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Od autora
Wędrówki szlakami historii są moją wielką pasją – szczególnie chętnie śledzę dawniejsze i najnowsze dzieje regionu, w którym mieszkam od urodzenia: pięknej i pełnej historycznych tajemnic Ziemi Turawskiej. Książka, którą łaskawy Czytelnik wziął do ręki, jest zapisem
moich historycznych wędrówek śladami miejsc i osób związanych z Ziemią Turawską. Nie
ukrywam, że były to wędrówki trudne, często przypominające przedzieranie się przez nieprzyjazny człowiekowi teren, jednak na każdym kroku swojej drogi badacza napotykałem
wspaniałych i kompetentnych przewodników, którzy nie tylko pomagali mi przebrnąć manowce, lecz także zachęcali do wytrwałości. Im właśnie chciałbym w tym miejscu podziękować.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy mieli dla mnie czas i pomagali mi w odkrywaniu
historii Gminy Turawa. Osób, które mi przekazały cenne informacje było wiele. Dotarłem
do wielu osób, z wszystkich jedenastu wsi, wchodzących w skład „naszej” Gminy. Chciałbym
podziękować: z Bierdzan – Teresie Wojtczyk, która przekazała mi wiele cennych informacji
o wsi, Ricie Gabryś za wszelką pomoc; z Kadłuba Turawskiego – Piotrowi Sladkowi za przekazanie wielu zdjęć i ciekawych wiadomości; z Kotorza Małego – Annie Długosz, która przez
wiele godzin opowiadała o Węgrach i obu Kotorzach, oraz Marii Sochor; z Kotorza Wielkiego – Zygfrydowi Mazurowi za wszelką pomoc; z Ligoty Turawskiej – Róży Staś i Antoninie
Farys; z Osowca – Lidii Buchcie za przekazanie mi wielu informacji dotyczących życia przedwojennego Osowca, i Arturowi Gallusowi, który dostarczył mi cennych wiadomości dotyczących szczególnie kapliczek i historii mniejszości niemieckiej; z Rzędowa – Stefanowi Bloszczykowi za jego bezinteresowną pomoc w zbieraniu materiału do publikacji, Joachimowi Ebischowi za opowieści i ciekawe zdjęcia, Piotrowi Ebischowi za informacje dotyczące budowy
rzędowskiej świątyni; z Turawy – Alfredowi Kupce za odpowiedzi na wszystkie moje pytania
i wątpliwości; z Węgier – Anastazji Swientek za wielogodzinne wspomnienia; z Zakrzowa Turawskiego – Pawłowi Michalczykowi za wiele cennych informacji, i Henrykowi Morawcowi;
z Zawady – Jolancie Wacławek za przekazanie ogromnej wiedzy dotyczącej Zawady i Jerzemu
Krokowi za udostępnienie materiałów dotyczących budowy kościoła w Zawadzie, Piotrowi
Wajsowi za udostępnienie pracy o parafii osowiecko-węgierskiej. Dziękuję dyrektorom szkół
za udostępnienie mi kronik szkolnych. Pragnę podziękować również proboszczom: ks. Gerardowi Wilkowi z Bierdzan za pomoc i cenne informacje, ks. Rajmundowi Kale z Kotorza
Wielkiego, który miał dla mnie zawsze czas, zaufał mi i udostępnił cenne materiały dotyczące
kotorskiej parafii, Ks. Sławomirowi Pawińskiemu z Ligoty Turawskiej za mobilizację do pracy,
ks. Franciszowi Lerchowi z Węgier za pomoc i udostępnienie materiałów. Szczególne słowa
wdzięczności przekazuję: S. Anicie Hoffman z Domu Zakonnego w Leśnicy, S. Marii Taurinie
– Annie Baron z domu prowincjalnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich i S. M. Beacie – Teresie
Stellmach z domu generalnego w Trzebnicy za ich trud włożony w wyszukiwaniu powołań zakonnych z terenu Gminy Turawa. Dziękuję zarządom zespołów sportowym za pomoc w opracowaniu historii drużyn sportowych Gminy Turawa. Dziękuję za wkład w opracowanie historii
LZS-ów: Tomaszowi Niemcowi, Jarosławowi Sokolskiemu, Bernardowi Klimasowi, Arturowi
Długoszowi, Danielowi Niemczykowi, Joachimowi Klotce. Dziękuję wszystkim zarządom
OSP za udostępnienie mi materiału dotyczącego poszczególnych jednostek strażackich.
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Badania historyczne są same w sobie pasjonujące, jednak możliwość ich opublikowania
dostarcza szczególnej satysfakcji – a zawdzięczam ją zaangażowaniu pracowników Urzędu
Gminy w Turawie. Pan wójt Waldemar Kampa życzliwie odniósł się do pomysłu opracowania
monografii Gminy, nadał bieg sprawie, uruchomił działania szeregu osób i instytucji, których
wynikiem była atrakcyjna forma niniejszej książki.
Niniejsza publikacja nie ukazałaby się w takiej formie, gdyby nie pomoc dwóch osób.
Artur Kupka, były mieszkaniec Kotorza Małego, obecnie mieszkający w Niemczech, cały
swój wolny czas, łącznie z urlopami, poświęcał na tłumaczenie tekstów niemieckich, które
były często pisane ręcznie, a na dodatek gotykiem. Bardzo wspierał mnie w pracach nad tworzeniem tej publikacji i udzielał wielu cennych wskazówek. Drugą osobą był Andrzej Byra,
który podjął się trudu korekty i redakcji. Bardzo dziękuję im za czas poświęcony bezinteresownej pracy nad tą publikacją.
Nie wahałem się umieścić w niniejszej pracy tekstów innych autorów: moich uczniów,
przyjaciół i znajomych. Są to treści, które imponują wysoką wartością poznawczą, świeżością
spojrzenia i autentycznością. Zadbałem o umieszczenie nazwisk autorów pod wykorzystanymi tekstami, a tą drogą wszystkim dziękuję. Źródłem wielu informacji zamieszczonych w tej
książce są relacje osób – świadków historii najnowszej. Moich rozmówców ująłem w przypisach, które niech będą wyrazem mojej wdzięczności dla życzliwych informatorów.
Poszczególne rozdziały książki zostały pomyślane jako odrębne całości, aby Czytelnicy
zainteresowani określonym problemem znaleźli w jednym miejscu jego możliwie pełne omówienie. Osoby, które zechcą przeczytać całą pracę, proszę o wyrozumiałość dla powtórzeń
– nieuchronnych w takiej koncepcji kompozycyjnej. Być może znajdą się miłośnicy historii
najnowszej, którzy odczują niedosyt spowodowany pominięciem pewnych w miarę świeżych
faktów – jest to działanie zamierzone: historia nie zdążyła pewnych zjawisk ocenić i skomentować, a ja nie czuję się do tego upoważniony.
Podczas prac nad niniejszą książką dotarłem do ciekawych, a trudno dostępnych źródeł,
które skrzętnie ująłem w bibliografii. Mam nadzieję, że autorzy kolejnych opracowań dotyczących historii Ziemi Turawskiej docenią wartość moich poszukiwań i zechcą skorzystać z przetartych przeze mnie szlaków.
Oddając do rąk Czytelników Księgę historii Ziemi Turawskiej, żywię nadzieję, że sprowokuje ona Odbiorców do refleksji nad historią – nauczycielką życia i zachęci do uważniejszego
spojrzenia na miejsca, które dotychczas mijaliśmy obojętnie.
Moim marzeniem jest, aby w ciągu następnych lat powstały nowe, rzetelne monografie
wszystkich jedenastu wsi Gminy Turawa, a ich autorzy dotarli do nowych, jeszcze ciekawszych źródeł. Mam nadzieję, że publikacja ta zmobilizuje zapaleńców do odkrywania kolejnych tajemnic historii „naszych” miejscowości.
Wiem, że znajdą się osoby nie ujęte w tej publikacji, a są wielkimi działaczami Gminy
Turawa – przepraszam je. Niestety, nie dotarłem do wszystkich mieszkańców naszej społeczności, gdyż było to niemożliwe, i być może pominąłem wielu wspaniałych rozmówców.
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Jerzy Farys

