
W lipcu 2006 roku Wyższa Szkoła 
Muzyki Kościelnej i Pedagogiki 
Muzycznej w Regensburgu 
podarowała diecezji opolskiej 
trzy instrumenty.

Są to organy piszczałkowe:  
dwunastogłosowe przekazano 
do Studium Muzyki Kościelnej, 
piętnastogłosowe do auli Muze-
um Diecezjalnego oraz dwudzie-
stodwugłosowe do kościoła aka-
demicko-seminaryjnego św. Ja-
dwigi w Opolu. 2 grudnia 2006 
roku abp Alfons Nossol poświę-
cił organy  w obecności  gości z 
Ratyzbony podczas tegoroczne-
go adwentowego dnia skupie-
nia muzyków kościelnych diece-
zji opolskiej, zorganizowanego 
przez kurialny referat ds. muzyki 
kościelnej. Dzień ten dla przyby-
łych muzyków był czasem spot-
kania z Bogiem, przystąpienia 
do sakramentu pokuty i udzia-
łu w Eucharystii. Muzycy wysłu-
chali też wykładu ks. dr. Antonie-
go Reginka „Miłość duszą geniu-
szu – o religijności i muzyce reli-
gijnej W.A. Mozarta”. 

Podczas obu uro-
czystych prezentacji 
organów, najpierw w 
auli Muzeum Diece-
zjalnego – połączonej 
z wręczeniem dyplomów czte-
rem absolwentom roku akade-
mickiego 2005/2006 i odebra-
niem indeksów przez nowych 
studentów organistyki i dyry-
gentury – i w godzinach popo-
łudniowych w kościele św. Ja-
dwigi –  Orkiestra Symfonicz-
na Państwowej Szkoły Muzycz-

nej I i II stopnia im. F. 
Chopina w Opolu pod 
dyrekcją Huberta Pro-
choty i Chór Mieszany 
Studium Muzyki Koś-

cielnej w Opolu pod dyrekcją 
Małgorzaty Podzielny wyko-
nały Ofertorium Józefa Elsne-
ra „na poświęcenie organów”,  
a  koncert organowy J. F. Haen-
dla zagrała Gabriela Dende-
ra i Orkiestra Symfoniczna 
PSZM pod dyrekcją Huberta 
Prochoty. S
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Młodzież z wielu parafii diecezji opol-
skiej oraz ich rówieśnicy z diecezji 

katowickiej wyznania ewangelicko-augsbur-
skiego uczestniczyli w nabożeństwie eku-
menicznym, które tradycyjnie odbyło się 
w pierwszą niedzielę Adwentu w kościele 
seminaryjno-akademickim w Opolu. Wraz 
z nimi w modlitwie uczestniczyli duchowni 
obu konfesji. Nabożeństwu przewodniczył 
abp Alfons Nossol, który w kazaniu podkre-
ślił rolę słowa Bożego w życiu człowieka i 
zaapelował, aby młodzi zgromadzeni na 
modlitwie otwierali na nie swoje umysły i 
wolę. – Musimy wciąż potęgować, dzięki 
łasce Ducha Świętego, pojemność na słowo 
Boże, aby ono oświecało wszystkie drogi na-
szego życia – mówił Biskup opolski. Celebrę 

uświetniły zespoły kle-
ryków „Compagnon” i 
„Effata” z parafii ewange-
lickiej w Opolu. 

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii Trójcy 

Świętej w Javorniku

Młodzi modlą 
się o jedność 
chrześcijan
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Dwa lata temu, w 50. 
rocznicę tego tragicz-

nego wydarzenia, pisali-
śmy o wysiedleniu 1500 
sióstr zakonnych i osadze-
niu ich w obozach pracy. 
Bezprawny czyn władz ko-
munistycznych PRL dopro-
wadził do likwidacji ponad 
300 domów zakonnych na 
Śląsku, do śmierci i choro-
by wielu sióstr zakonnych.  
W bieżącym numerze za-
mieszczamy reportaż o 
tragicznych losach sióstr 
zakonnych komunistycznej 
Czechosłowacji, osadzo-
nych i przetrzymywanych 
do końca życia w Bilej 
Vodzie, miejscowości po-
łożonej tuż przy granicy 
z Polską.

MŁODZIEŻ EKUMENICZNIE OTWARTA

Abp Alfons 
Nossol poświęcił 
organy

TERESA
SIENKIEWICZ-MIŚ

re dak tor wy da nia

Dzień muzyków kościelnych

Nowe organy poświęcone
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OPOLE. Wydany przez 
Związek Śląskich Rolników 
kalendarz na rok 2007 jest 
równocześnie informatorem 
o działalności  założonego w 
1990 roku związku zrzesza-
jącego  rolników indywidual-
nych, o jego zadaniach i ce-
lach, takich jak promowanie 
gospodarstw rolnych swoich 
członków, dążenie do pod-
wyższenia standardu tych go-

spodarstw i opłacalności pro-
dukcji, organizowania  szko-
leń w kraju i za granicą oraz 
przekazywania wyników ba-
dań i doświadczeń z dziedzi-
ny gospodarczej i ekonomiki. 
Kalendarz zilustrowany został 
zdjęciami koron żniwnych po-
kazanych na tle śląskich pej-
zaży, a okładka prezentuje za-
bytkowe ganki (lauby) i ozdob-
ne szczyty starych domów.

Każdy miesiąc z koroną 
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ŁUBNIANY. W XIII edycji kon-
kursu „Ze Śląskiem na TY”, or-
ganizowanym przez Łubiański 
Ośrodek Kultury, uczestniczy-
li uczniowie szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych z całe-
go opolskiego województwa. 
Łącznie na konkurs zgłoszono 
227 prac poświęconych tema-
tyce śląskiej, kulturze, histo-

rii, obyczajowości, obrzędom 
ludowym, rodzinnym i religij-
nym. Znacza część prac napisa-
na została gwarą. Jury w skła-
dzie prof. Bogusław Wyderka 
(przewodniczący), Jan Goczoł i 
Piotr Badura  nagrodzili kilku-
dziesięciu autorów prac pod-
czas uroczystej gali zorgani-
zowanej 26 listopada br. w 
Łubiańskim Ośrodku Kultury.

