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ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia

Zaszczytny tytuł przyznawa-
ny jest podczas katowickiego fi-
nału popularnego konkursu „Po 
naszymu, czyli po śląsku”. W po-
przednich latach obdarzono tym 
tytułem m.in. Wojciecha Kilara, 
abp. Damiana Zimonia, nefrolo-
ga prof. Franciszka Kokota czy 
prof. Juliana Gembalskiego – mu-
zykologa i organistę. W tym ro-
ku tytuł Honorowego Ślązaka Ro-
ku otrzymał ks. prałat Franci-
szek Kurzaj, pochodzący ze Sła-
więcic (dziś dzielnica Kędzierzy-
na-Koźla). 

Ks. Kurzaj, obecnie proboszcz 
parafii św. Pawła w San Antonio, 
jest tym, który zbudował „most” 
między Teksasem a Śląskiem, a 
ściślej – między potomkami emi-
grantów sprzed półtora wieku a 
ich dawną ojczyzną. Od 1989 ro-
ku regularnie, rok w rok, a cza-
sem częściej, przywozi Teksań-
czyków na Śląsk, zaprasza Śląza-
ków do Teksasu, publikuje książ-
ki. – Jechałem tam w 1986 r., że-

by robić to, co zaczął 
abp Alfons Nossol, któ-
ry pierwszy odwiedził 
potomków śląskich emi-
grantów w ich pierw-
szej parafii Panna Ma-
ria. Biskup mnie trochę 
znał, wiedział, że znam gwarę. 
Ale mu powiedziałem: joł tam 
moga jechać, ale nie dla pie-
niędzy. Odpowiedział mi, żebym 
się nie martwił, bo tam ksiądz 
ma gorzej niż w Polsce – mówił 
opolskiemu „Gościowi” ks. pra-
łat Kurzaj zaraz po wylądowaniu 
w kraju, gdy przyleciał po odbiór 
nagrody. – To jest nagroda dla 

tych ludzi, którzy tam 
w Ameryce po 150 la-
tach jeszcze coś o tej 
małej ojczyźnie pamię-
tają. Potomków pierw-
szych emigrantów jest 
tam prawie 200 tys. i 

oni po 4–5 pokoleniach jesz-
cze mówią, że są ze Śląska. Ca-
ła idea regionalności nabiera in-
nego sensu, bo Ślązakiem moż-
na się czuć, będąc w Stanach, w 
Nowej Zelandii  czy na Syberii, 
bo tacy też są – dodał ks. pra-
łat Franciszek Kurzaj. Serdecz-
nie gratulujemy  tytułu! 
 ANDRZEJ KERNER
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Ks. prałat 
F. Kurzaj idzie
po odbiór tytułu  
Honorowego 
Ślązaka Roku

Honorowy Ślązak Roku

Nasz ambasador w Teksasie
Ijuż pierwsza niedziela 

Adwentu, czas wciąż ucie-
ka. Przyznam, że wraz z upły-
wem lat mam coraz mniej 
ochoty, żeby za nim gonić. 
Wolę wycieczkę w drugą stro-
nę, w historię, tam znajduję 
tyle interesujących spraw i 
ludzi. Nie żebym miał coś 
przeciw ludziom współczes-
nym. Sam się zresztą sobie 
dziwię, bo historia nie była 
w szkole moją mocną stroną, 
mówiąc oględnie. Czytając 
tekst (s. IV–V) o tym, jak w 
opolskiej szkole TAK nauczy-
ciele wprowadzają uczniów 
w historię ulicy, przy której 
stoi szkoła, ogarniały mnie na 
przemian podziw i zazdrość. 
Że tak można historii uczyć 
i że mnie tak nie uczono.  

ZA TYDZIEŃ
  NAJWIĘKSZY SKARB CELTÓW 

 jest na Śląsku Opolskim!
  Parafia pw. Wniebowzięcia

 NMP W NIEMODLINIE

W dzień św. Cecylii (22 listopada), pa-
tronki muzyków i muzyki kościelnej, 

w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w 
Opolu odbyła się „Opolska Cecyliada 2007”. 
W uroczystym koncercie wystąpiły cztery po-
łączone chóry, którym towarzyszyła orkiestra 
instrumentów dętych blaszanych Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Opolu pod dyrekcją 
Huberta Prochoty. Wystąpiły: Opolski Chór 
Kameralny (dyr. Marian Biliński), chór kate-
dralny (dyr. Józef Chudalla), chór „Cantabile” 
z Dobrzenia Wielkiego (dyr. Hubert 
Prochota) oraz chór „Święta Cecylia” z para-
fii w Czarnowąsach (dyr. Łukasz Niedworok). 
Podczas „Cecyliady” zgromadzeni usłysze-
li m.in. utwory znakomitych śląskich kompo-
zytorów Moritza Brosiga i Ignaza Reimanna. 

Koncert wspólnie z para-
fią zorganizowało Śląskie 
Stowarzyszenie Muzyczne 
im. I. Reimanna. 

 Śpiewa chór 
„Święta Cecylia” 
z Czarnowąs
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OPOLSKA CECYLIADA

Tytuł Honorowego Ślązaka Roku 
dla ks. prałata dr. Franciszka 
Kurzaja.
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Urodziny „Przecinka” 

RACIBÓRZ. 16 listopada w 
kościele Matki Bożej w Raciborzu 
odbył się koncert urodzinowy ze-
społu Przecinek. Odnoszący suk-
cesy na scenach krajowych ze-
spół stąd się właśnie wywodzi. 
Urodziny rozpoczęły się, jak na-
leży, Mszą św., której przewod-
niczył ks. Eugeniusz Ploch, ojciec 
duchowny opolskiego semina-
rium, kazanie natomiast wygło-
sił ks. Grzegorz Kokot, który 9 lat 
temu był w parafii Matki Bożej 
wikariuszem i opiekunem po-
wstającego zespołu. „Przecinek” 
zadebiutował na VII Raciborskim 
Przeglądzie Piosenki Religijnej 
„Spotkałem Pana”. A po dzie-
więciu latach może poszczycić 
się  m.in. Grand Prix  największe-
go w Polsce i Europie Środkowej 
Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej 
„Song of Songs” w Toruniu (rok 
2005). Do tej pory zespół nagrał 

dwa albumy: „Rozważania” oraz 
„Spróbuj”. Raciborska grupa kon-
certowała z takimi wykonawca-
mi jak: Antonina Krzysztoń, 2 Tm 
2,3, Maleo Reggae Rockers, Chili 
My, Mate.O czy Arka Noego. – 
Gramy i jeździmy po całej Polsce 
z koncertami po to, by mówić o 
tym, co Bóg zrobił  w naszym ży-
ciu. Wcale to nie zawsze jest ta-
kie łatwe – powiedziała w czasie 
koncertu Zuzanna Zippel, flecist-
ka. „Przecinek” tworzy obecnie 
jedenastu muzyków, część z nich 
to studenci, inni pracują, niektó-
rzy mają już niewielki staż mał-
żeński i dzieci, ale wszyscy na-
dal tworzą środowisko przyja-
ciół. Kościół podczas koncertu 
był wypełniony młodymi (i nie-
co starszymi) ludźmi, co powin-
no „Przecinkowi” dać siły do gra-
nia na co najmniej następne 9 lat. 
Oby, bo są świetni. 
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Na bębnach gra Michał Fita, lider zespołu

