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Kolejny raz Opolszczyzna nie 
otrzyma unijnych dotacji. Kilka 
projektów i miliony euro przeszło 
nam koło nosa. Nie będzie 
pieniędzy m.in. na naprawę 
zapory na jeziorze nyskim
i oczyszczenie jezior turawskich.

Na początku roku nyski pro-
jekt plasował się na 123. pozy-
cji na liście Ministerstwa Śro-
dowiska, a z końcem pierwsze-
go półrocza z niej odpadł. Dla-
czego? Odpowiedź jest banal-
nie prosta…

– Dziwi mnie, dlaczego od 
1997 r. zadanie to nie zosta-
ło przygotowane do realizacji 
i nie przygotowano dokumen-
tacji ekonomiczno-technicznej 
– mówi burmistrz Nysy Jolan-
ta Barska, która jest w sta-
łym kontakcie zarówno z kra-
jowym, jak i regionalnym za-
rządem gospodarki wodnej w 
Warszawie i Wrocławiu. W tej 
chwili rozstrzygany jest prze-
targ na wykonanie studium wy-
konalności dla zadania: „Mo-

dernizacja zbiornika 
wodnego Nysa w za-
kresie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowe-
go”. Dopiero wykona-
nie odpowiedniej do-
kumentacji może dać 
przepustkę, aby spra-
wa nyskiego zbiornika ponow-
nie powróciła na indykatywny 
wykaz dużych projektów dla 
programu operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

– Oburzające i bulwersują-
ce jest to, że na terenie, gdzie 
realizowany jest program Od-

ra 2006, nie przygoto-
wano dotąd dokumen-
tacji na zabezpieczenie 
zbiornika i nie wyko-
nano żadnych prac, aby 
zabezpieczyć Nysę i jej 
mieszkańców – doda-
je pani burmistrz. Ko-

nieczność przeprowadzenia mo-
dernizacji na nyskim zbiorniku 
jest nieporównanie większa niż 
problem na przykład jezior tu-
rawskich, ponieważ w tym przy-
padku chodzi o bezpieczeń-
stwo, a nie czystość wód.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
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Burmistrz Nysy
Jolanta Barska
na tle 
uszkodzonego 
jazu
na zbiorniku 
nyskim

Kto to spaprał?

Miliony koło nosa
Kolejne miliony euro, 

a tym razem jest ich 
370, znowu prawdopo-
dobnie nie trafią do nasze-
go regionu. Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego 
skreśliło cztery wielkie 
inwestycje zaaprobo-
wane wcześniej przez 
Ministerstwo Środowiska. 
Dlaczego? W tekście obok 
wskazana jest jedna z 
przyczyn. Zastanawiające 
jednak, dlaczego kolej-
ny raz nasze wojewódz-
two traci ogromne sumy, 
a ściana wschodnia nic. 
Liczenie na lobbing po-
słów w trakcie kampanii 
wyborczej to naiwność. 
Jesteśmy ostatnim regio-
nem, któremu obecnie 
rządzący skłonni byliby 
coś dać. 

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii

pw. NARODZENIA NMP
W ŁUBOWICACH

Bogaty program obchodów stulecia koś-
cioła parafialnego pw. Narodzenia NMP 

przygotowali ks. prob. Henryk Rzega i rada 
parafialna w Łubowicach. Świętowanie ju-
bileuszu stulecia rozpoczęło się już w pią-
tek 7 września. Po wieczornej Mszy św. za 
zmarłych parafian procesja ze świecami uda-
ła się na cmentarz. W sobotę – oprócz dwóch 
Mszy św. – odprawione zostały nieszpory 
maryjne i poświęcona została grota Matki 
Bożej z Lourdes, wybudowana z okazji jubi-
leuszu. W niedzielę uroczystej Sumie jubile-
uszowej, którą koncelebrowali kapłani po-
chodzący z parafii, przewodniczył bp Paweł 
Stobrawa. On też poświęcił tablicę upamięt-
niającą wywodzącego się z parafii Łubowice 
arcybiskupa wrocławskiego Emanuela von 

Schimonskiego. Nie zabra-
kło również dwudniowego 
festynu z występami wielu 
zespołów i artystów.  

Poświęcenie 
groty lurdzkiej
w Łubowicach
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W rocznicę wojny

Pod pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych

C
M
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Stypendia
dla młodzieży popegeerowskiej

Tomasz Różycki w finale

EDUKACJA. 1220 tzw. sty-
pendiów pomostowych dla 
młodzieży ze środowisk pope-
geerowskich na rok akademi-
cki 2007/2008 przyzna Fundacja 
Edukacyjna Przedsiębiorczości. 
Stypendia – po 380 złotych przez 
10 miesięcy – są przeznaczone 
dla tych, którzy dobrze zdali ma-
turę w bieżącym roku szkolnym, 
zostali przyjęci na studia, miesz-
kają na wsi lub w mieście do 20 
tys. mieszkańców i pochodzą z 
rodziny byłego pracownika PGR. 
Zainteresowani do wniosku mu-
szą dołączyć dokumenty m.in. 

potwierdzające dochody rodzi-
ny w czerwcu 2007 r. (dochód 
na osobę poniżej 655 zł), za-
trudnienie co najmniej jednego 
z rodziców lub opiekuna praw-
nego w PGR nie krócej niż przez 
3 lata. Te i inne dokumenty na-
leży składać do 20 września w 
oddziałach terenowych Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Opolski 
oddział mieści się w Opolu przy 
ul. 1 Maja 6 (obok dworca PKP 
i PKS). Formularze i regulamin 
programu stypendialnego są w 
Internecie: www.stypendia-po-
mostowe.pl.  
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KULTURA. Opolski poeta 
Tomasz Różycki po raz 
drugi jest w  finale naj-
większego konkursu lite-
rackiego „Nike”. W fina-
łowej siódemce znalazł 
się jego piąty tom wier-
szy pt. „Kolonie”, wyda-
ny przez wydawnictwo 
Znak. Autor określił ten 
cykl wierszy jako „ po-
dróż z dziecięcych lek-
tur i wyobraźni – trochę podróż 
dzieci kapitana Granta”. „Nic wię-

cej nie mamy/ponad własne dzie-
ciństwo” – pisze Różycki w jed-

nym z tych wierszy. 
„Kiedy zacząłem pi-
sać, nikt mi nie po-
wiedział,/że to taka 
choroba, że mnie bę-
dą leczyć/znajomi i ro-
dzina” – pisze w  in-
nym, z niezrównanym 
poczuciem dystansu do 
siebie i swojej twórczo-
ści. Gratulujemy serdecz-

nie, życzymy jeszcze więcej. 

