania konkursu powstał w 1993roku na Żoliborzu w Warszawie. Inspiracją 
do stworzenia konkursu stał się western,, Siedmiu Wspaniałych”. Dla pomysłodawczy-
ni Pani Joanny Fabisiak natchnieniem stało się zwyciężanie bohaterów nad złem. Tak 
więc co roku każde miasto dokonuje wyboru swoich przedstawicieli. Osoba wyróżnia-
jąca się najbardziej w całym powiecie swoim zaangażowaniem, walczy o znalezienie 
się w ósemce najlepszych w Polsce. Powstały również kluby, których inicjatorami byli 
laureaci pierwszych finałów. Dzięki nim ośmiu nastolatków również walczy o tytu-
ł,,Klubu ósemki wspaniałych” 

Zawsze chętni do pomocy…
 Uczniowie naszego gimnazjum wzięli również udział w konkursie. Z ponad czter-
dziestoosobowego składu opiekunowie: pani Sylwia Krafczyk i pani Dorota Puchrowicz 
musiały zdecydować o szkolnych laureatach. Miały w tym doświadczenie, ponieważ 
już kilka lat prowadzą wolontariat. Wybrały najbardziej wyróżniających się wolonta-
riuszy. Ludzi młodych, zwyczajnych ale wytrwale dążących do celu. Panie stworzyły 
zespół ośmiu wolontariuszy oraz wyznaczyły kandydatkę do reprezentowania szkoły. 
Osoby te brały udział we wszystkich akcjach prowadzonych przez wolontariat, lecz nie 
tylko. Angażowały się również prywatnie wspierając akcje charytatywne i pomagając 
innym. Dwa tygodnie przed pierwszymi eliminacjami nauczycielki zaczęły przygoto-
wania. Wolontariusze z chęcią im w tym pomagali. Pierwszy etap odbył się 27 marca 
2013 roku w Oleśnie. Młodzież nie obawiała się przesłuchania. Choć to bardzo młodzi 
ludzie potrafią pokazać dobro swojego serca i hart ducha. Uczniowie Ci uczęszczają 
do klasy trzeciej gimnazjum. Klub Ósemki tworzy siódemka dziewczyn oraz jeden 
chłopak. Indywidualny kandydat szkoły to również dziewczyna. Nie obawiali się oni 
stanąć przed komisją i opowiadać o pracach swojego wolontariatu jak również o pracy 
samodzielnej. Udowodnili, że młodzi ludzie potrafią pomagać zachowując przy tym 
skromność.

Czas na wyniki…
 17 kwietnia 2013 roku odbył się XII Finał Powiatowej Gali konkursu 8 wspania-
łych. Wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczystość 
rozdania nagród do Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Jednocześnie odbyła się 
również impreza wręczenia wyróżnień z konkursu plastycznego pt. „Czujka czadu 
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w domu nie zrobi nic nikomu”. Czas umilili nam uczniowie z Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Lotników Polskich w Oleśnie. Przedstawili niezwykle imponujący wy-
stęp, który zachwycił wszystkich. Po ich debiucie rozpoczęto punkt kulminacyjny 
imprezy, czyli ogłoszenie wyników. Jedną z laureatek i finalistką konkursu zosta-
ła Sabina Skowronek z naszej szkoły. Wyróżnienie w konkursie dostała tez grupa 
w składzie: Daria Respondek, Nikola Kuc, Justyna Skowronek, Faustyna Kandora, 
Anna Aleksandrowicz, Alicja Tkaczyk, Agnieszka Macioł oraz Tomasz Kulik. 
 Oficjalnie zostali nazwani „Klubem Ósemki”, Młodzież ta jest niezwykle dobro-
duszna. Chcą i pomagają innym.

Wzory do naśladowania….
 Nie osiągnęlibyśmy nic gdyby nie zachęta naszych opiekunek. Pani Dorota Pu-
chrowicz i pani Sylwia Krafczyk zaraziły nas swoja uczynnością i wielkodusznością. 
Są one niezwykle zaangażowane w każdą akcje. Zachęcają nas do tworzenia nowych 
pomysłów oraz pomocy w corocznych imprezach. Dzięki nim ogólne zaangażowanie 
w wolontariacie z roku na rok rośnie. Z okazji świąt panie wraz z wolontariuszami co-
rocznie przygotowują kartki świąteczne i drobne upominki. Panie są niezwykle sym-
patyczne i pracowite. Zawsze można na nie liczyć.