CARITAS. 15 listopada po raz 
ósmy wznowiła swoją działal-
ność Misja Garażowa Caritas, 
pomagająca zimą bezdom-
nym z terenu Opola. Od po-
niedziałku do piątku o godz. 
14.30 w Centrum Rehabilitacji 
w Opolu (ul. Mickiewicza 5) 
pracownicy Caritas wydają 
gorący posiłek. Codziennie 
przygotowanych jest co naj-
mniej 70 porcji zupy i pieczy-

wa. Wydawana jest używa-
na odzież, działa także punkt 
pielęgniarski udzielający pod-
stawowej pomocy medycznej. 
Pracownicy Caritas reagują 
również na sygnały o pobycie 
bezdomnych w pustostanach 
Opola. Potrzebującym zosta-
ną przekazane koce i mate-
race. Misja Garażowa działa 
dzięki pomocy sponsorów i 
darczyńców.

Misja Garażowa

GŁUBCZYCE. 10 lat te-
mu ówczesny prowincjał o. 
Błażej Kurowski ustanowił w 
Głubczycach Franciszkański 
Ośrodek Pomocy Dzieciom. 
Przez pierwsze 9 lat kierował 
nim o. Paweł Tarnowski, na 
przełomie lat 2006/2007 – o. 
Tobit Wołowiec, a od czerwca 
br. – o. Jozafat Gohly.  Z okazji 
jubileuszu ośrodka w paździer-
niku w Miejskim Domu Kultury 
pokazano wystawę o FOPD. 15 
listopada w głubczyckim koś-
ciele franciszkanów odprawio-
na została uroczysta Msza św. 
pod przewodnictwem prowin-
cjała o. Wacława Chomika. Po 
Mszy goście, młodzież i dzieci 
spotkali się w FOPD. Spotkanie 
z udziałem m.in. włodarzy mia-
sta, władz zakonnych,  pierw-
szego i obecnego dyrektora 
ośrodka, ludzi związanych z 

jego działalnością, wolonta-
riuszy, darczyńców było wyra-
zem wdzięczności podopiecz-
nych za okazywaną im po-
moc. Młodzież przygotowa-
ła spektakl, dzieci śpiewały, a 
uroczystą biesiadę przy sto-
le urozmaicał „Granifer” – ze-
spół kleryków WSD franciszka-
nów z Wrocławia. – Jubileusz 
FOPD był okazją do wyraże-
nia wdzięczności wielu oso-
bom, które wpisały się w hi-
storię ośrodka, oraz okazją do 
spotkania obecnych uczest-
ników zajęć ośrodka z tymi, 
którzy byli tu przed laty, a z 
wdzięcznością wspominają mi-
nione lata. Wszystkim za oka-
zywaną nam pamięć, pomoc 
i życzliwość z serca dziękuje-
my – podsumował jubileuszo-
wą uroczystość obecny dyrek-
tor FOPD o. Jozafat Gohly. 

10 lat Ośrodka 
Pomocy Dzieciom

Rok św. Elżbiety zakończony
NYSA. 18 listopada 2007 ro-
ku w parafii pw. św. Elżbiety 
Węgierskiej w Nysie zakończono 
rok jubileuszu 800-lecia urodzin 
św. Elżbiety. Uroczystej Sumie 
odpustowej przewodniczył abp 
Alfons Nossol. Eucharystia ta była 
zwieńczeniem Mszy świętych ku 
czci św. Elżbiety, odprawianych 
przez ostatni rok każdego 17. 
dnia miesiąca. Miały one za za-
danie przybliżyć osobę i ducho-
wość świętej księżnej z Turyngii. 
– Nasza parafia stara się kro-
czyć śladami św. Elżbiety. Zespół 
Caritas przekazał 3 tysiące zł na 
rzecz wspólnoty w Skrzydłowie 
(archidiecezja częstochowska), 

która przed kilkoma miesiąca-
mi ucierpiała podczas trąby po-
wietrznej, potrzebującym wyda-
wana jest odzież i żywność, dzie-
ci otoczone są opieką w świet-
licy parafialnej, niesiemy po-
moc ludziom uzależnionym, a 
seniorzy mogą się spotykać we 
Wspólnocie Pogodnej Jesieni. 
Ufamy, że nasza Patronka w dal-
szym ciągu będzie nas wspierać 
w drodze do odkrywania Boga w 
służbie drugiemu człowiekowi – 
powiedział o. proboszcz Faustyn 
Zatoka. 

Parafialny zespół Caritas 
rozprowadza „Chlebki św. Elżbiety”   AR
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 P O D Z I Ę K O W A N I E 

W niedzielę 18 listopada w koś-
ciele parafialnym w Brynicy odby-
ła się uroczystość poświęcenia 
odrestaurowanych organów.

W brynickim kościele znaj-
duje się dziewiętnastogłosowy, 
pneumatyczny instrument wyko-
nany w 1905 r. przez znaną świd-
nicką firmę Schlag und Söhne. 
Po przeszło stu latach kapitalne-
go remontu organów podjęła się 
firma „Kamerton” Wiesława i Wi-
tolda Jeleniów z Olszynki. Z racji 
ponownego oddania instrumen-
tu do użytku do Brynicy przy-
jechali znakomici goście z Nie-
miec w osobach profesorów Ste-
fana Baiera i Kuniberta Schäfe-
ra z najstarszej w świecie szko-
ły muzyki kościelnej Hochschu-
le für Katholische Kirchenmusik 
und Musikpädagogik w Regens-
burgu. – Wczoraj prof. Baier pro-
wadził kurs interpretacji orga-
nowej, a prof. Schäfer warsztaty 
chóralne w Studium Muzyki Koś-

cielnej – wyjaś-
nia ks. Grze-
gorz Poźniak, 
szef Referatu 
do spraw Mu-
zyki Kościel- 
nej w opolskiej kurii, który też 
poświęcił wyremontowany in-
strument.