Ze Śląskiem na TY

RACIBÓRZ. Miasto ogłosi-
ło konkurs plastyczny na wy-
konanie ilustracji oraz okład-
ki do książeczki „O dzielnym 
księciu Raciborze” i jest on  
kontynuacją  działań promo-
cyjnych, związanych z prezen-
tacją mieszkańcom i turystom 

oficjalnej maskotki miasta no-
szącej nazwę „Raciborek”. 
Książeczka  ozdobiona kon-
kursową ilustracją i okładką 
zostanie wydana przez Urząd 
Miasta w języku polskim, cze-
skim, angielskim i niemie-
ckim.

Konkurs na ilustrację

OPOLSKA KATEDRA. 
Każdego roku ks. prof. Piotr 
Morciniec zaprasza pracowni-
ków służby zdrowia na opłat-
kowe spotkanie. Żeby trady-
cji stało się zadość, w tym 
roku takie spotkanie zapla-
nował na sobotę 16 grudnia, 

na godz. 16.00. Rozpocznie 
się ono Mszą św. w katedrze 
opolskiej. O godz. 17.00 spot-
kanie z udziałem ks. bpa prof. 
dra hab. Jana Kopca w sali ka-
tedralnego domu katechetycz-
nego połączone ze śpiewem 
kolęd. 

WALCE. W Festiwalu Chórów 
i Zespołów Mniejszości 
Niemieckiej uczestniczyło 31 
grup z całej Opolszczyzny. 
Gospodarzem i organizato-
rem imprezy jest Maria Żmija-
-Glombik, dyrektorka Domu 
Kultury w Walcach, która jak 
zawsze serdecznie przyjmowa-
ła zarówno zespoły, jak i wi-
dzów, wśród których w tym 
roku dominowała młodzież i 
dzieci. Jury w składzie Ingrid 
Salamon, chórmistrz i nauczy-
cielka w PSM w Krapkowicach, 

Herbert Niedziela i Paul Werner 
– obaj nauczyciele i dyrygen-
ci, miano najlepszego wśród 
chórów przyznali Bel Canto z 
Polskiej Cerekwi. Drugie miej-
sce zajęły chóry Heimattreu z 
Gogolina, Glogovia z Winiar 
i Heimatklang z Kłodnicy.  
Najlepszym zespołem śpie-
waczym okazał się Frohsinn 
z Leśnicy. Drugie miejsca za-
jęły zespoły: Wengerner Echo 
z Węgier, Ligockie Wrzosy 
z Ligoty Prószkowskiej i 
Walczanki z Walc.   

Śpiewali po raz piętnasty 

Chór Heimattreu z Gogolina
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Duszpasterstwo służby zdrowia

WOJEWÓDZTWO OPOL-
SKIE. Rządzić nim bę-
dą w tej kadencji: Platforma 
Obywatelska, która ma swo-
jego marszałka Józefa Sebestę 
i członka zarządu Ryszarda 
Wilczyńskiego oraz przewod-
niczącego sejmiku Bogusława 
Wierdaka; Mniejszość Nie-
miecka z wicemarszałkiem 
Józefem Kotysiem i człon-
kiem zarządu Andrzejem 
Kasiurą i PSL z wicemarszał-

kiem Stanisławem Rakoczym. 
Tak postanowił sejmik wo-
jewódzki 27 listopada 2006 
r. Radni z PiS i zjednoczo-
nej lewicy nie chcieli, mi-
mo propozycji ze strony ko-
alicji, przyjąć przewodni-
ctwa żadnej komisji. W efek-
cie wszystkie przewodnictwa 
w komisjach objęli radni ko-
alicji: Platforma Obywatelska, 
Mniejszość Niemiecka i Polskie 
Stronnictwo Ludowe.

Nowa władza 

CARITAS DIECEZJI OPOL-
SKIEJ. Pół tysiąca paczek przy-
gotowała holenderska Fundacja 
Przyjaciół Dziecka Polskiego 
w Raalte oraz wolontariusze 
Caritas Diecezji Opolskiej o 

łącznej wartości 15 000 zło-
tych, które zostaną przeka-
zane przed świętami Bożego 
Narodzenia wielodzietnym ro-
dzinom, czyli rodzinom z co 
najmniej trójką dzieci.

Paczki dla rodzin wielodzietnych
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Czwarta rano

PASZTET I SEX

No to mamy pasztet włas-
nymi rękami przyrzą-

dzony. Województwem też 
rządzi nie-PiS. Czyli u nas 
ciągle panuje układ, mimo 
że aferzyści z SLD siedzą w 
więzieniach. Najgorsze, że 
do układu należy, a przy-
najmniej go popiera, spora 
większość opolskiego elek-
toratu (wcale nie wielkomiej-
skiego!), grubo ponad trzy 
czwarte. Czego – notabene 
– w „gościowym” wykresie 
wyników wyborów w woje-
wództwach zauważyć się nie 
dało, bo jakoś zniknęła stam-
tąd mniejszość niemiecka, 
która – tu drugie notabene 
– uzyskała wynik lepszy od 
partii rządzącej o ponad jed-
ną czwartą. Domniemywam, 
że i – hilfe, rety! – większość 
Czytelników – opolskiego 
„Gościa” ten układ popiera. 
Śmiać się czy płakać? Ja tam 
do płaczu nieskory jestem. 
Generalnie, nie politycznie, 
żeby nie było to tamto. 

Sytuacja jest ogólnie 
jednak fantastyczna i 

rozrywkowa, żeby nie po-
wiedzieć dosadniej, dlatego 
„Dziennik” „zapytowywuje” 
najtęższe umysły o to „Czy 
Polska jest sexy?”. Cóż za 
kretyński pomysł zadawać 
takie pytanie – pomyślałem 
najpierw, ale gdy zobaczy-
łem, jakie światłe, prawi-
cowe i patriotyczne pióra 
na to pytanie odpowiadają, 
od razu nabrałem pokory. 
Swoją drogą – ciekawe co 
na to nasi rodzimi eksper-
ci od wynaturzonego życia 
seksualnego.

