
I
G

o
ść N

iedzielN
y

16 listopada 2008
16 listopada 2008
nr 46/871

Fundacji Sanktuarium 
Góra Świętej 
Anny udało się 
odrestaurować 
w ciągu 11 lat 
działalności liczącą 
300 lat kalwarię.

O bchody rocznicowe związane 
z 300. rocznicę wybudowania 

40 kaplic kalwaryjskich na Górze św. 
Anny przez Adama Gaschina odbywać 
się będą od odpustu św. Anny w 2009 r. 
do odpustu patronki głównej diecezji 
opolskiej w 2010 r. W 2008 r. przepro-
wadzono restaurację konserwatorską  
i budowlaną ośmiu kaplic: św. Rafała, 
św. Heleny, kaplicy Namaszczenia, 
kaplicy Obnażenia, kaplicy Marii 
Magdaleny, kaplicy Bożego Grobu, ko-
ścioła św. Krzyża wraz ze stacją trzech 
krzyży z figurami ukrzyżowanego 
Jezusa i łotrów oraz największej kapli-
cy Wniebowzięcia NMP znajdującej 
się w Porębie – skąd rozpoczynają 
się albo gdzie się kończą obchody 

kalwaryjskie. Przy ostatniej kaplicy 
zamontowano nowe rury spustowe 
i rynny, uzupełniono i odmalowano 
tynki, odnowiono kapitele i gzymsy, 
odrestaurowano balkon, na którym 
odprawiana jest Msza św. i głoszone są 
kazania. Komisyjny odbiór odnowio-
nych kaplic odbył się w piątek 7 listopa-
da br. przez członków fundacji, która 
skupia szefów opolskich zakładów, 
samorządowców, posłów. Tak wielki 
rozmiar prac konserwatorskich był 

możliwy dzięki hojności sponsorów 
i ogromnemu zaangażowaniu pre-
zesa Helmuta Paździora i przewod-
niczącego rady Andrzeja Balcerka. 
Prezes i przewodniczący uważają, iż 
nie odnowiliby kalwarii bez pomocy 
franciszkanów z energicznym gwar-
dianem Błażejem Kurowskim.

W 2009 r. fundacja planuje zmianę 
elewacji bazyliki. Będzie to najwięk-
szy z dotychczasowych remontów. 
 tsm

Opolskie Spotkania Bibli jne rozpoczęte

W ramach Roku Świętego 
Pawła – ogłoszonego przez 

Ojca Świętego Benedykta XVI – 
Wydział Teologiczny Uniwersy- 
tet u Opolskiego organizuje 
cykl Opolskie Spotkania Biblij- 
ne. Wykład inaugurujący w y-
głosił 5 listopada w Auli Błękit- 
nej Collegium Maius UO ks. dr 
Wacław Borek, który mówił na te-
mat: „Żyd z pochodzenia – chrze-
ścijanin z powołania”. Kolejnym 
biblijnym spotkaniem ze św. 
Pawłem będzie w ykład ks. dr. 
Mariana Obruśnika pt. „Podróże 
świętego Pawła” (3 grudnia) 
– odbędzie się on także w Auli 
Błękitnej. Wcześniej w planie 
Opolskich Spotkań Biblijnych 
jest Ekumeniczna Modlit wa 
Młodych: 30 listopada, godz. 15.30 
– kościół akademicko-seminaryj- 
ny. Zapraszamy! •
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Wkrótce jubileusz

Fundacja odnowiła kalwarię
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Odbiór prac zakończono przy odrestaurowanym kościele św. Krzyża

krótko

Twórcy 
i animatorzy
Dziesięcioro twórców 
i animatorów kultury 
odebrało w niedzielę 
9 listopada 
na zamku piastów 
śląskich w Brzegu 
nagrody marszałka 
województwa.  
wśród nagrodzonych 
jest ks. Jerzy kowolik 
– proboszcz parafii 
w naczęsławicach, 
twórca i dyrygent 
parafialnej orkiestry 
symfonicznej 
„Symphonia rusticana”, 
animator ruchu 
muzycznego i chóralnego 
w naszej diecezji. 
Statuetki otrzymali 
także: tadeusz 
Bednarczuk, 
Jerzy Beski, edyta Gola, 
Danuta Jaroszek, 
romana rogulska, 
Henryk romańczyk, 
elżbieta Stefan, 
radosław wiśniewski 
i krzysztof walas. 

Uniwersytet Opolski. Wykład inaugurujący wygłosił ks. dr Wacław Borek
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opole@goscniedzielny.plOpole. Były działacz opolskiego 
KPN-u Wiesław Ukleja domagał 
się od sądu 25 tys. zł zadośćuczy-
nienia i 200 tys. zł odszkodowa-
nia za rok internowania w czasie 
stanu wojennego. Uzasadniając 

swój wniosek, W. Ukleja oświad-
czył m.in.: „Chciałem dać przykład 
tym, którzy się jeszcze krygują, 
że można z podniesioną głową 
domagać się od państwa tego, co 
silne państwo powinno dać swoim 

kombatantom”. Prokurator Lidia 
Sieradzka wnosiła o przyznanie 
18 tys. tytułem zadośćuczynie-
nia i 4 tys. odszkodowania. Sąd 
przyznał Wiesławowi Uklei odpo-
wiednio 20 tys. i 5 tys.