Zgromadzeni wierni mieli 
też wyjątkową okazję posłuchać 
koncertu organowego w wyko-
naniu prof. Stefana Baiera, który 
wydobył najsubtelniejsze dźwię-
ki z brynickich organów. Na za-
kończenie ks. Poźniak podzię-
kował proboszczowi ks. Krzysz-
tofowi Mrozowi i parafianom za 
ich ofiary i troskę o instrument 
i podkreślił, że remont organów 
należy do najtrudniejszych, gdyż 
jest bardzo kosztowny i zwykle 
wygląd instrumentu po remon-
cie się nie zmienia.

W ciągu ostatnich sześciu lat 
wyremontowano 62 instrumenty 
w naszej diecezji. WI

Ks. Grzegorz 
Poźniak poświęcił 

odrestaurowany 
instrument

120 wolontariuszy już pracuje 
nad tym, by sprawić na Boże 
Narodzenie radość kilkuset 
rodzinom.

Pomysł akcji „Świątecz-
na Paczka” polega na tym, że-
by wspomóc na święta konkret-
ną, wybraną przez darczyńcę, 
rodzinę. W taką akcję krakow-
skiego stowarzyszenia „Wios-
na” w ubiegłym roku włączy-
li się wolontariusze z opolskie-
go Duszpasterstwa Akademickie-
go „Xaverianum”. Sami byli za-
skoczeni, kiedy udało się zebrać 
i dostarczyć paczki do 72 rodzin. 
W tym roku zapowiada się jesz-
cze większy skok! Akcję rozsze-
rzono na całe województwo i 
obecnie działa 11 sztabów przy-
gotowujących akcję. Sześć z nich 
jest w Opolu, pozostałe są w Brze-
gu,  Lewinie Brzeskim, Niemodli-
nie, Oleśnie i Ozimku. W każ- 
dym z tych sztabów pracuje oko-
ło dziesięciu wolontariuszy. Po 
otrzymaniu danych o rodzinach 
potrzebujących pomocy – uzyska-
nych z  ośrodków pomocy spo-
łecznej – odwiedzali je, spraw-
dzali ich realne potrzeby. W ten 
sposób powstała internetowa ba-

za rodzin „Świątecznej Paczki”. 
– Każdy ze sztabów opisał w 
ten sposób co najmniej 30 ro- 
dzin. W sumie oceniamy, że w 
tym roku uda nam się obdarować 
paczkami około 400 rodzin – mó-
wi Anna Mazur, studentka fizyki, 
jedna z koordynatorów akcji. Co 
więc trzeba zrobić, żeby pomóc? 
Od 1 grudnia na stronie www.
swiatecznapaczka.pl  znajdzie się 
baza z danymi rodzin. Znajdu-
ją się tam także informacje na 
temat akcji i jej zasad, ale prze-
de wszystkim właśnie tam moż-
na wybrać, kogo chcemy wspo-
móc. – Rodzina „znika” z interne-
towej bazy danych po wybra-
niu jej przez darczyńcę – infor-
muje Anna Mazur. Jedna rodzi-
na otrzymuje więc jedną pacz-
kę świąteczną. Pomoc mogą 
nieść oczywiście wszyscy: po-
jedyncze osoby, rodziny, gru-
pa przyjaciół, klasy w szkołach. 
Po przygotowaniu paczki w 
określonym dniu należy ją do-
starczyć do magazynu przypi-
sanego wybranej rodzinie. 15 i 
16 grudnia wolontariusze roz-
wiozą paczki do  rodzin, a po 
świętach mailem odpowiedzą 
darczyńcom o tym, jak podo-
bał się prezent.  K
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Akcja „Świąteczna Paczka 2007”

Zrób bliźniemu 
święta

Niech radosny nastrój świąt dotrze do wszystkich

W Brynicy z udziałem znakomitych gości...

Wyjątkowa okazja
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Serdeczne podziękowanie wszystkim,  
którzy swoją obecnością,
złożonymi kondolencjami, 

i wspólną modlitwą dali wyraz żalu i smutku 
z powodu odejścia mojego ojca

ŚP. FRANCISZKA BIAŁASA
duchowieństwu diecezji opolskiej,  

diecezji bielsko-żywieckiej, 
parafianom z Twardawy  

i wszystkim licznie uczestniczącym w pogrzebie  
w parafii Ligota-Mazańcowice

składają  
ks. Eugeniusz Białas i rodzina
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Przy ulicy Barlickiego w 
Opolu od 1990 r. mie-
ści się społeczna szko-
ła TAK. Budynek, zbu-

dowany w latach 20. XX w. w 
stylu modernistycznym, stano-
wił niewątpliwie ciekawy ele-
ment nowoczesnej architektu-
ry miasta, które wówczas zwało 
się Oppeln. Wybudowany przez 
Maxa Friedlaendera dom od lat 
30. do końca wojny był siedzi-
bą słynnego sklepu meblowe-
go Ernst Machinek und Söhne. 
Wtedy ulica Barlickiego nazywa-
ła się Lindenstrasse. Pewnego 
dnia ktoś z otoczenia szkoły po-
patrzył na ulicę, przy której stoi 
szkoła TAK, i zadał pytanie:

Kto tu mieszkał?

Następne pytania nasuwały 
się same. – Kto zbudował te do-
my? Jak żyli ludzie, którzy je za-
mieszkiwali? Kto modlił się w sy-
nagodze, która stała po drugiej 
stronie ulicy, a z której nie zosta-
ło nic poza fundamentami? Ja-
kie ludzkie dramaty tu się roze-
grały? Jak zaczynali nowe życie 
ci, którym przyszło tu po wojnie 
zaczynać wszystko od początku? 
Co zastali w nowym miejscu swo-
jego życia? – mówi Beata Malisz-
kiewicz, dyrektor Zespołu Szkół 
TAK w Opolu

W ten sposób narodził się po-
mysł projektu „Historia mojej uli-
cy”. – Niektórzy twierdzą, że nie 
warto wracać do przeszłości, bo 
to utrudnia identyfikację 
z miejscem, które nie za-
wsze było nasze. Nam, 
autorom tego projektu, 
wydaje się, że jest do-
kładnie odwrotnie. Trze-
ba odsłaniać przeszłość, 

żeby zrozumieć teraźniejszość i 
znaleźć w niej swoje miejsce. Je-
śli coś było, zdarzyło się, nie ma 
sensu udawać, że tego nie ma, 
bo przeszłość i tak zawsze znaj-
duje drogę do teraźniejszości. Je-
śli przeszłość kształtuje teraźniej-
szość, to warto ją znać – uważa 
Beata Maliszkiewicz.