ŁAMBINOWICE. 1 września 
2007 r. w Łambinowicach odby-
ły się obchody 68. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej, zor-
ganizowane przez Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach-Opolu i Urząd 
Gminy w Łambinowicach. Uro-
czystości rozpoczęły się  Mszą św.
w kościele parafialnym. Nastę-

pnie przed pomnikiem 
Martyrologii Jeńców Wojennych 
uczestnicy złożyli kwiaty i za-
palili znicze. Na uroczystoś-
ciach obecni byli przedstawiciele 
władz państwowych i samorzą-
dowych, związki kombatanckie, 
przedstawiciele służb munduro-
wych, społeczność lokalna i mło-
dzież. Ogółem około 70 osób.

Miał i pieniądze
CARITAS. Elektrownia Opole 
przekazała na rzecz Caritas 
Diecezji Opolskiej 100 ton miału 
węglowego. Caritas dostarczyła 
paliwo do Wawelna, Radzikowic, 
Karłowic i Goświnowic, które w 
czerwcu zostały poszkodowane 
w wyniku gwałtownego wichru, 
ulewy i gradobicia. Mieszkańcy 

wykorzystają opał do osusza-
nia zalanych budynków i podre-
perowania domowego budżetu. 
Już wcześniej diecezjalna Caritas 
przekazała stu poszkodowanym 
rodzinom kwotę 132 tys. zło-
tych, zebraną przed kościołami 
diecezji opolskiej na apel arcy-
biskupa Alfonsa Nossola.

Tomasz Różycki po raz 
drugi jest w  finale naj-
większego konkursu lite-
rackiego „Nike”. W fina-
łowej siódemce znalazł 
się jego piąty tom wier-
szy pt. „Kolonie”, wyda-

tur i wyobraźni – trochę podróż 

ciństwo” – pisze Różycki w jed-
nym z tych wierszy. 
„Kiedy zacząłem pi-
sać, nikt mi nie po-
wiedział,/że to taka 
choroba, że mnie bę-
dą leczyć/znajomi i ro-
dzina” – pisze w  in-
nym, z niezrównanym 
poczuciem dystansu do 
siebie i swojej twórczo-
ści. Gratulujemy serdecz-

Świętują stulecie 
NYSA. Przez 9 dni trwały ob-
chody 100-lecia konsekracji 
kościoła Matki Bożej Bolesnej 
w Nysie. Rozpoczęła je w świę-
to Narodzenia NMP (8 wrześ-
nia) uroczystość złożenia ślu-
bów wieczystych przez misjo-
narzy werbistów. Przez cały 
następny tydzień trwały mod-
litwy, odbywały się procesje, 
spotkania, występy, wystawy, 
koncerty muzyczne, przedsta-
wienia teatralne. Obchody ju-
bileuszu zakończą się w nie-

dzielę 16 września. W imieniu 
księży werbistów zapraszamy 
na Sumę odpustową, której bę-
dzie przewodniczył ks. bp Jan 
Kopiec (godz. 12.00). Po każdej 
Mszy św. w tę niedzielę będzie 
można zakupić losy loterii fan-
towej, domowe wypieki i ce-
giełki na potrzeby kościoła. O 
16.00 w parku parafialnym roz-
pocznie się festyn z wieloma 
atrakcjami (występy, konkursy, 
zabawa taneczna, przejażdżki 
łódką po stawie, bufet).

Inauguracja z Eichendorffem 

Uczniowie pierwszej klasy z Walec

WALCE. Wojewódzka inaugu-
racja roku szkolnego odbyła 
się w Walcach. Uroczystość z 
udziałem włodarzy naszego re-
gionu i oświaty połączona była 
z nadaniem Publicznej Szkole 
Podstawowej w Walcach imie-

nia Josepha von Eichendorffa. 
Uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele wybierali patrona spośród 
sześciu kandydatów, którymi 
byli: św. Anna,  św. Jadwiga, św. 
Jacek, Rafał Urban, Jan Cybis i 
Joseph von Eichendorff.
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Eucharystią sprawowaną w intencji 
katechetów, nauczycieli, uczniów 
i rodziców zainaugurowano rok 
katechetyczny w diecezji opolskiej. 
Uroczystość inauguracyjna miała 
miejsce w kościele seminaryjno- 
-akademickim w Opolu.

Mszy św. koncelebrowanej 
przez księży katechetów prze-
wodniczył opolski biskup pomoc-
niczy Jan Kopiec. W kazaniu bp 
Jan Kopiec nawiązał do ewange-
lijnej przypowieści o talentach, 
zwracając szczególną uwagę na 
człowieka obdarowanego jednym 
talentem. Tak jak pozostali otrzy-
mał dar, talent, za który miał być 
odpowiedzialny, który miał po-
mnożyć, ale on zdecydował ina-
czej. I stracił swoją szansę. Ksiądz 
biskup życzył zgromadzonym, 
aby nikomu nie zabrakło talen-
tów, ale także odwagi i odpowie-
dzialności w owocnym ich wyko-
rzystaniu w swoim życiu. Podkre-
ślił, że stajemy w tym dniu przy 
ołtarzu, aby „zastanowić się, co 
przynosimy, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o nasze kwalifikacje, a prze-
de wszystkim serca”. W Mszy św. 
obok katechetów (duchownych i 
świeckich) uczestniczyli również 
Sławomir Kłosowski – wicemini-
ster oświaty, Leszek Adam Zając – 
kurator opolski oraz nauczyciele 
i uczniowie uczestniczący w pro-
jekcie edukacyjnym „Pomoce dla 
ciebie i twojej szkoły”.

