
Przeżyli 50 i 25 lat
w sakramentalnym związku 
małżeńskim, pokonując 
niepowodzenia, trudy i kryzysy, 
które niełatwa codzienność im 
niosła. Wytrwali w wierności 
przysiędze składanej przed Bogiem.

Gościnny od kilku lat kościół 
seminaryjny dla jubilatów zło-
tych i srebrnych i tym razem, w 
niedzielę 10 września, zapełnił 
się pielgrzymami, którzy przy-
jęli zaproszenie biskupa ordy-
nariusza abpa Alfonsa Nossola 
do diecezjalnego dziękczynienia 
za doznane łaski od Boga. Jubi-
latom dziękował bp Paweł Sto-
brawa za trwałość w miłości, za 
wspólne pokonywanie trudno-
ści i kryzysów, których nie bra-
kuje w dzisiejszych czasach, gdy 
wiele środowisk ośmiesza świę-
tość i nierozerwalność małżeń-
stwa, a występujące trudności 
ekonomiczne, brak pracy i wy-
jazdy w jej poszukiwaniu często 
niweczą zrozumienie i miłość w 
rodzinie. – Dlatego serdecznie 

dziękuję wam za trwa-
nie w nierozerwalnym 
związku małżeńskim i w 
Chrystusowej miłości – 
podkreślał Biskup, który 
przewodniczył koncelebrze die-
cezjalnych duszpasterzy rodzin 
ks. Jerzego Dzierżanowskiego i 
ks. Pawła Landwójtowicza oraz 
ks. prałata Adama Igielskiego.

Małżonkowie Inga i Alfred Ko-
wolowie z Dabrówki Górnej ob-
chodzili 13 maja br. złoty jubi-
leusz: – W naszym małżeństwie 
najważniejsze były dzieci, córka 
i syn, ich wychowanie zajmowa-

ło nas najbardziej, chcie-
liśmy wychować je do-
brze, nauczyć szacunku 
dla drugiego człowieka. 
Mamy 4 wnuków i jed-

nego prawnuczka, mieszkamy bli-
sko siebie. Zofia Mucha z Krapko-
wic złoty jubileusz obchodziła sa-
ma, jej mąż zmarł przed rokiem; 
modliła się w jego intencji.

Dzieci z zespółu „Promyki” 
z Zębowic pięknie zaśpiewały 
i ubarwiły uroczystość bukieta-
mi ogrodowych kwiatów, które 
wręczyły jubilatom.
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Wsobotę 9 września w opolskiej kate-
drze wystąpili młodzi artyści z Achern 

w Schwarzwaldzie: Junger Chor Achern-
Fautenbach z towarzyszeniem orkiestry 
Camerata Divertimento pod dyr. Gabriele 
Sichler-Karle. Opolski koncert odbył się w 
ramach europejskiego szlaku przyjaźni wio-
dącego z Achern przez Tallin na Łotwie, 
Opole i Ozimek. Młodzież z Achern wy-
konała utwory europejskich mistrzów. W 
repertuarze znalazło się najwięcej utworów 
Mozarta. Artyści w ten sposób uczcili przy-
padający w tym roku jubileusz 250-lecia 
urodzin kompozytora. Dnia następnego go-

ście z Niemiec wystąpili w 
Ozimku, gdzie zaśpiewali 
podczas Mszy św., a po 
południu dali koncert w 
starym kościele. Achern i 
Ozimek utrzymują od lat 
kontakty partnerskie. 

KONCERT NA SZLAKU PRZYJAŹNI

ZA TYDZIEŃ
  PANORAMA PARAFII

św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Lipowej

Młodzi 
wykonawcy 
wykonali
z pasją utwory 
europejskich 
mistrzów

Na pielgrzymkę 
przybyło
ponad 1000 osób
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Pielgrzymka jubilatów małżeńskich

Wytrwali w miłości
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Wrzesień to nie tylko 
czas wspomnień bo-

lesnych dat naszych najnow-
szych dziejów. To nie tylko 
pożegnanie lata i pierwsze 
dni jesieni. Wrzesień to rów-
nież czas na nostalgię. Gdy 
jeszcze słońce pali, można 
skorzystać z resztek urlopu, 
można też, czyniąc przygo-
towania na nadchodzącą 
zimę, powspominać, jak to 
drzewiej bywało. Dlatego też 
zapraszamy do lektury tek-
stu poświęconego dawnej 
poczcie konnej w Stanach 
Zjednoczonych, która za-
witała na Opolszczyznę, a 
konkretnie do Większyc, czy 
też spojrzeć na tekst obok, 
traktujący o dorocznej piel-
grzymce srebrnych i złotych 
jubilatów małżeńskich. 

KS. ZBIGNIEW 
ZALEWSKI

redaktor wydania
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Pierwsza w województwie śląskim!

W klasach pierwszych i drugich zajęcia będą prowadzone w językach 
polskim i niemieckim
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RACIBÓRZ. 4 września w 
Szkole Podstawowej nr 5 w 
Raciborzu-Studziennej zainau-
gurowano nowy rok szkolny 
w pierwszej w województwie 
śląskim szkole z językiem nie-
mieckim jako językiem podtrzy-
mującym tożsamość kulturową i 

etniczną. Lekcje – na razie w kla-
sach pierwszych i drugich – pro-
wadzone będą po polsku i w ję-
zyku niemieckim jako ojczystym. 
Postulowało to lokalne stowarzy-
szenie rodziców i Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego.

Dziękowali 
za plony
OPOLE PÓŁWIEŚ. Mimo te-
gorocznej niesprzyjającej au-
ry rolnicy dziękowali Bogu za 
plony. „Żniwniok” odbył się w 
opolskiej parafii św. Michała na 
Półwsi. Jak podkreśla ks. pra-
łat Tadeusz Słocki – rolnikom 
przyświecały radość, wdzięcz-
ność i dzielenie się, dlatego też 
zorganizowali dożynki, aby po-
dziękować Bogu za chleb co-
dzienny. Po Mszy św. odbył się 
festyn pełen atrakcji kulinar-
nych i artystycznych. Dużym 
powodzeniem cieszyła się lote-
ria fantowa, w której znalazły 
się ciekawe fanty. Głównymi 
nagrodami były: rower górski, 
kosz kryształowy, mikser, kom-
pozycja kwiatowa i tort.

