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Takich tłumów Kamień 
Śląski dawno nie wi-

dział. Czy tysiące wiernych 
bardziej przyciągnął św. 
Jacek czy jubileusze nasze-
go Arcybiskupa? Zbędne 
rozważania – było to po 
prostu wielkie święto wia-
ry ludzi tej ziemi. Przez 
wieki karmionej życiem, 
słowami i posługą ludzi 
Kościoła. Od sławnego 
Jacka z rodu Odrowążów 
po obdarzanego po-
wszechnie szacunkiem i 
– w takich chwilach wolno 
chyba nie bać się wielkich 
słów – miłością arcybisku-
pa Alfonsa Nossola. I do-
dam jeszcze – poczuciem 
dumy, że mamy takiego 
pasterza.  

ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia

Tegoroczny odpust św. Jacka
był wyjątkowy z kilku powodów.

Pierwszym powodem jest 
750. rocznica śmierci św. Jacka. 
Drugim – jubileusze abp. Alfon-
sa Nossola (75. rocznica urodzin, 
50 lat kapłaństwa, 30 lat sakry bi-
skupiej). Odpust w Kamieniu stał 
się radosnym dniem wdzięczno-
ści za jego służbę dla diecezji 
opolskiej. – Frekwencja jest re-
kordowa, liczę spokojnie, że jest 
kilkanaście tysięcy uczestników – 
ocenił kustosz sanktuarium, ks. 
Erwin Mateja. Obchody odpusto-
we trwały już od piątku 17 sierp-
nia – dnia liturgicznego wspo-
mnienia Świętego z Kamienia. W 
pierwszym dniu Mszy św. w koś-
ciele parafialnym i procesji prze-
wodniczył bp Jan Wieczorek, or-
dynariusz diecezji gliwickiej. W 
sobotę Mszę św., nieszpory i pro-
cesję z Najświętszym Sakramen-
tem z kościoła do kaplicy za-
mkowej poprowadził bp Jan Ko-
piec. W niedzielę Sumę odpusto-
wą przed sanktuarium – w kon-
celebrze z wszystkimi opolskimi 
biskupami pomocniczymi i kilku-

dziesięcioma kapłanami 
– odprawił ksiądz arcy-
biskup. Powiedział tyl-
ko jedno zdanie przed 
Confiteor: „Niech święty 
Jacek, syn świętego Do-
minika, sprawi, byśmy 
nauczyli się, jak zamie-
niać prawdę Ewangelii 
w ludzką miłość z głę-
bokością nieba”. Kazanie o „sza-
leństwie posłania Jacka i jego to-
warzyszy z Rzymu na ówczes-
ne krańce świata” wygłosił prze-

or klasztoru dominika-
nów z Wrocławia o. An-
drzej Konopka OP, któ-
ry przybył do Kamienia 
wraz z reprezentantami 
klasztorów dominikań-
skich z całej Polski. Na 
koniec Mszy św. bp Jan 
Bagiński, składając Jubi-
latowi życzenia zdrowia 

i błogosławieństwa, zaintonował 
„Sto lat”, ochoczo podjęte przez 
rzeszę zgromadzonych. 

ANDRZEJ KERNER

Jubileuszowy odpust w Kamieniu Śląskim

Święty Jacek i Arcybiskup

Abp Alfons 
Nossol przyjmuje 
życzenia. 
Z prawej 
relikwiarze 
z relikwiami 
św. Jacka 
i bł. Czesława

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii

w KUJAKOWICACH GÓRNYCH 
PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA

  Reportaż O FRANCISZKAŃSKICH 
ZABYTKACH W GŁOGÓWKU

Radość i łzy wzruszenia towarzyszyły uro-
czystości poświęcenia odbudowanego 

kościoła św. Anny w Czarnowąsach. W drugą 
rocznicę tragicznego pożaru, który do koń-
ca strawił zabytkową, drewnianą świątynię, 
abp Alfons Nossol, w niedzielę 19 sierpnia 
2007 roku, dokonał uroczystego poświęce-
nia nowego kościoła, odbudowanego – jak 
powiedział arcybiskup – potęgą entuzjazmu 
i żarliwą miłością do kościoła parafian, pro-
boszcza ks. Piotra Pierończka i przyjaciół 
wspomagających to dzieło. – Słusznie obra-
liście praktyczną drogę zbudowania kościoła, 
która pomogła wam pamięć  wieków zacho-
wać we współczesnej technologii. Stokrotnie 
dziękuję w imieniu całego Śląska Opolskiego 

za ten wielki dar. To co zro-
biliście, zostanie na zawsze 
zapisane w historii naszej die-
cezji – powiedział w kazaniu 
abp Alfons Nossol. 

Abp Alfons 
Nossol otwiera 
drzwi kościoła 
św. Anny
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Ślady neandertalczyka

Archeolodzy z Rzeszowa na polu w okolicach Kietrza
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Srebrny jubileusz parafii
LIGOTA WIELKA. W Ligocie 
Wielkiej (dekanat otmuchow-
ski) obchodzono jubileusz 25- 
-lecia utworzenia parafii. W uro-
czystościach udział wziął opol-
ski biskup pomocni-
czy Jan Kopiec, któ-
ry przewodniczył Eu- 
charystii i wygłosił sło-
wo Boże. Parafia w 
Ligocie Wielkiej zosta-
ła utworzona w 1982 
r. z inicjatywy bisku-
pa opolskiego Alfonsa 
Nossola. Utworzyły ją 
trzy wsie: Ligota Wiel- 
ka i Sarnowie dotąd 
należące do rozległej 
parafii w Otmuchowie 
oraz Lubiatów, który 
wcześniej był filią para-
fii Lasowice. Pierwszym 
proboszczem został 

mianowany nieżyjący już dziś 
ks. Eugeniusz Niedzielski. Ko- 
lejnymi proboszczami byli księża: 
Tadeusz Bartoszewski, Krystian 
Hampel i Marek Mazur, który 

pracuje tam po dziś 
dzień. Z jego inicjaty-
wy przy wsparciu pa-
rafian odnowiono w 
ostatnim czasie wszyst-
kie świątynie należą-
ce do ligockiej para-
fii. Z racji jubileuszu 
został również wyda-
ny folder poświęcony 
kościołom w Ligocie 
Wielkiej, Lubiatowie i 
Sarnowicach, z krótkim 
rysem historycznym 
obejmującym 25-lecie 
istnienia parafii i naj-
ważniejszymi danymi 
statystycznymi.