W drugiej części uroczystości, 
która odbyła się w auli Wydzia-
łu Teologicznego UO, zostały za-
prezentowane nowe podręczni-
ki dla klasy drugiej i trzeciej szko-
ły podstawowej, przygotowane 
przez środowisko opolskich ka-
techetów. 

Szef Wydziału Katechetyczne-
go Kurii Diecezjalnej w Opolu ks. 
Krzysztof Matysek omówił krótko 
zasady ich tworzenia i wykorzy-
stania na katechezie.

Przedstawił koncepcję graficz-
ną nowych podręczników, którą 
tworzą liczne fotografie, przed-
stawiające obiekty sakralne i do-
bra kultury religijnej Śląska Opol-
skiego. 

Obok nich zamieszczono tak-
że fotografie rysunków dzieci, 
uczestników Diecezjalnego Kon-
kursu Plastycznego, który orga-
nizowany jest przez wydział kate-
chetyczny.

– W tym roku dokonuje się 
pewien przełom w nauczaniu 
religii, spowodowany realizacją 
wskazań synodu diecezjalnego. 
Przesunięcie Pierwszej Komu-

nii św. do klasy trzeciej nie jest 
tylko technicznym zabiegiem, 
ale poważną zmianą w przy-
gotowaniu dzieci i rodziców. 
Zmianie na pierwszym etapie 
edukacyjnym (klasy I–III, przyp. 
red.) ulega program nauczania 
i podręczniki ucznia. Nowoś-
cią jest wprowadzenie przygo-
towania w parafiach celebracji 
liturgicznych dla dzieci i rodzi-

ców. Treścią tych celebracji, na 
które składają się Msza św. lub 
liturgia Słowa Bożego, jest mis-
tagogia chrześcijańska – wpro-
wadzenie w podstawowe tre-
ści wiary, znaczenie symboli i 
znaków liturgicznych. Jest to 
pierwszy etap zaplanowanych 
zmian w całym procesie przy-
gotowania dzieci do spotkania 
z Jezusem w Eucharystii.

Proces ten obejmie klasy 
drugie i trzecie. Kolejny jego 
etap nastąpi w roku przyszłym – 
wyjaśnia ks. Krzysztof Matysek.

Inauguracja stała się też oka-
zją do podsumowania i zakoń-
czenia projektu edukacyjnego. Bp 
Jan Kopiec i wiceminister oświa-
ty Sławomir Kłosowski wręczyli 
certyfikaty potwierdzające udział 
uczniów i nauczycieli w projek-
cie, w którym wzięło udział 150 
szkół. Każda szkoła poza komple-
tem plansz dydaktycznych – które 
zostaną dostarczone na początku 
bieżącego roku szkolnego – otrzy-
mała egzemplarz Katechizmu Koś-
cioła Katolickiego i najnowsze-
go tłumaczenia Pisma Świętego, 
wydanego w Edycji Paulińskiej. 

Środki finan-
sowe na rea-
lizację projek-
tu pochodziły 
w części z bu-
dżetu szkoły, 
a w części ze 
zbiórki, jaką 
organizowali 
nauczyciele i 
dzieci.

Zab iera -
jąc głos, mini-

ster Sławomir Kłosowski pogra-
tulował zaangażowania i inwen-
cji zarówno autorom podręczni-
ków, jak i twórcom pomocy dy-
daktycznych. – Dzięki temu na-
uczanie religijne zyskuje wyż-
szy poziom – mówił minister 
Kłosowski, który także przeka-
zał prezent – cyfrowy aparat fo-
tograficzny. Wprawił tą niespo-
dzianką w lekkie zakłopotanie 
dyrektora wydziału katechetycz-
nego, który zapowiedział, że zo-
stanie on przekazany drogą lo-
sowania jednej ze szkół uczest-
niczących w projekcie. ZZ
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Inauguracja roku katechetycznego

Z nowymi podręcznikami do szkoły

Powyżej: 
Uroczystość 
zaszczycił 
obecnością 
wiceminister 
oświaty Sławomir 
Kłosowski
Po lewej: 
Nowe podręczniki 
do religii 
dla klas II–III
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Kościół w Wierzbięci- 
cach został zbudowany 
około połowy XIII wieku. 
Pierwsza o nim wzmian-

ka pochodzi z 1302 r. Kilkakrotnie 
był przebudowywany w stylu ro-
mańsko-gotyckim, z wieżą rene-
sansową wybudowaną najpraw-
dopodobniej w 1576 r. Niemal 
we wszystkich przewodnikach 
przeczytać można o renesanso-
wej wieży i gotyckim prezbite-
rium. Obecnie należy jeszcze do-
dać informację o romańskich za-
bytkach! Ślady romańskiej świet-
ności zostały ostatnio częściowo 
odkryte i już cieszą się sporym 
zainteresowaniem naukowców 
z Politechniki 
Wrocławskiej.

Pierwszy 
chór
Na począ-

tek w całości 
został odno-
wiony chór. Z 
czterech starych dębowych słu-
pów podtrzymujących drewnia-
ną konstrukcję trzy zostały częś-
ciowo uzupełnione, gdyż znisz-
czone były przez nadmierną wil-
goć. Przez blisko półtora wieku 
wbite były bezpośrednio do zie-
mi i nie wytrzymały próby czasu. 
Po wybetonowaniu fundamentów 
zostały na nowo osadzone na gra-
nitowych i marmurowych podsta-
wach, sprawiając wrażenie stabil-
nej i solidnej konstrukcji. Pocho-
dzący z drugiej połowy XIX wie-
ku chór może znowu służyć pa-
rafianom. Kolejnym ważnym ele-
mentem na chórze są dziewięt-
nastowieczne organy, których re-
mont trwa już od dobrych kilku 
lat. – W ostatnim czasie z inicjaty-
wy parafian zmieniono firmę, któ-
ra dokona dalszych prac remon-
towych oraz strojenia instrumen-
tu – wyjaśnia ks. proboszcz Miro-
sław Chołuj.