140 lat na Śląsku
LEŚNICA. 9 września w domu 
prowincjalnym Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP 
Niepokalanie Poczętej w 
Leśnicy odbyły się uroczysto-
ści związane z rocznicą 140-lat 
obecności sióstr służebniczek 
na Śląsku. Z tej okazji zosta-
ła odprawiona Msza św., któ-
rej przewodniczył opolski bi-
skup pomocniczy Jan Kopiec, 
i zorganizowano sympozjum. 
Wśród wykładowców znaleź-
li się m.in. bp prof. Jan Kopiec, 
który poruszył problematykę 
państwa i Kościoła na Śląsku 
w XIX i XX wieku, oraz dr 
hab. Leonard Smołka, który 
przedstawił postać założycie-
la służebniczek bł. Edmunda 
Bojanowskiego i początki te-
goż zgromadzenia.

BOGDANOWICE. Parafia 
Świętego Krzyża w Bogdano- 
wicach oraz Urząd Miasta i Gminy 
Głubczyce zorganizowały wspól-
nie gminno-dekanalne dożynki, 
które rozpoczęły się w kościele 
filialnym Matki Bożej Anielskiej 
w Nowej Wsi Głubczyckiej. – 
Dożynki zostały wyznaczone w 
tej wsi ze względu na wielkie za-
angażowanie mieszkańców w po-
głębianiu estetyki wyglądu swojej 
miejscowości, jak i kościoła – wy-
jaśnia ks. Adam Szubka, dziekan 
dekanatu głubczyckiego. Były to 

pierwsze dożynki gminno-deka-
nalne w Nowej Wsi Głubczyckiej 
od niepamiętnych czasów. Po 
uroczystej Eucharystii wręczo-
no odznaczenia „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, ogłoszono wyni-
ki konkursu na najestetyczniej-
szą posesję Gminy Głubczyce 
oraz konkursu na najpiękniejszą 
Koronę Żniwną Gminy Głubczyce 
za 2006 r. W części artystycz-
nej wystąpiły kapela „Lwowska 
Fala” ze Lwowa, zespół „Orfeusz” 
oraz zespoły dziecięce i młodzie-
żowe.

Dożynki w Głubczyckiem

OPOLE. Stadion opolskiej 
Gwardii ma szanse stać się spor-
tową wizytówką Opolszczyzny 
za sprawą ostatnio przeprowa-
dzonych remontów. Na płycie 
stadionu położono nową mura-
wę i tartanową bieżnię. Trzeba 
jeszcze dokończyć budowę za-
plecza i można będzie do Opola 
sprowadzać lekkoatletyczne 
sławy, i to z najwyższej pół-
ki. Oficjalne otwarcie stadionu 
nastąpi 23 września z udzia-

łem wybitnych polskich lekkoat-
letów. Gospodarze stadionu po-
siadają świadectwo dopuszcze-
nia obiektu przez IAAF. Na sta-
dionie Gwardii będą na razie od-
bywać się zawody krajowe, ale 
w przyszłości być może nawet 
rangi międzynarodowej. Zależy 
to od wielu czynników. Póki co, 
dobrze by było, aby coraz więcej 
naszej młodzieży garnęło się do 
lekkiej atletyki, która wciąż po-
zostaje „królową sportu”.

Nareszcie tartan!

7 września na wyremontowanym obiekcie odbył się pierwszy trening
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Zapraszamy na Jarmark Franciszkański
OPOLE. 23 i 24 września na te-
renach wokół kompleksu koś-
cielno-klasztornego francisz-
kanów w Opolu odbędzie się 
Jarmark Franciszkański, podczas 
którego czynne będą stragany, 

bufety, loteria fantowa, koncerty 
i wiele atrakcji. Dochód z impre-
zy zostanie przekazany na dofi-
nansowanie prac konserwator-
skich prowadzonych na terenie 
kościoła.

AYLESFORD. Polacy na Wys- 
pach Brytyjskich pielgrzymowa-
li do sanktuarium w Aylesford 
w Kencie, gdzie w 1251 r. św. 
Szymon Stock miał otrzymać 
słynny karmelitański szkaplerz. 
W Aylesford rodacy oddali cześć 
Maryi Królowej Polski w 50. rocz-
nicę Ślubów Jasnogórskich. 54. 
doroczna pielgrzymka Polskiej 
Misji Katolickiej w Anglii i Walii 

przebiegała pod hasłem „Maryja 
źródłem nadziei dla ubogich”. 
Przewodniczył jej biskup opol-
ski abp Alfons Nossol. Polacy ży-
jący na ziemi brytyjskiej odno-
wili również Śluby Jasnogórskie. 
Był to niezwykle podniosły mo-
ment, szczególnie że uczestni-
czyli w nim także przedstawicie-
le nowej fali emigrantów przy-
byłych na Wyspy.

Arcybiskup w Albionie
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Czwarta rano

KIERUNEK 
WARSZAWA

Ja naprawdę bardzo prze-
praszam, ale zrobiłem to 
niechcący, nic nie wiedząc, 

niczego nie przewidując. 
Otóż tak się nieszczęśliwie 
złożyło, że dokładnie w dniu, 
kiedy tydzień temu już złożo-
ny był w redakcji tekst, w któ-
rym z lekką dozą krytycyzmu 
odniosłem się do niezbyt za-
pełnionego kalendarza zajęć 
pana wicewojewody opol-
skiego, okazało się, że prze-
stał on piastować swe za-
szczytne stanowisko. I został 
powołany do Warszawy – na 
fotel wiceministra skarbu. 