BRZEZIE. Z inicjatywy ra-
dy sołeckiej w Brzeziu (parafia 
Dobrzeń Wielki) został odnowio-
ny znajdujący się w lesie cmen-
tarz ewangelicki, na którym od 
lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku nie grzebie się już zmar-
łych. Dla upamiętnienia tego 
miejsca postawiono krzyż, któ-
ry 15 sierpnia poświęcił ks. Jan 
Polok, proboszcz z Dobrzenia 
Wielkiego, i ks. Marian Niemiec, 
proboszcz parafii ewangeli-
ckiej w Opolu. – Na uroczy-
stość Wszystkich Świętych wielu 
mieszkańców przygranicznych 

miejscowości nawzajem odwie-
dza groby, a zmarli sprawiają, 
że nie ma granic – mówi ks. Jan 
Polok. Tym razem też tak się 
stało, bo na cmentarzu wspól-
nie spotkali się księża Polok i 
Niemiec, duchowny katolicki i 
pastor ewangelicki, na wspól-
nej modlitwie. Mieszkańcom 
Brzezia przyświeca idea odno-
wienia wszystkich tamtejszych 
grobów. Na razie został odno-
wiony grób czteroletniej dziew-
czynki. Ostatni ewangelicy wyje-
chali z Brzezia po drugiej wojnie 
światowej.

Postawili krzyż

BORKI WIELKIE. Parafia św. 
Franciszka w Borkach Wielkich 
obchodzi w bieżącym roku kil-
ka jubileuszy: 65-lecie istnie-
nia parafii, 100-lecie poświęce-
nia klasztoru, 310. rocznicę po-
święcenia drewnianego kościo-
ła św. Bartłomieja i 10-lecie od-
pustu św. Alojzego w Brońcu. W 
związku z tym, w ramach od-
pustu ku czci św. Bartłomieja, 
odbędzie się tam festyn para-
fialny. Msze św. zostaną odpra-
wione w niedzielę 26 sierpnia 
o godz. 7.00, 9.00 (języku nie-
mieckim) i Suma odpustowa o 
11.00, a po południu, o godz. 
15.00, rozpocznie się jubileu-
szowy festyn parafialny, w któ-
rym wystąpią dzieci i młodzież 
tamtejszej parafii oraz orkie-
stra parafialna. Odbędą się rów-
nież ciekawe konkursy i zaba-

wy, zawody sportowe, m.in. tur-
niej tenisa stołowego o puchar 
Ojca Proboszcza, loteria fanto-
wa i wiele wspaniałych atrak-
cji. Ponadto w programie festy-
nu znalazły się: „Koncert naj-
piękniejszych melodii operetko-
wych i musicalowych” w wy-
konaniu artystów scen śląskich 
(godz. 19.00) i „Biesiada Śląska” 
w wykonaniu Dominiki i Janusza 
Żyłki (godz. 20.00). – W trak-
cie naszego świętowania nie za-
braknie oczywiście dobrej ka-
wy, wspaniałego śląskiego koło-
cza, smacznej kiełbasy i pyszne-
go krupnioka. Zapraszamy więc 
serdecznie do Borek Wielkich, 
byśmy mogli tu zaczerpnąć fran-
ciszkańskiej radości i nadziei na 
kolejny etap naszego życia – mó-
wi o. Cherubin Żyłka OFM, pro-
boszcz parafii św. Franciszka.

Ojciec Cherubin zaprasza 

Folder wydany 
na 25-lecie parafii 
w Ligocie Wielkiej AN
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Św. Franciszek patronuje parafii w Borkach Wielkich

LUBOTYŃ. W okolicach Kietrza 
grupa naukowców z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Rze- 
szowskiego prowadziła badania 
wykopaliskowe w miejscu, gdzie 
około 40 tysięcy lat temu istniała 
osada ludności zaliczanej do kul-
tury szeleckiej. Osadnicy ci po-
jawili się na południu dzisiejszej 
Opolszczyzny po wycofaniu się 
lądolodu, a byli to zajmujący się 
łowiectwem i zbieractwem nean-
dertalczycy, którzy przybyli w te 

okolice od południa przez Bramę 
Morawską, w której znajduje się 
Lubotyń. Rzeszowscy studenci 
i naukowcy odkryli przedmio-
ty codziennego użytku wyko-
nane z krzemienia. Znalezione 
przedmioty zostaną przewiezio-
ne do Rzeszowa, gdzie zostaną 
poddane konserwacji, szczegó-
łowym badaniom i opisom, a na-
stępnie wrócą na Opolszczyznę i 
wzbogacą zbiory Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu.



– Widzę, jest, jest! – wykrzykuje 
14-letni Kazimierz. – No dobra, 
znowu wygrałeś! – zgadza się 
reszta rodziny. Tak wyglądają 
co roku pierwsze chwile naszych 
benedyktyńskich wakacji. 

Kazikowi udaje się dostrzec 
górujący nad okolicą kościół, a 
obok niego klasztor. Tak jak to 
było tradycją od wieków – i on 
powstał na wzgórzu, bowiem 
Benedykt amabat montes – ko-
chał góry. 

Biskupów koło Nysy. To tu-
taj, w przepięknej okolicy, w za-
budowaniach należących wcześ-
niej do sióstr służebniczek, 28 
sierpnia 1987 r. zamieszkali 
pierwsi benedyktyni. Odtąd die-
cezja opolska, zgodnie z prag-
nieniem jej pasterza, posiada za-
konny dom kontemplacji, reflek-
sji i spotkania dla osób duchow-
nych i świeckich pragnących od-
nowy życia religijnego.

Klasztor Zwiastowania

– trzeci z kolei w XX w. – po od-
rodzeniu klasztorów w Lubiniu 
(1923) i w Tyńcu (1939) powstał 
z inspiracji mnicha opactwa w 
Tyńcu o. Ludwika Mycielskie-
go. Współzałożycielami byli 
ówczesny opat tyniecki o. Au-
gustyn Jankowski oraz biskup 
opolski Alfons Nossol. Każda 
z tych osób była narzędziem 
Opatrzności i przyczyniła się do 
specyfiki nowego domu. 