Słowo wstępne
Historia – pojęcie to wydaje się nam odległe, nieco abstrakcyjne, kojarzymy je
z muzealnymi eksponatami czy wybitnymi postaciami, które znamy z pomników lub
pamiętamy z czasów szkolnych. Trudno nam uwierzyć, że nie tylko na każdym kroku
ocieramy się o historię, ale bierzemy udział w jej tworzeniu, stajemy się jej częścią.
Książka, którą Czytelnik bierze do ręki, uświadamia nam, że na co dzień uczestniczymy w …
…przygodzie z historią, …
a nasze miejsca i przeżycia nie są bynajmniej banalne. Oto pierwsze dokumenty
związane z tworzeniem wsi gminy Turawa i organizacją struktur – a w nich nazwiska.
Czy tak do końca obce? Dlaczego nazwisko pierwszego sołtysa czy zasłużonego
budowniczego drewnianego kościoła jest tak podobne do tego, którym ja się podpisuję?
Może to był mój pra… pra…? Oto zwykły kamień, przydrożna kapliczka czy stare
drzewo – a jakich ciekawych wydarzeń były świadkiem lub są pamiątką. Oto pusty
plac w środku wsi – może warto się zastanowić, co tu było w dawniejszych czasach?
O wielu wydarzeniach czytamy w literaturze „wysokiej” – choćby o kryzysie lat 20.
XX w. pisze wielki Amerykanin Francis Scott Fitzgerald czy bliższy naszym realiom
niemieckojęzyczny piewca Mazur Ernst Wiechert. Ale ten sam kryzys, który boleśnie
dotknął także Ślązaków, znajdziemy w niniejszej pracy. W Księdze historii Ziemi
Turawskiej mamy informację o zarazie racic i pysków bydła – o tym samym pisze
jeden z najwybitniejszych czeskich pisarzy Karel Čapek w powieści Hordubal. Trudno
zliczyć literackie obrazy wydarzeń wojennych, dotyczące również miejscowości gminy
Turawa, albowiem…
… jesteśmy częścią Europy i Świata …
i dotyczy nas wszystko, co się na naszym Świecie dzieje.
Niepoślednim walorem niniejszego opracowania są fotografie. Duża ilość starannie dobranych, poddanych selekcji i segregacji obrazów pozwala Czytelnikowi poczuć
atmosferę tamtych lat, starsze osoby z pewnością ogarnie nostalgia – i tu nasuwa się
kolejne spostrzeżenie: oto w naszych domowych zbiorach, albumach czy kartonach
wypełnionych gromadzonymi przez lata wspomnieniami, znajdują się podobne, a czasem wręcz te same zdjęcia. I to kolejny dowód, że Księga historii Ziemi Turawskiej,
przegląd archiwów, zbiorów prywatnych i zakamarków pamięci, jest nie tylko dla nas,
ale także o nas. Warto do niej podejść z tym przeświadczeniem.
Andrzej Byra
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1. Życie i zajęcia mieszkańców obecnej Gminy Turawa
Dawno temu
O najstarszych dziejach Śląska milczą najstarsze źródła. Nawet etymologia nazwy Śląsk
(łacińska Silesia, niemiecka Schlesien, czeska Slezsko) pozostaje dyskusyjna. Sporu tego nie są
w stanie rozstrzygnąć uczeni polscy i niemieccy. Ci ostatni są zdania, że nazwa wywodzi się od
Silingów, plemienia germańskiego spokrewnionego z Wandalami. Plemię Silingów osiedliło
się w ok. 100 r. p.n.e. i mieszkało do ok. 400 r. n.e. w okolicach Góry Świętej Anny i góry Ślęży.
Najprawdopodobniej nazwa łacińska Silesia wywodzi się od nazwy plemienia Silingów. Polscy
zaś naukowcy są zdania, że nazwa Śląsk wywodzi się od nazwy rzeki lub góry Ślęży. Góra Ślęża była przez wieki ośrodkiem pogańskiego kultu religijnego mieszkańców Śląska. Być może
etymologii dzisiejszej nazwy Śląsk należy szukać od prasłowiańskiego słowa „slęga”, „śląga”–
wilgoć, miejsce podmokłe, mgła, lub nazwy słowiańskiego bóstwa ślęg. Ostatnio wśród uczonych pojawił się domysł, że sam wyraz Ślęża wywodzi się od słowa, które oznaczało Słońce
w języku dawnych Celtów.
Ślady pobytu człowieka na ziemiach dzisiejszego Śląska sięgają około 250 000 lat p.n.e,
z okresu paleolitu – starszej epoki kamiennej, zaś najstarsze ślady pobytu człowieka w rejonie
Góry Św. Anny pochodzą sprzed 70 000 lat. Ludzie ci żyli w małych grupach, znali obróbkę
krzemienia, potrafili rozniecać i podtrzymywać ogień. Współczesny homo sapiens przybył
na Śląsk najprawdopodobniej około 35000 lat temu, w czasie drugiego glacjału – zlodowacenia. Myślistwo stanowiło wtedy główne zajęcie ludności, dlatego też archeologowie odnajdują liczne narzędzia i broń
wy
konaną z kamienia. Po
ostatnim lodowcu 12 000 lat
temu klimat ustabilizował się
i był podobny do dzisiejszego. W VI tysiącleciu p.n.e.
na teren Śląska przez Bramę
Morawską i Kotlinę Kłodzką
przybyła grupa ludności należąca do kręgu kultury ceramiki wstęgowej. Jej nazwa
pochodzi od kulistej formy
wykonywania naczyń glinianych zdobionych ornamentem. Następna grupa ludności przybyła na Śląsk ok.
Mapa Gminy Turawa (grafikę wykonał Jerzy Farys)
4500 lat p.n.e. i zaliczamy ją
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do kultury ceramiki wstęgowej rytej, ze względu na sposób, w jaki ozdabiano naczynia gliniane. Była to w pełni neolityczna kultura na Śląsku, następnie przemieszczała się w kierunku
północnym wzdłuż Wisły. Uprawiać rolę i hodować bydło zaczęto na Śląsku w neolicie – młodszej
epoce kamiennej około 4000 lat p.n.e. W latach 3700–1900 p.n.e. Śląsk był pod wpływem kultury pucharów lejkowatych. Nazwa ta wywodzi się od charakterystycznego kształtu naczyń
glinianych. Mieszkańcy Śląska zajmowali się wtedy głównie hodowlą, łowiectwem i rybołówstwem, ale także uprawiali zboże, znali radło i zaprzęgali do niego bydło. Te nowe zajęcia
gospodarcze nie wyparły jeszcze myślistwa. Osiedlano się głównie na terenach nadających
się pod uprawę. Na Opolszczyźnie były to oczywiście żyzne tereny okolic Głubczyc. Duże
zmiany na Śląsku nastąpiły w epoce brązu w latach 1800–700 p.n.e. Zaczęto wtedy wytwarzać
narzędzia i broń z brązu, który wyparł kamień, trudny w obróbce. Na Śląsku nie odkryto
wtedy miedzi potrzebnej do wytapiania brązu, dlatego też sprowadzano ją z południowej Europy. Około 1300 r. p.n.e. pojawiła się na Śląsku kultura łużycka. Jej początek i rozwój przypada na
koniec epoki brązu, zaś rozkwit – na początek epoki żelaza. Charakterystyczne dla kultury
łużyckiej były wyroby z brązu, głównie ozdoby, takie jak szpile, bransolety i różnego rodzaju
wisiorki. Mieszkańcy prowadzili już wtedy całkowicie osiadły tryb życia. Hodowano głównie
bydło rogate, owce, świnie i rzadko konie. Na terenie Śląska odkryto z tego okresu piece do
wytopu żelaza. Podniósł się wtedy poziom tkactwa i garncarstwa. Wzrosła również wymiana
handlowa wyrobów rzemieślniczych z sąsiadami, a szczególnie z Czechami. Na przełomie
VI i V w. p.n.e. Scytowie – konni wojownicy irańscy – wdarli się na Śląsk. Najprawdopodobniej ich najazdy przyczyniły się do upadku kultury łużyckiej.
W czasach prehistorycznych Śląsk znalazł się w obrębie ekspansji celtyckiej. Za kolebkę
przyszłych Celtów uważa się region w południowych Niemczech. Celtowie osiągnęli wysoki,
jak na tamte czasy, poziom rozwoju. Plemiona te opanowały technologię pozyskiwania żelaza
z rud bagiennych. Udoskonalili umiejętność wytwarzania i obróbki żelaza, co przyczyniło się
do ich sukcesów militarnych. Wojownicy celtyccy byli uzbrojeni w żelazne miecze, zaś ich
rolnicy wprowadzili głęboką orkę za pomocą żelaznych radeł, dzięki czemu zbierali więcej
ziarna. Udoskonalili technikę mielenia, stosując nowocześniejsze żarna. Narzędzia kowalskie
wprowadzone przez Celtów są używane w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Od
Greków przejęli koło garncarskie, dzięki odpowiednim domieszkom dodawanym do gliny
otrzymywali trwalsze naczynia. Bili również monety ze złota i brązu. Celtowie, podobnie jak
wszystkie wczesne kultury, praktykowali obrządek ciałopalny. Zmarłych wyposażano w dary.
Celtowie wywarli ogromny wpływ na życie plemion germańskich żyjących na Śląsku.
Szczególnie widoczny był ich wpływ na kulturę przeworską, która w okresie przedrzymskim,
w II wieku p.n.e., rozwinęła się na Śląsku. Wytwarzano wtedy bardzo dużo przedmiotów
żelaznych. Wpływy celtyckie na kulturę przeworską spowodowały również wiele ulepszeń
agrotechnicznych: ziemię orano za pomocą radeł z żelaznymi radlicami i krojami, pola przeorywano na krzyż, zboża ścinano żelaznymi sierpami i półkosami. Mieszkańcy prowadzili
całkowicie osiadły tryb życia, mieszkano w niewielkich półziemiankach. Kulturę przeworską
można łączyć z celtyckimi Lugiami lub germańskimi Wandalami. Najprawdopodobniej
w 100 r. p.n.e. Dolny Śląsk zamieszkiwało germańskie plemię Silingów. Naukowcy nie są
zgodni, czy Silingowie byli odłamem Wandalów, czy też samodzielnym, ale spokrewnionym
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z nimi plemieniem. Na Dolnym Śląsku przebywali aż do wędrówki ludów w V wieku. W noc
sylwestrową 406 r. n.e. większość Silingów przekroczyła skuty lodem Ren i zaatakowała cesarstwo rzymskie. Stało się tak, gdyż w 375 r. n.e. na podbój Europy ruszyli Hunowie, którzy słynęli z okrucieństwa. Zła sława Hunów dotarła również na Śląsk, więc w obawie o własne życie
większość mieszkańców pośpiesznie opuściła go i wyruszyła na podbój Rzymu. Hunowie, gdy
dotarli na Śląsk, oszczędzili go jednak. Mieszkańcy, którzy pozostali na Śląsku, zasymilowali
się później ze Słowianami. Na Śląsku kultura przeworska upadła, gdyż pozostało bardzo mało
mieszkańców. Część z nich, która pozostała w swych siedzibach, znała dawne celtyckie czy
germańskie nazwy geograficzne rzek i gór na Śląsku i przekazała je Słowianom. W 512 r. przez
opustoszałe ziemie przetoczyły się plemiona germańskich Herulów. W porównaniu z innymi
ludami germańskimi posiadali oni bardziej prymitywną kulturę. Wpływy kultury rzymskiej
na Śląsku osłabły, w konsekwencji czego kultura materialna uległa znacznemu regresowi.
Obszar dzisiejszej Opolszczyzny odgrywał ważną rolę w starożytności, głównie ze względu na swoje położenie i dzięki specyficznym warunkom naturalnym, dlatego też zaliczany jest
do rejonów, gdzie rozgrywały się istotne procesy genetyczne kultury przeworskiej. Największe
skupienie ludności na Śląsku Opolskim było w okolicy Opola, zaś w samym Opolu funkcjonował prężny ośrodek władzy i centrum gospodarcze. Również na obszarze nadmałopanewskim było duże skupienie ludności. Dominowała głównie uprawa ogrodowa, obejmująca pola
usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie osad. Obszary nadodrzańskie i nadmałopanewskie
są dobrze zbadane. W okresie wpływów rzymskich (I–V w. n.e.), w epoce żelaza w okolicach
Małej Panwi znajdował się rejon osadniczy związany z przebiegiem szlaku bursztynowego.
Dlatego też w okolicy Turawy znaleziono liczne monety rzymskie z tego okresu. Szczególnie
intensywny był rozwój osadnictwa nadmałopanewskiego w okresie późnorzymskim do wczesnego średniowiecza.
Udokumentowane jest
osadnictwo na terenie „naszej Gminy Turawa” w okresie trwania kultury przeworskiej u schyłku I stulecia naszej ery. Z tego okresu pochodzi osada odkryta w Turawie
w okresie międzywojennym.
Osada ta była niewielka,
Mapa Klaudiusza Ptolemeusza, ok. 150 r. n.e.
obejmowała powierzchnię
zaledwie 0,5 ha. Znajdowało się w niej kilkanaście gospodarstw rozłożonych równomiernie
w układzie zbliżonym do ulicówki. Domy były niewielkie, wzniesione na planie prostokąta,
najczęściej o wymiarach 3 x 5 m. Znajdował się w tej osadzie duży obiekt o wymiarach 9 x 15 m,
trójnawowy, halowy z paleniskami. Najprawdopodobniej służył jako dom zebrań miejscowej
9

starszyzny1. Na terenie osady w Turawie znaleziono ułamki naczyń, ozdoby ze szkła i brązu. Natrafiono na kilkanaście ciężarków, które były częścią warsztatu tkackiego. Ceramika była już wykonywana na kole garncarskim, naczynia miały grube ściany, silne zgrubienia i rozszerzenia
nasady.
O życiu mieszkańców w osadzie Turawa możemy powiedzieć wiele. Uzyskiwali dość duże
plony, dzięki zastosowaniu doskonalszych narzędzi. Drewniane radła zostały okute w żelazne
koje i racice. Stosowali dwupolówkę z nawożeniem gleby. Bardzo starannie dbano o ziemię,
którą nawożono intensywnie. Uprawiali pszenicę, żyto, jęczmień, proso. Hodowla zwierząt
zajmowała bardzo ważne miejsce w pożywieniu mieszkańców osady w Turawie, ilość posiadanego bydła była w tamtych czasach oznaką bogactwa. Dla jego ochrony budowano specjalne grody obronne. Najliczniej hodowano krowy, konie, świnie, kozy, wszystkie te zwierzęta
były mniejsze od dzisiejszych. Odwiecznym przyjacielem człowieka jest pies – te w osadzie
turawskiej przypominały obecnego wilczura niemieckiego. Oprócz wyżej wymienionych
zwierząt ludność hodowała duże ilości drobiu. Dlatego też myślistwo zostało zepchnięte na
dalszy plan, najprawdopodobniej tylko dla skór i futer. Wśród odkrytych resztek kostnych ryb
w osadzie Turawa rozpoznano szczątki szczupaka, karpia, lina, suma, łososia, jesiotra, okonia,
ogromne bogactwo ryb. Mieszkańcy Turawy dobrze znali technikę kamieniarską, szczególnie
stosowaną przy wyrobie żaren do mielenia zboża. Żarna wykonywano głównie z granitowych
głazów narzutowych2.
U schyłku VI w. n.e. przybyli na Śląsk Słowianie Zachodni. Resztki Silingów zostały przez
nich ujarzmione, a później zasymilowane. Najstarszy znany ustrój panujący wśród Słowian
to demokracja wojenna. Ludność ta zajmowała się głównie hodowlą bydła i uprawą ziemi.
Mieszkali w niewielkich ziemiankach, które były rozmieszczone w jednym lub w kilku rzędach wzdłuż rzek. Osiedla zakładali wyłącznie w miejscach wcześniej niezasiedlonych. Kultura materialna wczesnych Słowian była uboga w wyroby metalowe. Słowianie tworzyli wspólnotę opartą na związkach krwi, kilka spokrewnionych rodzin tworzyło ród. Grupa rodzin
z danego terytorium tworzyła małą społeczność zwaną opolem. Ziemię uprawiano przez kilka lat, a po jej wyjałowieniu przenoszono siedzibę o kilka lub kilkanaście kilometrów. Na nowym miejscu wypalano las i użyźniano popiołem ugory. Bardzo jest dziwne, że na początku
średniowiecza wszystkie osiągnięcia techniczne starożytności poszły w kompletne zapomnienie. Słowianie nie przejęli rozwiniętej kultury swoich poprzedników. Nie da się racjonalnie
wytłumaczyć zmiany trybu życia z osiadłego na niemal półkoczowniczy. Nastąpił całkowity
zastój kultury, np. rezygnacja z użycia koła garncarskiego czy zdobienia ceramiki. Miejsce ceramiki toczonej zajęły ręcznie lepione, liche naczynia, wypalane na odkrytych paleniskach,
proste ornamenty pojawiły się dopiero w VII wieku. Metalowe elementy i ozdoby strojów
zniknęły zupełnie. Żelazo używane było jedynie do wyrobu noży, a miejsce radła zajmowała
socha – zaostrzony konar drzewa bez jakiegokolwiek okucia.
Około 845 r. powstał dokument znany jako Geograf Bawarski3, który wymienia plemio
na żyjące na południe od Duńczyków, a także ilość grodów należących do tych plemion. Na
1
2
3