Odszkodowanie za internowanie

Opole–Arad. Współpraca 
woje wó d z t w a op ol sk ie go 
z rumuńskim okręgiem Arad 
przynosi ekumeniczne efekty. 
Zarząd województwa zapropo-
nował rumuńskim partnerom 
zaprezentowanie wystawy zdjęć 
Artura Mari i Adama Bujaka 
pt. „Prominiowanie świętości” 
– ukazującej pontyfikat Jana 
Pawła II. Sprawa była dość deli-
katna – Rumuni są w większo-
ści wyznania prawosławnego 
– dlatego wymagała uzgodnień 
z hierarchią. Ordynariusz pra-
wosławnych diecezji Arad, 
Ienopole i Hălmagiu – bp Timotei 

podczas spotkania z dziekanem 
Wydziału Teologicznego UO 
ks. prof. Stanisławem Rabiejem 
i Tomaszem Kostusiem z zarządu 
województwa z radością zgodził 
się na prezentowanie tej wysta-
wy. Oprócz wystawy o Papieżu, 
na uniwersytecie w Arad odbę-
dzie się sympozjum naukowe 
o Janie Pawle II. W Arad prezen-
towana będzie również wystawa 
„Opolszczyzna w fotografii”, 
a umowę o współpracy podpisze 
kilka instytucji wojewódzkich. 
Współpraca województwa opol-
skiego z okręgiem Arad rozpo-
częła się w marcu ub.r. 

Jesień Literacka Ogólnodiecezjalna pomoc dla katedry 

Rozwi jamy kontakty z Rumunią

Opole. Wieczorem 
p oś w ię cony m Z big- 
niewow i Herbertow i 
i jego twórczości rozpo-
częła się VI Opolska Jesień 
Literacka. Poetę wspomi-
nała jego przyjaciółka 
Magdalena Czajkowska 
z Londynu. Dyskusję 
o jego poezji poprowadził 
prof. Piotr Śliwiński. Sala 
MOK-u nie była w stanie 
pomieścić wszystkich 
chętnych. Do tej pory 
odbyły się spotkania na 
temat humoru i satyry 
w XX-leciu międzywo-
jennym (mówił o tym 
prof. Marian Kisiel) oraz 
poświęcone znakomitemu, 
przywracanemu ostatnio 
do czytelniczych łask 
pisarzowi Andrzejowi 
Bobkowskiemu (m.in. 
prof. Aleksander Fiut). 
Następne spotkanie: 
O polsk ie Jubileusze 
Literackie – Zbyszko 
Bednorz, Andrzej Pałosz, 
Walter Pyka – 17 listopada. 
Opolska Jesień Literacka potrwa 
do 15 grudnia. 

Diecezja. Kolekta z niedzieli 
16 listopada będzie przeznaczo-
na na remont opolskiej katedry. 
Odezwę w tej sprawie wystoso-
wał abp Alfons Nossol. Czytamy 
w niej m.in.: „Istnieje zatem wiele 
względów przemawiających za 
tym, że opolska katedra powinna 
być świątynią bliską sercu każdego 
z nas, wobec której mamy swoisty 
dług wdzięczności. Upływający 
czas sprawił jednak, że zarów-
no wnętrze, jak i mury kościoła 
katedralnego domagają się wielu 
niezwykle gruntownych i kosz-
townych renowacji. W ostatnich 
latach wierni parafii katedralnej 
okazali wielką ofiarność na rzecz 
katedry, m.in. w związku z renowa-
cją ołtarzy. Obecnie jednak 
zaszła konieczność napra-
wy liczących prawie 110 
lat wież, których stan 
techniczny eksperci okre-
ślili jako zagrażający kata-
strofą budowlaną. Dlatego 

ośmielam się zwrócić z gorącą 
prośbą o diecezjalną pomoc finan-
sową, która pomoże pokryć koszty 
niezbędnych prac remontowych 
prowadzonych na wieżach katedry. 
Będzie nią kolekta w niedzielę 16 
listopada br. W tym dniu przypada 
713. rocznica poświęcenia opolskiej 
katedry, a zatem Wasz dar, Bracia 
i Siostry, niech będzie jakby darem 
urodzinowym dla tej czcigodnej 
świątyni. Nadmienię, że w naszej 
diecezji dopiero po raz drugi zwra-
cam się o taką szczególną pomoc. 
Pierwszy raz prosiłem o to przed 

trzydziestu laty, kiedy 
odnawiano dach kate-
dr y. Korz ystając 
z okazji, dziękuję 
za nabożny i liczny 
udział w dekanal-
nych pielgrzymkach 
do sanktuarium Matki 
Boskiej Opolskiej, 
odbywanych w ramach 
obchodu jubileuszu 
25-lecia koronacji 

Czcigodnego Obra- 
zu. Wszystkich 
of ia ro d awców 
i pielgrzymów 

polecam wsta- 
w ien n ic t w u 
naszej Opol- 

skiej Pani i z ser- 
ca błogosławię 

– Wasz bis- 
kup Alfons 
Nossol”.

Zbigniewa Herberta 
wspominały Magdalena 
Czajkowska i Dorota Koman
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Katedralne 
wieże 

w remoncie
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Harmagedon

T o marginesowa 
biblijna nazwa. 