Malowanie kościoła
Ze względu na duże zawilgo-

cenie, zasolenie i bardzo silną de-
gradację wtórnych cementowych 
tynków w 2005 r. zdjęto tynki we-
wnątrz kościoła do wysokości pół-
tora metra i pozostawiono do 
osuszenia. Przeprowadzono m.in. 
dezynfekcję dolnych partii muru, a 
następnie mur wzmocniono i uzu-

pełniono warstwą tynku. Dopie-
ro potem przystąpiono do malo-
wania ścian. Prace te prowadzi 
firma Cardamon Jarosława Bili-
czaka z Nysy. Ściany świątyni po-
malowano na kolor żółty, a biały 
sufit uzupełniają złocone detale. 
– Pomalowano cały kościół, łącz-
nie z zakrystią, kaplicą chrzciel-
ną i wejściem wschodnim z ro-
mańskim portykiem – wyjaśnia 
ks. Chołuj, który marzy jeszcze 
o odnowieniu zabytkowych i nie-
zwykle cennych drzwi do zakry-
stii i drzwi do kościoła od stro-
ny wschodniej, obok których w 
trakcie ostatnio prowadzonych 
robót odkryto wspomniane już 
detale romańskie. Wśród nich 
znajduje się granitowa kropiel-

Na dużą skalę 
prowadzone są prace 

remontowo- 
-konserwatorskie 

w kościele parafialnym 
św. Mikołaja 

w Wierzbięcicach. 
Ta niewielka wspólnota 
parafialna porwała się 

na dzieło, które 
może tylko wprawić 

w zdumienie.

tekst i zdjęcia 
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Rusztowania 
zdominowały 

wnętrze kościoła
Po lewej: 

Renesansowa 
wieża domaga 

się pilnego 
remontu

Renowacja świątyni w Wierzbięcicach

Odkryto romańskie 
detale

G O Ś Ć  O P O L S K I

Na rusztowaniu konserwator 
Jarosław Biliczak

Romański portal budzi zachwyt wśród 
wrocławskich
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nica, która dotąd była zamuro-
wana!

Na przyszły rok już zaplano-
wano renowację barokowej am-
bony, której ostatnia konserwa-
cja odbyła się w 1887 r. Świad-
czy o tym zapis umieszczony z 
tyłu ambony, odkryty podczas 
prac przygotowawczych do ma-
lowania wnętrza kościoła. Na 
chwilę obecną ambona została 
oczyszczona z kurzu i przygoto-
wana do prac konserwatorskich. 
Pracom renowacyjnym zostaną 
poddane także ołtarze główny i 
boczny Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa.

Pilne!
Sen z powiek proboszcza spę-

dzają uszkodzenia dachu powsta-
łe podczas tegorocznych nawał-
nic. Pilnego uzupełnienia wyma-
gają zerwane częściowo gonty i 
dachówki na kościele. Kolejnym 
problemem, obok którego nie 
można przejść obojętnie, jest li-
cząca 36 metrów wysokości wie-
ża kościelna, która musi być od-
nowiona natychmiast. – Szcze-
gólnie trzeba wyremontować 
szpic wieży, który wręcz zagraża 
bezpieczeństwu budynku kościo-
ła i wiernych – tłumaczy ks. Miro-
sław Chołuj. Jakby nie dość tego, 
przed nastaniem zimy zaistnia-
ła jeszcze konieczność wymiany 
dachu nad kaplicą przedpogrze-
bową przylegającą do kościoła. 
Wreszcie, aby kościół wierzbię-
cicki odzyskał dawny blask, ko-
nieczna będzie odnowa elewacji. 
Najpierw jednak trzeba usunąć 
wilgoć i powstałe w jej efekcie 
zagrzybienie ścian, usunąć starą 
farbę, uzupełnić brakujące tynki. 
– Parafia już przygotowuje doku-
mentację, dzięki której będziemy 
starać się o dotację z Urzędu Mia-
sta i Gminy w Nysie – wyjaśnia 
ks. Mirosław Chołuj. Świątynia  

musi błyszczeć, gdyż w najbliż-
szej przyszłości ma powstać sta-
raniem władz lokalnych na ziemi 
nyskiej szlak turystyczny, prowa-
dzący po najstarszych i najpięk-
niejszych zabytkach sakralnych, 
w które ten zakątek Opolszczy-
zny wyjątkowo obfituje.

Będzie pięknie
– Podjęliśmy wiele prac re-

montowych, które w większości 
pokrywają parafianie, choć wio-
ska liczy niecałe czterysta miesz-
kańców – mówi ksiądz pro-
boszcz, dziękując w tym miej-
scu parafianom, którzy włączyli 
się w zbieranie funduszy i poma-
gają przy pracach. W Wierzbię-
cicach w ostatnim czasie często 
biją dzwony. – Jeśli w ciągu dnia 
dzwonią wszystkie, to jest to 
znak dla mężczyzn, aby przyszli 
do kościoła pomóc przenieść 
np. rusztowanie, a jeśli dzwo-
ny biją wieczorem, to znowu 
znak dla kobiet, aby przyszły do 
sprzątania. Niestety, nie wszy-
scy parafianie poczuwają się do 
troski o kościół – mówi ks. Mi-
rosław, który tym bardziej jest 
wdzięczny tym parafianom, któ-
rzy mają otwarte serca na po-
trzeby swojej świątyni.