L. Szafran-Szadkowska, Zanim powstało Opole, Opole, 1987, s. 17.
Tamże, s.17.
Opis grodów i ziem z północnej strony Dunaju – spisany około 845 roku w Ratyzbonie dla Ludwika Niemca.
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Śląsku są to następujące plemiona z grodami: na środkowym
to Sleenzanie – Ślężanie 15 grodów, na wschodnim Opoloni
– Opolanie – 20, na południowym Golensizi – Gołęszycanie – 5, na północno-zachodnim Dedosize – Dziadoszanie.
Sto lat później wymienieni są jeszcze Bobrzanie – Poborane
i Trzebowianie – Trebovane. Dobrze można określić szczególnie terytorium Opolan dzięki przebiegom przesiek. Najprawdopodobniej miejscem kultu Słowian była Góra Świętej
Anny. Bardzo wcześnie na Morawach powstało słowiańskie
Państwo Wielkomorawskie, potężne i duże pod względem
terytorialnym. Założycielem tego państwa był Mojmir I. Na
Śląsku krzyżowały się wtedy liczne drogi handlowe. Dlatego
wraz z kupcami docierały tu też pierwsze informacje o chrześcijaństwie. Datę 863 r. – przybycie Konstantego (Cyryla) i Metodego do Państwa Wielkomorawskiego – możemy
uważać za początek chrystianizacji Śląska. Jak dowiadujemy
się z „Żywota św. Metodego”, Wielkomorawianie na podbiGeograf Bawarski
tych przez siebie ziemiach krzewili chrześcijaństwo. Stąd możemy przypuszczać, że na Śląsk chrześcijaństwo dotarło o wiele wcześniej niż na inne ziemie
polskie. Największy rozkwit Państwo Wielkomorawskie przeżywało za czasów Świętopełka I,
w latach 871–894, wtedy w jego skład, poza Morawami, wchodziły tereny Śląska.
W trakcie budowy Jeziora Turawskiego w 1934 r. teren ten został zbadany przez
archeologów. Odkryto osadę
średniowieczną z okresu od
VII–XII wieku n.e. Natrafiono na ślady ośmiu budynków, których siedem było
kon
strukcji słupowej, i na
pozostałości pa
lenisk, ziemianki i trzech jam odpadowych. Zachowały się liczne
przedmioty żelazne i okucia
brązowe. Wydobyto spod
ziemi około 400 ułamków
naczyń z gliny z domieszką
mineralną o barwie szarej
i szarobrunatnej ze śladami dotaczania. Na terenie
Gminy Turawa znajdują się
Cyryl i Metody
jeszcze inne ślady średnio11

wiecznych osad. Jeszcze w okresie międzywojennym, w 1929 r., na terenie Kotorza Małego odkryto ślady wczesnośredniowiecznej osady z VII–X wieku n.e. i nieco późniejszej
osady z przełomu XII i XIII wieku n.e. Znaleziono w Kotorzu Małym liczne ułamki ceramiki
barwy szarej, zdobionej żłobkowaniem, pasami linii falistych, spieczony żużel. W latach 1935,
1956, 1962, 1968 przebadano teren w okolicach Zawady. Odkryto tam ślady średniowiecznego grodziska obronnego datowanego na okres VII do XV wieku. Ślady tego grodziska są
dobrze widoczne z lotu ptaka. Grodzisko to jest nizinne o średnicy około 60 m i powierzchni
2800 m². W czasie prac wykopaliskowych odsłonięto fragment ciągu palisady obrzuconego
gliną. Odkryto liczne ślady ceramiki, zdobionej pionowymi żłobkami, pasami linii falistych.
W jamach odkryto kości zwierząt, przedmioty żelazne. Większość odkrytych tam przedmiotów była zwęglona, co może świadczyć o pożarze4.

Początki państwowości
Państwo Wielkomorawskie upadło około 907 r. Zaistniałą sytuację natychmiast wykorzystało możnowładztwo czeskie, tworząc swoje własne państwo. Państwo czeskie było wtedy
pod względem politycznym zależne od Niemiec. Czesi, będąc spadkobiercami Wielkich Moraw, sięgnęli także po Śląsk. Ten czeski okres rządów nad Śląskiem nie był czasem spokoju
i budowania, a raczej walki o władzę na tronie czeskim. W tym okresie nastąpiła też druga
misja chrystianizacyjna Śląska, bo wcześniej była to misja św. Metodego w obrządku słowiańskim. W roku 965 książę Polan Mieszko I zawarł związek małżeński z księżniczką czeską Dobrawą. Dlatego też w czasie trwania tego małżeństwa Śląsk nie zmienił przynależności państwowej. Od 973 r. rozpoczęła się przynależność Kościoła śląskiego do biskupstwa praskiego.
W tym samym okresie w Opolu, Wrocławiu i Głogowie zbudowano grody piastowskie.
Dopiero po śmieci Dobrawy ok. 985–990 r. Śląsk wszedł we władanie Mieszka I, który
wykorzystał spór czesko-niemiecki i odbił Śląsk od Czechów. W latach dwudziestych XI w.
wybuchło w Polsce antychrześcijańskie powstanie. Nieliczni kapłani, którzy nie zginęli z ręki
buntowników, chcąc ratować swoje życie, uciekli z kraju. Wtedy to mieszkańcy Polski powrócili do pradawnych pogańskich wierzeń. Okres zamieszania w Polsce wykorzystał czeski
książę Brzetysław i w 1039 r. najechał i złupił Wielkopolskę. W drodze powrotnej przyłączył
do państwa czeskiego Śląsk, który na jedenaście lat przeszedł pod panowanie czeskie. W 1041 r.
cesarz niemiecki Henryk II uznał włączenie Śląska do Czech. Jednak parę lat później, w 1050 r.,
książę Kazimierz Odnowiciel odebrał Czechom Śląsk. Jednak Czesi nie pogodzili się z jego
utratą. W 1054 r. zwaśnione strony z inicjatywy cesarza niemieckiego Henryka III podpisały
układ w Kwedlinburgu. Na mocy tego porozumienia Śląsk pozostał przy Polsce, lecz jako
lenno władcy Czech. Przez następne lata wielokrotnie trwały wojny polsko-czeskie o tę ziemię. W 1138 r. zmarł Bolesław Krzywousty. W myśl jego testamentu Śląsk odziedziczył jego
najstarszy syn Władysław II, zwany później Wygnańcem. W wyniku bratobójczych wojen
został wyrzucony ze Śląska. Jednak w 1163 r. Śląsk został zwrócony jego synom, książętom:
Bolesławowi I Wysokiemu, Mieszkowi Plątonogiemu i Konradowi. Książęta ci powrócili na
Śląsk wraz z niemieckimi żonami. Od tej pory Piastowie śląscy utrzymywali żywe kontakty z Rzeszą.
4

L. Szafran-Szadkowska, dz, cyt., s. 12–35.
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Od najdawniejszych czasów Śląsk otoczony był niemalże ze wszystkich stron naturalnym
pasem leśnym. Puszcze graniczne były prawie bezludne, z wyjątkiem mieszkańców grodów
strażniczych. Tereny Dolnego Śląska od Górnego przez długie wieki oddzielała Przesieka Śląska, czyli długi pas puszczy – trudny do przebycia splątany gąszcz leśny. Księstwo Opolskie
położone po drugiej stronie Przesieki Śląskiej, zaczęto nazywać dla odróżnienia Górnym
Śląskiem. Resztki Przesieki Śląskiej zachowały się w m.in. w Borach Niemodlińskich i Stobrawskich5.
Przemiany w życiu społeczno-gospodarczym na Śląsku zaczęły następować w końcu
XII w. i na początku wieku XIII. Zaczęto brać pod uprawę dotychczasowe nieużytki, a także
dokonywać trzebieży lasów i rozszerzać pola uprane. Chłopi mogli uprawiać więcej ziemi,
gdyż upowszechniły się nowe narzędzia rolnicze, które z kolei umożliwiły szybszą i skuteczniejszą uprawę roli. Były to pługi z odkładnicą, brony, kosy – które zastąpiły sierpy. Użycie
tych nowych narzędzi spowodowało większą wydajność produkcji. Zaczęto używać koni do
zajęć typowo gospodarczych. Rozwinięto hodowlę zwierząt domowych, dzięki czemu można
było nawozić glebę, co polepszyło urodzajność pól. Uzyskiwano większe plony dzięki zastosowaniu trójpolówki. Był to system uprawy ziemi opierający się na jej podziale na trzy równe
części: pierwszą obsiewano zbożem jarym, drugą ozimym, a trzecia leżała odłogiem, spełniała
funkcję pastwiska. Przeznaczenie pól zmieniano co roku. Po trzech latach cały cykl się zamykał – każde pole przeszło przez trzy fazy uprawy. W rzeczywistości uprawiano co roku 2/3 ziemi. Po roku następowała zmiana użytkowania pól: na ugorze siano zboże ozime, na ozimym
jare, a pole, na którym rosło zboże jare, leżało ugorem. System ten rozwinął się z dwupolówki
i rozpowszechnił w Europie Środkowej w X–XIII w.
Zmiany zaszły także w tkactwie – zaczęto stosować kołowrotek, dotychczas głównym narzędziem w tego typu działalności gospodarczej było wrzeciono. Już w XIII w. energia wodna
służyła do poruszania kamieni młyńskich. Przeprowadzane na dość dużą skalę zabiegi trzebienia lasów i eksploatacji puszcz miały daleko idące konsekwencje dla życia handlowego.
Drewno stało się jednym z pierwszych materiałów eksportowych.
Rozwój nowych metod uprawy i ulepszenie narzędzi doprowadziły do powstawania nadwyżek produkcyjnych, które chłop mógł sprzedać. Towar jego trafiał przede wszystkim do
miejskich ośrodków, specjalizujących się w produkcji rzemieślniczej6.

Lokalizacja na prawie polskim i niemieckim
Przez wiele wieków Śląsk był słabo zaludniony, żeby zmienić tę sytuację, książęta rozpoczęli na szeroką skalę kolonizację.
Lokacja na prawie polskim organizowana była na zasadzie zbioru miejscowych ustnych
praw i zasad. Nie posiadała wspólnych cech, nie przewidywała też rozbudowanych instytucji
dla osady. Lokacje na prawie polskim nie przewidywały instytucji sołtysa, który byłby przedstawicielem władcy. Pan feudalny musiał samodzielnie egzekwować ustanowione przez niego
prawo. Nadawał prawo do osadzenia i ustalał należny czynsz. Samodzielnie odpowiadał także
5
6

C. Lachur, Opolszczyzna znana i nieznana. Obrazki krajoznawczo-historyczne, Kępa 2006.
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/historia/%C5%9Bredniowiecze/3691lokacje_miast_i_wsi_na_prawie_niemieckim_i_polskim.
html (22.08.2012).
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za sprawy sądownictwa i sprawiedliwości. Chłopom nadawano prawo dziedzicznego uprawiania ziemi na wyznaczonej działce. Lokacja określała tez prawo wychodu, czyli warunków
opuszczenia osady i zerwania więzi z panem feudalnym.
Istotną wadą prawa polskiego była przewaga czynszu płaconego w towarach i pracy, a nie, jak w prawie niemieckim, w pieniądzu. Z czasem prace zamieniano na czynsz
pieniężny. Oprócz podległości właścicielowi – chłopi musieli służyć księciu i płacić z okazji różnych zdarzeń związanych z księciem (ślub, wykup z niewoli itp.). Ponadto chłop zobowiązany był do pracy na rzecz ogółu wsi. Miejscowości lokowane na prawie polskim nie
posiadały ściśle narzuconej struktury, skupione były jednak wokół placu targowego. Wsie
te były rozproszone, chłop posiadał jedną, dużą działkę, co sprawiało, że zabudowania nie
były zwarte. Lokacja na prawie polskim sprzyjała bardziej prymitywnym formom upraw.
Po popularyzacji prawa niemieckiego praktycznie zaprzestano lokacji na prawie polskim,
wiele utworzonych już osad przeszło na prawo niemieckie. Ostatnie lokacje na prawie polskim miały miejsce w XIV wieku7.
Zapotrzebowania na osadników, których można by osadzić na nieuprawianych dotąd
ziemiach, nie pokrywała kolonizacja wewnętrzna, dlatego zaczęto ściągać osadników,
głównie z Niemiec, aby szybciej zagospodarować majątki i osiągnąć wyższe dochody. Chłopi
niemieccy szukali lepszych możliwości bytowania niż te, które mieli w krajach ojczystych,
więc właściciele dóbr osadzający ich na swoich ziemiach musieli stworzyć im dobre warunki.
Wiązało się to z wprowadzeniem na ziemie polskie systemu prawa i modelu wsi opartych na
niemieckim wzorze ustrojowym – było to tzw. prawo niemieckie. Na Śląsku wsie zakładano
na prawie magdeburskim. Był to kodeks prawa saskiego zwany Zwierciadłem Saskim, opracowany w pierwszych latach XIII wieku. Zwierciadło Saskie gromadziło ogół ustaw cesarskich,
prawo kanoniczne, ustrojowe, sprawy sądowe i wymiaru sprawiedliwości, a także zwyczajowe
prawo relacji pomiędzy suwerenem a jego wasalem.
W XIII w. nastąpił rozwój osadnictwa miejskiego, czyli lokacja miast, których powstało
wtedy bardzo dużo na Śląsku. Niemieccy osadnicy zakładali miasta na prawie magdeburskim.
Posiadały one formę szachownicy, na środku miasta był duży plac targowy. Wraz z powstawaniem miast postępy czyniła kolonizacja wiejska. Nastąpiło gwałtowne zagospodarowywanie
pustek. Nowi osadnicy stosowali trójpolówkę. Ich gospodarka była wyżej rozwinięta niż prymitywna dwupolówka, stosowana wtedy na Śląsku. Dlatego też na całym Śląsku upowszechnił się w rolnictwie system trójpolówki i używanie ugoru jako pastwiska. Zaczęto używać
nowocześniejszych narzędzi. Kolonizacji towarzyszyły przemiany etniczne. Na przełomie
XII i XIII w. na teren Śląska przybyło, jak twierdzą historycy niemieccy, około 200 tys. osadników niemieckich, dlatego też wiele słów niemieckich weszło w skład języka rodzimego na
Śląsku. Jednak Śląsk wchłonął nowych przybyszy z zagranicy i doszło do asymilacji dwóch
narodów. Nie dochodziło na Śląsku do konfliktów między przybyszami z zagranicy a rodzimymi Ślązakami. Na Dolnym Śląsku Słowianie stali się mniejszością. Nawet na Górnym Śląsku językiem urzędowym, obok łaciny, stał się język niemiecki. Słowianie śląscy dobrowolnie
przejmowali stojącą wyżej kulturę zachodnią.
7