W budynku przy ulicy Bar-
lickiego 5, w którym od prze-
szło pół wieku nie sprzedaje się 
już mebli, uczniowie szkoły TAK 
przez cały rok szkolny, od wrześ-
nia 2004 do czerwca 2005 r., ba-
dali swoją ulicę. Dosłownie mie-
rzyli ją, liczyli zabudowania, ob-
serwowali i opisywali jej przyro-
dę, rosnące na niej krzewy i drze-
wa, a nawet liczyli przylatujące 
tam ptaki. Na zajęciach z plasty-

ki malowali ją i fotogra-
fowali. Co więcej, nawet 
planowali jej przyszłość i 
próbowali zrozumieć jej 
przeszłość. I trzeba po-
wiedzieć, że w pozna-
wanie swojej ulicy zaan-

Podróż w przeszłość i teraźniejszość

Historia jednej ulicy

ULICA BARLICKIEGO
O projekcie edukacyjnym 
„Historia mojej ulicy” mó-
wią:
BEATA MALISZKIEWICZ, 
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ 
TAK, POLONISTKA

– Najpierw miał 
to być tylko pro-
jekt historycz-
ny, ale z czasem 
okazało się, że 
ta ulica daje wie-

le możliwości do wykonywa-
nia różnych zadań, takich jak 
kreatywność uczniów czy ba-
dania przyrodnicze. Na po-
czątku w ogóle nie byliśmy 
świadomi, że wśród licznie 
występujących tu drzew są 
też pomniki przyrody. Z tych 
badań zrodził się kolejny 
nasz projekt edukacyjny po-
święcony Leo Baeckowi, naj-
słynniejszemu przedwojen-
nemu rabinowi niemieckie-
mu, który wykazał się wiel-
ką niezłomnością w obronie 
swojej gminy w Berlinie. Z 
tego projektu zrodziły się też 
„Noce świętojańskie”, które 
są związane z naszymi dzia-
łaniami, realizowanymi co 
roku pod koniec czerwca. 
Mogę powiedzieć, że ulica 
Barlickiego jest już nasza.

MARIA BITKA, DYREKTOR SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ TAK, HISTORYK 
SZTUKI

– Od samego po-
czątku zastana-
wiał nas nietypo-
wy kształt ulicy, 
która lekkim łu-
kiem otacza sta-

wek i wzgórze piastowskie. 
Na starych mapach miejsce 
ulicy było zaznaczone jako 
ścieżka, a stawek był fosą. 
Takie odkrycia zawsze pobu-
dzają wyobraźnię historycz-
ną uczniów. Porównując ma-
py, można było zaobserwo-
wać zmiany dokonujące się 
na ulicy, rozparcelowywanie 
zamkowych ogrodów, po-
wstawanie kolejnych budyn-
ków. Szczególnie starannie 
przyjrzeliśmy się dziejom bu-
dynku, w którym znajduje się 
nasza szkoła. Tak powstała hi-
storyczna część projektu, sta-
nowiąca fragment książki.

Niewiele ulic 
w naszym regionie 
ma tyle zebranych 

historii 
i ciekawostek 

jak ulica Barlickiego 
w Opolu. Bodaj tylko 

reprezentacyjna w stolicy 
regionu ulica Krakowska, 

która kilka lat temu 
doczekała się wystawy 

w Muzeum Śląska 
Opolskiego, może poszczycić 

się równie pokaźną 
dokumentacją.

tekst i zdjęcia  
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Stawek późną 
jesienią ze 
spuszczoną wodą 
nie prezentuje 
się atrakcyjnie
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gażowali się wszyscy, bez wyjąt-
ku, począwszy od najmłodszych 
pierwszoklasistów.

Słów parę 
o Lindenstrasse
W 1891 r. uliczka znajdo-

wała się jeszcze poza granica-
mi miasta. W 1909 r. liczyła sie-
dem numerów, a w 1926 dzie-
więć. Dzięki zachowanym w ar-
chiwach książkom adresowym 
ustalono ówczesnych właścicieli 
domów znajdujących się tam i na-
zwiska niektórych mieszkańców. 
W miejscu, gdzie dziś znajduje 
się lodowisko Toropol, stał oka-
zały browar „Zamkowy”, należą-
cy do rodziny Friedlaender, a słyn-
ny drewniany Domek Lodowy, w 
którym obecnie mieści się restau-
racja Piramida, został zbudowa-
ny z inicjatywy Towarzystwa Łyż-
wiarskiego w 1909 r. ze składek 
opolan, którzy na ten cel zebra-
li 4100 marek. Wertując rozmai-
te dokumenty i czasopisma, zna-
leziono również informacje, że 
w 1934 r. na dawnym stawku za-
mkowym, który był wówczas bar-
dziej dziki i większy niż obecnie, 
odbywały się mistrzostwa Nie-
miec w łyżwiarstwie figurowym. 
Wśród pań zwyciężyła Maxi Her-
ber, późniejsza złota medalistka 
olimpijska w parze z Ernstem Ba-
ierem na olimpiadzie zimowej w 
Garmisch Partenkirchen. 

Jednak w tamtych czasach 
przy Lindenstrasse nie tylko bu-
dowano. Był czas budowy i czas 
burzenia. Tuż obok obecnego bu-
dynku szkoły w latach 1893–1897 
powstała okazałych rozmiarów 
synagoga, którą w 1938 r. spa-
lono i zrównano z ziemią. Nieco 
mniej okrutny los spotkał zamek 
piastowski, który został rozebra-
ny w latach 1928–1930, a w jego 
miejsce zbudowano – co praw-
da okazały – budynek ówczesnej 
rejencji, w którym dziś mieszczą 
się urzędy wojewódzki i marszał-
kowski, a z zamku pozostała tyl-
ko wieża.

Po 1945 r. nastały nowe po-
rządki. Ulicę przemianowano z 
Lindenstrasse na Barlickiego. Zbu-
rzono browar, a na jego tere-
nie zbudowano lodowisko, Szko-
łę Muzyczną i Liceum 
Sztuk Plastycznych. Nie-
co dalej, na przełomie 
lat 50. i 60., wybudo-
wano amfiteatr, a w Do-
mku Lodowym znalazły 
swoją siedzibę schroni-
sko PTTK i kawiarnia. I obecnie, 
jak dawniej, ulica tętni swoim ży-
ciem, choć zimą nie pojawią się 
łyżwiarze na stawku, ale obok, 
na sztucznym lodowisku. Słychać 
tam muzykę, niekoniecznie pły-
nącą z Domku Lodowego, ale z 
amfiteatru, albo znad stawku, gdy 
odbywają się festiwal czy koncer-
ty promenadowe. Ulica i park są 

jak przed laty miejscem space-
rów i wytchnienia dla wielu opo-
lan. Sprawia to zapewne przyro-
da, którą uczniowie szkoły też do-
głębnie zbadali.