Jednak interpretacja 
Świadków Jehowy nadała 
jej większe znaczenie. 
Jednak nie o polemikę 
w tej chwili chodzi. Nazwą 
tą zajmowało się wielu 
komentatorów już od 
starożytności. Z jednej 
strony rzecz wydaje 
się prosta. Har to po 
hebrajsku góra. Słowo 
to jest więc zwyczajnym 
określeniem wielu miejsc 
geograficznych. Nie ma 
jednak góry o tej nazwie. 
Jest miasto Megiddo, 
leży jednak na równinie. 
I tu kolejne wyjaśnienie. 
Mageddon i Megiddo 
to formy pokrewne. 
W języku hebrajskim 
rdzeniem każdego pojęcia 
(a więc i słowa) są trzy 
spółgłoski (tu: mgd). 
Towarzyszą im różne 
samogłoski oraz przed- 
i przyrostki, zmieniając 
znaczenie słowa. 
Ale główna idea danego 
pojęcia zostaje. 
To tylko uproszczone 
wyjaśnienia. Ale i one 
podpowiadają, że aby 
zabierać się do interpretacji 
starożytnych tekstów, 
trzeba przygotowania 
i sporo wiedzy. Także 
historycznej, geograficznej 
– i nie tylko. A Megiddo? 
Dla Żydów było symbolem 
tragedii narodu. Potocznie 
„Harmageddon” stał 
się błędnie synonimem 
kataklizmu powodującego 
zagładę ludzkości. 
A przecież jego biblijny 
pierwowzór określa czas 
wyzwolenia i przejścia 
do nowego, Bożego świata.

Otwórz: 
Ap 16,16 i 17,13–14

G rupa seniorów z Domu 
Dziennego Pobytu „Magda- 

-Maria” w Opolu wraz z To- 
warzystwem Alternatywnego 
Kształcenia „TAK” stworzyła pro-
gram zatytułowany „Młodzież 55+”. 
Jego koordynatorem i motorem 
napędowym jest Jadwiga Prasał. 
Celem programu jest zachęcenie 
osób w wieku powyżej 55 lat do 
większej aktywności w dziedzi-
nie nowych technologii. – Brak 
ich znajomości może dziś bardzo 
utrudnić życie. Niedługo nie bę-
dzie można załatwić najprostszej 
sprawy w urzędzie czy w banku 
bez znajomości obsługi kompute-
ra i Internetu. Przede wszystkim 
jednak chcemy pokazać innym se-
niorom, że komputer jest równie 
prostym urządzeniem jak pilot od 

telewizora, wystarczy tylko poznać 
właściwe klawisze. Wielu seniorów 
żyje w przekonaniu, że poznanie 
nowych technologii przekracza 
ich możliwości. Boją się kompute-
rów, bo ich nie znają, a nie znają, 
bo się boją… i tak koło się zamyka. 
Mamy ambicję ten stan rzeczy 
zmienić – tłumaczy Jadwiga Prasał. 
Projekt „Młodzież 55+” rozpoczął 
się w siedziebie Towarzystwa 
Alternatywnego Kształcenia 
w Opolu na początku września 
i potrwa do marca. W tym czasie 
seniorzy – „młodzież 55+” – przejdą 
szereg zajęć warsztatowych, prowa-
dzonych m.in przez wolontariuszy 
– uczniów i studentów. Będą one 
miały na celu przełamanie strachu 
przed nowymi wyzwaniami, pracą 
w grupie oraz kontaktami z mło- 

dym pokoleniem, 
naukę podstaw 
obsługi kompu-
tera i Internetu. 
Uczestnicy po- 
znają także pod-
stawy public relations (by kreować 
pozytywny wizerunek swojej gru-
py wiekowej), dowiedzą się, jak 
tworzyć i administrować własny-
mi stronami internetowymi (m.in. 
stroną opolskisenior.pl). Nauczą się 
także, jak wiedzą na temat kompute-
rów i Internetu dzielić się ze swoimi 
rówieśnikami. Podsumowaniem 
projektu będzie prezentacja wy-
stawy „Opolski senior”. – Jest tylu 
chętnych na te zajęcia, że już stara-
my się o finanse na kolejne edycje 
tego bardzo potrzebnego programu 
– mówi Joanna Biskup z „TAK”.  k

A utorzy materiałów zapropo-
nowali na Adwent zestaw za-

wierający plakat, obrazki na kolejne 
dni tego okresu liturgicznego, który 
przygotowuje nas na przyjście Pana 
oraz konspekty homilii dla dusz-
pasterzy. Tematy są zogniskowane 

wokół idei: „Ze 
sługą Bożym 
Janem Pawłem 
II w drodze do świę-
tości”. Treści zawarte w materiałach 
duszpasterskich będą rozwijane 
także przez Radio Plus Opole. 

Wieczorne audycje dla dzie-
ci z zagadkami, konkursami 

etc. będą miały na celu utrwa-
lenie i pogłębienie treści prze-
żytych podczas Mszy rorat- 

nich. Materiały duszpaster-
skie można nabywać w skle- 

pie przy Wydawnictwie Świę- 
tego Krzyża w Opolu (ul. Ka- 
tedralna 6) lub poprzez stro- 

nę internetową wydawnictwa 
(która ostatnio przeszła mo- 

dernizację): www.wydawnictwo.
opole.pl. •

Pomoc dla duszpasterzy

Adwent z Janem Pawłem II

Propozycja dla seniorów

Młodzież 55+
Chcemy pokazać innym 
seniorom, że komputer 
jest równie prostym 
urządzeniem jak pilot 
od telewizora, wystarczy tylko 
poznać właściwe klawisze 
– mówi Jadwiga Prasał, 
która uczy swoich 
rówieśników obsługi 
komputera i korzystania 
z Internetu.