http://www.historiapolski.eu/viewtopic.php?f=30&t=2015 (22.08.2012).
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Rok 1202 to czas samodzielnej państwowości Śląska, zapoczątkował również okres masowego napływu ludności z Europy Zachodniej. Mieszko Plątonogi i Henryk Brodaty zaczęli
sprowadzać osadników z krajów Cesarstwa Niemieckiego. Poza ludami germańskimi przybywali stamtąd również Żydzi. Oprócz zwykłych osadników przybywało na Śląsk niemieckie
rycerstwo i duchowieństwo, jako świty małżonek tutejszych władców. Kolejna fala osadników
dotarła na Śląsk po najeździe tatarskim, gdyż ziemie te były mocno wyludnione. Na Śląsku,
obok śląskiego narzecza słowiańskiego, zaczął funkcjonować również niemiecki dialekt śląski.
Obydwie grupy etniczne: Słowianie i Niemcy, ulegały z wolna wymieszaniu. Dominować zaczął jednak język niemiecki, jako nośnik kultury zachodu. Niemcy i Żydzi, którzy zamieszkali
na Śląsku, ulegli asymilacji.
Przebieg kolonizacyjny niemal wszędzie wyglądał tak samo. Najpierw należało uzyskać
zezwolenie lokacyjne monarchy, które miało formę przywileju. Zwykle było ono związane
z wcześniejszym nadaniem immunitetu dla właściciela dóbr. Na podstawie zezwolenia lokacyjnego feudał zawierał umowę z organizatorem wsi – tzw. zasadźcą. W umowie tej pan
określał podstawy organizacji wsi oraz określał uprawnienia i obowiązki zasadźcy oraz osadników. Zasadźca zawierał z kolei odpowiednie umowy z kolonistami – mieszkańcami przyszłej wsi. Każdy z tych kolonistów otrzymywał taki sam kawałek ziemi. Cała wioska musiała
być więc najpierw dokładnie wymierzona, tak aby móc wyznaczyć gospodarstwa o tej samej
powierzchni i o podobnej jakości gruntu. Nie mogło być tak, że jeden chłop otrzymywał ziemię bardzo żyzną i urodzajną, a drugi ziemię mało urodzajną i nie nadającą się do pełnego
gospodarowania i eksploatacji. Jedna działka chłopska wynosiła 1łan, tj. około 16–25 ha. Sam
akt lokacyjny określał także, z jakiego lasu i z jakich wód znajdujących się na terenie wsi mogli
korzystać chłopi8.
Na czele wsi na prawie niemieckim stał sołtys – zostawał nim zwykle zasadźca. Sołectwo
było dziedziczne i mogło podlegać zbyciu. Sołtys otrzymywał pod uprawę kilka łanów wolnych od czynszów na rzecz pana, miał prawo zakładania stawów, łowienia ryb i polowania.
Przysługiwało mu prawo do 1/6 części czynszów ściąganych na rzecz feudała oraz do 1/3 części kar sądowych, czasem także prawo do założenia i prowadzenia karczmy i młyna. Sołtys
przewodniczył ławie sądowej, która była pierwszą instancję we wsi, zbierał czynsze dla pana,
był też zobowiązany do służby wojskowej. Nowi osadnicy korzystali ze zwolnienia z czynszów
na rzecz pana przez lata potrzebne do zagospodarowania się. Były to tzw. lata wolnizny, których liczba zależała od tego, czy lokowano wieś na ziemiach uprawnych, czy na „surowym korzeniu”
– terenach wymagających karczowania. Wolnizna mogła wynosić od 2 do nawet 24 lat9.
Największe nasilenie lokacji na prawie niemieckim na Śląsku wystąpiło w połowie XIV w.
Lokacja ta była bardzo korzystna dla chłopa, gdyż mógł sposobnie zaplanować swoje gospodarstwo.

Pierwsze wsie na terenie obecnej Gminy Turawa
Najprawdopodobniej pierwszą wsią na terenie obecnej Gminy Turawa założoną na prawie polskim był Kotórz Mały. Okoliczne wsie: Kotórz Wielki, Węgry, Bierdzany i Kadłub
8

9

http://www.bryk.pl/teksty/liceum/historia/średniowiecze/4200-kolonizacja_ziem_polskich_prawo_polskie_i_prawo_
niemieckie.html (22.08.2012).
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/historia/średniowiecze/4200-kolonizacja_ziem_polskich_prawo_polskie_i_prawo_
niemieckie.html (22.08.2012).
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Turawski, były założone na prawie niemieckim przed 1295 r. Być może mieszkańcy Kotorza
Małego byli niezadowoleni, gdyż mieli mniejsze prawa niż ich sąsiedzi, i nastąpiła zmiana
lokacji z polskiej na niemiecką.
W takim przypadku właściciel wsi zlecał znacznemu mieszkańcowi przeprowadzenie
lokacji na prawie niemieckim. Najczęściej zlecano osobie posiadającej podstawową wiedzę
prawną i umiejącej czytać i pisać, wykonywanie pomiarów geodezyjnych. Często był to przybysz z Niemiec lub z innej wioski wcześniej lokowanej. Nieraz była nawet konieczna likwidacja istniejącej zabudowy wsi. Reforma gruntowa polegała na zaplanowaniu miejscowości
w postaci ulicówki – wymierzeniu i podzieleniu terenów przylegającej do ulicy na działki, na
której miano wybudować domostwo wraz z różnymi budynkami gospodarczymi. Do tego
wymierzano niewielki ogród oraz działkę o powierzchni 1 łanu. Ponadto wydzielano ziemię
pod wspólne pastwisko i las. Dla potrzeb miejscowej parafii wydzielano 2–4 łany. Przy wsi
istniał także majątek właściciela wsi, który później przyjął nazwę folwarku10.
Prawo niemieckie było korzystne dla osadników, gdyż po opłaceniu podatku sami mogli dysponować nadwyżką. Chłopi byli ludźmi wolnymi, gdyż po uregulowaniu wszystkich
świadczeń i odpracowaniu lat wolnizny mogli opuścić wieś. Mogli także dziedziczyć ziemię
i ją sprzedawać. Po lokalizacji niemieckiej wcześniej świadczona danina snopowa w zbożu
odgrywała mniejszą rolę. Jednakże istniała pańszczyzna na rzecz właściciela wsi, której wymiar początkowo nie był zbyt duży. Chłopi uprawiali ziemię własnymi środkami, narzędziami
i przy użyciu własnych zwierząt. Wprowadzono pieniężną lub zbożową dziesięcinę. W średniowieczu miarą dziesięciny pobieranej z jednego łanu uprawnej roli był małdrat. Wielkość
takiej daniny wynosiła 12 korcy zboża – po 4 korce pszenicy, żyta i owsa. Na Śląsku małdrat
równał się 660 litrom, czyli około 530 kilogramom zboża. Do świadczenia podstawowego na
rzecz pana wsi należał także czynsz w postaci pieniężnej. Jego wysokość była wyrażona w masie srebrnych monet obiegowych. Jednostką tej masy była grzywna – ok. 200 g. Jedna grzywna
dzieliła się na 4 wiardunki – ok. 49 g, zaś każdy wiardunek dzielił się na 6 skojców (ok.
8 gramów). W okresie późniejszym w zobowiązaniach podatkowych stosowano też mniejsze
jednostki monetarne, np. szelągi, fenigi lub grosze11.
Nadwyżki w rolnictwie, płacenie czynszu w pieniądzu i poszukiwanie narzędzi produkowanych przez rzemieślników w miastach spowodowały powstanie handlu lokalnego w postaci targów. Najbliższe targi dla mieszkańców obecnej Gminy Turawa były w Oleśnie i w Opolu.
Udokumentowane zapisy na temat wsi tworzących Gminę Turawę pochodzą z następujących lat: Bierdzany – 1279 r., Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Węgry –
1295 r., Ligota Turawska – 1462 r., Zakrzów Turawski – 1499 r., Turawa – 1562 r., Zawada
– 1616 r., Rzędów – 1773 r., Osowiec – 1789 r.
W średniowieczu Odra była ważnym szlakiem handlowym i komunikacyjnym. Świadczą o tym licznie rozsiane komory cła wodnego. Jednak dla naszych parafii ogromne znaczenie miała rzeka Brynica – Bryniczanka mająca źródło w Kadłubie. Już w 1333 r. klasztor
czarnowąski ustanowił w Brynicy na tej rzece komorę cła wodnego. Za każdą tratwę spławionego tą rzeką drewna płacono 1/4 skojca (skojec – 2 grosze). Jeszcze w XIX w. właściciele
10
11

http://www.olesnica.org/lokacja%20wsi.htm (22.08.2012).
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82drat (11.09.2012).
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majątku w Turawie spławiali drewno Bryniczanką i Małą Panwią12. Oznacza to, że leniwe
obecnie rzeczki w dawnych wiekach były bardziej zasobne w wodę. Równie ważne były drogi
prowadzące przez obecną parafię Ligota Turawska. Przez teren Kadłuba i powstałego później
Zakrzowa prowadził już w średniowieczu trakt handlowy łączący Olesno z Opolem13. Trakt
ten prowadził dalej w kierunku Kujaw i wybrzeża Bałtyku. O towarach przewożonych tym
traktem możemy dowiedzieć się z taryfy celnej dla Olesna z 1226 r. Wspomina ona o soli
przywożonej z kopalń alpejskich, śledziach z Bałtyku i niewolnikach obojga płci14. Najprawdopodobniej pozostałością po tym trakcie handlowym była istniejąca jeszcze w XVIII w. wioska
Solarnia, znajdująca się obok
Biestrzynnika. Jej nazwa
świadczy o związkach z handlem solą15.
Rozbity po najeździe tatarskim Śląsk, zarządzany
dotąd przez dwie główne li
nie książęce – wywodzącą się
od Bolesława I Wysokiego
i od jego brata Mieszka Plątonogiego – podlegał dalszym
podziałom. W 1241 r., po
śmierci Henryka II Pobożnego w bitwie pod Legnicą, rządy w państwie objęli
jego małoletni synowie. Na
Fragment mapy Principatus Silesiae Oppoliensis 1736
początku XIV w. na Śląsku
istniało już kilkanaście księstw. W tym czasie Czechy przeżywały czasy swojej największej
potęgi. Dwór czeski wciągał stopniowo w swą orbitę zależności kolejnych książąt śląskich –
jednych poprzez wspaniałości czeskiej kultury, innych zaś narzędziami politycznymi i wojennymi. Stopniowo cały Śląsk został podporządkowany Czechom. Gdy zostało utworzone Królestwo Polskie za czasów króla Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, Śląsk nie mógł
być do niego włączony, ponieważ książęta śląscy związani byli hołdem lennym z Czechami.
Kazimierz Wielki, szukając u Czechów poparcia politycznego dla swego słabego jeszcze królestwa, w 1335 r. w Traktacie Trenczyńskim zrzekł się pretensji terytorialnych wobec Śląska „Po
Wsze Czasy”, co potwierdził jeszcze dwukrotnie: w 1339 r. i w Namysłowie w 1348 r. Staliśmy
się po raz kolejny mieszkańcami Czech. Ze zniemczonego państwa czeskiego napłynęła wtedy
na Śląsk druga fala Niemców, którzy zajmowali najwyższe stanowiska kościelne i państwowe.
Najprawdopodobniej dochodziło do konfliktów pomiędzy kolonistami a miejscową ludnością, jednakże przybysze zostali szybko zasymilowani i przejęli język „śląski”.
12

13
14
15

W dokumencie spisanym w Opolu 5.02.1309 r., a opublikowanym w Urkunden des Kloster Czarnowanz W. Wattenbacha,
Bryniczanka nazywana jest Breniczam, zaś Małapanew – Malpudwa.
J. Nowakowa, Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, Wrocław, 1951, s. 10.
F. Hawranek, Wypisy do dziejów Opolszczyzny, Katowice, 1967, s. 30.
Mapa Principatus Silesiae Oppoliensis 1736, prawdopodobnie przez Solarnię prowadził również trakt handlowy łączący
Opole, Kotórz Wielki, Solarnię, Dobrodzień, Lubliniec w kierunku Krakowa.
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W średniowieczu każdy człowiek miał swojego pana. Chłopi stanowili najniższy szczebel „drabiny feudalnej”. W większości ziemia należała do pana i on ustalał formę i wysokość
opłat16.
W miarę rozwoju wsi przybywali do nich nowi osadnicy. Mogli liczyć na mniejszy kawałek ziemi, gdyż grunty orne były już podzielone. Dostawali teren pod zagrodę z małym ogrodem. Dlatego zwano ich zagrodnikami lub ogrodnikami. Oczywiście płacili mniejszy czynsz
niż gospodarstwa kmiecie. Jeszcze biedniejszych przybyszy, których było stać tylko na wybudowanie domu bez posiadania ogrodu – zwano chałupnikami. Posiadali wyłącznie chałupę.
Istniała jeszcze grupa osób, która nie posiadała domu, zwana była komornikami – mieszkali
w domu kmiecia i dla niego pracowali. Z czasem do wsi przybywali rzemieślnicy, budowali
swoje warsztaty i sprzedawali mieszkańcom swoje wyroby.
Sytuacja kmieci w XV w. była pomyślna. Uiszczali panu feudalnemu stały i niezbyt wysoki
czynsz. Gospodarstwa pańskie nie odgrywały jeszcze poważnej roli, ale wielkością i zdolnością produkcyjną przewyższały gospodarstwa sołtysie, a siły roboczej folwarkom dostarczali
głównie zagrodnicy, chałupnicy i komornicy.
Od połowy XV w. pozycja szlachty wciąż rosła, kosztem chłopów, którzy tracili swobodę
osobistą. Przez cały późniejszy okres właściciele majątków dążyli do zwiększenia obciążeń
kmieci, rugowania ich z ziemi i jej wykupywania. Sołtysostwo także można było wykupić, co
robili często właściciele wsi.