Po zakończonych remon-
tach kościół będzie otwarty 
przez cały dzień. W tym celu 
zamontowano w wejściu głów-
nym i bocznym kraty wykute 
przez rzemieślnika trudniące-
go się kowalstwem artystycz-
nym. Jeśli do tego dodamy, że 
odnowione zostały także sta-
cje Drogi Krzyżowej, które cze-
kają na plebanii, aby je na no-
wo zamontować w kościele, 
oraz fakt, że w najbliższych kil-
ku tygodniach zostaną zamon-
towane w kościele trzy gra-
nitowe tablice upamiętniające 
dawnych proboszczów (z osob-
ną tablicą poświęconą biskupo-
wi Marcowi-Marie de Bombel-
lesowi – proboszczowi tej pa-
rafii w latach 1806–1808), to 
trzeba powiedzieć, że kościół 
św. Mikołaja w Wierzbięcicach 
nabiera nowego blasku. Ale za-
nim to nastąpi, parafian i pro-
boszcza czeka jeszcze niejed-
no wyzwanie. Największe wi-
dać gołym okiem. Fotografie 
kościelnej wieży mogą to tylko 
potwierdzić.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

JEŚLI CHCESZ POMÓC
Kto chciałby wesprzeć dzieło re-
montu wieży i elewacji kościoła w 
Wierzbięcicach, może dokonać wpła-
ty na konto:
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja, Wierzbięcice 109
17 8872 1026 0031 5885 2000 0010



Renowacja świątyni w Wierzbięcicach

Odkryto romańskie 
detale

Romański portal budzi zachwyt wśród 
wrocławskich

Granitowa kropielnica po wielu latach 
ujrzała światło dzienne naukowców
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Perełki Słowa

WOLNE KOBIETY
Następnie Jezus wędrował 
przez miasta i wsie, naucza-
jąc i głosząc Ewangelię o 
królestwie Bożym. A było 
z Nim Dwunastu oraz kilka 
kobiet, które uwolnił od złych 
duchów i od słabości..., które 
im usługiwały ze swego mie-
nia (Łk 8,1nn).

Poprzednie zdania Ewangelii 
opowiadały o kobiecie, któ-

ra nieproszona 
weszła na przy-
jęcie, a wszyscy 
wiedzieli „co za 
jedna i jaka jest 
ta kobieta”. Jezus 

też wiedział. Tyle że więcej 
niż zgorszeni współbiesiad-
nicy. Spośród Ewangelistów 
właśnie Łukasz dostrze-
ga obecność kobiet w oto-
czeniu Jezusa, notuje więcej 
scen z ich udziałem. Także 
on przekazał najwięcej tre-
ści dotyczących Maryi, mat-
ki Jezusa. Nieraz zastana-
wiano się, dlaczego właśnie 
Łukasz. Myślę, że nie jest 
to najważniejszy problem – 
każdy Ewangelista jest so-
bą, ma jakieś własne spoj-
rzenie na świat, ma swo-
je nawyki, swoje prioryte-
ty. W tym Łukaszowym spoj-
rzeniu na kobiety jest pew-
na cecha charakterystycz-
na. Pisze o nich z szacun-
kiem, powiedziałbym nawet 
z sympatią, delikatnie doty-
ka spraw trudnych. Tak właś-
nie brzmi jego uwaga, że 
Jezus owe kobiety „uwolnił 
od złych duchów i od słabo-
ści”. Problem obecności ko-
biet w gronie uczniów był 
jednak drażliwy. Takie wspól-
ne przebywanie mężczyzn i 
kobiet, wspólna wędrówka – 
i wszystko, co się z tym mu-
siało wiązać – mogło być w 
tamtych czasach, szczególnie 
wśród Hebrajczyków, gorszą-
ce. Łukasza najwyraźniej to 
nie gorszy. On dostrzega coś 
ważniejszego – w towarzy-
stwie Jezusa te kobiety stały 
się inne, wolne od krępujące-
go je wcześniej zła.
 KS. TOMASZ HORAK

Przed beatyfikacją Marii Merkert

Nysa przygotowana na gości
Na beatyfikację do Nysy może 
przybyć każdy. Przygotowano 
parkingi, aby można było wjechać 
do miasta na czas uroczystości.

Oczywiście najlepiej zgłosić 
grupę w sekretariacie beatyfika-
cji prowadzonym przez siostry 
elżbietanki. Jeśli zgłoszenie do-
trze w odpowiednim czasie, sio-
stry prześlą winietę parkingo-
wą dla autobusu lub samochodu 
osobowego. Jeśli ktoś zdecyduje 
się przyjechać na ostatnią chwilę, 
bez zgłoszenia, też zostanie skie-
rowany przez policję na najbliż-

szy wolny parking. Trzeba jed-
nak będzie za szybą pojazdu wy-
stawić białą kartkę papieru for-
matu A4.

Księża, którzy będą mieli 
ochotę koncelebrować, powin-
ni przywieźć ze sobą albę i bia-
łą stułę. Warto w tym przypadku 
również wcześniej zgłosić swój 
udział w sekretariacie beatyfi-
kacji. Najprostszy kontakt z se-
kretariatem: tel. 077 433 20 85, 
668 589 566 i 698 580 006 lub 
e-mail: selzbietanki.nysa@wp.pl.

– Przygotujemy 9 parkingów, 
które obsługiwać będzie 8 poli-
cjantów, 66 strażaków Ochotni-

czej Straży Pożarnej, 36 harcerzy 
z ZHP i 7 wolontariuszy ze Służ-
by Maltańskiej – wyjaśnia Jolan-
ta Barska, burmistrz Nysy. Przy 
wjazdach do miasta przy ulicach 
Grodkowskiej, Otmuchowskiej, 
Piłsudskiego, Zwycięstwa i Jagiel-
lońskiej będą ustawione punkty 
informacyjne obsługiwane przez 
harcerzy ZHP. Ponadto zamówio-
no dwa telebimy, dzięki którym 
uroczystości będą oglądane na 
całym rynku, oraz 66 toalet ty-
pu Toi Toi. Na nyskim rynku zo-
staną linami wyznaczone sekto-
ry, a porządku będzie strzegło 
stu harcerzy. Z

Chórzyści spotkali się na Górze 
Świętej Anny w pierwszą sobotę 
i niedzielę września.