Warto odnotować, że nowa 
fundacja w Biskupowie pojawi-
ła się na Śląsku po ośmiu wie-
kach nieobecności. W 2002 r.  

opactwo w Tyńcu utwo-
rzyło też dom filialny 
na Słowacji, w Bacuro-
wie. Obydwa nowe do-
my zakonne: Biskupów i Bacu-
rov należą – podobnie jak Ty-
niec – do Benedyktyńskiej Kon-
gregacji Zwiastowania, jednej 
z bardziej prężnych kongre-
gacji misyjnych, obejmującej 
klasztory na wszystkich konty-
nentach oprócz Australii.

Wiele można by mówić o hi-
storii wspólnoty, jej krótkich, ale 
jakże bogatych dziejach, o za-
łożycielu i jego współbraciach. 
Ograniczmy się tutaj do jej spe-
cyfiki. Czym różni się ona od 
innych wspólnot benedyktyń-
skich? Sam św. Benedykt prag-
nął, by każdy klasztor miał swój 
własny rys. Zgodnie z zamy-
słem o. Ludwika, w Biskupowie 
stała się nim intensywność ży-
cia wspólnego, która wkrótce, 
jakby naturalnie, rozlała się na 
przybywające osoby w formie 
szczególnego charyzmatu goś-
cinności. Dzięki temu powstał

Dom Gości,

niezależny od klaszto-
ru, choć położony nie-

daleko. To tutaj – zwykle w 
grupie kilku rodzin – śpimy, 
przygotowujemy posiłki, od-
poczywamy i spotykamy się z 
braćmi „na wesoło i na poważ-
nie”. Do klasztoru chodzimy 
na modlitwy oraz na Euchary-
stię. Każdy z nas czerpie z be-
nedyktyńskiego życia, ile może 
i ile chce. 

Wyjeżdżając – obowiąz-
kowo wpisujemy się do Księ-
gi Gości. Tym razem wspólnie 
stworzyliśmy wiersz. Nosi tytuł 
„Wniebowstępowanie” i wyra-
ża całą naszą wdzięczność Pa-
nu Bogu i dziesięciu braciom 
benedyktynom za to, czego na 
tym wzgórzu bliskim niebu mo-
gliśmy dotknąć. 

Wniebowstępowanie codzien-
ne ludzkich istot/ o zbyt nikłej ra-
dości/ i słabości ponad miarę/ prze-
biega tu lepiej, szybciej, prościej./ 
Ład – nawet gdy nie wszystko do-

pięte na ostatni guzik./ Pokój – 
nie tylko, gdy w gasnącym świet-
le dnia/ unosi się pieśń ku Boguro-
dzicy./ Miłość wzajemna – bo róż-
nimy się, ale się miłujemy./ Kiedy 
ktoś zapytałby, którego z braci ko-
chamy najbardziej, nie doczekałby 
się odpowiedzi./ Każdy, jak w mo-
zaice,/ nieodzowny i niezastąpiony 
(...). Cieszy się święty Benedykt!/ 
(...) Jesteście jednym ciałem i jed-
ną duszą./ A my – na moment – z 
Wami mamy uczestnictwo/ w tym 
przedziwnym Wirze Ducha,/ w tej 
miłości całkiem zwyczajnej – jak 
pietruszka zerwana z grządki,/ jak 
zapach mielonej baraniny,/ jak po-
ranne ziewnięcie zmęczonego bra-
ta./ Jak siatkówkowe fair play/ i 
dokładka klusek z dziurką, tych 
śląskich./ Zanurzeni w modlitwie,/ 
(...) dotykając Ciała i Krwi Pana 
w Eucharystii/ i w życiu/ oczysz-
czani kapłańskim przebaczeniem 
i braterską radą/ uradowani Wa-
szym wzrostem/ współ-cierpiący, 
gdy trzeba/ w Niebo wstąpiwszy 
choć trochę bardziej, schodzimy ku 
naszym dolinom./ Jak dłuto rzeź-
biarza pozwala odprysnąć temu, 
co bryłę szpeci,/ tak moc tego miej-
sca odrzuca to, co w nas niegod-
ne.(...)/ Wracamy do świata, ale 
wracamy inni.

Jeśli chcesz wstąpić na tę 
górę, przekonać się, jak proste 
i piękne może być życie, włą-
czyć się w mniszą modlitwę, a 
może poprosić o rozmowę al-
bo spowiedź – zobacz na ma-
pie, gdzie jest Biskupów. Albo 
zajrzyj na stronę www. bene-
dyktyni.nysa.com.pl. Jeśli tylko 
zechcesz, powrócisz stamtąd 
inny. Pan daje się znaleźć tym, 
którzy Go szukają.

DOBROMIŁA SALIK
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20-lecie obecności benedyktynów na Śląsku Opolskim

Cieszy się święty Benedykt

O. Ludwik  
wśród rodzin

– Ponieważ jest to 
miejsce, w którym 
czuję się jak u sie-
bie w domu. Kiedy 
pierwszy raz tam 
jechałem, prawie 

dziesięć lat temu, wyobrażałem 
sobie, że klasztor to miejsce, 
z którego mnisi wychodzą tyl-

ko na konieczne prace oraz na 
modlitwę i że ta modlitwa zaj-
muje im większą część dnia. 
Okazało się, że bracia są otwarci 
na rozmowę, a do swojej modli-
twy zapraszają gości. Każdy po-
byt w Biskupowie jest dla mnie 
czasem odnowienia się, gdyż 
zawsze wynoszę jakieś wartości 

duchowe dla siebie. Nie może 
też zabraknąć meczu siatkówki, 
wspólnego niedzielnego obia-
du, a przed wyjazdem do domu 
– ostatniego zdjęcia z braćmi na 
klasztornych schodach.