Pomagajmy wszystkim….
 Ósemka wspaniałych i nasza laureatka to nie jedyne osoby pomagające w naszej 
szkole. Wolontariat składa się z czterdziestu osób i każda z nich jest chętna do 
angażowania się w cele charytatywne. Pozostali uczniowie również wspomagają ich 
w akcjach. Uważam, że nasza szkoła jest niezwykle aktywna i pomocna w niesieniu 
pomocy ludziom. którzy tego potrzebują. Motywacjami naszego wolontariatu jest 
chęć zrobienia czegoś dobrego, a także chęć bycia potrzebnym. Ale wolontariat 
w naszym gimnazjum to nie tylko działanie na rzecz bliźnich. To także opieka nad 
zabytkami. Wolontariusze pomagają w izbie regionalnej. Moim zdaniem dobrowol-
na praca w naszej szkole jest nawykiem każdego ucznia, który wynosi się z domu ro-
dzinnego. Uczymy się go od naszej rodziny. Mam nadzieję, że każdy z nas przekaże 
go dalej. 

 W swojej pracy podjęłam temat wolontaria-
tu, ponieważ uważam, że należy mówić o lu-
dziach, którzy nie tylko potrafią dostrzec dru-
giego człowieka, ale również wyciągnąć do 
niego pomocna dłoń.

Klub 8 wspaniałych: Daria Respondek, Nikola 
Kuc, Justyna Skowronek, Faustyna Kandora, 
Anna Aleksandrowicz, Alicja Tkaczyk, To-
masz Kulik z opiekunkami: pani Sylwia Kraf-
czyk i pani Dorota Puchrowicz
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„DROGĘ WYTYCZA SIĘ IDĄC”
Autor: Miriam Gajda

GZS Gimnazjum nr 1 w Ozimku
Opiekun: Sylwia Widawska

 Pan Krzysztof Spałek urodził się 15 marca 1970 roku w Ozimku. Od najmłod-
szych lat związany jest z gminą Ozimek oraz ziemią opolską. Trzeba go uznać jako od-
krywcę kości, który to w 1986 roku jako uczeń drugiej klasy liceum, a zarazem miesz-
kaniec Krasiejowa, odkrył pierwsze szczątki w wyrobisku gliny. W 1985 r. ukończył 
Szkołę Podstawową w Krasiejowie. Następnie Liceum Ogólnokształcące w Zawadz-
kiem, a w 1994 r. uzyskał tytuł magistra biologii na Wydziale Nauk Przyrodniczych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999 r. obronił pracę doktorską pt.: „Chronione 
i rzadkie rośliny naczyniowe w zbiorowiskach roślinnych Równiny Opolskiej”, uzy-
skując tytuł doktora nauk biologicznych. Zawodowo związany jest od 1994 r. z Uni-
wersytetem Opolskim, gdzie piastuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Geobotanikii 
Ochrony Szaty Roślinnej w Katedrze Biosystematyki Od tego roku jest biegłym Wo-
jewody Opolskiego w zakresie ochrony przyrody. Pan Krzysztof Spałek pełni również 
funkcję Wiceprzewodniczącym Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Wydziału 
III – Nauk Przyrodniczych został członkiem Wojewódzkiej Komisji do Spraw Oceny 
Oddziaływania na Środowisko oraz współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia 
Miłośników Krasiejowa.

 Jest autorem licznych publikacji naukowych w cza-
sopismach krajowych i zagranicznych. Napisał wiele 
opracowań dotyczących geografii roślin, fitosocjologii 
oraz ochrony przyrody. Pan Krzysztof jest również 
współredaktorem pierwszej w Polsce regionalnej 
„Czerwonej księgi roślin województwa opolskiego“, 
a także odkrywcą nowych dla Polski zbiorowisk roślin-
nych. Został autorem kilkuset publikacji popularno-
naukowych, folderów i albumów. Cieszy się tytułem 
fotografa przyrody oraz publicysty.