Apewnie, że Polska jest se-
xy. Niby dlaczego agenci 

obcych służb tak się do nas 
dobierają? Producenci naj-
nowszego „Bonda” źle tra-
fili, jeśli chodzi o nasz kraj, 
bo i tak przegrywają z każ-
dym wydaniem „Panoramy”, 
„Wiadomości” czy innej 
„Misji specjalnej”, w których 
od agentów aż się roi. 

PIOTR ZABRZAŃSKI

G O Ś Ć  O P O L S K I

Rektor Polskiej Misji Katolickiej
w Niemczech ks. Stanisław Budyń 
przyjechał do Opola
na promocję książki „Jan Paweł II
we wspomnieniach polsko-
-niemieckich”.

Książkę, przygotowaną wspól-
nie przez rektorat Polskiej Misji 
Katolickiej w Niemczech i Insty-
tut Śląski w Opolu oraz przez 
dwutygodnik polskojęzyczny 
„Samo życie”, a wyda-
ną przez Drukarnię Ar-
chidiecezjalną w Ka-
towicach prezento-
wał w Opolu bp Jan 
Kopiec. – Zamysłem 
napisania i zredago-
wania takiej pracy 
stało bardzo wiel-
kie wyzwanie, nie-
łatwe, powiedzmy 
sobie to szczerze, 
dlatego, że spróbowano przed-
stawić, jak Jan Paweł II zapisuje 
się w pamięci  swojego pokole-
nia, czyli  tych,  którzy zgodzili 
się przekazać swoje przemyśle-
nia, swoje refleksje i otworzyć 
się dla każdego  czytelnika, ofia-
rując mu swój tekst.

Opracowana przez Marię 
Kalczyńską i Leonarda Paszka, 
przy współpracy z Romualdem 
Paschkiem, książka zawiera 190 
wspomnień o Janie Pawle II. I jak 
powiedział recenzent wydawnic-
twa bp Jan Kopiec, we wszystkich 
tych wspomnieniach, relacjach i 
świadectwach z kontaktu z Ja-
nem Pawłem II jest jeden ważny 
fenomen – jakiegoś zachwytu, 

jakiegoś doznania, bez którego 
życie tej osoby byłoby zdecydo-
wanie uboższe. Do wypowiedzi 
ludzi różnych zawodów, pełnią-
cych różne funkcje, uczestniczą-
cych w życiu Polskich Misji Kato-
lickich i wywodzących się z róż-
nych środowisk, osób świeckich 
i duchownych, dołączono reflek-
sje kard. Stanisława Dziwisza, ab-
pa Alfonsa Nossola, kard. Joachi-
ma Meisnera. 

Dzięki tej książce, jak i wie-
lu podobnym napisanym o Janie 

Pawle II, nasi następcy mogą 
powiedzieć: to jest 
to pokolenie, któ-
re zanotowało Jana 
Pawła II jako kogoś, 
kto wszedł w dzie-
je wielkich spraw, ale 
także, przez utrwale-
nie takich wspomnień,  
w dzieje poszczegól-
nych ludzi – podkreślał 
promujący książkę bp 
Jan Kopiec.

Promocja książki i obec-
ność rektora Polskiej Misji Ka-
tolickiej w Niemczech ks. pra-
łata Stanisława Budynia oraz ks. 
Zdzisława Małeckiego, wielo-
letniego duszpasterza Polaków 
w Niemczech, stały się okazją 
do rozmów o historii i współ-
czesności duszpasterstwa pol-
skojęzycznego w Niem-
czech prowadzonego 
już dla polskich emi-
grantów po powsta-
niu listopadowym i cią-
gle rozwijającym się w 
miarę potrzeb dykto-
wanych kolejnymi fala-
mi emigracji. – Jeste-

śmy wdzięczni Episkopatowi 
Niemiec za możliwość pełnie-
nia naszej misji. Były czasy lep-
sze niż dzisiaj, a to dlatego, że 
występują pewne ograniczenia 
materialne. Kościół w Niem-
czech ma problemy finansowe, 
wpływy z podatków kościel-
nych są coraz mniejsze (fak-
tycznie tylko trzecia część spo-
łeczeństwa płaci podatek, po-
nieważ wzrasta liczba emery-
tów), dużo kościołów budowa-
nych po drugiej wojnie świa-
towej wymaga remontów. Nie-
które z nich będą likwidowa-
ne. Tylko w diecezji Essen 90 
kościołów zostanie zamknię-
tych – mówił ks. Stanisław Bu-
dyń. Niemniej sytuacja Polskiej 
Misji Katolickiej, zdaniem rek-
tora, nadal jest dobra i zarów-
no praca duszpasterska prowa-
dzona w ośrodkach misyjnych 
przez 95 księży polskich diece-
zjalnych i zakonnych, jak i dzia-
łalność oświatowa i kulturalna 
ciągle się rozwijają. Organizo-
wane są pielgrzymki, koncerty, 
wydawana jest gazeta „Nasze 
Słowo”, prowadzona jest nauka 
języka polskiego i religii, wy-
dawane są dwujęzyczne modli-
tewniki. W parafiach niemiec-
kich pracuje około 500 księży 
z Polski, głównie inkardynowa-

nych przez swoich bi-
skupów, i oni również, 
gdy zachodzi taka po-
trzeba, odprawiają na-
bożeństwa i udzielają 
sakramentów świętych 
w języku polskim.  