Wydawnictwo i Drukarnia Świętego 
Krzyża w Opolu przygotowały zestaw 
materiałów duszpasterskich 
– propozycję na tegoroczne Roraty. 

Młodzi 
wolontariusze 
uczą seniorów 

obsługi 
komputera 
i Internetu  
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N ielogiczne? Tak, bo tu nie ma 
logiki, to jest choroba zakła-

mań. Kłamie lustro, waga i wszyscy, 
którzy przestrzegają: to cię zabija. 
Anoreksja to choroba, nie fanabe-
ria odchudzającej się dziewczyny, 
jak często jest traktowana. Jest jak 
ból, który informuje nas, że np. 
mamy chorą wątrobę. – Z naszych 
doświadczeń w terapii wynika, 
że zaburzenia odżywiania – ano-
reksja, bulimia – są pewną formą 
przeżycia kryzysu rozwojowego 
– mówi Barbara Czekaj, psychia-
tra i psychoterapeuta, kierownik 
Poradni Leczenia Nerwic, która ist-
nieje w Ośrodku Leczenia Nerwic 
i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” 
w Gliwicach. 

Statystycznie w anoreksję 
najczęściej wpadają dziewczyny 
w wieku około 20 lat. Ale również 
starsze i młodsze, nawet już 12-, 
13-latki. Perfekcjonistki, bystre, 
inteligentne, pozornie silne i pa-
nujące nad wszystkim.  – A pod 
spodem poczucie niedowarto-
ściowania, które każe iść w coraz 
większy perfekcjonizm. Odmowa 
jedzenia daje poczucie własnej 
wartości, siły, panowania nad 
ciałem, rzeczywistością i innymi 
ludźmi. Choroba jest jedynym 
polem autonomii, gdzie osoba de-
cyduje. Tu szybko może osiągnąć 
„sukces” – mówi Barbara Czekaj. 
Dziewczyna chudnie i zwykle jest 
to podziwiane przez otoczenie. Ale 
kiedy odchudzanie jest chorobą, 
to po tych pozornych sukcesach 
przychodzi czas kosztów. 

Kobieta ciągle 
niedoskonała

Anoreksja dopada też męż-
czyzn, jednak wśród zgłaszają-
cych się do gliwickiego ośrodka 
ich procent jest niewielki. Choro-
ba często pojawia się w rodzinach 
z problemem otyłości lub tam, 
gdzie same matki, nie radząc so-
bie z  poczuciem własnej wartości, 
szukają rozwiązania w dietach od-
chudzających. Dojrzewająca dziew-
czyna nie ma właściwego wzorca 
kobiecości, a z zewnątrz otrzymuje 
mnóstwo sprzecznych oczekiwań. 
To może wywołać lęk przed byciem 
dorosłą kobietą, zatrzymanie w ta-
kim rozwoju, a potem krok w tył, 
w chorobę.

Przed rokiem dyskusję na 
temat wzorca kobiecości promo-
wanego przez kreatorów mody 
wywołały zdjęcia Oliviero Tosca-
niego, na których widzimy ważącą 
31 kilogramów francuską modelkę 
Isabelle Caro, od 13. roku życia cier-
piącą na anoreksję. Przeciętna ko-
bieta nie pasuje do takiego wzorca. 
– Kobiety mają ciągle poczucie, że 
nie są w porządku, bo nieustannie 
mają coś nie tak. Tu trzeba wyde-
pilować, tu zlikwidować, natural-
na fizjologia nie jest OK, a młode 
dziewczyny za wszelką cenę sta-
rają się być OK – podsumowuje 
psychoterapeutka. 

Anoreksję można wyleczyć
Samo odchudzanie córki nie 

musi budzić niepokoju rodzi-
ców. Problem zaczyna się, kiedy 

traci nad nim kontrolę. Alarmujące 
może być np., kiedy dziecko nagle 
nadmiernie zaczyna przywiązy-
wać uwagę do jedzenia, dziwnie za-
chowuje się przy stole, je w samot-
ności, znika zaraz po posiłkach. 
Jakaś nagła zmiana, skupienie się 
tylko na nauce, a pomijanie innych 
spraw, kontaktów z rówieśnika-
mi, rozrywki. Nawet ukrywanie 
swojej sylwetki pod wieloma war-
stwami ubrań może być takim sy-
gnałem ostrzegawczym. 

Co trzecia osoba podejmują-
ca leczenie pozbywa się anorek-
sji całkowicie, tyle samo żyje 
z pewnymi jej elementami, bez 
chorobowych objawów. Reszta, 
niestety, nie zdrowieje, a dla 10 
proc. anoreksja staje się chorobą 
śmiertelną. Osoby zgłaszające się 
do gliwickiego ośrodka „Dąbrów-
ka” – po wstępnych konsultacjach 
– rozpoczynają codzienną terapię 
grupową, która trwa przez trzy 
miesiące. Jest to leczenie bezpłat-
ne i cykl ten może być powtarza-
ny. Potem można podjąć terapię 
indywidualną długoterminową 
lub grupową – nierefundowaną 
przez NFZ.  – Leczenie choroby 
jest równocześnie rozwojem 

osobistym, tego nie da się rozdzie-
lić. Jeśli nie ma rozwoju, choroba 
wraca, bo pustka, która się poja-
wia, musi być czymś wypełniona 
– mówi Barbara Czekaj i podkre-
śla, że zgłaszający się do ośrodka 
otrzymują pomoc psychologów 
i lekarzy firmowaną przez Pol-
skie Towarzystwo Psychologiczne 
i Polskie Towarzystwo Psychia-
tryczne.  Mira Fiutak