Pierwsze wojny religijne
W Czechach Jan Hus wystąpił przeciwko Kościołowi. W swoich kazaniach żądał sekularyzacji dóbr kościelnych, ulżenia
doli biedoty i obrony interesów narodowych, był przeciwnikiem sprzedaży odpustów. Za wystąpienia przeciwko Kościołowi został spalony na stosie w czasie soboru w Konstancji
w 1415 r. Śmierć Jana Husa przyśpieszyła w niebywałym tempie rozwój ruchu husyckiego w Czechach i doprowadziła
w 1419 r. do wybuchu wojny domowej. Husyci walczyli w obronie poglądów głoszonych przez Jana Husa, jak również przeciwko panującej dynastii luksemburskiej. Walki objęły swym
zasięgiem także Śląsk, który wtedy szczególnie ucierpiał, gdyż
był – niestety – terenem walk religijnych. Husyci spalili liczne
miasta, szczególnie niszczyli kościoły. Wojna z nimi trwała do
Jan Hus
1434 r., kiedy zostali pokonani pod Lipanami.
Po śmierci króla Czech Jana z Poděbradu, w latach 1474–1490 Śląsk stał się krótko prowincją węgierską pod wodzą Macieja Korwina. Nowy król czeski Władysław Jagiellończyk
chciał odzyskać Śląsk. Zaatakował go od strony Częstochowy, następnie koło Krapkowic przekroczył Odrę i dotarł do Opola. Wszystkie wsie w obrębie 6 mil (mila – tysiąc podwójnych
kroków) spalił i ograbił. Być może uległy zniszczeniu również wsie tworzące dziś parafię Ligo16

R. Sękowski, Koniec Średniowiecza i kształtowanie się podstaw ustrojowych księstw opolskiego i raciborskiego (Szkice i wypisy
źródłowe), [w:] Studia i teksty źródłowe z dziejów księstwa opolskiego i raciborskiego nr 1, Opole, 2011, s. 62.
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ta Turawska. Śląsk jednak odzyskał i przyłączył do królestwa czeskiego. Po śmierci w 1526 r.
Ludwika Jagiellończyka, syna króla Władysława, Śląsk wraz Czechami przypadł austriackim
Habsburgom. My, Ślązacy, staliśmy się mieszkańcami Austrii.
Na Śląsku mieszkało wtedy wiele grup narodowościowych: Ślązacy, Czesi, Niemcy i Żydzi.
Jednak Ślązacy pokazali po wojnie husyckiej, że wszystkie grupy narodowościowe mogą pokojowo współistnieć, bez względu na religię i język. Bardzo ciekawe informacje na temat Śląska przekazał Bartel Stein (Stenus) z Brzegu (1477–1521), który w opublikowanym w 1512 r. dziele
Descriptio totius Silesiaeet civitas regiae Vratislaviensis tak napisał: Dwa ludy zamieszkują Śląsk,
różniące się nie tylko terenem, na którym żyją, ale także sposobem życia. Na obszarze wysuniętym na zachód i południe, gdzie są żyźniejsze ziemie, żyją Niemcy; w bardzo zalesionym i mniej
zagospodarowanym terenie na wschód i północ żyją Polacy. Te dwa ludy są odseparowane przez
określoną granicę, a mianowicie rzekę Odrę w górę od miejsca, gdzie wpada Nysa. Nawet w miastach z jednej strony mówią po niemiecku, a z drugiej po polsku17. Zaś szlachta zawsze starała się
przypodobać panującym. Kontaktowała się z dworem, od którego przyjmowała kulturę, więc
w zależności od tego, kto rządził, posługiwała się językiem polskim, czeskim lub niemieckim. Podobnie było z religią – przejmowała zawsze religię panującego. Ludzie tamtej epoki
nie znali pojęcia przynależności narodowej i posługiwanie się językiem polskim, niemieckim,
czeskim nie miało podtekstu politycznego czy nacjonalistycznego. Koloniści niemieccy, którzy
przybyli na Śląsk, bardzo szybko asymilowali się z miejscową ludnością i przejmowali jej język
i kulturę. Adam Gdacjusz (1609–1688) – kaznodzieja protestancki z Kluczborka – w swoich pismach pokazał poczucie odrębności Ślązaków od Polaków. W swoich kazaniach na
określenie własnej grupy, po raz pierwszy w literaturze, użył nazwy nadanej Ślązakom przez
Niemców – Wasserpolowie, którą określał niemczących się Ślązaków. Posługiwał się również
określeniami „Ślężacy”, „śląski szlachcic”, „śląska ziemia”. „Kraj nasz” to dla Gdacjusza Śląsk,
a nie Rzeczpospolita Polska. Gdacjusz wyszedł z ludu i nie przestał się z nim identyfikować,
wyrażał swój dystans wobec panów, piętnując w swej publicystyce politycznej szlachtę śląską
za jej niewrażliwość na skrajną nędzę oraz tragiczne położenie biedoty nękanej klęskami głodu i zarazami po wyniszczającej wojnie trzydziestoletniej. W jego pismach można odnaleźć
pewne elementy poczucia odrębności etnicznej Ślązaków18.
Zachował się w opolskim archiwum odpis aktu z 22.09.1612 r. wydanego przez króla czeskiego Macieja i księcia Opola, a dotyczący udzielenia przywileju warzenia i rozprowadzania
piwa przez miasto Opole. W dokumencie tym podane jest 45 wsi, które należały dziedzicznie do zamku w Opolu lub zostały włączone na podstawie prawa krajowego. Wymienione są
również w tym dokumencie wsie, które zostały w międzyczasie dziedzicznie sprzedane lub
oddane w zastaw. Wsie te miały obowiązek zaopatrywać się w piwo warzone w Opolu. W dokumencie tym wśród wymienionych nazw wsi są Węgry i Zakrzów, być może jest to obecny
Zakrzów Turawski, lecz najprawdopodobniej Zakrzów – obecna dzielnica Opola.

Wojny religijne
W 1517 r. Marcin Luter wystąpił przeciwko Kościołowi katolickiemu, żądając reform.
Nowe poglądy protestanckie bardzo szybko rozpowszechniły się w Europie. W 1555 r. został
17
18

D. Berlińska, Przenikanie się kultur i zwyczajów na Śląsku opolskim, Olesno, 2002.
Tamże.

19

podpisany pokój w Augsburgu, kończący wojny religijne w Rzeszy. Przyjęto zasadę cuius regio,
eius religio, w myśl której religią obowiązującą w państwie miała być religia panującego.
Sto lat po wystąpieniu Marcina Lutra, w 1618 r. doszło do wystąpień antyhabsburskich
w Pradze, gdyż rządzący w Wiedniu katoliccy Habsburgowie zaczęli prowadzić politykę eliminującą wyznanie protestanckie z ziem im podległych. Taka polityka doprowadziła w latach
1618–1648 do wojny trzydziestoletniej. Stany śląskie poparły wystąpienia czeskie. Sformowana armia pod wodzą Jana Jerzego Hohenzollerna pomogła Czechom w walce z cesarzem
Ferdynandem. W 1620 r. księstwo opolsko-raciborskie
zostało spustoszone przez polskich lisowczyków w służbie
Habsburgów. Dwa lata później został pokonany ostatni punkt
oporu protestantów na Śląsku – Kłodzko. Jednak w 1626 r.
wojska protestanckie znowu wkroczyły na Śląsk. Na pomoc
im wkroczyły na Śląsk w 1632 r. armie: szwedzka, brandenburska i saska. Szwedzi w 1642 r. pokonali wojska cesarskie
pod Marcinowicami k. Świdnicy i wkrótce zdobyli Opole.
Szturmem protestanci zdobyli również Olesno. Przez następne sześć lat Śląsk dalej był pustoszony. Także wiele miast
i wsi wokół Opola zostało złupionych. Przez obecną Gminę
Marcin Luter
Turawa prowadził wówczas jedyny trakt łączący Opole z Olesnem, to oznacza, że cała armia protestancka musiała tędy przejść. Nie wiadomo jednak, jakie
straty poniosły wtedy „nasze wsie”.
Mieszkańcy księstwa opolskiego zaznali spokoju dopiero w 1645 r., gdy księstwo to zostało
oddane w zastaw królowi polskiemu Władysławowi IV, z którym Szwedzi nie prowadzili

Scena z wojny trzydziestoletniej

20

w tym czasie wojny. Pozostała część dzisiejszej Opolszczyzny pozostawała nadal terenem walk
między wojskami cesarskimi a Szwedami, którzy operowali na tym obszarze do końca wojny
trzydziestoletniej w 1648 r.
W wyniku wojny trzydziestoletniej liczba mieszkańców Opolszczyzny zmalała o ponad
jedną trzecią. Wojna ta zakończyła się pokojem westfalskim w 1648 r. Habsburgowie zachowali władzę nad Śląskiem.
31.05.1666 r. po spłaceniu sum zastawnych Habsburgowie przejęli ponownie Opole i księstwo opolsko-raciborskie.
Bardzo interesujący jest epizod turawski w czasie wojny trzydziestoletniej. Jeden z największych śląskich bogaczy, baron Andrzej Kochtitzki, pan na Kochcicach koło Lublińca,
Koszęcinie, Koźlu i Turawie, w czasie wojny trzydziestoletniej stanął przeciwko katolickiemu
cesarzowi i poparł protestantów. Za czyn ten został oskarżony o zdradę stanu, skazano go na
wygnanie i pozbawiono dóbr. Jednak Turawa, jako własność jego żony Katarzyny Sedlnitzky
von Choltitz, nie została mu odebrana. Dalej walczył po stronie duńskiej i szwedzkiej. Wpadł
w ręce wojsk cesarskich, stracił wszystko: honor, majątek, żonę, gdyż zmarł w więzieniu wiedeńskim naznaczony piętnem zdrajcy. Jego ciało zostało sprowadzone do Koźla, gdzie rezydowała jego żona, jednak przez długi czas nie było pogrzebane, gdyż był wcześniej skazany na
wygnanie19.
W trosce o swe dochody panowie ograniczali gospodarkę chłopską. Dotkliwe były stopniowo wprowadzane monopole dworskie, nakazujące chłopom kupno niektórych towarów
we dworze. W 1652 r. wprowadzono na całym Śląsku osobiste poddaństwo chłopa i zabraniano mu opuszczania wsi bez zezwolenia pana. Zbiegostwo było karane śmiercią. Chłopi
na ucisk panów nie pozostali bierni. Odpowiedzią na wzrastający ucisk feudalny było częste
zbiegostwo chłopów, niedbałe wykonywanie
pańszczyzny20.
Ciekawe zjawisko występowało na Śląsku
w 1679 r., wtedy od 3 lipca do 15 sierpnia
codziennie były burze, ale nie było deszczu.
Wiele osób zachorowało wtedy na zakaźną chorobę zwaną zimnicą, inaczej malarią,
charakteryzującą się napadami gorączki i
odwodnieniem. Prawie połowa ludności Śląska zmarła na tę dziwną chorobę21. Kolejny
kataklizm był na Śląsku w 1693 r. – panowała
Chłop w dybach
wtedy ogromna susza i dotarła szarańcza z Węgier.
Po wojnie trzydziestoletniej nastąpiła na Śląsku seria masowych procesów kobiet oskarżonych o czary, a Kościół katolicki zaczął masowo przejmować świątynie protestanckie i usuwać
ze stanowisk duchownych protestanckich. Dopiero układ w Altranstädt w 1707 r. podpisany
przez cesarza Józefa I przywrócił na Śląsku swobody religijne, zagwarantowane pokojem westfalskim. Protestanci odzyskali wówczas 121 świątyń oraz zgodę na budowę 6 kolejnych.
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Pod koniec XVI w. przewaga protestantyzmu na Śląsku była ogromna. Największy wpływ
protestanci mieli w okolicach Wrocławia. Parafie katolickie ocalały na Śląsku głównie w księstwie
opolskim. Dopiero po wojnie trzydziestoletniej nastąpiła na Śląsku kontrreformacja. Wtedy
też arcybiskupstwo wrocławskie zaczęło się interesować podległymi jej małymi parafiami.
Z tego okresu pochodzą pierwsze wizytacje kanoniczne. Na terenie Kotorza, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego odbyły się one w 1679 r. i w latach 1687–1688. Przeprowadził je archidiakon i proboszcz kościoła kolegialnego św. Krzyża z Opola Martinus Theophilus
Stephetius na polecenie biskupa wrocławskiego (Oba te protokoły omówiłem szczegółowo
w rozdziale dotyczącym powstania kościołów). Stosunki między miejscowymi katolikami
i protestantami układały się raczej dobrze, bo żadne konflikty nie zostały przedstawione
w wyżej wymienionych protokołach. Zainteresowanie małymi parafiami przyniosło pozy
tywne konsekwencje: po stu latach niepewności religijnej, na Śląsku znowu nastał porządek
religijny. Nastąpił wtedy zdecydowany odwrót protestantyzmu.
Wydaje mi się, że w odległych czasach mowa śląska musiała być bardzo podobna do języka czeskiego i morawskiego, gdyż jak odnotował wizytator w 1687 r., w Jełowej proboszczem
był Morawianin Thomas Kubicza i wygłaszał kazania po morawsku. Oznacza to, że musiał być
zrozumiany przez mieszkańców Jełowej.
Wykaz miar i monet występujących w XVI i XVII w na Śląsku:
Miary zbożowe
1 scheffel (korzec) = 4 viertel (ćwiertnie) = 16 metze (miar) = 64 mässel (miarek).
Miary wagi
1 steyn (kamień) = 24 pfundt – libra (funty).
1 funt = 24 loth (łuty).
Miary ilości
1 schock (kopa) = 4 mandel (mendle) = 60 sztuk.
Miary ładunku
1 fuder (fuder) = ładunek jednego wozu.
Miary powierzchni
1 hube (łan) = 4 viertel (ćwiarci) = 12 rutten (prętów) = 30 morgów.
Monety
1 floren ungrisch – gold gulden (floren węgierski) = 54 grosze.
1 floren = 36 groszy.
1 taller (1 talar) = 36 groszy lub 34 grosze.
1 schwere mark (grzywna) = 4 vierdung (wiardunki) = 48 groszy.
1 schwere schock (kopa) = 60 groszy.
1 groschen (grosz) = 2 kreuzer (krajcary) = 12 heller (halerzy)22.