Zapewniam, że to nie 
moja robota i że nawet 

gdybym miał taką władzę, 
to moja życzliwa natura nie 
pozwoliłaby mi nigdy na ta-
kie okrucieństwo. Skazywać 
kogokolwiek na katorżniczą 
pracę w warszawskich mini-
sterstwach – czy można so-
bie wyobrazić bardziej per-
fidną złośliwość? 

Trudno, stało się. Tym-
czasem mamy na tapecie 

bieżących wydarzeń i kon-
trowersji stanowisko pana 
wojewody, który nie widzi 
niczego zdrożnego w tym, że 
wojewoda wrocławski chce 
ominąć tranzytem miejsco-
wości Dolnego Śląska i puścić 
ruch tirów z A4 w kierunku 
Warszawy przez nasze wo-
jewództwo. Argumentacja z 
grubsza biorąc jest taka, że 
nic strasznego się nie stanie. 
Pytanie najprostsze i zasadni-
cze: w takim razie dlaczego 
wojewoda dolnośląski nie 
chce tego ruchu u siebie? 

Raczej wiadomo – dla-
czego. Dziwi więc po-

stawa naszego wojewody, 
który broni racji wojewody 
wrocławskiego, stawiając je 
ponad racjami mieszkańców 
naszego województwa. Czy 
dlatego, że jesteśmy mniejsi, 
mamy zawsze siedzieć cicho 
i zgadzać się na wszystko?

PIOTR ZABRZAŃSKI

Studium Muzyki Kościelnej
w Opolu otrzymało w darze
trzy cenne instrumenty
od Hochschule für die Katcholische 
Kirchenmusik und Musikpädagogik 
w Regensburgu (Ratyzbonie).

Dwa lata temu gościem jubi-
leuszu 30-lecia Studium Muzyki 
Kościelnej był ówczesny rektor 
ratyzbońskiej uczelni prof. Martin 
Kell. Od tamtego czasu współpra-
ca obu ośrodków zaczęła się roz-
wijać. – Owocami tej współpra-
cy były m.in. kursy mistrzowskie 
improwizacji organowej, prowa-
dzone w naszym Studium przez 
gości z Regensburga – mówi ks. 
dr Grzegorz Poźniak, kierownik 
SMK w Opolu. Szkoła ratyzboń-
ska zaoferowała również pomoc 
materialną w postaci instrumen-
tów. W czerwcu br. ks. Grze-
gorz Poźniak wraz z ks. Piotrem 
Tarlinskim złożyli wizytę w Re-
gensburgu, podczas której wła-
dze tamtejszej uczelni zaofero-
wały trzy instrumenty. – Po wy-
mianie listów pomiędzy władza-
mi ratyzbońskiej uczelni a wika-
riuszem generalnym ks. prof. Hel-
mutem Sobeczką przystąpiliśmy 
do zorganizowania całego przed-
sięwzięcia – mówi ks. Poźniak.

– Translokacji organów pod-
jęły się dwie firmy z Opolszczy-

zny: „Kamerton” Witolda i Wie-
sławy Jeleniów z Olszyny i „Or-
ganmistrzostwo” Henryka Hobe-
ra z Olesna – wyjaśnia ks. Grze-
gorz Poźniak. Instrumenty przy-
wieziono do Opola w drugiej po-
łowie lipca. – Obecnie zamon-
towane zostały dziewięciogłoso-
we organy mechaniczne w SMK, 
które będą służyły dydaktyce, 
oraz dwudziestodwugłosowe or-
gany elektryczno-pneumatycz-
ne w kościele seminaryjno-aka-
demickim. W tej chwili przygo-
towywany jest prospekt dla te-
go instrumentu – mówi 
ks. Grzegorz Poźniak. 
W najbliższym czasie 
rozpocznie się montaż 
trzeciego instrumentu. 
Są to piętnastogłoso-
we organy mechanicz-
ne przeznaczone w za-
myśle jako instrument 
koncertowy do auli Mu-
zeum Diecezjalnego. – 
Przy okazji montażu no-
wych organów, Studium 
Muzyki Kościelnej, dzię-
ki zaangażowaniu ks. prałata Al-
berta Glaesera, wzbogaciło się o 
nowe pomieszczenia i substancję 
muzyczno-dydaktyczną – dodaje 
ks. Grzegorz Poźniak.

Na tym nie kończy się współ-
praca opolskiego 
SMK z ratyzbońską 
uczelnią. W listopa-
dzie w Opolu gościć 
będzie prof. Stefan Ba-
ier, który poprowa-
dzi kurs inerpretacji 
współczesnej lite-
ratury organowej 
oraz będzie kon-
certował w jed-

nym z opolskich koś-
ciołów. Warto nadmie-
nić także, że tegoroczna 
absolwentka Studium 
Muzyki Kościelnej zda-
ła egzaminy wstępne do 
ratyzbońskiej uczelni, 
gdzie kontynuować bę-
dzie dalszą naukę.

– Uczelnia z Regens-
burga planuje przeka-
zanie nam kolejnych in-
strumentów. Nowe or-

gany umożliwiają naszym ucz-
niom kontakt z prawdziwym 
instrumentem. Do tej pory bo-
wiem szkoła wyposażona była 
w instrumenty elektroniczne – 
mówi ks. Poźniak. Z

Dar dla Studium Muzyki Kościelnej 

Nowe instrumenty

wojewoda wrocławski chce 
ominąć tranzytem miejsco-
wości Dolnego Śląska i puścić 
ominąć tranzytem miejsco-
wości Dolnego Śląska i puścić 
ominąć tranzytem miejsco-

ruch tirów z A4 w kierunku 
Warszawy przez nasze wo-
jewództwo. Argumentacja z 
grubsza biorąc jest taka, że 
nic strasznego się nie stanie. 
Pytanie najprostsze i zasadni-
cze: w takim razie dlaczego 
wojewoda dolnośląski nie 

aczej wiadomo – dla-
czego. Dziwi więc po-

stawa naszego wojewody, 
który broni racji wojewody 
wrocławskiego, stawiając je 
ponad racjami mieszkańców 
naszego województwa. Czy 
dlatego, że jesteśmy mniejsi, 
mamy zawsze siedzieć cicho 