Ośrodek „Dąbrówka” w Gliwicach 
leczy anoreksję

Kiedy 
odchudzanie 
jest chorobą

Gdzie szukać 
pomocy?
ośrodek leczenia nerwic 
i zaburzeń Jedzenia 
„Dąbrówka” w Gliwicach, 
ul. asnyka 10 (osiedle 
trynek), tel. (032) 238 34 
70 (rejestracja w godz. 
8.00–18.00). informacje 
na: www.psychoterapia-
silesia.pl. Jest to ośrodek 
dla dorosłych, powyżej 
18. roku życia. osoby 
młodsze zgłaszające się do 
„Dąbrówki”, kierowane są 
zwykle do ośrodka terapii 
i psychoedukacji „kompaS” 
w czeladzi, ul. zwycięstwa 
38a, tel. (032) 265 02 89 
w godz. 16.00–19.00, 
0 507 228 500, 0 604 226 778, 
www.psychokompas.pl. 
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Dziewczyna staje przed lustrem i inni widzą 
szkielet, a tylko ona o swoim odbiciu mówi: 
gruba. Na tym polega anoreksja.

Anoreksja to choroba 
zakłamań, a nie fanaberia 
odchudzających się 
dziewcząt
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S zesnastego listopada 1958 r. 
Jan XXIII (notabene – nie-

całe 3 tygodnie po wyborze na 
papieża) mianował dotychcza-
sowego oficjała Sądu Biskupiego 
w Opolu i wikariusza generalnego 
ks. Wacława Wyciska  biskupem. 
Mija więc dokładnie 50 lat od tej 
chwili. W przyszłym roku (22 mar-
ca) minie 25. rocznica śmierci bp. 
Wyciska. Wtedy w rodzinnych 
Olbrachcicach, gdzie został po-
chowany, odbędą się uroczystości 
rocznicowe. 

Był taki do życia
Wacław Wycisk urodził się 

w Olbrachcicach koło Prudnika 
11 lutego 1912 r., jako najstarszy 
z ośmiorga dzieci Wilhelma 

i Agnieszki z Januszów. W swoim 
życiorysie napisał: „Przyszedłem 
na świat w niedzielę”. – Ludzie 
w parafii żywo go pamiętają, choć 
jego krewni już tu nie mieszka-
ją. Pamięć modlitewna wyraża 
się w składanych intencjach 
mszalnych i zaleckach – mówi 
ks. Henryk Prygiel, proboszcz 
w Olbrachcicach. Do zewnętrznej 
ściany prezbiterium kościoła pa-
rafialnego przylega grób biskupa 
z odnowionym nagrobkiem, 
przy nim stoją świeże kwia-
ty i znicze. Pamiątką po bi-
skupie Wycisku jest także 
ufundowane przez niego 
tabernakulum, na którego 
drzwiczkach widnieją jego 
herb i zawołanie biskupie 
„Diligam – Serviam” co 
znaczy „Pragnę mi-
łować i służyć”. 
Biskup często by-
wał w Olbrachci-
cach. – Nie tylko 
z okazji liturgicz-
nych posług. Jego 
przyjacielem był 
olbrachcicki proboszcz 
ks. Bertold Kubica, czę-
sto więc gościł na pleba-
nii. Chętnie spotykał się 
z mieszkańcami – nie tylko 
z  krewnymi – na różnych 
uroczystościach rodzin-
nych – mówi ks. Prygiel, 
który także pamięta 
bp. Wyciska, kiedy 

ten  przyjeżdżał do jego rodzin-
nej parafii w Gliwicach-Sośnicy 
oraz z oazy w Otmuchowie,  gdzie 
biskup udzielał mu posługi lek-
toratu. Co ciekawe,  mieszkańcy 
Olbrachcic pamiętają, że zimą 
biskup z Opola niekiedy przyjeż-
dżał na nartach biegowych! Był tak 
mocny i wysportowany. – Lubił 
pożartować, był taki naprawdę do 
życia. A gdy w Wielkanoc przyjeż-
dżał, to z samochodu oblewał nas 
wodą! – śmieje się jedna z parafia-

nek, dobrze pamiętająca ks. bp. 
Wacława Wyciska. – Ile on nam 
historii o wsi opowiadał, o tym, 
jak dawniej bywało. To było dla 

nas takie ciekawe – dodaje. 