TERESA
SIENKIEWICZ-MIŚ

Polska Misja Katolicka w Niemczech

Świadectwa zachwytu

Za stołem od lewej:
ks. Zdzisław 
Malecki,
bp Jan Kopiec,
ks. rektor 
Stanisław Budyń, 
prof. Maria 
Kalczyńska
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„Samo życie”, a wyda-
ną przez Drukarnię Ar-
chidiecezjalną w Ka-
towicach prezento-
wał w Opolu bp Jan 
Kopiec. – Zamysłem 

dlatego, że spróbowano przed-

Pawle II, nasi następcy mogą 

re zanotowało Jana 
Pawła II jako kogoś, 
kto wszedł w dzie-
je wielkich spraw, ale 
także, przez utrwale-
nie takich wspomnień,  
w dzieje poszczegól-
nych ludzi – podkreślał 
promujący książkę bp 
Jan Kopiec.



Piękny barokowy kościół 
w Bilej Vodzie stoi na 
samej granicy z naszy-
mi południowymi sąsia-

dami. Prezbiterium kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny, wy-
budowanego w połowie wieku 
XVIII, wręcz znajduje się po stro-
nie polskiej, więc ludzie tutejsi 
śmieją się, że do Komunii świę-
tej powinno się chodzić z pasz-
portem. Warto wspomnieć i to, 
że wzdłuż linii Bila Voda–Kopa 

Biskupia podzielono Księstwo 
Nyskie, w roku 1742 dzieląc 
Śląsk między Prusy i Austrię to-
czące wówczas ze sobą wojny 
o naszą krainę. W połowie wie-
ku XX Bila Voda znowu stała się 
miejscem, o którym historia bę-
dzie wspominać, choć miało to 
być miejsce służące wymazywa-
niu pamięci i izolacji.

Na świętego Wacława

Pod koniec lat czterdzie-
stych komuniści czechosłowac-
cy przeszli do kolejnego eta-
pu walki z Kościołem. Po epo-
ce propagandy i zastraszania 
nadeszła pora na zabieranie 
majątku, likwidację struktur 
kościelnych, zakonów i zgro-
madzeń zakonnych. Jednym 
z ważnych punktów planu fi-
zycznej konfrontacji z Kościo-
łem było wysiedlanie zakonni-
ków i zakonnic z klasztorów 
oraz internowanie w obozach 
i miejscach odosobnienia. Naj-
większym obozem internowa-
nia sióstr z Czech, i Słowacji 
stała się właśnie nadgranicz-
na Bila Voda. Pierwszy trans-

port sióstr trafił tu dokładnie 
w święto patrona Czech św. 
Wacława – 28 września 1950 
roku. Był to drugi etap wy-
siedleń, a akcja wysiedleńcza 
zakończyła się w listopadzie 
1950. Na terenie Czechosłowa-
cji zlikwidowano w sumie oko-
ło 720 żeńskich klasztorów, w 
których żyło ponad 10 tysię-
cy sióstr zakonnych. Najwięk-
szą akcją była jednak ta z uro-
czystości św. Wacława. Wte-
dy o czwartej nad ranem z 339 
domów zakonnych do 33 obo-
zów wysiedlono 4073 zakonni-
ce. – Gdy wyszliśmy z klaszto-
ru, zaparło nam dech, bo cały 
rynek był pełen mieszkańców, 
którzy przyszli się z nami po-
żegnać: starzy, młodzi i dzieci. 
Wszyscy klęczeli na ziemi i od-
mawiali część bolesną Różańca 
– wspominała jedna z sióstr in-
ternowanych w Bilej Vodzie w 
filmie „Koniec świata”. 

Siostry jednak mogły unik-
nąć internowania. Przekonywa-
no je, by wystąpiły z zakonu, 
obiecywano mieszkanie, pracę, 
pieniądze. Nieznany jest przy-
padek, żeby te namowy sta-

ły się sku-
teczne, twier-
dzi Michae-
la Neubauerova-Brachtlova, hi-
storyk z muzeum w Jeseni-
ku. Niektóre już wcześniej by-
ły aresztowane za działalność 
przeciw państwu komunistycz-
nemu. Jedna z sióstr opowia-
da: „Byłam w więzieniu w Bra-
tysławie, Trnavie, Ołomuńcu 
i w Pradze, za niszczenie re-
publiki”. A konkretnie za co? – 
Nie wiem, nic mi nie powiedzie-
li – odpowiada. Iście czeskie, 
hrabalowskie poczucie humo-
ru, można by powiedzieć, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że to nie 
fikcja, ale życie, i to twarde, nie 
literacki wymysł, ale świade-
ctwo stanu ducha. 

Pierwszego dnia do Bilej 
Vody przywieziono 143 sio-
stry: ze zgromadzenia śś. Cy-
ryla i Metodego – 47, Córek 
Chrześcijańskiej Miłości – 17, 
sióstr św. Wincentego à Paulo 
– 15, karmelitanek – 10 i sióstr 
szkolnych de Notre Dame – 57. 
Przez pierwsze dni siostry by-
ły bez pościeli, bez łóżek. Był 
tylko jeden kran z wodą bie-
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Na cmentarzu w Bilej 
Vodzie, niemal  

na granicy polsko-czeskiej, 
spoczywa 700 sióstr 

zakonnych, które tu były 
internowane  

i tu poumierały. 

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ KERNER

Niezwykłe miejsce tuż za granicą

Tu je schowali

Cmentarz  
w Bilej Vodzie



żącą, myły się w Bilym Poto-
ku płynącym obok kościoła. Z 
pewnością początki były naj-
trudniejsze. Która z nich zda-
wała sobie wówczas sprawę 
z tego, że przyjdzie im spę-
dzić tu resztę swojego życia? A 
jeszcze bardziej nieprawdopo-
dobna myśl: jak wiele z nich, 
po kilkudziesięciu latach spę-
dzonych w tym miejscu od-
osobnienia, będzie po prostu 
szczęśliwymi ludźmi. 