Zielona ulica
Przed wojną staw, znajdu-

jący się przy obecnej ulicy Bar-
lickiego, był miejską atrakcją. 
Stąd też zapewne specjalnie do-
bierano sadzone tam drzewa 
i rośliny. Występują tam m.in. 
lipy, dąb szypułkowy i platan 
klonolistny. Drzewa zbadali naj-
młodsi uczniowie szkoły. W su-
mie na całej długości ulicy do-
liczyli się 19 gatunków drzew. 
Efektem ich badań była zielona 
makieta ulicy Barlickiego. Star-
si uczniowie działający w ko-

le ekologicznym obser-
wowali zwierzęta i pta-
ki, a najstarsi podję-
li się najtrudniejszego 
zadania, jakim okazało 
się badanie przeszłości 

przyrodniczej 
tejże ulicy od 
czasów książę-
cych po wiek 
XIX i XX.  Pod-
czas zajęć mło-
dzież zaobser-
wowała rów-
nież koniecz-
ność zabezpie-

czenia pni drzew przed uszko-
dzeniami licznie parkujących sa-
mochodów. Nawet zorganizo-
wali zbiórkę pieniędzy wśród 
uczniów i wykonali drewniane 
zabezpieczenie dla drzewa naj-
bardziej narażonego na uszko-
dzenia.

Opisana ulica
Wszystkie te działania ucz-

niów zostały zebrane i udoku-
mentowane. W trakcie trwania 
projektu organizowano wysta-
wy, lekcje, spotkania z ciekawy-
mi ludźmi. A gdy minął jakiś czas, 
wszystko to zostało opracowane 
i wydane w formie bardzo cieka-
wej i niezwykłej książki, w której 
zainteresowany dziejami Opo-
la czytelnik znajdzie wiele cen-
nych wiadomości o cząstce swe-
go miasta, o znanych ludziach 
związanych dawniej i dziś z uli-
cą Barlickiego, o przyrodzie. Sło-
wem, o pięknym kawałku miasta, 
bez którego trudno sobie wyob-
razić stolicę naszego regionu.

Książka zatytułowana „Gło-
sy z ulicy Barlickiego” jest pra-
cą zbiorową pod redakcją Beaty 
Maliszkiewicz i Joanny Biskup. 
Oprócz interesujących tekstów 
zawiera szereg ciekawych ilu-
stracji. Sporo z nich wykona-
li uczniowie szkoły TAK. Zosta-
ła wydana nakładem opolskie-
go Towarzystwa Alternatywne-
go Kształcenia i wydrukowana w 
Wydawnictwie Świętego Krzyża 
w Opolu. Książkę można nabyć 
w szkole TAK przy ul. Barlickie-
go w Opolu i w niektórych opol-
skich księgarniach. 

Kolorowa 
uliczka składa 
się z ponad 
stu fragmentów 
rysunków dzieci 
i znalazła się 
na okładce 
książki 
o ul. Barlickiego

Podróż w przeszłość i teraźniejszość

Historia jednej ulicy

Budynek 
szkoły TAK przy 
ul. Barlickiego 5 
w Opolu
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Perełki Słowa

POCZĄTEK NADZIEI
W ów dzień głusi usłyszą 
słowa księgi, a oczy niewi-
domych, wolne od mroku i 
od ciemności, będą widzieć. 
Pokorni wzmogą swą radość 
w Panu, i najubożsi rozwe-
selą się w Świętym Izraela, 
bo nie stanie ciemięzcy, z 
szydercą koniec będzie, i 
wycięci będą wszyscy, co za 
złem gonią (Iz 29,18–20).

Ostre jest to 
ostatnie zdanie: 
„wycięci będą”. 
Ale i czasy były 
trudne, a ludzie 
okrutni. Słowa o 

głuchych, niewidomych, po-
kornych, o najuboższych do-
tyczyły zbyt wielu i znaczy-
ły boleśniej, niż dziś zna-
czą. Głusi tracili kontakt ze 
światem. Niewidomi, zupeł-
nie nieporadni, byli zdani na 
łaskę innych. „Pokorni” to 
byli ludzie przytłoczeni cię-
żarem zobowiązań, kapry-
su możnych, bez możliwo-
ści wyrwania się z matni. 
Najubożsi mieli mniej niż 
nic. Bo nawet samych siebie 
nie mieli. A prawo i obyczaj 
niczego im nie gwarantowa-
ły. Jeśli na to wszystko nało-
żył się czas wojny i prawo 
przemocy, życie większości 
stawało się nie do uniesie-
nia. A jednak ludzie potrafi-
li to nieludzkie życie unieść, 
potrafili nadzieję podtrzy-
mywać w sobie i budzić w 
otoczeniu. Bo ich ostoją była 
wiara. Dlatego prorok wska-
zuje właśnie na Boga – na 
Pana, na Świętego Izraela. 
Wiara – przekonanie, prze-
świadczenie, że na Bogu za-
wsze można się wesprzeć 
– jest początkiem ufności, 
jest źródłem niepojętej si-
ły, pozwalającej żyć. Nie tyl-
ko istnieć, ale mieć nadzieję, 
że wszystko ma jakiś sens, 
znaczenie, jakiś cel, a to, 
co trudne, nie będzie trwa-
ło bez końca. O tym przypo-
mina coroczny Adwent, bu-
dząc wiarę otwierającą się 
ku nadziei.
 KS. TOMASZ HORAK