 To jednak przede wszystkim prekursor i odkrywca stanowiska paleontologiczne-
go w Krasiejowie, które należy do największych i najciekawszych na świecie. Znale-
ziono w nim liczne skamieniałe kości triasowych płazów i gadów, m.in. najstarszego 
reprezentanta z linii rozwojowej dinozaurów – silezaura Silesaurus Opolensis. Jak 
dotąd w Polsce nie odnaleziono kości dinozaurów, a jedynie ich tropy.
 Szczątki, które wówczas znalazł P. Spałek pokazał swojej nauczycielce biologii, 
ale ona nie wiedziała, co o tym sądzić i jak je zidentyfikować. Młody odkrywca jednak 
nie poprzestał szukać kości i tworzyć własnej kolekcji. Znalazł ich około 30 kg. Nie 
pamięta wszystkich, tylko te wyjątkowe jak: ogromną szczękę z pełnym uzębieniem, 
pojedyncze zęby wielkości 10 cm, kręgi: ogonowe, piersiowe oraz szyjne. Następnie 
oddał skamienieliny do Zakładu Paleontologii Uniwersytetu Wrocławskiego. I tak 
rozpoczęła się naukowa analiza niezwykłego znaleziska.
 Miejsce odkryć paleontologicznych coraz częściej odwiedzali naukowcy, którzy 
od 2000 roku podjęli tutaj systematyczne prace wykopaliskowe. Wydobycie zaledwie 
niewielkiej części zasobów wielkiego cmentarzyska zwierząt sprzed 230 milionów lat, 
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pozwoliło stwierdzić obecność gadów i płazów z epoki poprzedzającej czasy domina-
cji dinozaurów.
 Po pewnym czasie dr Robert Niedźwiedzki z Uniwersytetu Wrocławskiego przy-
jechał do Krasiejowa w celach badawczych. Znalazł kości i powiadomił o odkryciu 
prof. Jerzego Dzika. To dzięki niemu w 1993 roku do Krasiejowa przyjechał prof. 
Jerzy Dzik z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tak wspomina dzień, w którym 
rozpoczęła się jego największa naukowa przygoda: „Wspiąłem się do szczytu ściany. 
Jedna z owalnych w przekroju kości sterczała ze skały. Oczyściłem młotkiem jej oto-
czenie i osłupiałem. Była to nosowa część czaszki dużego gada. Tego jeszcze w Polsce 
nie było!”
 Znalazł czaszkę fitozaura – pierwszą, na jaką natrafiono w Polsce. Dotąd nie 
wiedziano, czy zwierzęta te występowały na terenie naszego kraju. Najbliżej znale-
ziono ich szczątki w Niemczech, Bawarii, Frankonii, Badeni i Wirtembergii. Także 
w Maroku, Teksasie i Indiach. Profesor zatracił poczucie czasu. Chodził po osypisku 
iłów i wyciągał z nich lub podnosił spod nóg kolejne skamieniałości, które były bar-
dzo dobrze zachowane. W Niemczech takie kości znaleziono w piaskowcach, gdzie 
łatwo o erozję. Wapienna otoczka z Krasiejowa działała natomiast jak środek kon-
serwujący. 
 Zadano uczonym kilka pytań, w celu poznania historii tego niezwykłego odkry-
cia. Postaram się kilka przytoczyć:- Co się czuje, gdy dociera do nas świadomość ogro-
mu poczynionego odkrycia? – zapytał dziennikarz.
- Nie przesadzajmy. W nauce wiele rzeczy jest możliwych. I do wszystkiego trzeba 
mieć spory dystans – twierdzi profesor.
 Odpowiadając na pytanie nie potrafił zapanować nad emocjami. Mówił z pasją 
o powietrzu, kreślił rękoma kształty tych partii ciała zwierząt, do których nie skomple-
towano jeszcze szkieletów.
 Jednym z ciekawszych znalezisk jest szkielet młodego fitozaura. Czaszka, łopatka, 
żebra, tarcze kostne, przednia kończyna. Niezwykle ciekawe jest ułożenie tego szkie-
letu – sugeruje, że młody fitozaur był zjedzony przez jakiegoś większego kręgowca, 
a szkielet zalegał w żołądku.
-  To, co znajdujemy nie jest świadectwem życia, tylko świadectwem śmierci – mówi 
profesor Jerzy Dzik.
 Z najwyższych półek młody magistrant Tomasz Sulej ściągnął prawdziwe skarby. 
Między innymi zabezpieczony w gipsie fragment kręgosłupa fitozaura, który miał oko-
ło 4 metry długości. Kręgosłup znajdowano w kawałkach, następnie skompletowano 
je i zabezpieczono w odlewie. Do wykonania odlewu poza gipsem potrzebna jest gaza. 