Pijcie bilovodzkie 
herbaty
Taki obraz sióstr przedstawia 

mi Jana Bilikova, mieszkanka Bi-
lej Vody, pielęgniarka, która pra-
cowała razem z siostrami. – One 
mają takiego ducha przez to, że 
przedzierżeli ten komunismus, 
taka radość i siła w nich jest – 
mówi. Ostatnie siostry wyjecha-
ły stąd zaledwie rok temu, choć 
mogły już wyjeżdżać po aksa-
mitnej rewolucji i upadku cze-
skiego komunizmu. Ale nie od 
razu przecież było dokąd. Jesz-
cze w połowie lat dziewięćdzie-
siątych kościół Najświętszej Ma-
ryi Panny rozbrzmiewał modli-
twą i śpiewem setek sióstr, któ-
re nie mogły wrócić do swoich 
rodzimych klasztorów i domów 
zakonnych, bo ich po prostu nie 
było. 40 lat ateistycznego reżi-
mu zrobiło swoje. Kościół cze-
ski wyszedł z tego okresu, jeśli 
tak wolno powiedzieć, pogru-
chotany, pognębiony. Dzisiaj w 
Bilej Vodzie na Mszę niedzielną 
przychodzi zaledwie kilku ludzi 
(na 300 mieszkańców), informu-
je  ks. Josef Florek ze Zgroma-
dzenia Chrystusa Najwyższego 
Kapłana. To zgromadzenie, za-
łożone przez słowackich księ-
ży, za swo-
ją duchową 
założycielkę 
i inspirator-
kę uważa jed-
ną z bilovodz-

kich sióstr, s. Stanisławę. Choć 
pół wieku komunizmu czeskie-
go zniszczyło tkankę wspólno-
ty Kościoła, to ducha sióstr in-
ternowanych złamać się nie uda-
ło. Trwały na modlitwie i nie za-
mknęły się w sobie. – Ogląda-
my wiadomości po to, żebyśmy 
wiedziały, co się w świecie dzie-
je, gdzie się wydarzyło nieszczę-
ście, i pomagamy im modlitwą 
– mówiła jedna z sióstr. Nie 
straciły pogody ducha: 
– Tu, na naszym podda-
szu suszymy zioła, któ-
re nazbierałyśmy w le-
sie i w ogrodzie. Wie-
cie, panie kamerzysto, 

teraz bardzo polecają różne her-
baty ziołowe zamiast lekarstw, 
ja się z tym zgadzam i mówię: 
„Pijcie bilovodzkie herbaty, a żyć 
będziecie aż do śmierci” – opo-
wiadała inna w cytowanym już 
filmie „Koniec świata”, i znowu 
mi się Hrabal przypomniał. Jana 
Bilikova mówi, że te siostry, któ-
re jeszcze żyją, mimo słusznego 
wieku zachowują tego niezwy-
kłego ducha i energię. – Jedna 

ma 76 lat, a na Wszyst-
kich Świętych przeje-
chała sama 700 kilome-
trów samochodem, że-
by się tu pomodlić nad 
grobami sióstr.

Cmentarz
Bila Voda po zakończeniu 

akcji wysiedleńczej stała się 
miejscem internowania sióstr 
emerytowanych i tych młod-
szych, które stały się niezdol-
ne do pracy fizycznej. Inter-
nowane siostry kierowano do 
fabryk tekstylnych, obuwni-
czych, gospodarstw rolnych, 
do pracy w leśnictwie. – A jak 
jakaś była profesorką, to jej 
kazali gnój rzucać – mówi Jana 
Bilikova. Zmarłe siostry cho-
wano na bilovodzkim cmen-
tarzyku. W roku 2000 usta-
nowiono go zabytkiem kul-
tury. Spoczywa na nim około 
700 sióstr. Cmentarz podzie-
lony jest na kwatery zakon-
ne. Mogiły są skromne, część 
z nich pokryta betonowymi 
płytami z prostokątnymi pły-
tami nagrobnymi stojącymi jak 
w karnym szeregu. Po drugiej 
stronie cmentarnej alei sto-
ją już mniej zdyscyplinowane 
żelazne krzyże. Blaszane tab-
liczki z nazwiskami i imionami 
sióstr drżą na wietrze, delikat-
nie stukając o krzyż, dźwięk 
brzmi cicho, jakby filuternie. 
Daję się ponieść wyobraźni 
i słyszę w tym dźwięku ten 
czeski, lecz głęboko chrześ-
cijański zmysł humoru, któ-
rego puentą jest rodzaj kpi-
ny z dawnych prześladowców: 
I tak wam się nie udało nas 
zniszczyć.

– Oni je tu schowali. Ale 
oni się nie sióstr bali, oni się 
bali Boga – uśmiecha się Jana 
Bilikova na do widzenia.  
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Niezwykłe miejsce tuż za granicą

Tu je schowali
POLSKIE SIOSTRY  
W BILEJ VODZIE

Od dwóch miesięcy w Bilej Vodzie, 
a od roku w pobliskim Javorniku 
pracują Siostry Jezusa Miłosiernego. 
Zgromadzenie zostało założone w 
1941 r. w Wilnie przez sługę Bożego 
ks. Michała Sopoćkę, swój dom gene-
ralny ma w Gorzowie Wlkp. Siostry 
z Bilej Vody w jednym z byłych do-
mów internowania prowadzą ośro-
dek rekolekcyjny, do którego ser-
decznie zapraszają. Przełożoną jest 
s. Edyta, tel. 0042/0584413214



Jana Bilikova 
opowiada  
o internowanych 
siostrach

Dawne kolegium 
pijarów było 

miejscem 
internowania 

sióstr
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Perełki Słowa 

ADWENT I UKOJENIE
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie moje jarzmo na 
siebie i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny 
sercem, a znajdziecie 
ukojenie dla dusz waszych 
(Mt 11,28n).