PIOTR ZABRZAŃSKI

sięwzięcia – mówi ks. Poźniak.
– Translokacji organów pod-

jęły się dwie firmy z Opolszczy-

praca opolskiego 
SMK z ratyzbońską 
uczelnią. W listopa-
dzie w Opolu gościć 
będzie prof. Stefan Ba-
ier, który poprowa-
dzi kurs inerpretacji 
współczesnej lite-
ratury organowej 
oraz będzie kon-
certował w jed-

Nowe organy 
umożliwią 
uczniom kontakt 
z prawdziwym 
instrumentem

Poniżej:
Prof. Alfred 
Bączkowicz 
prezentuje nowy 
instrument
w SMK
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Wprzyszłym roku 
Pony Express być 
może dotrze już 
do Wielkopolski – 

zapowiada Lothar König, szef 
polskiego Pony Express, właś-
ciciel „Western Ranch” – go-
spodarstwa agroturystycznego 
i hodowli koni w Większycach 
Nowym Dworze koło Kędzie-
rzyna-Koźla. W tym roku był już 
nawet skromny jubileusz – Pony 
Express jeździ w Polsce od pię-
ciu lat, oczywiście raz do roku. 
Pięć lat temu jeźdźcy w czer-
wonych koszulach, żółtych ban-
danach i scyzorykach przy boku 
wieźli pocztę na terenie Polski 

przez 40 kilometrów, a w tym 
roku w akcję powtarzania le-
gendarnych wyczynów amery-
kańskich jeźdźców pocztowych 
(patrz historia Pony Express 
obok) zaangażowanych było już 
19 jeźdźców, którzy pokonali ze 
specjalnie opieczętowanymi li-
stami 200 kilometrów. 

2500 kilometrów 
na końskim grzbiecie
Czesi wymyślili i organizu-

ją współczesne europejskie Po-
ny Express już od 28 lat. W tym 
roku trasa poczty konnej obję-
ła 5 krajów: Niemcy, Czechy, Pol-

skę, Słowację i Austrię, 
a jej długość osiągnę-
ła 2 i pół tysiąca kilo-
metrów. Wystartowała 
w Haren w Górnej Saksonii, tuż 
przy granicy holenderskiej, na-
stępnie trasa przez Berlin wiod-
ła do Pragi, gdzie patrole pocz-
towe rozdzieliły się na dwa szla-
ki: jeden na południe Czech, 
drugi w stronę Polski. Szlak pół-
nocny rozwidlał się następnie w 
stronę Słowacji, wiodąc aż do 
Koszyc. Wcześniej jednak nastą-
piło jeszcze jedno rozgałęzienie 
– jego celem stał się Wiedeń. 
– Przejęliśmy pocztę od Cze-
chów na przejściu granicznym 

Katerinky– Pilszcz krót-
ko przed szóstą rano 
– informuje Lothar Kö-
nig. Tam po sprawdze-

niu i przeliczeniu przesyłek po-
cztę przejął pierwszy polski pa-
trol Pony Express.

Polnymi drogami, 
lasami, do celu 
wciąż gna!
Jeźdźcy przekazywali sobie 

pocztę mniej więcej co 20 kilo-
metrów. Średnio taki dystans po-
konywali w dwie godziny. – Raz 
galopem, raz kłusem, ale to nie 
były zawody, nie chcieliśmy forso-
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Lothar König 
przejmuje pocztę

Pony Express w Polsce

Post office Większyce
Oto pochwała 

poczty prawdziwej. 
Miliardy SMS-ów i e-maili 
nigdy nie osiągną tej siły 
uczuć, powiewu przygody 

i szyku, jaki niesie ze sobą 
poczta konna! 

tekst
ANDRZEJ KERNER

zdjęcia
ANNA ŚLĘCZEK

„Gazeta Lokalna”
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wać ani jeźdź-
ców, ani koni 
– mówi König. 
Zanim jeźdź-

cy wyruszyli w trasę z pocz-
tą, wcześniej musieli przygoto-
wać trasy, przetrenować prze-
jazdy. Wiodły one bowiem po-
lnymi drogami, leśnymi ścież-
kami, a pamiętać wciąż trze-
ba, że Pony Express nie zna wy-
tchnienia, jego konni pocztmi-
strze pokonują szlak także no-
cą. Dla bezpieczeństwa patro-
le są więc co najmniej dwuoso-
bowe (i dwukonne, rzecz jasna). 
Choć z pewnością na współcze-
snych naśladowców Buffalo Billa 
nie czyhają takie niebezpieczeń-
stwa jak w czasach wojny sece-
syjnej, dzicy Indianie i zawodo-
wi rewolwerowcy, to jednak za-
sadę bezpieczeństwa przesyłek 

zachowano. Urodziwej amazon-
ce Darii Weiss z Pietni towarzy-
szyło nawet jeźdźców dwóch! 
Dla bezpieczeństwa, rzecz ja-
sna. Patrole zmieniały się ko-
lejno w Baborowie, Zakrzowie, 
Większycach Nowym Dworze, 
Pietni, Przysieczy, Opolu Bierko-
wicach, Zawadzie, w lesie pod 
Murowem – by wreszcie dotrzeć 
do celu przeznaczenia, którym 
był „Buffalo Ranch” w Dąbrów-
ce Dolnej koło Pokoju. 20 mi-
nut przed planowanym czasem, 
o godzinie 2 minut 10 (w nocy), 
ostatni patrol przekazał sakwy 
z pocztą szefowi Polish Pony 
Express Team, ten znów wszyst-
ko przeliczył i sprawdził, by na-
stępnego dnia rankiem powie-
rzyć przesyłki tradycyjnej po-
czcie. W samych Większycach 
Nowym Dworze na ranczu szefa, 
które jest jak dotąd jedynym w 
Polsce punktem pocztowym Po-
ny Express, ostemplowano 300 
listów i pocztówek! 