Natomiast w Krasiejowie nie było apteki. Był tylko sklep z firankami, dlatego spod 
bezcennego kręgosłupa wystaje elegancka krasiejowska firanka.
 Odkryto także kości czaszkowe fitozaura, które mierzą ponad pół metra i świad-
czą, że sama czaszka musiała mierzyć około metra. 
 To było podczas jednego z moich pobytów w Krasiejowie. Wraz z kolegą zbiera-
liśmy kości. W szarych iłach zauważyłem fragment czegoś większego, myślałem, że to 
będzie kość długa i wystarczy w ostatnim dniu naszego pobytu w Krasiejowie ją polu-
zować i wyciągnąć – mówi Pan Tomasz.
 Jak się okazało kompletowanie kości i układanie ich w szkielet wymaga wręcz 
benedyktyńskiej cierpliwości. W przypadku jednej ze szczęk fitozaura z Krasiejowa 
trzeba ją było skompletować z około dwustu znalezionych koło siebie kawałeczków 
kostnych. 
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 Ludzie zadawali sobie wiele pytań, m.in.: Skąd wzięły się szczątki? Jak twierdzą 
uczeni, wydarzyło się to dwieście osiemdziesiąt milionów lat temu, kiedy współczesne 
kontynenty były połączone w wielki ląd, a miejsce zwane dziś Krasiejowem było ba-
gnistym terenem leżącym na brzegu jeziora o gabarytach współczesnych mórz.
-  Jezioro zaczynało się pod Krasiejowem, a kończyło pod dzisiejszym Olsztynem. 
Na zachód sięgało aż do dzisiejszej Francji –kontynuował profesor Jerzy Dzik.
 Dlatego ląd ten zamieszkiwały zarówno zwierzęta lądowe jak i wodne. Były spo-
rych rozmiarów, ponieważ sięgały nawet 5 m wysokości lub długości. Natomiast nie 
były tak gigantyczne jak prawdopodobnie – kredowe dinozaury z Teksasu, które mie-
rzyły nawet 30 metrów. 
 Panowały wysokie temperatury charakterystyczne dla atmosfery okołorówniko-
wej. Ląd porastały lasy z paproci nasiennych wysokich na kilka metrów i z gigantycz-
nych jałowców i sekwoi mierzących około 20 metrów wysokości. Gady i płazy mięso-
żerne oddawały się łowom, czasami zadowalały się padliną. Ich roślinożerni krewniacy 
mieli bardzo nieciekawą dietę: musieli zadowolić się gigantycznymi igłami. A że coś 
takiego trudno strawić – zwierzęta łykały też, tak jak współczesne ptaki, kamienie. Te 
zaś w żołądku miażdżyły treść pokarmową i sprawiały, że była ona łatwiej strawna. 
Także w Krasiejowie znaleziono kilka wspaniale wygładzonych kamieni, które z pew-
nością wspomagały prace żołądka na przykład dinozaura.
 W jeziorze były silne prądy. To właśnie one zanosiły szczątki nieżywych zwierząt 
w jedno miejsce, zamieniając je w specyficzne cmentarzysko. Dlatego w Krasiejowie 
można znaleźć szkielety ryb, gadów, płazów z różnych okresów21 stycznia 2005 roku 
dokonano oficjalnego otwarcia Muzeum Paleontologicznego w Krasiejowie.
 21 stycznia 2005 roku dokonano oficjalnego otwarcia Muzeum Paleontologiczne-
go w Krasiejowie. Mieści się ono w budynku starej szkoły w centrum wsi. Organizato-
rem wystawy było Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa oraz Muzeum Śląska Opol-
skiego w Opolu. Aranżacji wystawy dokonali Marek i Maciej Mikulscy, zaś scenariusz 
ekspozycji opracował Krzysztof Książkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego.
 Na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Ozimku w dniu 26 czerwca 2010r. nada-
no tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Ozimek” Panu Krzysztofowi Spałkowi oraz 
wręczono legitymację i medalion. 
 Moim zdaniem Pan Krzysztof Spałek to osoba zasługująca na szczególne wyróż-
nienie, dlatego, że zapoczątkował wykopaliska, które sprawiły, iż „Kraina Dinozau-
rów” stała się miejscem odwiedzanym przez turystów. Wspólnie z innymi naukow-
cami udowodnił, iż nasz teren jest bardzo specyficzny, dlatego należą mu się szczere 
słowa uznania. Powinniśmy się czuć dumni z tego,że mieszkamy w tak okazałym za-
kątku świata.