Parafia biskupów
Z niewielkiej para-

fii w Olbrachcicach, 
liczącej dziś około 

350 mieszkań-
ców, pochodzi 
dwóch bisku-

pów. Oprócz bp. 
Wyciska także 

wrocławski bp po-
mocniczy Karol Augustin 

(+1919). Dumnie obwiesz-
cza ten fakt tablica granito-

wa, ustawiona na skwerku 
w centrum wsi z inicjatywy 
sołtysa Jana Smiatka: „Pa-

rafia biskupów – Karol 
Augustin, Wacław Wy-

cisk”. Z okazji 25. rocz-
nicy śmierci bp. Jana 

Wyciska bp Jan Kopiec przygoto-
wuje o nim książkę. – Mieszkańcy 
z radością przynosili dawne zdję-
cia z biskupem, które może ukażą 
się w książce bp. Kopca – mówi 
ks. Prygiel. Na ścianie w salonie 
plebanii wisi portret bp. W. Wyci-
ska. – Jestem przekonany, iż jego 
zasługą jest między innymi to, że 
parafianie mają świadomość, iż 
zarówno kościół, jak i plebania 
oraz inne budynki parafialne 
należą do nich, a proboszcz jest 
tylko gospodarzem. To oni sami 
biorą sprawy finansowania wiel-
kich remontów, jak np. aktualnie 
przeprowadzanej wymiany dachu 
czy kosztów ogrzewania, w swo-
je ręce – podkreśla ks. proboszcz 
Henryk Prygiel.  
 Andrzej Kerner
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Reportaż parafialny – Olbrachcice

Biskup Wycisk 
z Olbrachcic

Kościół parafialny, przy nim grób biskupa. Obok: Portret biskupa 
z plebanii 

Dokładnie 
50 lat temu 
papież Jan XXIII 
mianował biskupem 
ks. Wacława Wyciska 
Pamięć o zmarłym 
prawie 25 lat temu 
biskupie 
jest wciąż żywa 
w rodzinnych 
Olbrachcicach.

Tabernakulum z herbem 
biskupim
Po lewej:  Chrzcielnica 
– tu zaczęła się droga wiary 
bp. Wyciska

Tablica pamiątkowa we wsi
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P ołożona wśród łąk i upraw-
nych pól z lasem w tle, z ci-
szą i dobrym powietrzem 
mogłaby pozostać sielską 

i spokojną miejscowością, gdzie do-
brze się zasypia i wypoczywa. A do 
pracy jeździ się gdzieś daleko. Ale 
przecież nie o to chodzi mieszkań-
com wsi, jak mówi pani sołtys i li-
derka Grupy Odnowa Wsi  Gabriela 

Puzik, mieszkańcy mają zbyt dużo 
energii  i pomysłów na lepsze i mą-
drzejsze życie, by zdawać się na ko-
goś. Od lat wprawiają się w pisaniu 
projektów, zdobywaniu dotacji, 
pozyskiwaniu sponsorów i sami, 
żeby było taniej, włączają się do 
pracy. Budują chodniki, parkingi, 
realizują duże budowy. – Kilka lat 
temu postanowiliśmy wybudować 
nowoczesną halę sportową, zaczę-
liśmy organizować zbiórki  pienię-
dzy, robiliśmy dochodowe impre-
zy i pisaliśmy projekty. W efekcie 

zainteresowaliśmy naszym po-
mysłem Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu i otrzymaliśmy 
od nich oraz od strzeleckiej gminy 
wystarczającą sumę pieniędzy, by 
wybudować nowoczesną halę spor-
tową z widownią, o powierzchni 
około 600 metrów kwadratowych 
– mówi pani sołtys Gabriela. 15 
stycznia 2005 roku uroczyście 
oddawano do użytku wybudowa-
ną z udziałem całej wsi w ciągu 
ośmiu miesięcy halę sportową. 
Teraz obok  niej wieś buduje bo-
isko sportowe, gdzie będzie miej-
sce do uprawiania lekkoatletyki, 
gry w siatkówkę, w piłkę nożną, 
w siatkówkę plażową. Uzyskane 
pieniądze z funduszy gminnych 
wykorzystano na założenie instala-
cji elektrycznej i oświetlenie całego 
terenu sportowego. 

Drugą wielką inwestycją była 
budowa nowego dachu Domu Stra-
żaka i adaptacja jego pomieszczeń 
do pracy kulturalnej i rozrywko-
wej. W  odnowionym w 2006 roku 
budynku mieszczą się wszystkie 
organizacje, Koło Mniejszości Nie-
mieckiej, Rada Sołecka, Odnowa 
Wsi, LZS, OSP, orkiestra dęta, ze-
spół folklorystyczny „Na chwila”, 
prowadzony przez nauczycieli 
Angelę i Ryszarda Szewczyków. 
W sali widowiskowej występuje 
42-osobowy zespół mażoretek, zaś 
filię biblioteczną prowadzi Gabrie-
la Porada. 

Zasługi 
księdza proboszcza

Ks. dr hab. Franciszek Wolnik, 
proboszcz parafii Chrystusa Kró-
la w Kadłubie, od lat bada historię 

Najpiękniejsza 
nie tylko wizualnie

W dziesiątej edycji konkursu „Piękna 
wieś opolska” zwyciężył Kadłub, bo jest 
piękny, dynamiczny i zorganizowany.