Żałuję

Żałuję, że nie wiedzia-
łem wcześniej, iż z nieodle-
głych Większyc mogłem wy-
ekspediować listy, które w 

świat ponieśliby ludzie, konie, 
a potem bardziej współczes-
ne środki transportu poczto-
wego. Nic bardziej romantycz-
nego, nic bardziej intrygujące-
go, budzącego ducha przygo-
dy, rozbudzającego wyobraź-
nię, niż otrzymać list ze stemp-
lem Pony Express. Tęsknota za 
światem komunikacji wolniej-

szej, ale bardziej naturalnej 
spowodowała ten tekst. Choć 
kto wie, może fakt (z którego 
wcześniej nie zdawałem sobie 
sprawy), że wśród 183 jeźdź-
ców XIX-wiecznego Pony Ex-
press na pozycji 128 zareje-
strowany był niejaki John Philip 
Koerner, też miał jakieś swoje 
ukryte znaczenie.  

PONY EXPRESS
Ekspresowa poczta konna, która łączyła wschód i zachód Ameryki Północnej w la-
tach 1860–61. 183 jeźdźców – wśród nich słynny Buffalo Bill – kursowało dniem 
i nocą przez wszystkie pory roku między St. Joseph w Missouri a Sacramento w 
Kalifornii. To odległość 2000 mil (ponad 3200 kilometrów), które Pony Express 
pokonywała przeciętnie w dziesięć dni. Rekord szybkości dostawy pobili konni 
jeźdźcy, doręczając inauguracyjne przemówienie prezydenta Abrahama Lincolna 
ze wschodu na zachód kontynentu w 7 dni i 17 godzin. Konie zmieniano przecięt-
nie co 10–15 mil, natomiast jeźdźcy zmieniali się co 75–100 mil. Najdłuższa trasa 
jednego jeźdźca wyniosła 370 mil – prawie 600 km. Średnia prędkość poczty kon-
nej: 10 mil na godzinę (17 km/h). Trasa była nie tylko trudna, ale i niebezpieczna 
(czy dlatego w ogłoszeniu o poszukiwaniu chętnych do jazdy w Pony Express pre-
ferowano sieroty?). W ciągu ponad półtora roku działalności zginął jednak tylko 
jeden jeździec. W Pony Express zarabiało się 25 dolarów tygodniowo. Początkowo 
przesyłka o wadze pół uncji kosztowała 5 dolarów, pod koniec działalności – 1 do-
lara. Pony Express rozwiązano w momencie uruchomienia telegrafu.



Pony Express w Polsce

Post office Większyce

Obok: Daria Weiss z Pietni i Darek 
Pyszka z Pociękarbia przed 

wyruszeniem w trasę
Na dole od lewej: Post Office Pony 

Express w oczekiwaniu na patrol 
pocztowy.

Ruszyli!

Stemplowanie 
poczty
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Perełki Słowa 

RELIGIA I WIARA

Setnik wysłał do Jezusa 
przyjaciół z prośbą: Panie, 
nie trudź się, bo nie jestem 
godzien, abyś wszedł pod 
dach mój. I dlatego ja 
sam nie uważałem się za 
godnego przyjść do Ciebie. 
Lecz powiedz słowo, a mój 
sługa będzie uzdrowiony 
(Łk 7,6–7).

Słowa te powta-
rzamy w cza-
sie każdej Mszy 
– nieco inaczej, 
tak jak zapisał je 
Mateusz: „Panie, 

nie jestem godzien, abyś 
wszedł pod dach mój”. Te 
różnice relacji są znamienne 
– świadczą o autentyczności 
świadków. Żaden z nich nie 
miał dyktafonu, nawet nie 
notował. I nie uzgadniali, 
ani nie poprawiali po latach 
swoich zapisów. Szczegóły 
umykają uwadze, ale istota 
pozostaje. W tym wydarze-
niu najważniejsza jest wia-
ra rzymskiego oficera – wia-
ra, choć przecie jego reli-
gia była inna. Inna religia 
– to znaczy nie tylko inne 
imię Boga, ale zupełnie inne 
wyobrażenia o Najwyższym. 
Dla Rzymianina bogów było 
wielu – z Jowiszem na cze-
le. Ale przecie wielu z nich, 
zwłaszcza ci, którzy zetknęli 
się z religią monoteistyczną, 
czuli w głębi duszy, że to nie 
ich rzymski Panteon czy gre-
cki Olimp są prawdziwe, a 
prosta wiara Hebrajczyków 
bliższa jest prawdy. Tylko 
bliższa, bo w końcu czło-
wiek nie jest w stanie my-
ślą ogarnąć Boga. Z tej wia-
ry setnika wyrastała poko-
ra wobec Boga: Nie jestem 
godzien – mówi. To nie sa-
ma religia – ale wiara i poko-
ra otwierają przed człowie-
kiem skarbiec Bożej potęgi i 
dobroci. W Kafarnaum było 
wielu wyznawców prawdzi-
wej religii, cud uprosił poga-
nin. O nim Jezus powiedział: 
Tak wielkiej wiary nie znala-
złem nawet w Izraelu.

KS. TOMASZ HORAK

Chórzyści diecezji opolskiej
już po raz trzydziesty odbyli 
swoją pielgrzymkę. Wdzięczność 
ich organizatorowi ks. Jerzemu 
Kowolikowi dobrze było widać
i słychać w sobotni wieczór
w bazylice św. Anny.