Bibliografia
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„KSIĄDZ PAWEŁ KRAFCZYK”
Autor: Wanessa Dylka

ZGS w Zębowicach
Opiekun: Iwona Grabowska

 Na ten konkurs piszę już po raz drugi. Pierwszy raz opisałam historię kościo-
ła w Zębowicach, teraz chciałabym opisać osobę w pewnym sensie z nim związaną. 
Ksiądz, którego pragnę opisać jest znany w całej Polsce, artykuł o tym właśnie du-
chownym był nawet w Gościu Niedzielnym. Dlatego jest to dla nas – zębowiczan - 
wielką chlubą, że ten ksiądz wywodzi się właśnie z ziemi Zębowickiej. 

 Ksiądz Paweł Krafczyk urodził się 26 grudnia 1911 
roku w Zębowicach k. Olesna. Był drugim z dziesię-
ciorga dzieci w rodzinie. Jego starszy brat zmarł 
w drugim roku I wojny światowej. 1 kwietnia 1918 r. 
rozpoczął edukację, na początku nie uczył się zbyt 
dobrze, nauczycielka ciągle się na niego skarżyła, jed-
nak gdy wziął się do nauki, był jednym z najlepszych 
uczniów i tak pozostało aż do ukończenia szkoły. Do-
stał nawet najlepsze świadectwo w szkole, wtedy dla-