MATEUSZ DYSZKA 
alumn I roku WŚSD  

w Katowicach

DLACZEGO JEŻDŻĘ DO BISKUPOWA?
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Miłośnicy lokalnej hi-
storii –  mówi się o 
takich ludziach jak 
Gerard Mańczyk i 

inni pasjonaci z Rodziny Kolpinga 
z Kolonowskiego. Chyba lepiej 
byłoby nazwać ich ratownikami 
historii niż tylko jej miłośnika-
mi, bo uratowali przed znisz-
czeniem najstarszy i pamiętają-
cy początki osady Colonnowska 
dom. Zgromadzili w nim 800 sta-
rych przedmiotów: sprzęt domo-
wy i gospodarski, przedmioty co-
dziennego użytku, ubrania, do-
kumenty, pamiątki z dawnych 
czasów. Od niedawna można w 
tej Izbie Historii Lokalnej podzi-
wiać dziewięć pomieszczeń, w 
których są eksponaty  opowiada-
jące historię miejscowości od sa-
mych jej początków, obrazujące 
sposoby i warunki życia i pracy 
jego mieszkańców. 

Biuro, szkoła, 
dom czynszowy, 
w końcu stara chata

Izba Historii Lokalnej na po-
czątku była – gdyby posłużyć się 
dzisiejszą terminologią – biurow-
cem. Mieściła się tu administra-
cja huty żelaza, założonej przez 
hr. Filipa Colonnę, i mieszkanie 
dla jej kierownika, zwanego wte-
dy faktorem. Budynek stał tuż 
obok nieistniejącej już huty, wo-
kół której powstała i rozwinęła 
się cała Gemeinde Colonnowska. 
Pracowników huty i pierwszych 

mieszkańców 
osady zachęca-
no do osiedla-
nia się wielo-
ma przywileja-
mi: uwłaszcze-
niem domów, 
nadaniem zie-
mi upraw-
nej, zwolnie-
niami ze służ-
by wojskowej. 
Zbudowany z 

drewna dom administracji huty, 
o wymiarach 19×12 metrów, w 
swej ponaddwustuletniej histo-
rii pełnił m.in. funkcję szkoły dla 
dzieci ewangelickich. Był nawet 
miejscem nabożeństw miejsco-
wego zboru ewangelicko-augs-
burskiego, gdy proboszcz kato-
licki nie zgodził się, by nabożeń-
stwa protestanckie nadal odby-
wały się w szkole katolickiej. Kie-
dy huta upadła (1926 r.), dom 
stał się mieszkaniem dla rodzin 
hutników. Już w latach trzydzie-
stych XX wieku całe osiedle sta-
rych drewnianych domów zosta-
ło objęte ochroną jako unikato-
wy przykład osiedla hutniczego. 
Niestety, po wojnie nikt – w każ-
dym razie nikt z decydentów – w 
ten sposób o tym osiedlu nie my-
ślał. Do dziś ostał się tylko ten 
jeden dom, ocalony dzięki de-
speracji i społecznikowskiej pa-
sji ludzi z Dzieła Kolpinga, którzy 
przejęli go od gminy za symbo-
liczną złotówkę w roku 2002. – 
To ks. Wolfgang Globisch pierw-
szy zwrócił nam uwagę, że dom 
trzeba uratować i mocno nas do 
tego zachęcał. A wzorem dla nas 
jest pan Konrad Miętus z Dańca, 
twórca tamtejszej izby regional-
nej – podkreśla Mańczyk. 

Jak Arka Noego

Czy ktokolwiek dzisiaj przy 
swoim rowerze ma dzwonek 
wyprodukowany w miejscu za-
mieszkania? W jednej z pierw-
szych gablot Izby leży wypuco-

wany, okrągły, metalowy dzwo-
nek do roweru z wybitą dumnie 
na wierzchu, dużymi czcionkami, 
nazwą firmy i miejscowości: Co-
lonnowska. Albo centryfuga sto-
jąca  w kącie izby wejściowej – 
na niej wielka nalepka, że wypro-
dukowana jest w pobliskiej Je-
mielnicy. Nikt dzisiaj w Jemielni-
cy nie produkuje domowych cen-
tryfug, zresztą kto jeszcze wie, 
co to jest centryfuga i jak smaku-
je maślanka oddzielona od mle-
ka za jej pomocą? Taka właśnie 
maślanka była obsesją i nieustan-
nym wspomnieniem dzieciństwa 
mojego zmarłego taty, przez co 
stała się też swoistym koszma-
rem dzieciństwa mojego. Wte-
dy nie lubiłem maślanki, teraz na 
widok centryfugi odczuwam lek-
kie wzruszenie. Może to właśnie 
jest historia, może taki jest sens 
izby lokalnej pamięci? Że ocaleją 
w niej sprzęty, które niespodzie-
wanie i bezproblemowo przenio-
są nas w świat naszych poprzed-
ników w łańcuchu pokoleń. Sa-
mi tak beztrosko pozbywamy się 
rzeczy starych, niepotrzebnych 
nam w świecie nowoczesnych 
technologii. – Ktoś mi ostatnio 

Ludzie z Rodziny Kolpinga uratowali najstarszy zabytek Kolonowskiego

Izba z innego świata
Gerard Mańczyk 
– dzięki takim 
pasjonatom 
ocaleje pamięć 
o dawnych 
czasach i 
sposobach życia
Poniżej: 
Z portretów 
patrzą zmarli 
mieszkańcy tej 
małej ojczyzny
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Odchodzą już ostatni ludzie, 
którzy pamiętają całkiem 

stary świat. Ale przychodzą 
inni, ratują pamiątki 

po odchodzących 
i po ich świecie, 

dawnym 
i pięknym. 

tekst i zdjęcia 
ANDRZEJ KERNER



mówił, że właśnie spalił stary dę-
bowy stół taki z toczonymi no-
gami – opowiada Gerard Mań-
czyk. Kolpingowcy z Kolonow-
skiego gromadzą wszystko, co 
zechcą im powierzyć mieszkań-
cy miejscowości i okolic, na włas-
ność albo w depozyt. To nic, że 
żelazek z duszą jest już kilkana-
ście czy kilkadziesiąt. Chcą ocalić 
wszystko, co się da. Mogliby sku-
pować i kompletować wyposa-
żenie dawnych domostw na tar-
gach staroci. Ale po pierwsze nie 
ma na to pieniędzy, a po drugie  
chodzi o to, by były to rzeczy i 
sprzęty właśnie stąd, z tej ziemi. 