Kruchy okres stabilizacji
Najważniejszą grupą społeczną na wsi byli kmiecie (Bauer). Posiadali od kilku mórg nawet do ponad 4 łanów, czyli kilkuset mórg areału, a do jego obrobienia trzymali jeden lub
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więcej zaprzęgów konnych lub wołowych, którymi też świadczyli posługę w dworze. Liczba owych zaprzęgów oraz wielkość posiadanego areału ziemi decydowała, czy był to tzw.
Vollbauer – pełny kmieć (40 mórg), Dreiviertelbauer – trzyczwarte kmieć, Halbbauer – pół
kmieć (22–40 mórg), Viertelbauer – ćwierć kmieć – posiadał zwykle tylko jeden zaprzęg wołów. Na właścicieli gospodarstw do dwóch łanów mówiono gburzy. Kmiecie zobowiązani byli
do odrabiania pańszczyzny sprzężajnej – zaprzęgowej, uprawiali ziemię właściciela własnymi
środkami, narzędziami i przy użyciu własnych zwierząt.
Pańszczyzna była wykonywana od wschodu do zachodu słońca – czyli kilkanaście godzin,
z 1–2 godzinną przerwą na posiłek. Według wyliczeń A. Wyczańskiego dla lat 1560–1570
ze swojego gospodarstwa wielkości 1 łana kmieć mógł osiągnąć około 6600 kg zboża, z tego
3300 mógł sprzedać, tyle pozostawało po oddaniu wszelkiego typu zobowiązań, przygotowaniu zboża na siew, spożyciu w gospodarstwie domowym23.
Istniała także grupa wolnych chłopów (Freibauer), którą trudno zakwalifikować. Był to
stan pośredni między chłopami a szlachtą. Traktowano ich jak najniższy stan szlachecki.
W regulacji cesarskiej z 1562 r. nazwano ich „swobodnikami” lub „dworzakami”. Posiadali
większe gospodarstwa od chłopskich. Oficjalnie należeli do warstwy chłopskiej i przysługiwał im tytuł chłopski – „robotny” (pracowity). Freibauer byli to osadnicy, którzy nie uzyskali
uznania swoich praw szlacheckich, otrzymali natomiast indywidualne przywileje. W praktyce posiadali te same prawa co szlachta. Posiadali nawet poddanych chłopów24. Najczęściej
zobowiązani byli do służby wojskowej.
Drugą grupą pod względem posiadanego majątki byli zagrodnicy (Gärtner), wśród których wyróżniano wolnych zagrodników (Freigärtner) i chłopów pańszczyźnianych (Robotgärtner)25. Zagrodnicy posiadali na Śląsku do 15 mórg ziemi, zwykle jednak 5 mórg. Rozróżniano podział zagrodników, ze względu na uprawiany areał:
- duży (Gross Gärtner) – 13 morgów
- mali (Klein Gärtner) ok. 3–8 mórg.
Gdy liczba ludności zwiększała się, a obszar areału był stały, przybywała liczba zagrodników. Najczęściej pracowali oni w folwarkach. Stopień ich zamożności nie był wielki i praktycznie dość trudno na podstawie źródeł go ocenić.
Trzecią grupę stanowili chałupnicy (Häusler), jak sama nazwa wskazuje, posiadali oni
własny dom, często również niewielki ogródek warzywny oraz trochę bydła i pola. Żeby się
utrzymać, musieli pracować u kmieci.
Wycużnikami (Auszügler) byli starzy rodzice, którzy w zamian za prawo do świadczeń
pieniężnych lub w naturze oraz zamieszkanie zrzekli się swego gospodarstwa na rzecz dzieci,
krewnych lub innych.
Dwie ostatnie powyższe grupy: chałupnicy i zagrodnicy, obowiązane były do odrabiania
pańszczyzny pieszej.
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Najbiedniejszą grupę mieszkańców stanowili komornicy (Einlieger). Nie posiadali nic,
wykonywali wszelkie prace domowe w zamian za pożywienie oraz zamieszkanie. Wynajmowali nieraz siedziby w domach kmieci, zagrodników oraz chałupników. Komornicy byli zwolnieni od opłat na rzecz pana, aczkolwiek prawdopodobnie mogli być wykorzystywani do prac
w folwarku.
Ponad 90 % ludności wiejskiej pod koniec XVI i w XVII w. stanowili chłopi poddani
szlachcie. Chłopów dzielono na posiadających własną ziemię oraz nie posiadających ziemi,
osiedlonych na ziemi szlachcica.
W dokumentach chłopi poddani posiadający dziedzicznie ziemię byli zwani wolnymi
(Freibauer, Freigärtner). Posiadali własną ziemię, którą mogli dysponować, np. sprzedać, nie
płacili żadnego czynszu ani innych świadczeń na rzecz właściciela wsi. Chłopi wolni podlegali władzy księcia, zaś poddani (Robotbauer, Robotgärtner) właścicielowi wsi – dzierżawili
ziemię szlachecką26. Chłopi pańszczyźniani byli najczęściej komornikami, chałupnikami, rzadziej zagrodnikami, stanowili właściwie służbą folwarczną27.
Od zasady trójpolówki próbowano odchodzić w XVI w. Właściciele folwarków zaczęli likwidować ugory – pola, które odpoczywały w cyklu trójpolówki. Grunta dzielono na większą
ilość kawałków i uprawiano więcej roślin. Zyskiwał przez to powiększenie plonów, ale krótkotrwałe, ponieważ taka gospodarka ziemią powodowała jej wyjałowienie. Wielkość produkcji
szybko się zmniejszała, oczywiście na lepszych glebach wolniej. Czasami starano się na ugorowanym polu uprawiać konopie i rzepę. W XVI w. chłopi i szlachta dążyli do wykorzystania
wszelkich nieużytków.
Produkcję roślinną XVI w. w folwarku jak i w gospodarstwach chłopskich utożsamiać należy przede wszystkim z wytwarzaniem zboża. Uprawiano także rośliny jak: kapusta, groch,
marchew, cebula, buraki. Zwykle chłopi sprzedawali warzywa do pobliskich miast. Zboża były
głównym produktem wytwarzanym w folwarku i w gospodarstwach chłopskich. Przyjmuje się, że żyto zajmowało 30–60% uprawianych gruntów, owies 25–50%, a pszenica 5–20%.
Zboże w XVI w. osiągało wysokie ceny na rynku krajowym, co powodowało bardzo dużą jego
opłacalność w produkcji.
Najczęściej sianym zbożem było żyto ozime, chociaż było także jare. Otrzymywana z żyta
mąka stosowana była do wypieku chleba. Pszenicę siano przede wszystkim jako zboże ozime.
Głównym uprawianym zbożem jarym był owies. Służył on głównie na potrzeby gospodarstwa. Jęczmień wysiewano również jako zboże jare. Wytwarzano z niego głównie kasze, będące wówczas jednym z głównych składników pożywienia. Służył także do produkcji piwa28.
Rodzaj posiadanej przez chłopów odzieży związany był z poziomem ich ogólnej zamożności. Można więc przyjąć, iż najlepiej ubrani pod względem jakości materiału byli kmiecie,
a najgorzej ludzie luźni i komornicy. Ogólnie strój chłopski charakteryzował się oszczędnym
zużyciem materiału i prostym krojem. Najczęściej stosowanym materiałem było płótno lub
wełna. Część zamożnych chłopów posiadała nawet odświętne ubrania, wykonane z zagra26
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nicznych tkanin. Spotkać się można z częstym używaniem obuwia skórzanego. W inwentarzach dobytku chłopskiego wymienione były liczne koszule. Chłopi nosili obcisłe spodnie
i obuwie wykonane ze skóry. Chłopki i dzieci latem chodziły boso. Za nakrycie głowy służyły: filcowy kapelusz lub pleciony słomiany, czapki wełniane. Ubranie kobiece najczęściej
wykonane było z płótna w kolorze białym: długie spódnice i obcisłe koszule. Nakrycie głowy
stanowiła chusta29.
W poł. XVI w. szlachta zaczęła nakładać na chłopów coraz większe zobowiązania, dlatego
też dochodziło do buntów. Sytuacja stała się tak poważna, że cesarz Ferdynand I Habsburg
rozpoczął interwencję. Około 1560 r. komisarze cesarscy zjechali do księstwa opolskiego.
Doszło do spotkania z przedstawicielami szlachty i chłopstwa, którzy wspólnie przyjęli sprawozdanie komisji. Cesarz Ferdynand I Habsburg na podstawie tego sprawozdania we wtorek
po niedzieli palmowej 24.06.1562 r. wydał zarządzanie dotyczące obciążeń ludności wiejskiej
księstwa opolskiego30. Świadkiem tego ważnego wydarzenia, jako jeden z siedmiu przedstawicieli stanu rycerskiego, był szlachcic Johann Kokorz z Kamienia, właściciel Turawy, mąż
Katarzyny z d. Königsfeld, która wyprostowała bieg rzeki Małej Panwi.
Głównym przedmiotem napięć była zamiana chłopów posiadających dziedzicznie własną
ziemię i zwolnionych od wszelkich opłat i pańszczyzny na rzecz pana na chłopów czynszowych i pańszczyźnianych. Cesarz w regulacji zabronił takich praktyk31. Najważniejsze ustalenia zarządzenia wydanego przez cesarza Ferdynanda I Habsburga w 1562 r.:
- Panowie nie mają prawa zabraniać chłopom nieosiedlonym (wolnym) dysponowania
swoim majątkiem np. sprzedaży. Również jeżeli poddany (wolny) sprzeda swój majątek panu i będzie chciał od niego odejść, nie wolno panu go zatrzymać i powinien mu
wydać dokument odejścia, aby mógł odejść do innych panów.
- Syn wolnego kmiecia, który chce się uczyć rzemiosła, musi uiścić panu opłatę nie więcej niż 1 grzywnę.
- Córka, która za zgodą pana i swoich rodziców wyszła za mąż za poddanego innego
pana, nie może mieć żadnych utrudnień.
- Chałupnik bez zgody i wiedzy pana nie może przenieść się do innego pana. Jeżeli jednak przez rok przepracuje u innego pana, a jego pan dziedziczny się w tym czasie nie
upomni, to zostaje u nowego pana.
- Jeżeli chałupnik chce kupić grunt lub gospodarstwo, aby poprawić życie sobie lub
swym dzieciom, nie wolno mu zabraniać.
Pańszczyzna zaprzęgowa
- Poddany posiadający łan pola ma obowiązek obsiać jeden korzec ziarna u pana przed
zimą, a drugi wiosną. Jutrzynę, inaczej morgę pola zaorać – od słowa „Morgen”, powierzchnia pola, jaką w jeden dzień rolnik był w stanie zaorać parą wołów. Także obsiać jutrzynę wiosną i jesienią, zebrać plon i zawieźć panu aż do stodoły.
- Kmieć posiadający mniej niż łan pola – pańszczyzna wymierzona proporcjonalnie do
wielkości gospodarstwa.
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- Każdy kmieć z każdego całego łanu roli powinien dwa dni zboże zwozić.
- Każdy kmieć z każdego całego łanu roli powinien trzy fury w roku oddać do dyspozycji.
- Każdy kmieć z każdego całego łanu roli powinien nie więcej niż cztery fury drewna
opałowego przywieźć z pańskiego lasu.
- Wozić materiał na budowę nowego domu pana lub zamku.
Pańszczyzna piesza
- Każdy kmieć z każdego całego łanu roli ma jeden dzień kosić trawę, grabić i zwozić
siano do dworu pańskiego.
- Także z jednego łanu pół dnia kosić, ale bez grabienia.
- Każdy kmieć z każdego całego łanu roli ma jeden dzień stawiać lub naprawiać płoty
u pana. Zobowiązani są do tego również chałupnicy i zagrodnicy.
- Poddani mają narybek wozić do stawów. Pomagać przy łowieniu ryb.
- Poddani są zobowiązani trzymać straż, pilnować, czy nie zbliża się wróg lub włóczęgi.
- Poddani z każdego domu po jednej osobie brać udział w łowach i gonitwach, ale powinni być wynagradzani: od wilka 4 grosze, jelenia i dzika 3 grosze, sarny grosz, lisa
12 halerzy, zająca 6 halerzy.
Pańszczyzna kobiet
- Każda wieśniaczka w ciągu roku cztery dni pracować w zagrodach lub w polu pana.
- Wieśniaczki w razie potrzeby musiały owce myć i strzyc, ale wtedy należało im się
jedzenie i picie.
- Każda wieśniaczka musiała swojej pani z pańskiego lnu lub konopi uprząść jedną sztukę płótna.
Pańszczyzna zagrodników i chałupników
O wielkości pańszczyzny zagrodników i chałupników decydował ich pan. Jeżeli ktoś wykonywał prace za pieniądze, nie mógł być zmuszany do pracy pańszczyźnianej.
Chłopi mieli prawo korzystania z drewna opałowego z lasu i do wypasu bydła na łąkach
pańskich. Kmiecie bez zezwolenia pana mogli hodować do 25 owiec. Ponadto mieszkańcy wsi
bez zezwolenia pana nie mieli prawa organizować żadnych zebrań32.
W latach 1724–1729 w ramach przygotowań do przeprowadzenia reform w państwie
Habsburgów, zwanych „Katastrem Karolińskim”, została spisana Wielka Księga Praw Księstw
Opolskiego i Raciborskiego. W „księdze” napisano, że kobiety nie miały równych praw z mężczyznami, gdyż uważano je za słabsze od mężczyzn nie tylko fizyczne, ale także psychicznie.
Powszechnie twierdzono, że kobiety po ślubie wchodzą do rodziny męża i nie zapewniają ciągłości swojego rodu, dzieci należą już do nowego rodu, a więc córki nie powinny dziedziczyć
majątków. Jeżeli już dziedziczyły po rodzicach, to najczęściej mniej niż bracia. Kobiety mogły
wychodzić za mąż tylko za zgodą rodziców, sieroty za pozwoleniem krewnych. Jeżeli kobieta
nie wyszła za mąż, to do końca życia miała prawnego opiekuna, kogoś z najbliższej rodziny.
Kobiety nie miały prawa głosu w sądach czy w urzędach, musiały mieć pełnomocników, których wybierały same, jednak w przypadku mężatek musiał się na nich zgodzić mąż. Wspól32
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nota w małżeństwie nie istniała i małżonkowie nie dziedziczyli po sobie. W przypadku braku
potomstwa w małżeństwie, majątek po mężu wracał do jego rodziny. Podobnie było w przypadku bezpłodnej śmierci żony. Najczęściej mężatki nie przyjmowały nazwisk mężów, tylko
dalej nosiły swoje nazwiska rodowe. Jeżeli kobiety nie przestrzegały przyjętych zasad, ponosiły
karę. Gdy kobieta wyszła za mąż bez zgody rodziny, mogła dostać tylko połowę należnego
spadku. Jeżeli źle się prowadziła, np. nie zachowała dziewictwa do ślubu lub żyła w związku
nieformalnym, mogła otrzymać tylko jedną dziesiątą przysługującego jej spadku. Dziewczęta
najczęściej wychodziły za mąż po 16 roku życia. Z chwilą zamążpójścia otrzymywały posag i wyprawę. Inwentarz żywy i sprzęt gospodarczy żona wnosiła w majątek męża, zaś pieniądze i majątek ziemski pozostawały jej własnością. Jednakże majątek wnosiła tylko wtedy,
gdy nie miała braci, i za zgodą krewnych. Pieniądze dostawały tylko dziewczęta z bogatych
domów. Bardzo istotne było, że wierzyciele męża nie mieli prawa zajmować majątku żony.
Szlachcianka, która wyszła za mąż, a nie otrzymała posagu finansowego, nie była w złej
sytuacji. Gospodarstwo szlacheckie było samowystarczalne. Dom budowano bez dużych
nakładów finansowych z drewna w ramach pańszczyzny. W małżeństwie szlacheckim był
podział zadań: mąż zajmował się gospodarką rolną, zaś żona gospodarstwem domowym.
Jeżeli w małżeństwie kobiecie działa się krzywda, jej rodzina miała obowiązek interweniować.
Kobieta, która za życia rodziców była spłacona, często wraz z mężem kupowała nowy majątek,
jednak wówczas w księgach rozdzielano majątek: jaką część kupił mąż, a jaką żona. W razie
bezdzietnej śmierci małżeństwa majątek wracał z pieniędzmi i rzeczami do rodziny zmarłej33.
Trudne było życie wdowy, jeżeli nie posiadała własnych funduszy. Gdy miała dzieci,
pozostawała na łasce synów. Bezdzietna wdowa tułała się po krewnych. Najgorzej miały się
wdowy pochodzenia nieszlacheckiego. Często zajmowały się żebraniem, co wówczas było
karane więzieniem34.
Chłopi na wsi musieli utrzymywać miejscowego kapłana, a największym chłopskim
obciążeniem na rzecz Kościoła była dziesięcina. Polegała na oddawaniu co 10. snopa z pola.
Dziesięcina była niekorzystna dla chłopa, ponieważ zboże musiało pozostawać na polu aż
do chwili, gdy osoba duchowna lub jej przedstawiciel wskazał, które snopki mają zostać
dostarczone do jego stodoły. Ta zwłoka w zwożeniu zboża często mogła pociągnąć za sobą
straty w plonach spowodowane np. warunkami atmosferycznymi, dlatego zaczęto zamieniać
ją na dziesięcinę zryczałtowaną w pieniądzu. Chłop zobowiązany był jeszcze do składania
świadczeń:
- mesznego – daniny dla plebana w wysokości korca zboża z gospodarstwa chłopskiego
- kolędy – mała opłata pieniężna zbierana w okresie świątecznym35.
- akcydencji – dodatkowe świadczenia, za chrzest dziecka, wywód noworodka, zapowiedź
przedślubną, wprowadzenie panny młodej do kościoła, pogrzeb w zależności od klasy.