Burzę braw zebrał ks. rad-
ca Jerzy Kowolik po zakończe-
niu oratorium „Chrystus” w wy-
konaniu solistów Opery Śląskiej 
oraz chóru mieszanego i orkie-
stry „Symphonia rusticana” z Na-
częsławic. Ks. Kowolik to anima-
tor życia muzycznego, twórca na-
częsławickiej orkiestry symfonicz-
nej i chóru, dyrygent i kompozy-
tor – i chyba właśnie za niezwy-
kła sumę tych wszystkich twór-

czych działań nagrodzi-
li go zgromadzeni w an-
nogórskiej bazylice słu-
chacze, głównie uczest-
nicy pielgrzymki chórów. 
Oratorium „Chrystus” 
jest jego dziełem, powstałym w 
roku 2004. Teksty do 10-częścio-
wego oratorium zaczerpnięte zo-
stały z Ewangelii, psalmów, hym-
nów brewiarzowych, poezji R. 
Brandstaettera, pieśni nabożnych 
i hymnów: Stabat Mater oraz Te 
Deum. – Zamiar napisania utwo-
ru muzycznego o Chrystusie po-
wstał wiele lat temu. Wybrałem 
formę oratorium, jego celem jest 
pobudzać słuchacza do zastana-
wiania się nad osobą Chrystusa, 
Syna Bożego, przyczynić się do 
pogłębienia wiary, wręcz zachęcić 
do naśladowania Chrystusa – tłu-

maczy ks. Kowolik. Czte-
ry głosy solowe w orato-
rium „Chrystus” to artyści 
Opery Śląskiej: Aleksan-
dra Szafir (sopran), Mag-
da Spytek (alt), Jan Balla-

rin (tenor) i Jarosław Kitala (bas). 
Koncert oratoryjny poświęcony 
był w szczególności jubileuszo-
wi trzydziestolecia pielgrzymo-
wania miłośników muzyki i śpie-
wu kościelnego na Górę Świę-
tej Anny oraz przypadającemu w 
tym roku jubileuszowi 350-lecia 
przybycia tu franciszkanów. AK

W niedzielę Mszy św. dla chórzystów 
i muzyków kościelnych przewodniczył 
bp Jan Kopiec. Podczas tej Mszy 
zgromadzone na Górze Świętej Anny 
chóry wykonały Mszę nr 7 F-dur
W. E. Horaka (1800–1871).

XXX pielgrzymka chórów

Oratorium na jubileusz

Diecezjalne Radio Plus Opole 
zaprasza przed radioodbior-

niki do wysłuchania audycji z cy-
klu „Puls Regionu”. Po wakacyj-
nej przerwie dziennikarze diece-
zjalnej rozgłośni Sebastian Pelc 
i Artur Pieczarka wyruszyli w te-
ren, aby przedstawiać kolejne pa-
rafie naszej diecezji. Ich zdaniem, 
program powstał, aby zaprezen-
tować codzienne i świąteczne ży-
cie parafialne oraz ciekawych lu-
dzi mieszkających na jej terenie.

Począwszy od 25 września, 
od poniedziałku do piątku o 
godz. 12.35 i 17.15 oraz w piąt-
ki o godz. 20.00, prezentowa-
ne będą parafie: Długomiłowice 

(25–29 września), Żywocice (2–6 
października), Osowiec (9–13 
października), Biedrzychowice 
(16–20 października) oraz prob-
lematyka misyjna w ramach Ty-
godnia Misyjnego (23–28 paź-
dziernika).

Reporterzy Radia Plus zapra-
szają do współpracy i czekają  
na opinie w sprawie programu i 
informacje z terenu o swoich pa-
rafiach. Więcej na stronie inter-
netowej www.rdo.pl Z

Radio diecezji opolskiej zaprasza na

Puls Regionu

Oratorium 
„Chrystus”
w bazylice
św. Anny
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Nakładem Muzeum Piastów Śląskich 
w Brzegu ukazał się drukiem bardzo 
ciekawy album o Brzegu */.

Książeczka liczy sześćdzie-
siąt stron i przedsta-
wia zwięźle opisaną hi-
storię jednego z naj-
starszych i najważ-
niejszych miast ślą-
skich. Brzeg lokowa-
ny na prawie średz-
kim w 1247/48 r. stał 
się w 1311 r. sto-
licą osobnego księ-
stwa. Od 1342 r. był 
już rezydencją ksią-
żęcą i pozostał nią aż do wygaś-
nięcia dynastii w XVII w. To właś-
nie w Brzegu pojawiła się po 
raz pierwszy nazwa „Piastowie” 
dla określenia królewsko-książę-
cego rodu, którą spopularyzo-
wał Adam Naruszewicz. Więcej 
ciekawostek z życia książęcego 
miasta i piastowskiego dworu 
znaleźć można w tekście opra-

cowanym przez Annę Techmań-
ską i Małgorzatę Młynarską.

Niezaprzeczalnym walorem 
książki jest tekst tłumaczony 
na języki angielski i niemiecki, 
wzbogacony starymi rycinami i 

pocztówkami oraz pięknymi 
fotografiami wykona-
nymi przez Andrze-
ja Nowaka. Książkę 
zredagował i fundu-
sze do jej powstania 
zebrał Paweł Kozerski, 
człowiek instytucja, dy-
rektor brzeskiego mu-
zeum. Natomiast o sta-
ranne wydanie publika-
cji postarało się opolskie 

Wydawnictwo MS.
Książeczkę można zakupić w 

brzeskim Muzeum Piastów Ślą-
skich i w sklepie „Kolekcjoner” w 
Opolu przy ul. Ozimskiej 17 A. 
 WI

Anna Techmańska, Małgorzata 
Młynarska, Brzeg – stolica śląskich 
Piastów, Brzeg 2006.
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Zapraszamy Wśród książek

O piastowskim 
Brzegu

  NA DZIEŃ JEDNOŚCI
Katolicka Odnowa w Duchu 
Świętym Diecezji Opolskiej 
zaprasza na swój Dzień 
Jedności, który w tym roku bę-
dzie miał formę pieszej piel-
grzymki na Górę Świętej Anny. 
Pielgrzymka wyruszy w sobo-
tę 23 WRZEŚNIA o godz. 9.00 
z kościoła św. Eugeniusza w 
Kędzierzynie-Koźlu. Do przej-
ścia będzie około 15 km, 
głównie przez lasy i pola, z 
przystankami na modlitwę i 
katechezę. O godz. 15.00 pla-
nowana jest Msza św. w bazy-
lice, a około godz. 17.00 og-
nisko z pieczeniem kiełbasy, 
śpiewem i radością. Powrót do 
Kędzierzyna wieczorem auto-
karami. Organizatorzy zapra-
szają wszystkich – nie tylko 
związanych z ruchem Odnowy 
– rodziny, przyjaciół, parafian. 
Szczegóły na stronie interne-
towej: http://www.odnowa.
opole.pl/.