Jak bryły rudy 
darniowej, wy-
dobywanej w 
okolicznych la-
sach w czasach 
działalności 
huty założo-
nej przez hra-
biego Colon-
nę. Jak wydrą-
żone pnie sta-
rych drzew, w 
których prze-

chowywano zboże. Jak dwa sta-
re cylindry, w których paradowa-
li mieszkańcy. Albo jak dwie tab-
liczki do pisania dla uczniów, któ-
re wzbudzają entuzjazm uczest-
ników szkolnych wycieczek. Czy 
też metalowy, miniaturowy apa-
rat fotograficzny ani chybi słu-
żący jako aparat szpiegowski w 
tej nadgranicznej onegdaj strefie 
(mniejsza już o to, której stronie 
służył), który z pewnością napa-
wa szacunkiem tych, co zbyt ła-
two chcieliby wyśmiać zbiór sta-
roci. Jak setki innych ekspona-
tów tego muzeum, które pew-
nie wzbudzą w odwiedzających 
podobne uczucia do tych, jakie 
wzbudziła we mnie centryfuga. 
Gerard Mańczyk i jego koledzy 
są trochę jak Noe: ratują przed 
śmiercią na śmietnisku, złomo-
wisku czy w ogniu, przed utonię-
ciem w wodach niepamięci, ga-
tunki rzeczy zagrożonych bez-
powrotnym zniknięciem z tego 
świata. 

Własnymi siłami, 
z pomocą życzliwych
Społecznicy z Kolonowskie-

go ratują co się da, od 2003 ro-
ku remontują starą chatę. – Chce-
my zachować jak najwięcej jej 
oryginalnych elementów – mó-
wi Gerard Mańczyk, gładząc sta-
re framugi, szlifowane i nasącza-
ne substancjami konserwującymi 
przez jego kolegów z Rodziny 
Kolpinga. Cieszy się z zachowa-
nych oryginalnych drzwi klepko-

wych, które mają ponad 
dwieście lat. Nawet nie 
liczy, ile godzin przepra-
cowali społecznie przy 
remoncie Izby. – Kiedy 
przekazano nam stare 
łoże, żona mi powiedziała, że jak 
już łóżko w chacie mam, to mo-
gę i zamieszkać – śmieje się Mań-
czyk. Chatę i jej otoczenie czeka 
jeszcze trochę pracy, ale miłośni-
cy i ratownicy lokalnej historii nie 
zniechęcają się. Piszą projekty 
o dofinansowanie kosztownych 
remontów (jak choćby wymia-
na starego dachu z gontu, obec-
nie przykrytego papą asfaltową). 
Organizują festyny, na remont 
przeznaczone będą także docho-
dy z książki G. Mańczyka o hi-
storii Kolonowskiego, która nie-
dawno została wydana.  Szuka-

ją sponsorów i znajdują  
ich wśród największych 
okolicznych zakładów, 
a „Packprofil”, kontynu-
ujący branżową trady-
cję fabryki tektury, zało-

żonej tu w 1903 r. przez księcia 
Krystiana Stolberga-Wernigero-
de, jest „inwestorem strategicz-
nym”. 1 czerwca br. uroczyście 
otwarto ekspozycyjną część Iz-
by Historii Lokalnej w Kolonow-
skiem. Jeden klucz do niej ma 
pan Gerard Mańczyk, technik w 
Hucie „Andrzej” w Zawadzkiem, 
drugi jest w Urzędzie Gminy. Iz-
ba jest otwarta dla wszystkich, 
którzy chcą ją zobaczyć. W przy-
szłości – taką ma nadzieję Mań-
czyk i twórcy Izby – będzie ona 
jeszcze szerzej otwarta dla zwie-
dzających. 

Ludzie z Rodziny Kolpinga uratowali najstarszy zabytek Kolonowskiego

Izba z innego świata

Szyld Gminy Kolonowskie

Izba historii 
regionalnej
Poniżej: Ceramika 
kuchenna
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U góry w tle: 
Belki z takimi 
inskrypcjami 
umieszczane były 
w konstrukcji 
drewnianych 
domów.
Po lewej: Ławka 
szkolna 
i tabliczki 
do pisania 
z dawnych lat
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Perełki Słowa

BOŻE WIARA
I NADZIEJA

Wypłyń na głębię i zarzućcie 
sieci na połów! Szymon 
odpowiedział: Mistrzu, całą 
noc pracowaliśmy i niceśmy 
nie ułowili. Lecz na Twoje 
słowo zarzucę sieci. Skoro to 
uczynili, zagarnęli tak wielkie 
mnóstwo ryb, że sieci ich 
zaczynały się rwać (Łk 5,4–6).

Znamy ten motyw na pa-
mięć. Może i tak. Ale jest w 

tym wydarzeniu 
coś, co zdaje się 
być upartym re-
frenem także na-
szej codzienno-
ści. Jesteśmy fa-

chowcami w jakiejś tam bran-
ży. Lepszymi lub gorszymi. 
Może to być branża zawo-
dowa – murarz, nauczyciel 
lub cokolwiek innego. Znam 
się na tym, doświadczenie 
mam. Dobrze wiesz, że by-
wają sytuacje, w których ni-
czego przewidzieć się nie da, 
nic się nie udaje, doświadcze-
nie okazuje się nic nie zna-
czyć. Najlepiej wtedy... Co 
najlepiej? Zostawić pracę? 
Pójść na urlop? Odczekać? 
Jesteśmy też fachowcami w 
sprawach naszej codzienno-
ści – rodzinnej, zakonnej, czy 
kapłańskiej. Miłość, wierność 
zasadom, drugi człowiek, 
Chrystus... Wszystko wiemy, 
znamy, przerabialiśmy sto ra-
zy teoretycznie i praktycznie. 
A przy sto pierwszym razie 
nic nie wychodzi. Nawet się 
wali – we mnie, w kimś dru-
gim – cenionym, szanowa-
nym, kochanym. I co? Pójść 
na urlop? Odczekać? Nie 
można. Życie się nie zatrzy-
muje. Nie zostawia zbyt wie-
le czasu na namysły. I w takiej 
sytuacji staje przy nas Jezus, 
by powiedzieć to, co powie-
dział Szymonowi: Zrób jesz-
cze raz to, co próbowałeś zro-
bić już tyle razy. Wbrew logi-
ce, wbrew doświadczeniu, na-
wet wbrew przekonaniu. Nie 
twoja siła i pomysły. Ja tu je-
stem. Wystarczy ci wiary i na-
dziei? KS. TOMASZ HORAK

W Głubczycach i okolicy 

Szlakiem joannitów
Projekt szlaku turystycznego 
przez miejscowości historycznie 
związane z joannitami  został 
przyjęty do realizacji.
Jego pomysłodawcą i twórcą
jest dr Katarzyna Maler.