O Szymiszowie
raz jeszcze

Nawiązując do artykułu w 
opolskim „Gościu Niedzielnym” 
(nr 45/2007, str. VI) pt. „Kościół 
na wzgórzu”, dotyczącego 400 
lat kościoła w Szymiszowie, czuję 
się zobowiązany uściślić informa-
cje w nim zawarte. Hyazinth von 
Strachwitz nie był niestety właści-
cielem dóbr szymiszowskich, ale 
z całą pewnością kamieńskich. 
Moim zdaniem, nie zasłużył so-

bie na stwierdzenie o odwecie ze 
strony powstańców, którym mia-
ło być spalenie zamku w Szymi-
szowie. W książce ks. Andrze-
ja Hanicha „Góra Świętej Anny” 
(wyd. 1999) czytamy wypowiedź 
ówczesnego, nastawionego pro-
polsko, gwardiana klasztoru oj-
ca Kolumbana o niszczycielskiej 
działalności powstańców na za-
mku w Żyrowej i Kamieniu Ślą-
skim. O Szymiszowie czytamy na 
str. 113: „Zamek zaś w Szymiszo-
wie został naprzód ograbiony, a 

potem dla zatarcia śladów spa-
lony i wysadzony w powietrze, 
mimo że miejscowy proboszcz, 
ogólnie znany przyjaciel Polaków, 
prosił,  aby tego nie czynić. Ale 
dość tych czarnych kartek z hi-
storii trzeciego powstania – do-
daje Kolumban. – Uważałem za 
konieczne dla prawdy historycz-
nej wspomnieć, jak niekorzystnie 
rozwinął się ten początkowo tak 
idealnie przedstawiający się ruch 
powstańczy. Obawiając się bliskiej 
katastrofy, nie taiłem tego przed 
odpowiedzialnymi czynnikami”. 

Dziękując z góry za zamiesz-
czenie listu, kreślę wyrazy sza-
cunku.

KAROL MUTZ, Szymiszów 

Dwunasty Festiwal Pieśni 
Religijnej „Azoty 2007”  stał pod 
znakiem muzyków z Łambinowic, 
Siódmej Trąby Baranka i 
znakomitej gwiazdy festiwalu…

Organizatorzy – parafia św. 
Floriana i Miejski Ośrodek Kultury 
w Kędzierzynie-Koźlu – w tym ro-
ku zmienili (czytaj: zaostrzyli) nie-
co regulamin kwalifikacji wyko-
nawców do występów konkurso-
wych, co umożliwiło przeprowa-
dzenie festiwalu w ciągu jedne-
go dnia. Festiwal ten odbywa się 
pod patronatem marszałka wo-
jewództwa i prezydenta miasta. 
Obydwaj nie tylko ufundowali na-
grody, ale także byli obecni na sali 
festiwalowej do samego końca. W 
kategorii dziecięcej nie miały so-
bie równych śpiewaczki z Łambi-
nowic: Ewelina Kobylańska (I m.), 

Anna Paszkowska (II m.) i Mar-
tyna Sługocka (III m.); wśród ze-
społów jury nie przyznało pierw-
szego miejsca, drugie przypad-
ło „Wesołym nutkom” z Kędzie-
rzyna-Koźla, dwa trzecie ex ae-
quo – „Bąblom z szóstki” (Kę-
dzierzyn-Koźle) i duetowi „Ania 
i Patrycja” z Łambinowic. W ka-
tegorii solistów młodzieżowych 
najlepszy był Mirosław Kopyto z 
Opola, za nim ex aequo uplaso-
wali się – Żaneta Wójcik (Łam-
binowice) i Mateusz Gancarczyk 
(Kędzierzyn-Koźle). Wśród zespo-
łów pierwsze miejsce oraz nagro-
dę publiczności zdobyła „Siódma 
Trąba Baranka” (Kędzierzyn-Koź-
le), drugie – Trio Wokalne ze Sta-
rych Budkowic a trzecie zespół 
„Rubato” z Tarnowa Opolskiego. 

Niewątpliwie jednak najwięk-
szą muzyczną atrakcją festiwa-
lu był tradycyjny występ gościa 

– gwiazdy fe-
stiwalu. W tym 
roku ks. Alek-
sander Kawa, 
obecny orga-
nizator „azotowego” festiwalu, 
zaprosił Spirituals Singers Band. 
To utytułowana, mająca w swo-
jej niemal 30-letniej historii wy-
stępy na wielu scenach festiwa-
lowych w Polsce i Europie, gru-
pa, która była w Polsce jednym 
z prekursorów muzyki spirituals 
i gospel, założona we Wrocła-
wiu przez kompozytora i teno-
ra Włodzimierza Szomańskiego. 
W Kędzierzynie-Koźlu Spirituals 
Singers dali koncert klasyki mu-
zyki spirituals, rozgrzewając pub-
liczność do niezwykłych tempe-
ratur i zadziwiając możliwościa-
mi ludzkiego głosu w jednym z 
najpopularniejszych utworów te-
go nurtu – „Jerycho”.  AK
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Siódma Trąba 
Baranka

na scenie 
festiwalu

Pod patronatem opolskiego „Gościa”

Trąba pod Jerycho
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Dwujęzyczny modlitewnik i 
śpiewnik dla dzieci – „Mein 
Kleiner Weg zum Himmel – 
Moja mała droga do nieba” to 
krok nie tylko ku niebu.

Duszpasterstwo mniejszości 
narodowych diecezji opolskiej z 
podziwu godną konsekwencją 
pracuje nad urealnianiem praw-
nych zapisów I Synodu naszej 
diecezji. Zapisano tam m.in. (w 
statucie nr 12 p. 4), że „w pra-
cy duszpaster-
skiej, a zwłasz-
cza w kate-
chezie, nale-
ży uwzględ-
nić potrzebę 
przygoto -
wania dzieci 
i młodzieży 

do udziału w liturgii w języku 
mniejszości”. Zatem duszpaster-
stwo mniejszości postarało się o 
wydanie modlitewnika i śpiew-
nika dwujęzycznego – niemie-
cko-polskiego. Zawiera on teksty 
mszalne, najważniejszych mod-
litw, nabożeństw oraz 80 pieśni 
religijnych. Ta książeczka do na-
bożeństwa to nie tylko pomoc 
w pielęgnowaniu pobożności, ale 
także następny krok w naszej dro-
dze do kulturowej normalności, 
służącej podtrzymywaniu boga-

ctwa naszego regionu, jakim 
jest jego dwujęzyczność.

Mein Kleiner Weg zum Himmel 
– Moja mała droga do nieba. Red. 
ks. Wolfgang Globisch, ks. Joachim 
Waloszek. Wydawnictwo i Drukarnia 
Świętego Krzyża, Opole 2007, s. 222. 

Opolska Jesień Literacka potrwa 
jeszcze dziesięć dni.