tekst
Teresa Sienkiewicz-Miś

tmis@goscniedzielny.pl
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wsi i okolic, wydaje książki na ten 
temat. W nich parafianie szukają 
wiedzy o swoich korzeniach, po-
twierdzają swą tożsamość i, tak 
jak pani sołtys, znajdują w nich 
inspirację do działania.  – O ist-
nieniu cholerycznego cmentarza, 
nazwanego „Choleraberg”, dowie-
działam się z lektury książki „Pa-
rafia i szkoła w Kadłubie”, od razu 
pomyślałam o jego odbudowie – 
wyznaje liderka wsi. Oczyszczo-
no teren, wybudowano schody 
prowadzące na górę, postawiono 
krzyż i obelisk upamiętniający 
zmarłych na cholerę. To miejsce 
stało się jednym z punktów otwar-
tej trasy rowerowej pod nazwą 
„Ocalić od zapomnienia”, prowa-
dzącej przez wieś. A w jedną z paź-
dziernikowych niedziel na nabo-
żeństwo różańcowe odprawiane 
przy krzyżu przychodzi około 500 
osób.  Następnym punktem trasy 
jest leśny parking z miejscem do 
grillowania, szałasem i studnią. 
Dalej trasa prowadzi do centrum 
wsi, do  kolejnego obelisku, ten 
upamiętnia rok założenia wsi – 
1375 i rok 2005, w którym obcho-
dzono jubileusz 630-lecia wsi. Przy 
cmentarzu parafialnym do zejścia 
z roweru zapraszają oryginalny 
plac i kapliczka Anioła Stróża, 
przeniesiona z mało uczęszcza-
nego miejsca, gdzie stała  zupeł-
nie zapomniana od 1939 roku. Jej 
tajemnicę odkrył ks. Franciszek 
Wolnik. Ufundowali ją właści-
ciele kadłubskich dóbr, Gabrie-
la i Alfred von Strachwitzowie, 
jako wotum za ocalenie od śmierci 
ukochanej córki. I jeszcze jeden 
przystanek –  przy odnowionej ka-
pliczce św. Walentego. Wstawiono 
okna, drzwi, wymalowano cały 
budynek, dzięki miejscowej firmie 
„Adamietz” kapliczka otrzymała 
nowy dach. Do środka wstawiono 
ołtarz, wyrzeźbioną w drewnie 
figurę świętego i dwie ławeczki, 
dla tych, którzy lubią rozmawiać 
ze św. Walentym, czczonym we 
wsi od 180 lat w jego kapliczce, 
niedawno odnowionej. 

Punkty 
nie tylko za wygląd

Komisja konkursowa oceniała 
wygląd wsi, poszczególne posesje, 
budynki użyteczności  publicznej, 
ogródki przydomowe. Łącznie 
przyznała 10 punktów, to niewie-
le przy 100 potrzebnych do zwy-
cięstwa. Za to w kategorii „Wieś 
przyszłości” wysoko oceniono 

Internet w całej wsi, kawiarenkę 
internetową, boisko i świetlicę dla 
dzieci. Dobre notowania otrzymały 
ścieżka rowerowa, prezentacja wsi 
wykonana przez liderkę „Odnowy 
Wsi” i bardzo dobra współpraca 
miejscowych organizacji, zakła-
dów pracy (we wsi jest 46  podmio-
tów gospodarczych), szkoły, przed-
szkola, Domu Opieki Społecznej, co 
owocuje konkretnymi efektami 
gospodarczymi, kulturalnymi 
i społecznymi. W informatorze 
samorządowym gminy Strzelce 

Opolskie czytamy: „Mieszkańcy 
Kadłuba należą do najaktywniej-
szych w gminie, a wartość czynów 
społecznych w ciągu ostatnich pię-
ciu lat to prawie 380 000 złotych, co 
daje 400 złotych na mieszkańca”. 

Wojewódzka impreza z udzia-
łem marszałków województwa 
opolskiego, wojewody, parla-
mentarzystów, samorządowców 
i uczestników konkursu „Piękna 
wieś opolska”, organizowanego 
już po raz dziesiąty przez Urząd 
Marszałkowski, odbyła się 22  paź-
dziernika w sali sportowej w Ka-
dłubie; nagrodę dla najpiękniej-
szej wsi odebrała sołtys Gabriela 
Puzik. •Najpiękniejsza 
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– Wieś otoczona jest łąkami
Po lewej:  Gabriela Puzik, 
sołtys wsi i radna gminy 
Strzelce Opolskie. 
Poniżej: – Kościół 
parafialny Chrystusa Króla

– Kapliczka 
św. Walentego. 
Poniżej:  Kapliczka Anioła 
Stróża ufundowana w 1939 
roku przez Strachwitzów
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zaproszenia

Festiwal Kolęd 
i Pastorałek 

Zbliża się XV Ogólnopolski 
Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie. 
Jest to festiwal dla amatorów: soli-
stów, duetów, zespołów wokalnych, 
wokalno-instrumentalnych i chó-
rów, w trzech kategoriach wieko-
wych: dziecięcej, młodzieżowej i dla 
dorosłych. Eliminacje odbywać się 
będą  w 32 rejonach Polski. W naszej 
diecezji: w Łambinowicach (14 grud-
nia) i w Raciborzu (15–16 grudnia). 
Finał festiwalu odbędzie się od 8 do 
10 stycznia 2009 r.  w Będzinie. 
Koncert galowy 11 stycznia  
w sanktuarium Polskiej Golgoty 

Wschodu w Będzinie. Zgłoszenia 
do 26 listopada. Szczegółowe infor-
macje: Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek im. Księdza Kazimierza 
Szwarlika, 42-500 Będzin, skrytka 
pocztowa 49; tel. 032 762 28 55, fax 
032 762 28 56, tel. kom. 694 84 05 09, 
www.ofkip.pl. 

10 urodziny 
Przecinka
16 listopada (niedziela) o godz. 
19.00 w kościele pw. Matki Bożej 
w Raciborzu odbędzie się koncert 
jubileuszowy z okazji 10. roczni-
cy powstania zespołu Przecinek. 
Zapraszamy wielbicieli zespołu 
i tych, którzy jeszcze nie mieli 
okazji zetknąć się z ich muzyką 
i chrześcijańskim przesłaniem.