Realizacją  projektu zajmują 
się Stowarzyszenie Miłośników 
Muzeum i Ziemi Głubczyckiej, 
Urząd Miasta i Gminy Głubczyce, 
Miejski Ośrodek Kultury  oraz so-
łectwa,  parafie, szkoły i  instytu-
cje wspomagające z terenu gmi-
ny i miasta Głubczyce. 

Szlak rozpoczyna się w Głub-
czycach, przy parafialnym koście-
le NMP, należącym od XIII wieku 
do komturii zakonu joannitów 
w Grobnikach. Z tamtych cza-
sów (komturia Grobniki trwała 
do 1810 roku) pochodzą też ka-
plice śś. Fabiana i Sebastiana. Na-
stępnym ważnym punktem szla-
ku jest miejscowość Grobniki, z 
pojoannickim  kościołem, kapli-
cą św. Barbary i zabytkową stud-
nią – źródłem oraz zamkiem i 
parkiem. Kolejnymi historyczny-
mi miejscami są: Debrzyca z koś-
ciołem św. Apostoła Jakuba Star-
szego; pozostałości nieistnieją-
cej już miejscowości Nowosa-
dy, zbudowanej na pla-
nie krzyża maltańskie-
go; wieś Lisięcice z koś-
ciołem parafialnym i iz-
bą pamięci urządzoną w 
szkole.

Realizacja projektu 
wymaga zarówno du-
żych nakładów finanso-
wych, jak i dużego zaangażowa-
nia ludzi, którzy zechcą tej spra-
wie poświęcić sporo czasu i sił. 
Pasjonatkami tej idei są panie Ka-
tarzyna Maler i Barbara Piecha-
czek – ze Stowarzyszenia Miłoś-
ników Muzeum i Ziemi Głubczy-
ckiej, które zorganizowały już 
kilka spotkań i wizji lokalnych. 
Efekt tych działań jest już wi-
doczny. Napisany przez Barba-
rę Piechaczek i Monikę Komarni-
cką projekt remontu kaplicy św. 
Barbary w Grobnikach,  zgłoszo-
ny  na konkurs projektów Urzędu 
Marszałkowskiego, uzyskał dota-

cję w wysokości 20 tys. 
złotych na realizację 
pierwszego etapu ro-
bót, czyli remontu da-
chu, odwilgocenia mu-
rów i wykonania elewa-
cji. Suma marszałkow-
ska nie jest wystarcza-

jąca, do tego muszą dojść środ-
ki własne, i o takie będzie zabie-
gał powołany 17 lipca br. Komitet 
na rzecz Rewitalizacji Kaplicy św. 
Barbary w Grobnikach. Tworzą 
go: Katarzyna Maler, Barbara Pie-
chaczek, Beata Skowyra, Monika 
Komarnicka, ks. Jerzy Pielka, Jan 
Wac, Paweł Burczyk, Piotr Kop-
czyk, Marian Pospiszyl.

Realizacja całego projektu 
„Szlak Joannitów” przewidzia-
na jest na pięć lat, a w jego za-
łożeniach, poza przywróceniem 
dawnej świetności obiektom za-
bytkowym,  są też inne cele, 

jak na przykład upowszechnie-
nie wiedzy o miejscowych zabyt-
kach, rozwój turystyki połączo-
nej z promocją zdrowego i cie-
kawego wypoczynku niedzielne-
go mieszkańców Głubczyc i oko-
lic, ożywienie życia miasta przez 
organizację jarmarku świętojań-
skiego, utworzenie bractwa ry-
cerskiego, przywrócenia impre-
zy kulturalnej „Grobnickie spot-
kania zamkowe”.

Wśród planowanych renowa-
cji znalazły się m.in. (poza wy-
mienioną już kaplicą św. Barba-
ry) osiemnastowieczny kamienny 
most i figura św. Jana Nepomu-
cena, kaplica św. Teresy, zamek w 
Grobnikach wraz z jego otocze-
niem. Przewidywane są także na-
prawa nawierzchni dróg  oraz za-
dbanie o porządek i estetyczny 
wygląd miejscowości leżących na 
„Szlaku Joannitów”. TS-M
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Kościół parafialny
pw. Narodzenia 
NMP
w Głubczycach 
rozpoczyna 
joannicki szlak
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Zapraszamy

Książka Doroty Simonides

Warto pamiętać o ludowej mądrości

  NA XXXI PIELGRZYMKĘ 
CHÓRÓW

1 i 2 września na Górze Świętej 
Anny odbędzie się już XXXI 
Pielgrzymka Chórów i Muzyków 
Kościelnych. Jej mottem są sło-
wa Psalmu 146 „Będę śpiewał 
mojemu Bogu, dopóki istnieję”. 
Rozpoczęcie pielgrzymki w sobo-
tę o 16.00 w bazylice. W niedzie-
lę w grocie lurdzkiej Mszy św. bę-
dzie przewodniczył bp Jan Kopiec 
(godz.10.00). Połączone chóry 
wykonają Mszę Karola Kemptera. 
Serdecznie zaprasza organizator 
pielgrzymki, ks. Jerzy Kowolik. 

  NA PIELGRZYMKĘ 
JUBILATÓW 
MAŁŻEŃSKICH

Abp Alfons Nossol zaprasza mał-
żonków obchodzących złoty 
i srebrny jubileusz małżeństwa  
oraz ich najbliższych do uczest-
nictwa w uroczystej Mszy św. ju-

bileuszowej, która zostanie od-
prawiona 9 września (niedziela) 
o godz. 14.00 w kościele semi-
naryjnym pw. św. Jadwigi przy ul. 
Drzymały 1 w Opolu w intencji ju-
bilatów. 