To już XXXI pielgrzymka chó-
rów, zorganizowana przez ks. 
radcę Jerzego Kowolika, niestru-
dzonego animatora życia mu-
zycznego. Witając chórzystów, 
którzy przyjechali na Górę Świę-
tej Anny  już w sobotę, po-
wiedział kilka prostych, serdecz-
nych zdań, które wlały w serca 
zebranych wiele otuchy. – Czasy 
są złe, bo ludzie są źli. Ale muzy-
ka i śpiew otworzą nas na pięk-
no i dobro – powiedział mię-

dzy innymi. W sobotę śpiewacy 
z różnych stron diecezji ćwiczy-
li zaproponowaną przez ks. Ko-
wolika na tegoroczną pielgrzym-
kę Missae pastoralis op.24 Karola 
Kemptera, XIX-wiecznego kom-
pozytora i dyrygenta chóru kate-
dry w Augsburgu. – Msza Kemp-
tera jest bardzo melodyjna, peł-
na błogiego pokoju, liryzmu, 
dziecięcej pobożności, napisa-
na jakby na nasze niespo-
kojne czasy – twierdzi ks. 
Kowolik. Próbami kiero-
wał Jan Dolny, dyrygent 
znanego i odnoszące-
go liczne sukcesy chóru 

„Capricolium” z Głuchołaz. Wie-
czorny występ „Capricolium” w 
bazylice św. Anny był zresztą 
jednym z punktów programu 
pielgrzymki. Msza Karola Kemp-
tera wykonana została podczas 
niedzielnej Mszy św., której w 
bazylice annogórskiej prze-
wodniczył ks. bp Jan Kopiec. 
Po Mszy chórzyści odprawili w 
grocie lurdzkiej Drogę Krzyżo-

wą. Występy indywi-
dualne i „Te Deum” na 
zakończenie dopełni-
ły program tegorocz-
nej pielgrzymki chó-
rów.  AK
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XXXI Pielgrzymka Chórów 

Msza na niespokojne czasy

Ks. Jerzy Kowolik 
przygotowuje 
nuty, a Jan Dolny 
ćwiczy Mszę
K. Kemptera
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  NA PIELGRZYMKĘ 
NARODÓW 
DO MARIA HILF

W sobotę 22 WRZEŚNIA odbędzie 
się XII Pielgrzymka Narodów 
do sanktuarium Maria Hilf ko-
ło Zlatych Hor. Tegoroczna piel-
grzymka, przebiegająca pod we-
zwaniem „Pośredniczko nasza” 
będzie mieć następujący pro-
gram:
10.00 – wręczenie nagrody 
„Złotego Serca” ks. S. Lekavemu
10.15 – godzina różańcowa
11.00 – Maria Merkert – przed 
beatyfikacją
12.00 – Suma pontyfikalna – 
koncelebra: abp Alfons Nossol i 
biskupi z Magdeburga
13.30 – godzina młodzieży za-
konnej
14.30 – nabożeństwo maryjne
Od przejścia granicznego do 
sanktuarium kursować będą 
czeskie autobusy, należy wziąć 
dowód osobisty lub paszport. 

  NA DOŻYNKI 
DIECEZJALNE

W niedzielę 23 września na Górze 
Świętej Anny odbędą się dożynki 
diecezjalne. Delegacje z koronami 
żniwnym zgromadzą się na scho-
dach do groty lurdzkiej o godz. 
9.30. O godz. 10.00 pod prze-
wodnictwem księdza biskupa roz-
pocznie się Msza św. dziękczynna 
za tegoroczne plony ziemi.

  DO BOGDANOWIC
16 WRZEŚNIA parafia w Bogdano-
wicach obchodzić będzie uro-
czystość odpustową ku czci 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
oraz Matki Boskiej Bolesnej – 
Łaskawej z Monasterzysk, słyną-
cej łaskami w cudownym wize-
runku. W tym roku uroczystoś-

ciom przewodniczyć będą ks. bp 
Stanisław Padewski z Charkowa 
na Ukrainie, ks. Ćmikiewicz, pra-
cujący w Szwajcarii, i ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski z Krakowa. 
Wszyscy mają swoje korzenie 
w Monasterzyskach. Na uroczy-
stość odpustową zaprasza ks. 
Adam Szubka, proboszcz parafii 
Bogdanowice i dziekan dekana-
tu Głubczyce. Suma odpustowa 
o godz. 12.00.

  NA PIELGRZYMKĘ 
NADZWYCZAJNYCH 
SZAFARZY

Komisja ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów 
Episkopatu Polski organizu-
je III Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej na Jasną Górę. 
Pielgrzymka odbędzie się w so-
botę 29 WRZEŚNIA. Początek o 
godz. 10.30, a w programie: 
spotkanie i konferencja w sa-
li Ojca Kordeckiego, adora-
cja Najświętszego Sakramentu, 
Msza św. Zakończenie ok. godz. 
14.30.

  NA V OPOLSKI 
FESTIWAL NAUKI   

Wydział teologiczny serdecznie 
zaprasza uczniów, księży kate-
chetów i katechetów szkół po-
nadgimnazjalnych na V Opolski 
Festiwal Nauki, który odbędzie 
się 17 WRZEŚNIA. Przyjmowanie 
gości w pomieszczeniach wy-
działu teologicznego (ul. 
Drzymały 1a) od godz. 9.00. 
W programie m.in.: prezenta-
cja wydziału, przedstawienie te-
atralne, wykłady (4 do wyboru), 
biesiada studencka. 

  DO WINOWA
Siostry szensztackie zaprasza-
ją opiekunów i czcicieli Pielgrzy-
mującej Matki Bożej do udzia-
łu w dniu skupienia przy sank-
tuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej w Winowie 22 
WRZEŚNIA. W programie: 9.30 
– nabożeństwo, konferen-
cja, dzielenie się doświadcze-
niami, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, sakrament pokuty, 
przerwa na posiłek i „Spotkanie 
z piosenką”; godz. 13.45 – Msza 
św. i procesja do sanktuarium 
Coenaculum, gdzie nastąpi uro-
czyste rozesłanie.  