Imprezy tegorocznej, piątej 
edycji OJL trwają już od 12 listo-
pada. Wśród spotkań dotychcza-
sowych – bez obrazy dla pomi-
niętych – warto chyba zaznaczyć 
dwa wieczory wspomnieniowe: 
o Marku Jodłowskim i Leopol-
dzie Tyrmandzie. Wielką frekwen-
cją – mimo nieobecności same-
go znakomitego autora  – cieszył 
się wieczór poświęcony „Horro-
rowi i humorowi w twórczości Ta-
deusza Różewicza”, który był bar-
dzo udany. Pozostały jeszcze 3 
spotkania, wszystkie odbędą się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przy pl. Piłsudskiego 5–6. 3 grud-

nia (poniedziałek) 
o 17.00 będzie to 
wieczór młodej 
poezji połączo-
ny z wręczeniem 
nagród laureatom 
konkursu o „Ga-
łązkę oliwną”. W 
środę (8 grudnia) o 18.00 zapo-
wiada się wielka gratka: „Trzej 
poeci w średnim wieku przedsta-
wiają…” – Wojciech Bonowicz, 
Tomasz Różycki i Marcin Świet-
licki. Zdaje się, że organizatorzy 
przewidzieli zbyt małą salę na to 
spotkanie. Wreszcie na koniec, 
12 grudnia o piątej po południu, 
prezentacja książki Henryki Wol-
ny-Van Das „Madonna z Bluten-
burga”.  A

  NA EKUMENICZNĄ 
MODLITWĘ MŁODYCH

W pierwszą niedzielę Adwentu, 
2 GRUDNIA o godz. 15.30, w 
kościele seminaryjno-aka-
demickim w Opolu przy ul. 
Drzymały 1a już po raz jedena-
sty odbędzie się Ekumeniczna 
Modlitwa Młodych.  – Tworząc 
ekumeniczną wspólnotę, chce-
my wspólnie zamanifesto-
wać, iż otwieramy się na dar 
Chrystusowego krzyża i przej-
mujemy go jako znak nasze-
go zbawienia i sztandar osta-
tecznego zwycięstwa. Chcemy 
również pokazać światu, że 
chcemy, niczym prawdzi-
wi apostołowie Ewangelii, 
wnieść Chrystusowy krzyż w 
dzieje trzeciego tysiąclecia. 
Wszystkich Was gorąco po-
zdrawiam. Do zobaczenia w 
Opolu! – napisał w zaprosze-
niu do młodych arcybiskup 
Alfons Nossol.

  NA ADWENTOWE 
DNI SKUPIENIA

W Domu Pielgrzyma na Górze 
Świętej Anny od 7 do 9 GRUD-
NIA odbędą się adwentowe dni 
skupienia dla studentów i mło-
dzieży pracującej. Poprowadzi 
je o. mgr lic. Fabian Kaltbach 
– wicerektor i wykładowca te-
ologii fundamentalnej fran-
ciszkańskiego Seminarium 
Duchownego we Wrocławiu-
-Karłowicach.
Konferencjonista podczas wy-
kładów i dyskusji będzie pró-
bował dać wskazówki, jak się 
nie bać i nie wstydzić być dziś 
katolikiem. 

  NA CZUWANIE 
DO WINOWA

7 GRUDNIA w parafii Du-
cha Świętego przy sanktua-
rium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej w Winowie od-
będzie się adwentowe czuwa-
nie modlitewne pod hasłem: 
„Z sanktuarium przekażcie Mój 
ogień”. 
Program:
godz. 19 – rozpoczęcie 
godz. 20 – konferencja
godz. 21 – wieczornica adwen-
towa 
godz. 22 – adoracja Najświę-
tszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi

godz. 23 – Eucharystia i roze-
słanie.

  NA MSZE ŚWIĘTE 
PO ANGIELSKU

W opolskim duszpasterstwie 
akademickim „Xaverianum” w 
co drugą środę semestru zi-
mowego o godz. 20.00 odpra-
wiane są Msze św. w języku 
angielskim. – Mają one na ce-
lu zasmakowanie uniwersalno-
ści Kościoła, uczenie się języ-
ka podczas modlitwy czy dzie-
lenie się słowem. Po Mszy św.  
na spotkanie przy herbacie i 
konwersacje w języku angiel-
skim zapraszają duszpasterze 
z „Xaverianum”. Najbliższe ter-
miny: 5 i 19 GRUDNIA. 

  NA CZUWANIE 
W RACIBORZU

Kolejne czuwanie dla młodzie-
ży Raciborza i okolic odbę-
dzie się w sobotę 8 GRUDNIA, o 
godz. 20. Jak zwykle w klasz-
torze sióstr Służebnic Ducha 
Świętego „Annuntiata”, ul. 
Starowiejska 152.

  NA REKOLEKCJE 
DLA ROLNIKÓW

Diecezjalny duszpasterz rolni-
ków, ks. Hubert Janowski, za-
prasza rolników i mieszkań-
ców wsi na trzydniowe reko-
lekcje formacyjne do Domu 
Rekolekcyjnego w Raciborzu-
-Miedoni. Rekolekcje adwen-
towe dla rolniczek i gospo-
dyń domowych odbędą się  od 
11 do 13 GRUDNIA. Rozpoczęcie 
we wtorek o godz. 11.00, za-
kończenie w czwartek o 12.00. 
Zgłoszenia na rekolekcje pod 
nr. tel. 032/415 13 86    

  NA SYLWESTRA 
BEZ ALKOHOLU

Opolskie Stowarzyszenie 
Abstynenckie „Zawsze razem”  
zaprasza na bezalkoholową 
sylwestrową zabawę tanecz-
ną. Odbędzie się ona w sa-
li DA „Xaverianum” przy ul. 
O. Józefa Czaplaka w Opolu. 
Początek o godz. 20.00. O pół-
nocy Msza św. Odpłatność 50 
zł od osoby (w cenie konsump-
cja na ciepło i zimno). Kontakt 
0600 377 453 lub (077) 44 22 
611. Mile widziane stroje w 
stylu retro. 

Zapraszamy
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Spotkanie
o horrorze
i humorze

w twórczości 
Tadeusza 

Różewicza

Dla dzieci

Kleiner droga

cy duszpaster-
skiej, a zwłasz-
cza w kate-
chezie, nale-
ży uwzględ-
nić potrzebę 

służącej podtrzymywaniu boga-

jest jego dwujęzyczność.

Mein Kleiner Weg zum Himmel 
– Moja mała droga do nieba. Red. 
ks. Wolfgang Globisch, ks. Joachim 
Waloszek. Wydawnictwo i Drukarnia 
Świętego Krzyża, Opole 2007, s. 222. 