  NA „ŻNIWNIOK”
DO  SZCZEPANOWIC

9 września w parafii św. Józefa 
w Opolu-Szczepanowicach od-
będą się tradycyjne dożynki – 
„Żniwniok”. Korowód dożynko-
wy wyruszy o 8.45 z ul. Kwoczka 
(Wójtowa Wieś). O 10.00 Suma 
dożynkowa. O 15.00 na placu ple-

banijnym rozpocznie się festyn 
dożynkowy, podczas którego wy-
stąpią: sławna kapela góralska z 
Istebnej, zespół „Przysieczanki”, 
kabaret „Co się dzieje?”, opol-
skie bractwo rycerskie, zespo-
ły dziecięce i młodzieżowe, pił-
karze opolskiej „Odry” i żużlow-
cy „Kolejarza”. Wśród wielu jesz-
cze atrakcji festynu dożynkowe-
go znajdą się: wystawa dawne-
go śląskiego sprzętu domowe-
go, konkursy, pokazy strażackie, 
zabawa taneczna z niespodzian-
kami. Oczywiście nie zabraknie 
loterii fantowej (wygrać będzie 

można m.in. prosiaka i rowery). 
Wszystkich zaprasza ksiądz pra-
łat Zygmunt Lubieniecki.

  NA FESTYN
DO KRAPKOWIC-
-OTMĘTU 

Parafia pw Wniebowzięcia NMP 
w Otmęcie zaprasza na dwudnio-
wy festyn odpustowo-dożyn-
kowy, który odbędzie się 1 i 2 
września na stadionie w Otmęcie. 
1 września o godz. 17.00 kon-
cert ewangelizacyjny da zespół 
„Przecinek” z Raciborza, a o 19.00 
rozpocznie się zabawa taneczna. 
Wśród atrakcji następnego dnia 
festynu  znajdą się między innymi: 
występ chóru parafialnego, ka-
baret „Dominika i Janusz Żyłka”, 
„Romeo i Julia” po śląsku. W pro-
gramie także: mecz piłki nożnej, 
loteria fantowa, grill etc. Początek 
festynu w niedzielę o 14.00, za-
kończenie o 22.00.  .

Nasi przodkowie wierni byli 
wielowiekowym normom, obrzędom
i zwyczajom, wyznaczającym
ich codzienne życie, pracę
i świętowanie.

Dzisiaj,  w czasach 
powszechnej globaliza-
cji, przenikania kultur i 
cywilizacji oraz możli-
wości dotarcia do każ-
dego zakątka świata 
osobiście bądź z po-
mocą „wszechmocnej” elek-
troniki, nie mamy czasu, a mo-
że ochoty, na wiedzę o własnych 
korzeniach, o przeszłości śląskiej 
kultury, o tym, czym kierowali się 
w życiu nasi przodkowie, jakie 
wartości dla nich stanowiły pod-
stawę budowania życia rodzinne-
go i społecznego. 

Możliwość spojrzenia wstecz 
i być może wyciągnięcia wnio-
sków daje nam książka  o mą-
drości ludowej  Śląska Opolskie-
go autorstwa prof. Doroty Simo-
nides. A mądrość ludowa – zda-
niem autorki – to wypracowane 
w ciągu wieków sposoby zacho-

wania, pozwalające danej spo-
łeczności na godne egzystowanie 
w swoim środowisku naturalnym, 
bez naruszenia jego wewnętrzne-

go ładu.  
Przejawia się ona 

we wszystkich zjawi-
skach kultury ludowej, 
jest w mitach, w obrzę-
dach, zwyczajach i wie-
rzeniach, które tworzyły 
spójną wizję świata, nad 
którą panował Bóg.

Mieszkańcy dawnych 
wiosek i miast górnoślą-

skich doskonale wiedzieli, że 
podstawą życia jest praca, ale bez 
rozrywki, muzyki i tańca, przy-
najmniej raz w tygodniu prakty-
kowanych, nie byli w stanie pod-
jąć żadnej żmudnej i ciężkiej pra-
cy. Pozostałością tych czasów jest 
bogaty zbiór melodii, pieśni i tań-
ców śląskich.

Życie naszych przodków wpi-
sane było w cykl czterech pór ro-
ku, one wyznaczały zasady ży-
cia, określały czas pracy i zabawy, 
ale zasadniczym odnośnikiem był 
rok liturgii kościelnej, z obcho-
dzonymi świętami, z przebogatą 

obrzędowością adwen-
towego oczekiwania 
na Boże Narodzenie,  
wielkopostnym skupie-
niem i modlitwą, ale 
też z obrzędem palenia żuru czy 
wielkoczwartkowym zwyczajem 
wiązania dzwonów.

Mądrość w organizowaniu ży-
cia rodzinnego, w oczekiwaniu na 
dziecko i w jego wychowywaniu, 
w odchodzeniu w stan spoczyn-
ku, czyli na „wycug”, oparta na 
ustalonych przez wieki zasadach 
i normach, owocowała ładem i 
porządkiem w życiu społecznym 

i osobistym. Uczono na-
wet sztuki umierania i, jak 
stwierdza autorka, wiedzę 
o umieraniu mieli nie tyl-
ko dorośli, ale też dzieci.  

Tę wartościową, mądrą i do-
brze opracowaną edytorsko 
książkę wydano dzięki dotacjom 
kilku instytucji i zakładów, w tym 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej w Opolu. TSM

Dorota Simonides. Mądrość ludowa. 
Dzieje kulturowe Śląska Opolskiego. 
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 
Wrocław 2007.

Dzisiaj,  w czasach 
powszechnej globaliza-
cji, przenikania kultur i 

mocą „wszechmocnej” elek-

we wszystkich zjawi-
skach kultury ludowej, 
jest w mitach, w obrzę-
dach, zwyczajach i wie-
rzeniach, które tworzyły 
spójną wizję świata, nad 
którą panował Bóg.

wiosek i miast górnoślą-
Dorota Simonides 
podczas promocji 
swojej ksiązki
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OPOLSKI

Historia parafii 
w Staniszczach Wielkich 
zaczęła się od kaplicy 
w pałacu myśliwskim 
hr. Norberta Colonny.