Zapraszamy
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Na pielgrzymce w Maria Hilf

Od 15 do 17 października odbędą się 
w Rzymie metropolitalne obchody 
750-lecia śmierci św. Jacka.
W związku z tym organizowana jest 
pielgrzymka dziękczynna
do Wiecznego Miasta.

Wezmą w niej udział bisku-
pi pochodzący ze Śląska, przed-
stawiciele episkopatów Austrii, 
Czech, Rosji, Litwy i Ukrainy oraz 
władz Zakonu Kaznodziejskiego, 
ludzie kultury i nauki, przedsta-

wiciele władz państwowych i sa-
morządowych oraz pielgrzymi z 
diecezji tworzących metropolię 
katowicką.

W programie rzymskich ob-
chodów przewidziano m.in. se-
sję naukową poświęconą św. Ja-
ckowi na Uniwersytecie św. To-
masza (Angelicum), Eucharystię 
w bazylice św. Sabiny na Awen-
tynie, prapremierę filmu o św. Ja-
cku pt. „Światło ze Śląska” oraz 
uroczysty koncert Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Więcej informacji 
na www.ksj.pl/rzym. WI

Metropolia górnośląska św. Jackowi

Rzymskie obchody

W krakowskim Wydawnictwie 
św. Stanisława BM została wyda-
na książka poświęcona tajem-
niczym, działającym przed 
laty, kurierom */.

Książka traktuje o ma-
ło znanej działalności osób 
świeckich i księży, którzy 
w latach 1979–1989 or-
ganizowali przerzuty lite-
ratury religijnej w języku 
słowackim z Europy Zachodniej 
dla podziemnego Kościoła na Sło-
wacji. Wśród osób zajmujących 
się tą działalnością nie brakowało 
również duchownych i świeckich 
z diecezji opolskiej. W książce zo-
stali wspomniani: ks. prof. Kazi-
mierz Dola, ks. Wiesław Iwaniec, 
ks. Tomasz Józkowicz, ks. Marek 
Lis, ks. Mikołaj Mróz, abp Alfons 
Nossol, ks. Joachim Waloszek.

Swoją przyszłość i zdrowie 
narażali też liczni świeccy. Sam 
autor książki Marian Szczepano-
wicz był jednym z trzech „kurie-
rów Bożego słowa”, którzy nie-
śli przez zieloną granicę ostat-
ni transport obrazków z wize-
runkiem Pana Jezusa Miłosierne-
go. „Aby wspomnienia były wia-
rygodne, uzupełniono je świade-
ctwami i sylwetkami osób zaan-
gażowanych w niesienie pomocy. 
Przedstawione tutaj relacje ust-
ne, pisemne i świadectwa nie pre-
tendują do pełnego przedstawie-

nia historii tamtego okresu. Jest 
to jedynie praca, która ma na celu 
uratowanie od zapomnienia pew-

nej cząstki historii Kościoła 
w Polsce i na Słowacji 
oraz próbę nakreślenia 
szczególnego doświad-
czenia wiary kręgu lu-
dzi zaangażowanych w 
niesienie pomocy” – na-
pisał autor.

Zapewne po tej pio-
nierskiej publikacji po-

wstaną inne, pełniejsze. Warto 
dokumentować to, co niedawno 
miało miejsce, bo pamięć ludz-
ka jest ulotna. Wiadomo prze-
cież, że podobne przerzuty lite-
ratury i dewocjonaliów odbywały 
się również z Polski za wschod-
nią granicę do Związku Radzie-
ckiego. W tę pomoc szczególnie 
angażował się nieżyjący opolski 
biskup pomocniczy Antoni Ada-
miuk.

Zachęcam do tej niezwykle 
ciekawej lektury, zwłaszcza że do-
łączono do niej film Macieja Szu-
mowskiego pt. „W środku Euro-
py”, w którym nieżyjący już autor 
obrazu opowiada o prześladowa-
niu Kościoła w Czechosłowacji w 
drugiej połowie XX wieku.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

*/ Marian Szczepanowicz, Kurierzy 
słowa Bożego, Wydawnictwo
św. Stanisława BM, Kraków 2007.

Wśród książek

Kurierzy słowa Bożego

niczym, działającym przed 

Książka traktuje o ma-
ło znanej działalności osób 
świeckich i księży, którzy 
w latach 1979–1989 or-

słowackim z Europy Zachodniej 

nej cząstki historii Kościoła 
w Polsce i na Słowacji 
oraz próbę nakreślenia 
szczególnego doświad-
czenia wiary kręgu lu-
dzi zaangażowanych w 
niesienie pomocy” – na-
pisał autor.

Zapewne po tej pio-
nierskiej publikacji po-
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Oczywiście największym problemem są wyjazdy 
do pracy za granicę. U nas zawsze o 20.00 odzy-
wa się dzwon z wieży kościoła i wzywa do modli-
twy za pracujących na Zachodzie, o błogosławień-
stwo w ich pracy i o szczęśliwe powroty do do-
mów. Chciałbym, żeby ci młodzi, którzy wyjeżdża-
ją, zostali wierni tradycjom i obyczajom, jakie wy-
nieśli z rodzinnego domu. Bo tutaj te tradycje są 
naprawdę dobre. Kiedy przyszedłem do Dzielowa 
czterdzieści jeden lat temu,  panowała tu taka na-
turalna pobożność. Z drugiej strony chciałbym, że-
by młodzi pracujący obecnie na Zachodzie wróci-
li do parafii i żeby wnieśli w jej życie wszystko to 
pozytywne, czego tam się nauczyli. A to, co dzisiaj 
jest modne, ale nie przynosi pożytku ani Bogu, ani 
ludziom, żeby odrzucili. Lubię czytać, dużo czytam 
i staram się rozumieć nowe czasy, ale muszę po-
wiedzieć, że tęsknię też za tym, co było dawniej w 
Kościele i w rodzinach. 