Jezus dziś dla 
nas jest Panem 
pełnym majesta-
tu. Przychodzi w 
świętych znakach 
i wewnętrznej ci-

szy. Budujemy Mu piękne, 
wspaniałe, bogate bazyliki. 
Święty Bóg i Pan całego świa-
ta. Ale wtedy, gdy wypowia-
dał te słowa, był – jak Jego 
słuchacze – prostym, zwy-
kłym, szarym człowiekiem z 
galilejskiego Nazaretu. Cuda, 
które działy się przez Jego 
ręce, jakoś do niego nie pa-
sowały. Dlatego dziwili się 
ludziska, skąd w Nim ta moc. 
Nawet Jego nauce się dziwi-
li. Była tak prosta i tak zwy-
czajna. Nie było w niej wi-
zji nieba, nie było anielskich 
śpiewów, które słyszał pro-
rok Izajasz: „Święty, świę-
ty, święty Pan, Bóg zastę-
pów!”.  Na słowa nauczycie-
la z Galilei nie zapłonął stos 
jak na słowa proroka Eliasza. 
Nie gromił jak Jeremiasz, nie 
odgrywał teatralnych dram 
jak Ezechiel. Opowiadał o 
druhnach na weselu, o ro-
botnikach w winnicy, o ką-
kolu zasianym przez diabła. 
A słuchacze rozumieli, że o 
Bożych sprawach mówi. Nie 
zwoływał pod broń chętnych 
do walki o lepszy świat, ale 
mówił: „Królestwo Boże jest 
w was”. Cichy i pokorny ser-
cem – wielki i potężny mocą 
dobra, miłości, łaski. To właś-
nie jest Adwent: Bóg przy-
chodzi na ziemię, by przy-
nieść ukojenie, by przynieść 
pokorne dobro. Przyszedł 
wtedy, przychodzi dzisiaj. 
Łatwo rozminąć się z Nim – 
nawet gdy jest się Jego wy-
znawcą.

KS. TOMASZ HORAK

IV Opolska Jesień Poetycka

Zagajewski w szkole

Od 11 listopada do 8 grudnia
pod patronatem prezydenta miasta 
odbywa się IV Opolska Jesień 
Poetycka, wpisująca się na stałe
do kalendarza imprez literackich
w naszym kraju. 

W tym roku złożyły się na 
nią między innymi dyskusja i 
wystawa inspirowana „Kulturą” 
paryską i jej twórcą Jerzym Gie-
droyciem, wykłady o twórczo-
ści Kazimierza Wierzyńskiego 
i Stanisława Vincenza, a także 
spotkania poetyckie twórców 
miejscowych i przyjezdnych. 
Dużym zainteresowaniem cie-
szył się wieczór autorski Adama 
Zagajewskiego w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Opolu.  

Poeta, przez 18 lat miesz-
kający pod Paryżem, a od nie-
dawna w Krakowie, opowia-
dał o swojej szkole w Gliwi-
cach: – Mój profesor od pol-
skiego był zgorzkniały i szy-
derczy. Szydził z nas, uważa-
jąc, że nic nie wiemy. Dlatego 
lektur dla siebie szukałem po-
za szkołą. Pamiętam, że ukaza-
ły się wtedy „Elegie duinejskie” 
Rilkego w tłumaczeniu Mieczy-
sława Jastruna. To była jedna z 
moich pierwszych biblii poety-
ckich. A potem w naszej gliwi-

ckiej szkole pojawił się 
Zbigniew Herbert. Je-
go urok, dowcip spra-
wiły, że był dla nas lep-
szym pedagogiem niż 
niejeden nasz nauczy-
ciel. Od tego czasu za-
cząłem go czytać. Czy-
tanie wierszy w pod-
ręcznikach nigdy nie jest za do-
bre. Wiersze kurczą się w nich 
ze strachu, czują się gorzej 
niż w normalnych książkach. 
Ale sprawa jest dwuwymiaro-
wa. Gdyby podręczniki w ogóle 
nie zawierały wierszy, niektó-
rzy młodzi ludzie nie wiedzie-
liby, że istnieje poezja. W mo-
ich czasach nie było w nich za 
wiele poezji naprawdę współ-
czesnej. Herberta w nich nie 
było, ale był  Broniewski, który 
mnie nudził, i Różewicz, któ-
ry mnie interesował. Zastana-
wiając się, czym jest literatura 
chrześcijańska, przywołał Cze-
sława Miłosza: – Pamiętam, jak 
radziłem się Miłosza, kiedy na 
Uniwersytecie w Houston przy-
gotowywałem seminarium z li-
teratury współczesnej, które-
go tytuł brzmiał „Ścieżki sac-
rum w literaturze”. A on mi po-
wiedział: „Niech pan bierze sa-
mych ateistów, bo to będzie 
ciekawsze”. Więc omawiałem 
na zajęciach Samuela Becket-

ta, ale też nie-ateistę 
– Czesława Miłosza, 
Simone Weil, Dietri-
cha Benhoeffera. Zdra-
dził, że od nowego ro-
ku akademickiego bę-
dzie uczył na Uniwer-
sytecie w Chicago: – 
Teraz  będę prowadził 

zajęcia bardziej tradycyjne niż 
w Houston – creative writing. 
Na pewno zdecyduję się na se-
minarium o Czesławie Miłoszu, 
ale też o wybitnym poecie nie-
mieckim Gottfriedzie Bemie.

Zastanawiał się nad feno-
menem podróży, które mają 
moc odświeżającą: – Podczas 
podróży, zwłaszcza w pierwszy 
dzień, widzę świat wyraźniej, 
ostrzej, jakby od nowa, wte-
dy najlepiej notować w poszu-
kiwaniu nowego wiersza. Zdra-
dził, że pierwszą strofę słyn-
nego wiersza „Pragnę opiewać 
okaleczony świat” wydrukowa-
ną w „The New Yorker” po tra-
gedii World Trade Center, zapi-
sał w pociągu, właśnie w trak-
cie podróży. Podczas spotka-
nia z poetą w szkolnej auli sły-
chać było dzwonek dzwoniący 
na przerwę i lekcje. Uczniowie, 
którzy tutaj przyszli,  mówili, 
że to była ich najlepsza lekcja 
polskiego.