Protokoły wizytacyjne
Mieszkańcy wsi byli zawsze bardzo wierzący, nawet gdy zmieniał się właściciel majątku
i jego wyznanie, starali się pozostać przy religii katolickiej. W czasie reformacji uległa zmniej33
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szeniu ilość parafii katolickich, szczególnie na terenach niemieckojęzycznych. Na Śląsku około 1580 r. w rękach protestantów znajdowały się 1222 parafie, zaś w katolickich zaledwie 150,
głównie w księstwie nyskim, opolskim i raciborskim. Sytuacja uległa częściowo zmianie po
pokoju westfalskim (1648 r.) oraz po założeniu seminarium duchownego we Wrocławiu,
w którym kształcono przyszłych duszpasterzy.
Cennym źródłem informacji o kapłanach są protokoły wizytacyjne. Konieczność przeprowadzania wizytacji kanonicznych w diecezjach podkreślał Sobór Trydencki (1545–1563).
Miały one przyczynić się do odbudowy Kościoła katolickiego po rozbiciu spowodowanym
przez reformację. Podczas wizytacji zwracano uwagę na księgi znajdujące się w poszczególnych parafiach, a wnioski odnotowywano w protokołach.
Na Śląsku ukształtował się model kapłana humanisty, dla którego najważniejsza była kultura, sztuka, poezja, gromadzenie dzieł sztuki, a na drugim miejscu zagadnienia teologiczne
i duszpasterstwo.
Bardzo ciekawe uwagi dotyczące życia księży zawarto w protokołach wizytacyjnych. Wypisałem te najważniejsze, dotyczące tylko wiejskich kapłanów z okolic Opola, a zawarte
w protokołach wizytacyjnych przeprowadzonych z nakazu arcybiskupstwa wrocławskiego
z lat 1679, 1687–1688, 1696, 1728. Kapłan jest człowiekiem, ze swoimi słabościami, dlatego
wypisałem tych wspaniałych, ale także mających problemy w życiu doczesnym.
Protokół wizytacyjny z 1679 r.
Proboszcz w Gorzowie ks. Ignatz Franz Petras, pochodzący z Olesna, nie dawał dobrego
przykładu parafianom, przyjaźnił się z kobietami, posądzano go o ojcostwo36.
W parafii w Dobrodzieniu ks. proboszcz Adamus Franciscus Proksch wykazywał się
skromną wiedzą. Nie miał wykształcenia w teologii moralnej. Mało posiadał książek, z których mógłby się dokształcać. Nie znał nawet zasad wiary. Prowadził życie niewstrzemięźliwe,
oddawał się pijaństwu, miał potomstwo. Utrzymywał u siebie niewiastę wbrew woli jej męża37.
W Zębowicach ks. Andreas Clava, Opolanin, był kapłanem bardzo uczynnym. Studiował filozofię i teologię w Ołomuńcu, a święcenia otrzymał we Wrocławiu. Nawrócił do religii wielu
protestantów38. Proboszcza w Szczedrzyku, 52-letniego ks. Lorenza Passoniussa, cechował
styl dobrego człowieka, jednakże był bardzo skąpy. Władał językiem polskim i niemieckim39. W Niemodlinie proboszczem był ks. Augustus Mettichius, Pomorzanin ze Stargardu,
archiprezbiter opolski. Po wyrzeczeniu się protestantyzmu otrzymał święcenia kapłańskie. Był
człowiekiem wyniosłym, ambitnym, gniewnym za najmniejszy przejaw wzgardy. Cieszył
się z owoców kościoła, skrzętny był w zbieraniu pieniędzy, ociężały w zapłacie wynagrodzenia wikariusza 40. W Przechodzie 46-letni ks. Paulus Jurovius, ukończył humaniora – nauki
humanistyczne zajmujące się człowiekiem i jego działaniem, w Ołomuńcu, a tytuł magistra
filozofii uzyskał we Wiedniu, był dobrym polskim kaznodzieją.
36
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W Fałkowicach proboszczem był Andreas Gorzolski z Olesna. Otrzymał parafię w prezencie od króla polskiego Jana Kazimierza Wazy. Jako kapłan nie dawał dobrego przykładu
z powodu upijania się i innych skandalicznych występków. Wizytator napisał, że powinien być
pozbawiony beneficjum41. Proboszcz w Jełowej, liczący 67 lat ks. Georg Rodecius z Opola, był
kapłanem skromnej nauki, osadzony został w parafii przez króla polskiego. Parafianie wydali
o nim dobre świadectwo, zwłaszcza o jego skromności.
W charakterze proboszcza pracował w Ostrożnicy ks. Andreas Lantko pochodzący ze wsi
Węgry. Filozofię i teologię ukończył we Wrocławiu. Był kapłanem pilnym i roztropnym
w swoich obowiązkach42.
Protokół wizytacyjny z lat 1687–1688
52-letni proboszcz z Fałkowic ks. Peter Hamerna, Ślązak, mieszkał w jednym domu, złożonym z dwóch izb, razem ze służbą i gospodynią, chociaż posiadał inny dla służby, który
wynajmował obcym ludziom. Budził przez to podejrzenia i wywoływał skandal. Pędził piwo
i sprzedawał je, twierdząc, że nie może wyżyć ze środków parafialnych43. W Kotorzu Wielkim
proboszcz ks. Blasius Stuchalis nie przestrzegał porządku w kościele. Nawrócił na wiarę katolicką 100 osób. Msze św. rozpoczynał o godz. 9.00, w czasie których wygłaszał kazanie po
polsku. Nauka katechizmu odbywała się we wszystkie niedziele po południu. Więcej jednak
młodzieży przychodziło na naukę katechizmu w zimie, niż w lecie44. W Prądach było dużo
protestantów, a mało katolików, kazanie po polsku głoszono po mszy św., zaś w Tułowicach
po niemiecku45.
Protokół wizytacyjny z lat 1696–1697
W Brynicy, chociaż wszyscy parafianie byli katolikami, to jednak nie łożyli na utrzymanie
proboszcza, który sam musiał remontować plebanię. Parafianie nie partycypowali w kosztach
remontu plebanii. Proboszczem w Jełowej był Ślązak Kasper Raczek z Opola. Filozofię
ukończył we Wrocławiu, a teologię w Nysie. Kapłan ten odprawiał nabożeństwa i msze św.
w Łubnianach za 12 talarów rocznie bez mesznego i dziesięcin. Do kościoła musiał się udawać
przez lasy, bardzo złą drogą. W Łubnianach nie miał żadnego miejsca do zatrzymania się. Nie
otrzymywał tam żadnego pożywienia ani paszy dla konia46.
W Kotorzu Wielkim proboszczem był Joannes Franz Szaffranek. Studia filozoficzne ukończył w Ołomuńcu z tytułem magistra. Nawrócił 10 osób do wiary chrześcijańskiej, oprócz
tego w samym Kotorzu 4 innowierców.
Protokół wizytacyjny z 1728 r.
W Szczedrzyku wszyscy parafianie byli katolikami47. Proboszcz w Ziemnicach Wielkich
ks. Stanisław Tentzer musiał mieszkać w stodole, bo miał zniszczoną plebanię. W Chrząszczycach ks. proboszcz Franciszek Kapelka był majętny, mimo tego ojciec księdza musiał żebrać.
Wizytator nakazał kapłanowi zadbać o swego ojca48.
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Znowu wojny

Fragment protokołu wizytacyjnego z 1697 r.