  NA KONCERT 
IV FESTIWALU 
IM. M. BROSIGA

24 WRZEŚNIA o godz. 17.00 w 
paczkowskim parku przy ul. 
Wojska Polskiego odbędzie 
się przedostatni koncert w 
ramach IV Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej im. 
Moritza Brosiga „Muzyka po-
nad podziałami”, w którym wy-
stąpi orkiestra dęta Zakładów 
Cementowo-Wapienniczych 
„Górażdże” pod dyr. Zygfryda 
Marczuka. Zostaną wykonane 
utwory M. Brosiga, wiązanki 
muzyki popularnej, filmowej, 
jazzowej i folkowej.

  NA DOŻYNKI 
    DIECEZJALNE
W niedzielę 24 września na 
Górze Świętej Anny odbędą się 
diecezjalne dożynki. Parafial-
ne i dekanalne delegacje będą 
gromadzić się przed wejściem 
do groty o godz. 9.30. O 10.15 
rozpocznie się Msza św. cele-
browana przez księdza bisku-
pa. W tym roku uroczystość 
przygotowuje dekanat Strzel-
ce Opolskie. Uroczystość do-
żynkowa rozpocznie się religij-
no-poetyckim wprowadzeniem 
przygotowanym przez zespół 
„Na chwila”. Pieśni wykony-

wać będzie chór parafii św. 
Wawrzyńca w Strzelcach Opol-
skich pod dyr. Tadeusza Ga-
łuszki, śpiewom będą towa-
rzyszyć połączone orkiestry z 
dekanatu strzeleckiego. Staro-
stami będą Małgorzata Ande-
rwald z Kadłuba i Marcin Kor-
dzik z Dolnej. Wszystkich chcą-
cych dziękować za dar chle-
ba zaprasza diecezjalny dusz-
pasterz rolników ks. radca Hu-
bert Janowski.

  DO WINOWA

Maryjny Ruch Szensztacki za-
prasza wszystkich czcicie-
li Matki Bożej na Diecezjalny 
Dzień Przymierza pod hasłem: 
„Totus Tuus – by nieść nadzie-
ję…”, który odbędzie się w 
niedzielę 1 PAŹDZIERNIKA w sank-
tuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej w Winowie koło 
Opola. W programie:
godz. 12.00 – Eucharystia i 
spotkanie we wspólnocie (po-
siłek);
godz. 14.00 – konferencja i 
świadectwa;
godz. 15.00 – nabożeństwo – 
Różaniec (przejście do sanktu-
arium, odnowienie przymierza 
miłości z Matką Bożą Trzykroć 
Przedziwną, błogosławień-
stwo i rozesłanie).

  DO BETANII
Siostry Służebniczki NMP za-
praszają na dni skupienia do 
Betanii (Leśnica koło Góry 
Świętej Anny) w dniach od 
6 do 8 października wszyst-
kie licealistki i studentki. 
Temat spotkania: „Szczęśliwi 
czystego serca”. Informacje: 
S.M. Dalmacja, S.M. Dawida, 
tel. 077 404 83 30, e-ma-
il: betania@sluzebniczki.
pl www.sluzebniczki.pl. 
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wia zwięźle opisaną hi-
storię jednego z naj-
starszych i najważ-
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pocztówkami oraz pięknymi 

ja Nowaka. Książkę 
zredagował i fundu-
sze do jej powstania 
zebrał Paweł Kozerski, 
człowiek instytucja, dy-
rektor brzeskiego mu-
zeum. Natomiast o sta-
ranne wydanie publika-
cji postarało się opolskie 

Mapa gospodarstw agrotury-
stycznych Śląska Opolskiego 
może przydać się każdemu.

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Opolskiego, Związek 
Śląskich Rolników oraz Opol-
ska Regionalna Organizacja Tu-
rystyczna są wydawcami mapy 
agroturystycznej Śląska Opol-
skiego. Nigdy nie wiadomo, kie-
dy taka mapa może 
się przydać w gospo-
darstwie domowym 
(zwłaszcza miej-
skim). A nuż wczes-
nym sobotnim 
wczesnojesiennym 
rankiem przyjdzie 
nam nagle ocho-
ta, by spędzić dwa 
dni w atmosferze 

swojskiej, naturalnej i pełnej siel-
skich rozkoszy? Wtedy bez takiej 
mapy ani rusz. A przecież może 
się ona przydać także w chwilach 
nawet bardziej zasadniczych: np. 
przed planowaniem rodzinnego 
wypoczynku letniego (tu prze-
praszam za stres wywołany przy-
wołaniem niedawnych jeszcze 
wakacji). W każdym razie ma-
pa jest pożyteczna. Jest też ład-
na. A znajdzie na niej Czytelnik 

nie tylko gospodar-
stwa agroturystyczne 
(których szczegółowy 
opis znajduje się na re-
wersie mapy), ale także 
znaki zabytków, atrakcji 
turystycznych oraz rocz-
ny kalendarz imprez kul-
turalnych w wojewódz-
twie opolskim.  A.