Staniszcze Wielkie na-
leżały do parafii w dość 
odległym  Szczedrzyku. W 
1753 r. właściciel okolicz-
nych dóbr, hr. Norbert Co-
lonna, wybudował kapli-
cę w swoim zamku my-
śliwskim w Staniszczach 
Małych. Kaplica nosiła we-
zwanie św. Karola Borome-
usza, bo Colonnowie byli 
spokrewnieni z Boromeu-
szami. Rok później osied-
lił się tam duszpasterz. Sa-
modzielna parafia, w skład 
której weszły Staniszcze 
Wielkie, Staniszcze Ma-
łe, Fosowskie, Kolonow-
skie i Myślina, wyodrębni-
ła się z parafii Szczedrzyk 
w roku 1867. Obecny koś-
ciół parafialny wybudowa-
no w latach 1883–1884 
po pożarze poprzedniego, 
drewnianego.

Tradycje i troski

Staniszcze Wielkie kul-
tywują swój związek z my-
ślistwem. – Mamy tu Msze 
św. dla myśliwych z wystę-
pem hejnalistów – mówi 
ksiądz proboszcz Norbert 
Nowainski. Duszpaster-
stwo oparte jest na trady-
cyjnym modelu: I czwart-
ki, I piątki i I soboty mie-
siąca. Odkąd przy pleba-
nii powstał piękny ogród 
z grotą lurdzką, przyjęło 
się  także nabożeństwo fa-
timskie, w którym licznie 
uczestniczą wierni. Pielęg-
nowana jest tradycja ro-
bienia kwietnych dywa-

nów na Boże Ciało, obcho-
dzony jest św. Marcin z ca-
łą inscenizacją i rogalika-
mi. Obecnie parafię two-
rzą Fosowskie i Staniszcze 
Wielkie, łączna liczba pa-
rafian wynosi 1690. – Nie-
stety, wielu pracuje stale 
na Zachodzie. Upadek hut 
w Ozimku i Zawadzkiem 
spowodował największy 
odpływ ludzi – mówi ks. 
Nowainski. 

Aktywność 
nadzieją
Mimo obecnych trud-

ności ksiądz proboszcz 
nie traci nadziei. Otuchy 
dodają mu świeccy zaan-
gażowani w życie parafii. 
Aktywnych jest kilka grup: 
Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga (więcej obok w 
„Zdaniem proboszcza”), 
zespół Caritas, odwiedza-
jący starszych i samot-
nych mieszkańców, oraz 
organizujący imprezy cha-
rytatywne; działa biblio-
teka „Caritas” i bibliobus, 
z  których chętnie korzy-
stają młodsi i starsi. Ks. 
Nowainski cieszy się tak-
że z zaangażowania ra-
dy parafialnej. – Dzięki te-
mu udało się przeprowa-
dzić wiele prac remonto-
wych – podkreśla. Wyre-
montowano organy, po-
malowano wnętrze koś-
cioła, zrobiono obejście 
wokół kościoła. Ksiądz 
proboszcz podkreśla tak-
że ofiarną pracę  sióstr 
służebniczek, obecnych 
tu od 1915 r. Dziś są to 
s. Cecylia i s. Oktawia. – 
Dobrze układa się współ-
praca ze szkołą w Fosow-
skiem, która we wrześniu 
na swoje 50-lecie otrzyma 
imię Jana Pawła II – doda-

je ks. Norbert Nowainski. 
Jest 18 róż różańcowych, 
w tym 2 męskie.

Bogata 
powołaniami
Imponująca jest lista 

księży pochodzących z 
tej parafii. Po wojnie wy-
szło ich stąd osiemnastu, 
spis nazwisk nie zmieścił-
by się w tym tekście! Tak-
że dwóch braci zakonnych 
i cztery siostry zakonne. 
Obecnie w seminarium na 
III roku jest kleryk ze Sta-
niszcz Wielkich. Pochodzą-
cy stąd Markus Grabowski, 
który jako dziecko wyje-
chał z rodzicami do Nie-
miec, tam wstąpił do semi-
narium, a prymicje odpra-
wił w swoim dawnym koś-
ciele parafialnym.  

 ANDRZEJ KERNER

ZDANIEM PROBOSZCZA
Błogosławiony Adolf Kolping pisał: „Czasy same 
wam pokażą, co macie czynić”. On zawsze starał 
się rozbudzać ducha braterstwa i jedności. Widział 
przede wszystkim potrzebę obudzenia dobra w 
człowieku. Myślę, że właśnie dzisiaj nie wystar-
cza już tradycyjne duszpasterstwo, zamknięte tyl-
ko w murach kościoła, ale trzeba w coraz większym 
stopniu angażować ludzi świeckich. Chodzi przede 
wszystkim o to, aby zmienić to myślenie, że Kościół 
to tylko biskupi i księża. Stowarzyszenie Rodzina 
Kolpinga jest pod tym względem bardzo na cza-
sie. Odkąd grupa młodych ludzi zaangażowała się w 
ten ruch w parafii, wiele się dzieje. Jedną z zalet te-
go stowarzyszenia jest to, że mając status organiza-
cji pozarządowej, może występować z różnymi pro-
jektami i starać się o dotacje. Nasze stowarzyszenie 
zorganizowało ostatnio wakacje dzieciom czy wiel-
ki festyn, w którym uczestniczyli także podopieczni 
DPS w Zawadzkiem. Przeprowadzili także cykl szko-
leń przygotowujących do prowadzenia gospodarstw 
agroturystycznych. W naszej bardzo pięknej, cichej, 
pełnej lasów i świeżego powietrza, okolicy jest to 
być może szansa rozwoju, a przy tym i powrotu 
tych, którzy wyjechali do pracy na Zachód. 

Zapraszamy do kościoła:
Msze św. w niedziele: 7.30 ( w języku niemieckim, oprócz I nie-
dzieli miesiąca), 9.30, 11.00

KS. NORBERT 
NOWAINSKI

Święcenia kapłańskie przy-
jął 15 maja 1983 r. w Opolu. 
Był wikariuszem w parafiach: 
Zawadzkie (1983–1985), św. 
Jacka w Bytomiu (1985–1989) 
i w Gościęcinie (1989–1990). 
W latach 1990–2001 był pro-
boszczem w parafii Makowice. 
Od 17 sierpnia 2001r. jest pro-
boszczem w parafii św. Karola 
Boromeusza w Staniszczach 
Wlk. (dekanat Zawadzkie).

  PANORAMA PARAFII 
pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich

Troski i nadzieje
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Kościół 
parafialny 
w Staniszczach 
Wielkich
Poniżej: Ogród 
z grotą lurdzką 