tego nauczycielka zwróciła się takimi słowami do jego matki: ,,Pani Krafczyk, pani syn 
otrzyma najlepsze świadectwo ukończenia szkoły, niech go pani pośle do wyższej 
szkoły, on mógłby zostać nauczycielem’’, na to matka odpowiedziała: ,,Ale my nie 
mamy pieniędzy, a tyle dzieci’’. Udała się więc po radę do księdza, który również pokła-
dał wielką nadzieję związaną z jego dalszą nauką. Zaproponował matce Pawła, by za-
dzwoniła do swojej zamożnej siostry z Bytomia, by ta wspomogła ich finansowo. Paweł 
Krafczyk jako 10-latek był ministrantem, uczył się łacińskiej ministrantury, znał łaciń-
skie nazwy dni Wielkiego Postu. Kiedy do parafii przyjechał misjonarz O. Gabriel od 
razu dostrzegł potencjał chłopca i powiedział: ,,Paweł, ty będziesz kiedyś kapłanem’’. 
Na początku nie dowierzał, bo w tych czasach w wielodzietnych rodzinach było to 
naprawdę trudne, jednak misjonarz powtarzał swoje słowa przy każdym kolejnym 
spotkaniu. Ksiądz ten przeżył również plebiscyt na Górnym Śląsku, a nawet powstanie. 
We wsi tworzyły się niemieckie i polskie grupy, wzajemnie się zwalczali, ponieważ 
jedni chcieli należeć do Polski, inni pozostać w Niemczech. Dochodziło wtedy do wie-
lu strzelanin, a więc i pogrzebów, w których uczestniczył bo był ministrantem. Był 
ciekaw, co też ksiądz może powiedzieć o śmierci tych osób, jednak ten nie wspomniał 
ani słowem o tych tragediach. Plebiscyt, który wtedy trwał wypadł na korzyść Niemiec 
i tak pozostało do końca II wojny światowej. Wcześniej wspomniałam o dalszym szko-
leniu Pawła. Przyjęli go do gimnazjum, kiedy miał 14 lat. Na maturze dostał tekst reli-
gijny do przetłumaczenia, a mianowicie „Prolog św. Jana w jego znaczeniu kościelno-
-historycznym, dogmatycznym i liturgicznym’’. Egzamin zdał najlepiej, wszyscy go 
chwalili. Po gimnazjum postanowił pójść na studia teologiczno-filozoficzne we Wro-
cławiu. Prorocze słowa misjonarza stały się rzeczywistością. Po II wojnie większa część 
uczniów zaczęła studiować na uniwersytecie w Monachium. Tam poznał m.in. kardy-
nała Scheffczyka oraz kardynała Ratzingera, o których często wspominał w swoim pa-
miętniku. 7 sierpnia 1938 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pierwsze prymicje odbył już 
trzy dni później w jego rodzinnym kościele w Zębowicach. W styczniu 1939 r. ksiądz 
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Krafczyk stał się wikarym wielkiej, liczącej 28 000 ludzi parafii św. Jacka w Bytomiu-
-Rozbarku. Pracował tam aż do 1946 roku. Jako, że były to czasy wojenne, często zda-
rzały się strzelaniny. W kościele wyleciały wskutek tego prawie wszystkie okna. W 1945 
r. rosyjski komendant wezwał wszystkich księży do siebie i oznajmił: „Od dzisiaj zosta-
ną wszystkie kościoły zamknięte i pod groźbą kary śmierci nie wolno odtąd do odwo-
łania odprawić żadnej mszy’’. Polacy na własną rękę nakazali wszystkim proboszczom 
i mieszkańcom w czasie nabożeństw śpiewać tylko po polsku, a z okien wywiesić pol-
skie sztandary. To rozwścieczyło Rosjan, pod groźbą śmierci kazano zmienić polskie 
sztandary na czerwone flagi. W tych czasach ksiądz postanowił wyjechać w swoje ro-
dzinne strony, do Zębowic, bo nie wiedział, co się dzieje aktualnie z jego rodziną. Do-
stał pozwolenie od swojego przełożonego. Pojechał do Fosowskiego, a stamtąd piecho-
tą do Zębowic, słyszał gdy szedł przez las strzały, ale doszedł szczęśliwie. Tam zapytał 
rosyjskiego komendanta, jak to pójdzie dalej. Dostał następującą odpowiedź: „Dalej 
po niemiecku, tam gdzie jest niemiecki burmistrz, tam także obok niego rosyjski za-
stępca’’. Kiedy był już u siebie, widząc matkę, zapytał: „Żyjecie jeszcze wszyscy?’’. Matka 
zaczęła płakać i odpowiedziała: „Ojciec jest sparaliżowany, nie może pracować, 16-let-
ni Wiluś w styczniu został zmuszony naszymi końmi dwóch rosyjskich ważnych ludzi 
zawieźć na front i od tego czasu czekamy na niego dniem i nocą, dwie córki muszą się 
ukrywać przed Rosjanami, żeby nie zostały zgwałcone. To co myśmy już wszystko 
wycierpieli. Proboszcza namówili wycofujący się żołnierze, żeby z nimi uciekał, bo 
inaczej Rosjanie go zastrzelą. Probostwo zostało zamknięte, a proboszcz, matka i sio-
stra uciekli. Wchodzący Rosjanie podpalili probostwo przy głównej ulicy jako znak dla 
posuwających się za nimi Rosjan, że tędy prowadzi droga na zachód w kierunku Odry. 
Od tego czasu kościół jest zamknięty, nie mamy nabożeństw’’. Ks. Krafczyk postanowił 
zabawić w Zębowicach przez pewien czas. Od 5 tygodni w wiosce nie było mszy, dla-
tego jak dowiedziano się, że ks. Krafczyk otrzymał pozwolenie na jej odprawienie 
w całej parafii i sąsiednich wioskach, zapanowała radość. Jednak czekała ich również 
smutna wiadomość bo jak okazało się potem, ich innego syna zastrzelili Rosjanie. Oj-
ciec, gdy się dowiedział bardzo się załamał i wkrótce zmarł. Po tych wydarzeniach ks. 
Paweł wrócił znowu do Bytomia. W 1946 roku został przeniesiony przez dr Kominka 
do parafii w Bytomiu-Bobrku. Swoją działalność wikarego w tym kościele zaczął w świę-
to św. Barbary. 5 lat później po śmierci obecnego tam proboszcza to właśnie on objął 
tę posadę. W 1951 r. ks. prymas Stefan Wyszyński postanowił odwiedzić parafię na 
Górnym Śląsku, a jako że młodzież z Bobrka wyróżniała się zawsze największą obec-
nościach na zjazdach młodzieżowych, w planie odwiedzin była również parafia By-
tom-Bobrek. Ksiądz Krafczyk przygotował z młodzieżą nabożeństwo ku czci Chrystu-
sa Króla. Księdzu prymasowi całość bardzo się spodobała i gorąco dziękował za pracę 
ks. Krafczyka. 