Agroturystyka na Śląsku Opolskim

Pożyteczna mapa

dy taka mapa może 
się przydać w gospo-
darstwie domowym 
(zwłaszcza miej-
skim). A nuż wczes-
nym sobotnim 
wczesnojesiennym 
rankiem przyjdzie 

na. A znajdzie na niej Czytelnik 

(których szczegółowy 
opis znajduje się na re-
wersie mapy), ale także 
znaki zabytków, atrakcji 
turystycznych oraz rocz-
ny kalendarz imprez kul-
turalnych w wojewódz-
twie opolskim.  
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PANORAMA PARAFII 
Panorama parafii św. Elżbiety w Nysie

Przed jubileuszem
U nyskich franciszkanów 
trwają przygotowania 
do rozpoczęcia roku 
jubileuszu 800-lecia 
narodzin św. Elżbiety – 
patronki parafii, kościoła 
i klasztoru. Jubileusz 
rozpocznie się  
19 listopada z udziałem 
Ojca Prowincjała.

W skład parafii wcho-
dzą – oprócz osiedla Pod-
zamcze i dawnej dzielni-
cy Rochus – wioski: Regu-
lice i Sękowice. Mieszkań-
cy obu filii troszczą się o 
swoje kościoły. Świadczą 
o tym niedawno przepro-
wadzone remonty. Przy 
kościele klasztornym sta-
le trwają prace. Ostatnio 
wyremontowano stojącą 
przed kościołem kaplicę 
św. Rocha i dachy bocz-
nej kaplicy. W następnej 
kolejności czeka remont 
dachu kościoła.

Różaniec  
i koronka
Póki co toczy się tam 

codzienne duszpaster-
stwo. Na szczególną uwa-
gę zasługują procesje ró-
żańcowe odbywające się 
każdego 13. dnia miesią-
ca od maja do listopada. 
Zawsze procesja podąża 
inną trasą. – Wprowadzi-
liśmy też kult Bożego Mi-
łosierdzia. Z tej racji spro-
wadziliśmy relikwie św. 
Faustyny i obraz Pana Je-
zusa Miłosiernego – wy-
jaśnia proboszcz o. Fau-
styn Zatoka. Codziennie 
odmawiana jest Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, a 
czciciele mają swoją Mszę 

św. w każdy trzeci piątek 
miesiąca.

Pielgrzymują

Prężnie działa parafial-
ny zespół Caritas, który 
pomaga ubogim i czyn-
nie uczestniczy w orga-
nizowaniu festynów para-
fialnych, z których dochód 
przeznaczany jest na ce-
le charytatywne. Ponad-
to żywotne są inne gru-
py parafialne, jak liturgicz-
na służba ołtarza, Dzieci 
Maryi, Franciszkański Za-
kon Świeckich, róże ró-
żańcowe, młodzież fran-
ciszkańska, grupa neoka-
techumenalna i rada dusz-
pasterska. Wysoki poziom 
prezentuje chór parafial-
ny „Fraternitas”, którym 
kieruje Bronisława Kozu-
bek-Trela. Podczas ostat-
nich wakacji z powodze-
niem odbył tournée po Ba-
warii. Parafianie nie stro-
nią od pielgrzymek. W 
tym roku byli już w Rzy-
mie, a w najbliższych tygo-
dniach udadzą się do Fati-
my. Nawiedzają również 
krajowe sanktuaria. Co ro-
ku wyruszają też pieszo 

na Jasną Górę jako „fran-
ciszkańska jedynka czer-
wona”. – W przyszłym ro-
ku chcemy wybrać się do 
grobu św. Elżbiety – mówi 
o. Faustyn.

Służyć drugiemu

Franciszkanie otaczają 
troską dzieci i młodzież 
w Ośrodku Wychowaw-
czym, Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowaw-
czym im. ks. Jana Twar-
dowskiego, Domu Pomo-
cy Społecznej i Zespole 
Szkół Sportowych. – Ja-
ko franciszkanie pragnie-
my dotrzeć do osób naj-
bardziej potrzebujących. 
Wokół nas jest tylu ludzi 
wewnętrznie rozbitych i 
trzeba do nich podcho-
dzić indywidualnie. Każ-
dy człowiek powinien po-
czuć, że jest potrzebny, 
ważny i ma swoje miejsce 
we wspólnocie Kościoła – 
mówi o. Faustyn. Z myślą 
o tym tworzona jest rów-
nież świetlica dla dzieci z 
rodzin najbardziej potrze-
bujących pomocy oraz bi-
blioteka parafialna. 

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

O. FAUSTYN 
ZATOKA OFM 

Święcenia kapłańskie przy-
jął 18 maja 1991 r. we 
Wrocławiu. Pracował dusz-
pastersko w następują-
cych placówkach fran-
ciszkańskich: parafia św. 
Paschalisa w Raciborzu 
Płoni (1991–1996), sank-
tuarium na Górze Świętej 
Anny (1996–1997) i 
Wrocław (1997–2003). Od 
2003 r. jest proboszczem 
w Nysie.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Od trzech lat działa przy naszej parafii 
Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie 
„Fraternia”, skupiające studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. 
Spotykamy się dwa razy w tygodniu. W każ-
dy wtorek spotkania mają charakter forma-
cyjny z wykładem, dyskusją i modlitwą. We 
czwartki natomiast spotykamy się na Mszy 
św., podczas której jest okazja do stawiania 
pytań i dawania świadectwa na temat usły-
szanego podczas liturgii Słowa Bożego. W ra-
mach tego duszpasterstwa prowadzimy rów-
nież w Wielkim Poście rekolekcje dla studen-
tów oraz Akademicką Drogę Krzyżową ulica-
mi miasta, w której każdego roku uczestni-
czy ponad dwieście osób. Drogę Krzyżową 
kończymy w kościele Świętych Piotra i Pawła 
adoracją krzyża i Bożego Grobu. Z nowym 
rokiem akademickim, który przed nami, za-
praszamy nyskich studentów w progi na-
szego duszpasterstwa. Zapraszam również 
na „Transitus” – nabożeństwo przejścia św. 
Franciszka z ziemi do Boga, które rozpocznie 
się 3 października o godz. 18.00 Mszą św.
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Kościół 
i klasztor 

franciszkanów 
św. Elżbiety 
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