Koncert
16 listopada o godz. 15.00 w koście-
le św. Rocha w Starych Budkowicach 
odbędzie się koncert ku czci św. 
Cecylii. Wystąpią parafialne 
zespoły: chór „Spotkania”, schola  
„Cantus Mirabilis” i orkiestra dęta 
„Camerata”.

Warsztaty 
uwielbienia
Siostry służebniczki  z Leśnicy 
zapraszają dziewczęta z I i II 
klasy gimnazjum na rekolek-
cje – spotkanie modlitewne 
z warsztatami uwielbienia Boga 
przez taniec. Termin: 21–23 lis- 
topada. Informacje i zgłoszenia: 
s. M. Dalmacja, tel.: 077 404 83 30 
lub 514 347 268. 

Duszpasterstwo 
Nauczycieli 
Akademickich

Najbliższe spotkanie 21 listopa-
da godz. 19.00 – „Chrześcijaństwo 
w Ameryce Południowej w oczach 
pielgrzyma z Europy” (prof. dr 
hab. inż. Krystyna Czaja).

Sesja 
formacyjna 
Katolickie Stowarzyszenie Wy- 
chowawców zaprasza nauczy-
cieli, wychowawców i rodziców 
na sesję formacyjną połączoną 

z warsztatami, którą popro-
wadzi br. Tadeusz Ruciński 
FSC. Temat: „Telewizor – pan 
czy sługa”. Termin i miejsce: 
22 listopada,  parafia Ducha 
Świętego i NMP Matki Kościoła 
w Kędzierzynie-Koźlu. Początek 
o 9.30, zakończenie 15.30. Koszt 
udziału – 20 zł. Zgłoszenia: 
tel. 077 48 37 244 (w godzinach 
wieczornych).

Spotkania 
Małżeńskie
Spotkania Małżeńskie to dwudnio-
we rekolekcje zamknięte. Prowadzą 
je trzy pary małżeńskie i kapłan. 
Przeznaczone są dla wszystkich 
małżeństw niezależnie od wieku 
i stażu małżeńskiego. W naszej 
diecezji odbywają się w domu 
formacyjnym przy sanktuarium 
św. Jacka w Kamieniu Śl. Najbliż- 
szy termin: 5–7 grudnia. Począ- 
tek w piątek o godz. 17.00, zakoń-
czenie w niedzielę około godz. 
15.00. Zgłoszenia i informacje (077) 
402 66 28 (Teresa i Tomasz 
Jurosowie). Internet: www.spo-
tkania.emaus.pl. •
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P rzez niemal cały miesiąc 
(14 października–11 listopa-

da) w Głubczycach trwały XVII 
Głubczyckie Dni Kultury. W ich 
ramach odbyło się 25 imprez kul-
turalnych i uroczystości, wśród 
których specjalne miejsce miały 
obchody 30. rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
oraz 90. rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W czasie 
Głubczyckich Dni Kultury odbyły 

się koncerty muzyczne, wykłady, 
spektakle teatralne i kabaretowe. 
Szczególną uwagę poświęcono 
również zaprezentowaniu lokalnej 
społeczności Biblioteki Miejskiej, 
która zyskała nową i imponującą 
lokalizację w odrestaurowanym ra-
tuszu. W nim swe lokum znalazło 
również Powiatowe Muzeum Ziemi 
Głubczyckiej. W jego sali wystawo-
wej w ramach Dni zaprezentowano 
wystawę rzeźb Stefanii Stolarczuk 

pt. „Anioły”. – Na- 
tchnienie przy-
chodziło nocą, 
gdy nie mogłam 
spać. Powstawały 
wtedy w mojej 
wyobraźni anioły 
– wyznała artyst-
ka, która mieszka 
w Bogdanowicach. 
 •

W Głubczycach

Dni Kultury

Pastorałki w wykonaniu 
dzieci z Wiechowic

Ł acińskie „Tecum” znaczy 
z „z Tobą” i jest nazwą, jaką 

nadali swemu pismu benedykty-
ni z Biskupowa. Siódmy z kolei 
numer „Tecum” (pierwszy numer 
ukazał się w roku 2006) ma 20 stron 
i kolorowe zdjęcia. Ale oczywiście 
również, i przede wszystkim, inte-
resujące teksty. Nawet to, co z pozo-
ru mało atrakcyjne medialnie – jak 
na przykład życie tynieckiego mni-
cha-ogrodnika brata Bartłomieja 
– pod benedyktyńskim piórem zy-

skuje swój oryginalny smak. Brata- 
-ogrodnika wspomina o. Ludwik 
Mycielski, o którego talentach li-
terackich nikogo przekonywać nie 
trzeba. Wśród tekstów przejmująco 
i indywidualnie brzmią zwłaszcza 
dwa: wspomnienie przeora klaszto-
ru o. Sławomira Badyny o zmarłym 
ojcu i jego umieraniu oraz artykuł 
pt. „Proszę pana-księdza”.   ak

tecum 2/2008 (wrzesień).
pismo klasztoru benedyktynów 
w Biskupowie. można je zobaczyć 
w internecie: www.benedyktyni.
nysa.com.pl. 
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Wśród czasopism

Tecum

Klasztor benedyktynów 
w BiskupowieTytuł pisma brzmi 

trochę jak imię 
indiańskiego wodza, 
ale to nie jest to.