Po raz piąty w Opolu

Jesień Literacka
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ZDANIEM PROBOSZCZA 
Zauważyłem w ciągu ostatnich lat, jak bar-
dzo spada częstotliwość przystępowania do 
sakramentu pokuty, a zwiększa się częstotli-
wość przyjmowania Komunii świętej. Mnie to 
martwi, że gimnazjaliści na rozpoczęcie ro-
ku szkolnego spowiadają się, ale nie tak gre-
mialnie, jak gremialnie przystępują do Komunii 
świętej. Jezus przyszedł na świat zgładzić na-
sze grzechy; chrześcijaństwo jest uzdrowie-
niem duszy człowieka przez Chrystusa w sakra-
mencie pokuty. My dzisiaj mamy dużo spraw 
na głowie, wiele widzimy i wiele mówimy, i nie 
zawsze jesteśmy sprawiedliwi. Wszyscy oskar-
żają innych, nie siebie, i dość gremialnie idą do 
Komunii świętej. Mam obawę, że niekoniecz-
nie wcześniej idą do spowiedzi. Raczej za-
przestają spowiedzi. Szokuje mnie, że nasto-
latek przeklina, a potem przyjmuje Komunię. 
Mało jest młodych ludzi, którzy wchodzą na 
drogę dojrzałości przez regularną spowiedź. 
Poczucie grzechu jest osłabione i coraz mniej 
jest osób, które regularnie i dobrze się spowia-
dają. Nie czuje się pracy nad sobą, a bez dobrej 
spowiedzi nie osiągniemy prawdziwego poko-
ju wewnętrznego. Spowiedź jest czcią odda-
waną Panu Bogu. Uważam, że słabość i grzesz-
ność ludzka domaga się spowiedzi przynaj-
mniej raz w miesiącu. 

KS. EDMUND 
SACHTA

święcenia przyjął 11 ma-
ja 1980 roku w Opolu. 
Był wikariuszem w pa-
rafii św. Antoniego w 
Zdzieszowicach i w parafii 
Szklary w dekanacie otmu-
chowskim. Od 26 paździer-
nika 1987 r. jest probosz-
czem parafii św. Mikołaja 
w Żelaznej.

Od lewej: 
Kościół 

parafialny 
św. Mikołaja 

...i powyżej filialny 
Narodzenia 

Najświętszej 
Maryi Panny 

w Niewodnikach 

Dwa kościoły, parafialny 
ze śladami architektury 
romańskiej i filialny 
z początku dwudziestego 
wieku, otoczone opieką 
parafian, których niestety 
ubywa, bo, jak mówią 
księgi, w roku 1905 w 
parafii urodziło się 50 dzieci, 
a w roku 2005 – pięcioro. 

Historia

Miejscowość wzmian-
kowana w 1228 r. wśród 
dóbr klasztoru w Czarno-
wąsach. Kościół jako pa-
rafialny potwierdzony w 
1274 r. oraz w rejestrze 
świętopietrza w 1447 r. 
w ramach archiprezbite-
ratu niemodlińskiego, był 
kilkakrotnie przebudowy-
wany. Zachowano jedy-
nie dawne prezbiterium 
i przylegającą do niego 
zakrystię w stylu romań-
skim. Kościół filialny w 
Niewodnikach wybudo-
wano w 1908 r. Oba koś-
cioły na bieżąco są re-
montowane i utrzymy-
wane w bardzo dobrym 
stanie. Z parafii pocho-
dzą: ks. Franz Baron SJ, 
o. Paul Baron SVD, ks. Jo-
hann Hennek MSF, ks. Ry-
szard Salańczyk, ks. Anto-
ni Sośnik, ks. Hubert Na-
lewaja, ks. Jan Lachowie-
cki, ks. Stanisław Dwo-
rzak, ks. Janusz Dworzak, 
ks. Marcin Marsollek, sio-
stry zakonne: s. Phileta 
Marta Knop SFI, s. Bapty-
sta Maria Zimmolong AB-
MV, s. Brygida Maria Bie-
droń ABMV, s. Lidia Kup-
czyk CSSE, s. Marianna 
Ewa Lyga CSSE. 

I współczesność 

Ksiądz proboszcz Ed-
mund Sachta gra w pił-
kę nożną z ministrantami, 
można powiedzieć, że nie-
przerwanie od dwudzie-
stu lat. Gdy przyszedł do 
parafi, ministrantów tyl-
ko w Żelaznej było dwu-
dziestu, teraz, żeby roze-
grać mecz, przywozi mi-
nistrantów z filialnych Nie-
wodnik. Bo niestety para-
fia kurczy się, dwadzieś-
cia lat temu liczyła 700 pa-
rafian, dzisiaj – 550. Po-
wodem tego są wyjazdy 
parafian „za pracą”, jak i 
fakt, że mniej dzieci przy-
chodzi na świat. – Dlate-
go też, mówi ksiądz pro-
boszcz Edmund Sach-
ta, muszą ministrantów 
wspomagać dziewczęta. 
Kontakt z młodzieżą jest 
ułatwiony, bo na miejscu, 
w Żelaznej, jest Publicz-
ne Gimnazjum im. Kamila 
Baczyńskiego; ks. Sachta 
uczy religii, a kadra peda-
gogiczna włącznie z panią 
dyrektor wspomaga księ-
dza proboszcza w wielu 
inicjatywach. – Niezwykle 
cennym dla naszej para-
fialnej rodziny jest aktyw-
ność pani dyrektor gimna-

zjum Aurelii Wentzel, któ-
ra jest organistką, prowa-
dzi scholę i chór – pod-
kreśla ksiądz proboszcz. 
– A Ochotnicza Straż Po-
żarna, poza statutowymi 
obowiązkami, chętnie po-
maga w pracach kościel-
nych – mówi ks. Sachta. 
Mniejszość niemiecka ma 
możliwość uczestniczenia 
we Mszach św. odprawia-
nych w języku niemieckim 
w każdą sobotę i raz w 
miesiącu w niedzielę.

W kościele Narodze-
nia NMP w Niewodnikach 
odbywa się wiele ślubów 
par spoza parafii, bo we 
wsi jest ładne miejsce na 
weselne przyjęcie. A do 
kościoła od maja do paź-
dziernika parafianie przy-
chodzą na nabożeństwa 
fatimskie, prowadzone za 
każdym razem przez in-
ną grupę: róże różańco-
we, młodzież, dziadków 
i babcie. Podobnie w gru-
pach stanowych czy mod-
litewnych, raz do roku, 
w sobotę przed Niedzie-
lą Bożego Miłosierdzia, 
parafianie jadą na piel-
grzymkę do Łagiewnik, 
by modlić się w intencji 
całej wspólnoty.
TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ 

PANORAMA PARAFII 
św. Mikołaja w Żelaznej

Ksiądz proboszcz gra w piłkę
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