Kilkanaście lat potem ks. Krafczyk fi-
guruje w Roczniku Kościelnym Śląska 
Opolskiego z 1968 r. jako wizytator 
diecezjalny Sióstr Serafinem oraz Zgro-
madzenia Sióstr od Opaczności Bożej. 
W 1968 r. został również mianowany 
wicedziekanem dekanatu miechowic-
kiego, a w 1972 r. dziekanem honoro-
wym. W 1974 r. ks. bp Jop mianował go 
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radcą duchownym, a od 1978 r. dziekanem dekanatu miechowickiego. Ze względu na 
swoje zasługi w 1981 r. przez Jana Pawła II został obdarzony godnością prałata. 7 sierp-
nia 1988 r. obchodził 50 lat swojego kapłaństwa. Za rok 26 sierpnia 1989 r. został eme-
rytem. W parafii Bytom-Bobrek spędził 42 lata, w tym 37 jako proboszcz. Jego miejsce 
proboszcza zajął 32-letni ks. Andrzej Śmieszek. Po swojej emeryturze ks. Krafczyk, 5 
września 1989 r. przeprowadził się wraz ze swoją siostrą, która przez dziesięciolecia 
pełniła funkcję gosposi na plebanii do Heusenstamm w diecezji Maisz. Tam zajmował 
prywatne mieszkanie z siostrą. W Heustenstamm wspierał też pracę duszpasterską pa-
rafii i podjął się jeszcze posługi religijnej wobec mieszkańców tamtejszego Domu 
Opieki. Obchodził tam także swoje 60-lecie kapłaństwa, było to 9 sierpnia 1998 r. 
W wywiadzie dla miejscowej prasy ks. prałat Krafczyk wspominając minione lata życia 
mówi: „To był wspaniały, ale także trudny czas, w którym mogłem pracować ku chwa-
le Boga i dla zbawienia ludzi’’. Jako wyraz wdzięczności za jego wieloletnią pracę 
w Domu Opieki w Heustenstamm burmistrz miasta wręczył mu odznaczenie ,,Seba-
stian von Heustenstamm Madaille’’. 7 stycznia 2003 roku po Heustenstamm i nie tylko 
rozeszła się wieść o śmierci ks. prałata Krafczyka. Zmarł w wieku 92 lat. Na pogrzeb 
przybyli krewni, znajomi, byli parafianie, a także ks. bp Jan Wieczorek, proboszcz pa-
rafii Bytom-Bobrek- Andrzej Śmieszek oraz ks. prof. Bernard Polok z Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu w Opolu. Pamięć o zmarłym dalej trwa. W kościele św. Rodzi-
ny w Bytomiu-Borek ufundowano i poświecono tablicę pamiątkową na cześć ks. 
prałata Pawła Krafczyka. 
 Dla mnie postać ks. Pawła Krafczyka będzie przykładem, bo mimo tego że miał 
swoją parafię, miejsce rodzinne było zawsze dla niego ważne. Zasługami jakie posiadał 
nie każdy może się pochwalić. A dla mnie chlubą jest, że ten oto ksiądz pochodzi z tej 
samej wioski co ja 

 Wykorzystane źródła:
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