BARBARA GRUSZKA-ZYCH
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Adam Zagajewski 
z autorką 
artykułu podczas 
wieczoru 
autorskiego
w Zespole Szkół 
Mechanicznych
w Opolu 
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Zapraszamy

 R E K L A M A 
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I  Oddział 
Rynek 5
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 462-11-15

II Oddział 
ul.Wojska Polskiego 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. (077) 406-00-36

III Oddział 
ul. Ks. Wajdy 1
47-120 Zawadzkie
tel. (077) 463-34-80

IV Oddział 
ul. T.Kościuszki 38
57-100 Strzelin
tel. (071) 392-39-84

V Oddział 
Rynek 16
49-300 Brzeg
tel. (077) 404-46-38

VI Oddział 
ul. Ozimska 4
45-057 Opole
tel. (077) 442-20-00

VII Oddział 
ul. Wyzwolenia 13
46-040 Ozimek
tel. (077) 465-21-88

VIII Oddział 
ul. Opolska 4
47-300 Krapkowice
tel. (077) 407-83-80

IX Oddział 
ul. Sienkiewicza 3 
49-200 Grodków
tel. (077) 415-31-51

X Oddział 
Plac Wolności 21
46-380 Dobrodzień
tel.  (034) 353-66-65

XI Oddział 
ul. Armii Krajowej 2
46-300 Olesno
tel. (034) 358-26-91

XII Oddział 
ul. Sosnkowskiego 6/13
45-273 Opole
tel. (077) 458-20-68

XIII Oddział
Rynek 3
46-100 Namysłów
tel. (077) 419-07-70

XIV Oddział 
Rynek 11
46-250 Wołczyn
tel. (077) 407-20-21

XV Oddział 
ul. Damrota 13
48-200 Prudnik
tel. (077) 406-71-16

XVI Oddział 
ul. Nyska 18/1
48-385 Otmuchów
tel. (077) 409-04-12

XVII Oddział 
ul. Krakowska 13
46-200 Kluczbork
tel. (077) 417-04-17

XVIII Oddział
Rynek 51
48-370 Paczków
tel. (077) 435-15-50
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 DO MUZEUM W NYSIE
na wystawę fotografii Adolfa Mikulca, wie-
loletniego prezesa oddziału nyskiego 
PTTK, przewodnika górskiego i krajoznaw-
cę przemierzającego szlaki górskie Europy 
od Kaukazu po Pireneje, łącznie z górami 
Korsyki. Szczególnie upodobał sobie napo-
tykane przy drogach kapliczki, figury i krzy-
że, które utrwalił  na fotografiach. Jego zbiór 
fotografii o tej tematyce obejmuje kilkaset 
ujęć. Na wystawie prezentowanej obecnie w 
muzeum w Nysie znalazły się obiekty głów-
nie ze Śląska Opolskiego, ponadto z okolic 
Kielc i z Podhala, a także z terenów przygra-
nicznych Republiki Czeskiej. Ukazano na niej 
54 obiekty. Wystawę można zwiedzać do 30 
grudnia 2006 r. 

  DO KLUBU  
INTELIGENCJI KATOLICKIEJ 

w Opolu; 10 listopada, niedziela, godz. 
17.00 – ks. dr Zygmunt Nabzdyk: 
„Działalność charytatywna Kościoła” – roz-
ważania na tle encykliki Benedykta XVI 
„Deus caritas est”;
17 listopada, niedziela,  godz. 17.00 – spot-
kanie z nowo wybranym przedstawicielem 
władz samorządowych w Opolu.

  NA JARMARK  
BOŻONARODZENIOWY 2006  
W OPOLU

Tradycje jarmarków bożonarodzeniowych 
w Niemczech sięgają XV wieku, a orga-
nizowane są od końca listopada do koń-
ca Adwentu. Wzorem tej niemieckiej tra-
dycji, młodzież mniejszości niemieckiej, 
zrzeszona w Towarzystwie Społeczno- 
-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim 
i w Związku Studentów Niemieckich w 
Polsce z siedzibą w Opolu we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Katedry 
Opolskiej CRUX, zaprasza na Jarmark 

Bożonarodzeniowy 14 grudnia 2006 r. 
(czwartek) na placu przed katedrą pw. 
Świętego Krzyża w Opolu. Zaprezentowane 
zostaną tradycje związane z obchodami 
świąt Bożego Narodzenia, m.in. dzieci i 
młodzież przedstawią jasełka i kolędy w ję-
zyku niemieckim. Oczywiście będzie moż-
na zrobić zakupy świąteczne, na straga-
nach przygotowanych przez uczniów z wo-
jewództwa opolskiego będą stroiki, ozdo-
by, kartki i wypieki. Część pieniędzy uzy-
skanych ze sprzedaży szkoły zobowiąza-
ły się przekazać na rzecz Stowarzyszenia 
CRUX, aby w ten sposób pomóc w utrzyma-
niu zabytków opolskiej katedry. Najlepiej 
udekorowane stoiska wyróżnione zosta-
ną nagrodami rzeczowymi, ufundowany-
mi przez Konsulat Generalny Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Jarmark 
zakończy się wieczorem Mszą św. z udzia-
łem chóru „Cantabiles” z Kątów Opolskich 
oraz orkiestry dętej mniejszości niemie-
ckiej z Łowkowic. Finansowanie: Konsulat 
Generalny RFN we Wrocławiu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego, 
Instytut Stosunków Zagranicznych IFA 
ze Stuttgartu, Fundacja Rozwoju Śląska i 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych. 
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Dwa lata temu jarmark cieszył się dużym 
powodzeniem



 Cztery kościoły są zabytkami 
wysokiej klasy, pierwszy 
– św. Michała jest najstarszą 
budowlą w mieście, jego 
początki sięgają roku 1374. 

Św. Michał to gotyk 
z wnętrzem przekształco- 
nym w baroku i neoromań-
ską wieżą dobudowaną w 
1856 r. Od 1994 r. jest sy-
stematycznie restaurowa-
ny z inicjatywy ks. pro-
boszcza Zbigniewa Donar-
skiego i parafii ponoszącej 
koszty ratowania zabytku. 
Ostatnie prace to odwil-
gocenie ścian metodą in-
iekcji krystalicznych i obu-
dowanie kościoła ochron-
nym cokołem z piaskow-
ca. Aktualnie montowa-
ne są nowe główne drzwi 
miedziane, z płaskorzeź-
bami przedstawiającymi 
biblijne sceny z Michałem 
Archaniołem.