Zapraszamy do kościoła: 
  Msze św. w niedziele:  

7.30, 9.15 – kościół parafialny; 10.30 – kościół w Rakowie

KS. RADCA 
ZYGFRYD PYKA

Święcenia kapłańskie przyjął 
17 czerwca 1956 r. Był wika-
riuszem w Leśnicy, potem w 
parafii pw. śś. Piotra i Pawła 
w Gliwicach. Następnie jako 
samodzielny duszpasterz or-
ganizował parafię w podraci-
borskich Babicach. Od 1966 r.
jest proboszczem parafii św. 
Mikołaja w Dzielowie. Przez 
wiele lat był duszpasterzem
rolników rejonu raciborskie-
go, organizatorem filii Katolic-
kiego Uniwersytetu Ludności 
Wiejskiej w Baborowie. 

Parafia w Dzielowie ma kilka 
powodów do dumy.

Przy szosie z Baboro-
wa w kierunku Raciborza 
stoi parafialny kościół pw. 
św. Mikołaja w Dzielowie. 
Sama wioska oddalona jest 
o kilkaset metrów od dro-
gi i kościoła. Bo kościół ten 
był dawniej kościołem pąt-
niczym, stojącym w polu – 
miejscem kultu św. Miko-
łaja. Przybywali w to miej-
sce rolnicy i hodowcy byd-
ła, podążający z Moraw 
i różnych stron Śląska na 
targi w Baborowie. Patro-
nem hodowców bydła jest 
św. Mikołaj, a jego kult w 
Dzielowie jest o wiele star-
szy niż sam kościół zbudo-
wany w 1778 r. 

Piękne zabytki
i wielki rodak
Najstarszym świad-

kiem tego kultu jest obraz 
św. Mikołaja w ołtarzu 
głównym, pochodzący 
z XV w. Według legendy, 
obraz, zanim znalazł się w 
kościele, wisiał na drzewie 
przy cudownym źródełku. 
– Tu od dawna były kapli-
ce i żywy kult św. Mikołaja 
– mówi ks. Zygfryd Pyka, 
proboszcz z Dzielowa, mi-
łośnik i popularyzator lo-
kalnej historii. Ale piękny, 
stary obraz to nie najstar-
szy zabytek chrześcijański 
w Dzielowie. Jeszcze star-
szy jest krzyż z piaskow-
ca, nazywany przez miej-
scowych „cyrylikiem”, czyli 
krzyżem św. Cyryla. Misjo-
narze z czasów misji Cy-
ryla i Metodego rzeczywi-
ście docierali w te strony, 
a krzyż kamienny miał być 
postawiony na pamiątkę. 

– To nie jest krzyż pokut-
ny, jakie się czasami spo-
tyka, bo nie są na nim wy-
kute narzędzia zbrodni – 
podkreśla ks. Z. Pyka. W 
kościele zaś przy wejściu 
na chór stoi stara chrzciel-
nica, także z piaskowca. Z 
Dzielowa pochodzi słyn-
ny badacz rzymskich kata-
kumb, twórca monumen-
talnych i przełomowych 
dla archeologii prac na te-
mat malarstwa katakum-
bowego – ks. Josef Wil-
pert. W 60. rocznicę je-
go śmierci, w roku 2004, 
w ścianę zewnętrzną koś-
cioła parafialnego wmuro-
wano tablicę pamiątkową, 
odbyło się sympozjum na-
ukowe i uroczysta liturgia. 

Zmieniają się 
czasy
– Gdy tu przyszedłem, 

w procesji konnej w wi-
gilię św. Mikołaja brało 
udział 50 koni – wspomina 
ksiądz proboszcz. Dzisiaj 
koni nie ma. – Ale jest po-
święcenie pojazdów – mó-
wi ks. Pyka i zaznacza, że 
parafianie są bardzo hojni 
na rzecz misji przy tej oka-
zji. Czasy się zmieniają. Pa-

rafia jest rolnicza, ziemia 
tu jest bardzo dobra – II i 
III klasy. – Mam rolników, 
którzy gospodarzą nawet 
na kilkuset hektarach, 
mają osiągnięcia lep-
sze niż na Zachodzie. 
Ci, którzy zostali przy 
kilku hektarach, nie są 
w stanie z ziemi wyżyć 
– mówi proboszcz z 
Dzielowa. Wielu z 
gospodarzy, którzy 
znakomicie sobie ra-
dzą, poszerzało swo-
ją wiedzę i pozna-
wało doświadczenia 
rolników z Niemiec, dzię-
ki prowadzonej przez ks. 
Pykę filii Katolickiego Uni-
wersytetu Ludności Wiej-
skiej. Czasy się zmieniają. 
– Dawniej chrzciłem rocz-
nie i dwadzieścioro dzie-
ci, w tym roku troje – mó-
wi proboszcz. Ksiądz chce 
jednak podkreślić wielkie 
przywiązanie wiernych do 
Kościoła i modlitwy różań-
cowej. – Dzięki ofiarności 
niewielkiej przecież liczby 
parafian udało się przepro-
wadzić wiele remontów i 
wyposażyć kościół między 
innymi w nowe organy – 
cieszy się ks. Z. Pyka. 

ANDRZEJ KERNER

PANORAMA PARAFII
pw. św. Mikołaja w Dzielowie

 Wielka historia i nowe czasy
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III klasy. – Mam rolników, 
którzy gospodarzą nawet 
na kilkuset hektarach, 

kilku hektarach, nie są 
w stanie z ziemi wyżyć 

rafia jest rolnicza, ziemia 
tu jest bardzo dobra – II i 
III klasy. – Mam rolników, III klasy. – Mam rolników, 
którzy gospodarzą nawet 
na kilkuset hektarach, 

w stanie z ziemi wyżyć 

Kościół parafialny
pw. św. Mikołaja

Poniżej:
Krzyż św. Cyryla

w Dzielowie