Jedną z najpiękniej-
szych i najstarszych świą-
tyń drewnianych w Polsce 
jest oleska św. Anna. O ten 
kościół, którego najstarsza 
część pochodzi z XV w., 
parafia troszczy się nie-
ustannie. Zabiega o jego 
bezpieczeństwo i dobry 
stan. W tym roku część 
dachu trzeba było pokryć 
nowym gontem, ponow-
nie ogrodzić otaczający 
kościół cmentarz. Wcześ-

niej wybudowano duży 
parking, a także założono 
bardzo kosztowną instala-
cję alarmową, antywłama-
niową i przeciwpożarową.

Parafialny kościół Bo-
żego Ciała jest zadbanym 
i systematycznie restauro-
wanym zabytkiem z po-
czątku dwudziestego wie-
ku. Do parafii należy też 
drugi kościół pw. św. Ro-
cha, drewniany, znajdują-
cy się w miejscowości Gro-
dzisko. Wybudowany zo-
stał w 1710 r. jako wotum 
za ocalenie z panującej w 
1708 r. epidemii dżumy. 
Od roku 1990 parafia sy-
stematycznie odnawia i 
konserwuje zabytek, za-
łożono też instalacje alar-
mowe, antywłamaniowe i 
przeciwpożarowe. Obok 
wybudowano ołtarz polo-
wy, służący podczas wiel-
kich zgromadzeń pielgrzy-
mów, zwłaszcza z oka-
zji dorocznego odpustu 
ku czci patrona kościoła, 
przychodzi wówczas oko-
ło 10 tys. wiernych. 

Piąty kościół, filial-
ny, pw. NMP Wspomoże-
nia Wiernych w Łowoszo-
wie, wybudowany został 
w 1987 r. 

Dom przedpogrzebo-
wy jest szóstym budyn-
kiem sakralnym. Wybu-
dowany z ofiar parafian, 
według pomysłu ks. Do-

narskiego, zadziwia swo-
im wyglądem, monumen-
talnym, w stylu nawiązu-
jącym do neobarokowe-
go kościoła Bożego Cia-
ła. Stojące obok siebie bu-
dowle – zabytkowy koś-
ciół i nowa kaplica – har-
monizują ze sobą i dosko-
nale wpisują się w prze-
strzeń całej zabudowy sa-
kralnej wraz z otaczają-
cym je starodrzewiem i 
starannie odnowionym bu- 
dynkiem parafialnym, w 
którym swój dom zakonny 
mają siostry Opatrzności 
Bożej z Darmstadt. Wnę-
trze kaplicy ozdobiono fi-
gurami neobarokowymi, 
głównie postaciami anioł-
ków, pochodzącymi z nie-
wykorzystanego wyposa-
żenia kościoła Bożego Cia-
ła. Wyciągnięte z magazy-
nu po renowacji ozdobiły 
jasne, przestrzenne wnę-
trze kaplicy. Drugim ele-
mentem zdobniczym, bar-
dzo wyrazistym, są witra-
że w pełnej gamie kolo-
rów, a ich treścią – ewan-
geliczne sceny wskrzesze-
nia umarłych. Chłodnia to 
katafalk i szklana trumna 
stojące na tle wielkiego 
witrażu z widokiem Chry-
stusa Zmartwychwstałe-
go. Granitowa posadzka, 
złociste żyrandole i kwiaty 
dopełniają wystroju.
TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kościoły naszej parafii są zabytkami wymaga-
jącymi dużej troski, nieustannych remontów 
i zabezpieczeń. Są bardzo cenne, podziwiane 
przez znawców i przez pielgrzymów, licznie od-
wiedzających sanktuarium św. Anny i odpusto-
wy kościół św. Rocha. Nasza dbałość o te zabyt-
ki nie tylko nie jest doceniana przez lokalnych 
i wojewódzkich konserwatorów, ale często kry-
tykowana i oceniana źle. Gdy zgłaszamy potrze-
bę konserwacji czy remontu któregoś zabytku, 
zamiast pomocy i zachęty zawsze spotykają nas 
różne zastrzeżenia, przeciwwskazania i długa li-
sta różnorodnych formalności urzędniczych do 
załatwienia. I nikogo oprócz nas nie obchodzi 
przeciekający dach czy uszkodzone, niesprawne 
drzwi. To my się troszczymy o instalacje alarmo-
we, o kraty w oknach i systematyczną konser-
wację drewna czy odwilgocenie najstarszej bu-
dowli w mieście, jaką jest kościół św. Michała. I 
to parafia ponosi wszystkie koszty konserwacji, 
remontów, zabezpieczenia i utrzymania zabyt-
ków, którymi szczycą się wszyscy, także urzęd-
nicy, konserwatorzy i władze

Adres redakcji: ul. Sikorskiego 7/1, 45-051 Opole
tel./faks 077 454 64 72
Redagują: ks. Zbigniew Zalewski – dyrektor oddziału, 
Andrzej Kerner, Teresa Sienkiewicz-Miśopole@goscniedzielny.pl
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PANORAMA PARAFII 
pw. Bożego Ciała w Oleśnie

Pięć kościołów

Z lewej: Wybudowany 
w roku 2006 

dom przedpogrzebowy

U góry: Kościół parafialny 
Bożego Ciała

Poniżej: Pieta 
z kościoła św. Anny

KS. ZBIGNIEW 
DONARSKI

kapelan Jego Świątobliwości, 
święcenia kapłańskie przy-
jął 19 czerwca 1955 r. w 
Nysie. Od 1955  do 1958 
roku był wikariuszem pa-
rafii Wszystkich Świętych w 
Gliwicach, od 1958 do 1961 
roku –  wikariuszem para-
fii NMP w Bytomiu. Od 1961 
do  1983 roku – probosz-
czem parafii Trójcy Świętej 
w Szemrowicach i od 5 listo-
pada 1983 r. jest probosz-
czem parafii Bożego Ciała w 
Oleśnie.
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