W 1727 r. dzierżawcą dóbr królewskich w Opolu został von Blacha, który zmuszał chłopów do ogromnych obciążeń. Gdy chłopi się opierali, sprowadzono wojsko. Pobito na śmierć
11 chłopów i pogrzebano ich w dole w Nowej Wsi Królewskiej. O akcji wojska dowiedzieli
się mieszkańcy okolicznych miejscowości. Niemal we wszystkich wsiach opolskich wybuchły
walki. Przez cztery lata wojska cesarskie walczyły z chłopami. Pokonano ich przy pomocy broni. Nie zachowały się żadne dokumenty, opisujące wyżej wymienione wydarzenia na terenie
obecnej Gminy Turawa.
Król pruski Fryderyk II Wielki von Hohenzollern napadł w 1740 r. na osłabioną Austrię, w której rządziła cesarzowa Maria Teresa. 15.01.1741 r. do Opola wkroczyły wojska pruskie. Po pokoju wrocławskim w lipcu 1742 r., kończącym I wojnę śląską, miasto znalazło się
w granicach Prus. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy królowi udało się zająć cały Śląsk
wraz z Kłodzkiem. Maria Teresa zmuszona była w 1742 r. zawrzeć pokój we Wrocławiu, który
przekazywał Prusom niemal całe terytorium Śląska wraz z Ziemią Kłodzką. Jednak cesarzowa
nigdy nie pogodziła się ze stratą tej bogatej prowincji, co miało doprowadzić do kolejnych
wojen. W wyniku dwóch następnych wojen śląskich w latach 1744–1745 i 1756–1763 kraina
ta pozostała przy Prusach. Przez następne dwieście lat Śląsk należał do Prus, które po zjednoczeniu stały się częścią Rzeszy Niemieckiej.
W XVIII w. władze pruskie dążyły do zmiany składu ludności w ramach tzw. „fryderycjańskiej kolonizacji”. W wyniku wzmożonych ruchów migracyjnych do 1786 r. przybyło
na Górny Śląsk 62 tys. kolonistów, powstało około 240 kolonii49. Na terenie Gminy Turawa
powstały wtedy dwie miejscowości: Königshuld – Osowiec i Friedrichsfelde – Rzędów.
Kolonistami byli przeważnie protestanci, ale zdarzali się też katolicy. Wnosili oni swoje
dialekty i dziedzictwo kulturowe z tego regionu Niemiec, z którego pochodzili. Najczęściej
byli to osadnicy z Brandenburgii i Saksonii.
Napoleon Bonaparte wkroczył do Prus ze swymi armiami i po dwóch tygodniach,
14.10.1806 r., rozgromił wojska pruskie w dwóch bitwach pod Jeną i Auerstedt. Następnie
Francuzi zajęli Berlin i prawie całe terytorium Prus. Wszystkie twierdze śląskie skapitulowały
49
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pod naporem wojsk napoleońskich. Francja zawarła z pokonanymi Prusami 9.08.1807 r.
traktat pokojowy w Tylży. Prusy rezygnowały w nim z posiadłości w zachodnich Niemczech, z których utworzono Królestwo Westfalii i Wolne Miasto Gdańsk. Francuzi oddali
zajęte tereny Śląska z Wrocławiem i twierdzami śląskimi, w ręce Prus, jednak traktat pozwalał
na swobodne poruszanie się wojsk napoleońskich po terenie państwa. Cały potencjał Prus
został przejęty przez Francuzów w ramach odszkodowania.
Każdy żołnierz napoleoński w Opolu otrzymywał codziennie 1,5 funta chleba, 0,5 funta
mięsa, 1 butelkę piwa i na 16 żołnierzy dzbanek wódki50.
Ciekawy zapis zachował się w kronice prowadzonej przez młynarzy Widerów z miejscowości Tuły. Zanotowano dwie ważne informacje dotyczące epoki napoleońskiej: Roku pańskiego 1807 przeciągli Franczury do Slońska. Dnia 29 tego Maja. Następny zapis jest również
interesujący Roku Panskiego 1813 dnia 18 tego Maja prziciagli Rusi do Tułow51.

Fragment kroniki młynarzy Widerów

Na bardzo ciekawą informację dotyczącą Napoleona Bonapartego natknąłem się w kronice
radawskiej napisanej przez księdza Pokorę, przedstawiam ten tekst w całości: Z Olesna do
Opola przez Radawie przejeżdżał w pośpiechu sam cesarz Napoleon. W pogoni za uchodzącym
cesarzem przemierzały naszą okolicę wojska rosyjskie. W czasie przeprawy przez rzekę Mała
Panew w miejscowości Turawa groziła cesarzowi zasadzka. Jednak dzięki odsieczy przybyłej na
rozkaz miejscowego magnata cesarz nie wpadł do ścigających go. Wdzięczny cesarz pozostawił
w podarunku w zamku komplet serwisu kawowego, z którego w małym gronie towarzyskim
posilał się na dalszą drogę. Sprawdziłem dokładnie biografię Napoleona i niestety – ten
„wielki człowiek” nigdy nie był na Śląsku. Również tej ważnej informacji nie przekazał
znawca miejscowej historii i przyjaciel rodziny Garnier, ks. Carl Kahl. Być może uratowano
w Turawie nie samego Napoleona, lecz jego brata Hieronima, który przebywał na Śląsku.
Najprawdopodobniej uratowano jakiegoś wysokiej rangi oficera napoleońskiego. Wtedy
rzeczywiście droga (trakt) z Olesna do Opola prowadziła przez Radawie, Zakrzów Turawski
i Kadłub Turawski.

Jednak wolność poddańcza
Król Prus Fryderyk Wilhelm III wydał w 1807 r. dekret o zniesieniu poddaństwa osobistego włościan. Jednak edykt ten nie uchylał pańszczyzny, co stało się przyczyną wystąpień
chłopskich. Fryderyk Wilhelm III przygotowując się do wojny przeciw Napoleonowi chciał
pozyskać masy chłopskie, dlatego zgodził się na zniesienie pańszczyzny, która została zniesiona na Śląsku w ciągu trzech lat. W 1808 r. przeprowadzono uwłaszczenie chłopów w dobrach
państwowych, z wykupem świadczeń poddańczych, zaś w 1811 r. uwłaszczenie chłopów
50
51

F. Idzikowski, Opole dzieje miasta, s. 199 .
Kronika młyńska rodziny Widera z Tuł.

31

w dobrach prywatnych na podstawie dobrowolnych umów lub z urzędu, za odszkodowaniem dla feudała w ziemi i spłatą renty feudalnej, zniesienie serwitutów. Na jego mocy chłopi
z dóbr prywatnych mogli nabyć ziemię i pozbyć się pańszczyzny. Chłop musiał jednak za
usamodzielnienie się zapłacić panu, oddając mu trzecią część swojej ziemi, jeżeli korzystał
z niej dziedzicznie, a nawet połowę, gdy takich uprawnień nie posiadał. Po wojnach napoleońskich deklaracja królewska z 1816 r. zawężyła zasięg regulacji. Ograniczono reformy do
gospodarstw sprzężajnych – posiadających konie lub bydło pociągowe, ponadto na Śląsku
do posiadających 25 morgów. Ponadto za jedyną formę odszkodowania dla ziemian przyjęto
wypłatę kapitału. Wyłączenia ustawy z 1816 r. rozszerzono w późniejszych latach w drodze
lokalnych zarządzeń. Reformy uwłaszczeniowe w Prusach nie objęły znacznej części ludności wiejskiej, komornicy pozostali dalej ekonomicznie zależni od dworu. W 1821 r. była tzw.
reluicja, czyli wykup powinności chłopskich dla ogółu gospodarstw. Reforma uwłaszczeniowa była przeprowadzana etapami, by właściciele ziemscy mogli przystąpić do niej w chwili
dla siebie dogodnej. Ponadto wprowadzanie reformy w życie wiązało się ze spłacaniem przez
chłopów odszkodowań na rzecz właścicieli, dlatego też jej realizacja trwała dość długo. Od
1825 r. była już przewaga siły najemnej nad pańszczyzną. Do 1848 r. z wykupem uporało się
ledwie 17% chłopów, co było przyczyną fali zamieszek w latach 1846–1849 i wydania pod naciskiem nowej ustawy. W latach 1848–1850 doszło do regulacji uwłaszczeniowych wszystkich
gospodarstw, na podstawie dobrowolnych umów, za odszkodowaniem, zniesienie powinności i uprawnień feudalnych. Za uwłaszczeniem nie stało tylko nadanie ziemi na własność,
ale także wielkie obciążenie finansowe – obowiązkowy wykup powinności i świadczeń. Od
1858 r. zaczęto stosować powszechne zawieranie umów regulacyjnych. Wartość wykupu pańszczyźnianego przeliczano na pieniądze, od tej sumy odliczano wartość świadczeń pana na
rzecz chłopa, zaś różnicę chłop musiał spłacać ziemią, rentą zbożową lub gotówką. W latach
1865–1872 nastąpiła spłata zobowiązań chłopskich, także dzięki pomocy państwa i instytucji
bankowych.

Życie jest najważniejsze
Spis mieszkańców na rok 1819 na podstawie Statistisch = topographische Uebersicht des
Departements der Königlichen Preussischen Regierung zu Oppeln in Schlesien, Oppeln, 1819
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Majorat
Majorat von
von Garnier
Garnier

Majorat von Majorat von
Garnier
Garnier
Korporacja
Fiscus
z Wrocławia

Majorat von Dominium
Garnier
Turawa

Majorat von Dominium
Garnier
Turawa

Majorat von Dominium
Garnier
Turawa

Majorat von Dominium
Garnier
Turawa

Kotórz
Wielki

Bodland
Bogacica

Kotórz
Wielki
Kup

Kotórz
Wielki

Kotórz
Wielki

Kotórz
Wielki

Bodland
Bogacica

Wieś

dominium

Bierdzany

von Garnier

Kotórz
Wielki
Zębowice

Friedrichsfelde
Rzędów

Kadlub und
Dille lub Tilla
Kadłub Tur.
Kottors Klein
Kotórz Mały
Kottors Gross
Kotórz Wielki
Ligota
Turawska
Königshuld
Osowiec

Turawa

Dom. Amt.
Oppeln

Sacken
Zakrzów Tur.

Opole

Zębowice

Majorat von Majorat von
Garnier
Garnier

fiscus

Parafia

Wengern
Węgry

Do kogo
należy wieś

Sackrau Colonie Majorat von Majorat von
Garnier
Garnier
Zakrzów
Kolonia
Sowada
fiscus
Dom. Amt.
Opelln
Zawada

2

7 13 29 5 54 475

3

3

Od Opola milach

2
2

Chałupnicy
Zagrodnicy
Suma

Mieszkańców

-

19 16 22 57 274 1,5

-

-

2

16 203 1,5

9

53

3
3

1,5
1,5

Uwagi dotyczące miejscowości

3 folwarki, jeden we wsi, drugi 1/8 mili w stronę Ligoty Turawskiej, trzeci 1/8
mili w stronę Latzowitz, okręg Olesno.
Kolonia Bierdzany w stronę Kobylna. Leśniczówka w samej wsi. Młyn 1/8 mili
na zachód od wsi.

3 Kolonia, kilka domów, 1/20 mili od Ligoty w stronę Opola. 1 smolarnia, 1 Brt.
mili z Ligoty na Kobylno. Leśniczówka we wsi.
1,5 Na Małej Panwi – rzece fabryka żelaza. Odlewnia.
2

Leśniczówka we wsi. Kolonia 1 Brt mili stamtąd w stronę Olesna, tak samo
smolarnia.

Mała Panew rzeka.

1,5 Leży przy Małej Panwi. 2 fryszerki, 3 bielarnie, 1 leśniczówka, 3 folwarki, jeden
we wsi, drugi na północ 1/16 mili od wsi, z drugiej strony Małej Panwi w stronę
Opola. Trzeci jest w Koloni Zakrzów Turawski Kolonia Rozsocha 1 Brt. mili
w stronę Osowca.
1
3
3

16 19 36 191 0,75 0,75

9

1

8 23 48 357 1,5

20 4 25 151

-

3

9 20 24 55 244 1,5

-

-

7 21 7 37 241

16 11 39 66 297

-

-

-

3 23 10 23 59 335

1

-

2

-

17

1

1 16
-

1
-

Gospodarze

1 21 8 17 47 316 2,5

Odleg. od poczty w milach

-

Budynki domionium

2,5 Krug (dzban) nazywana Dille lub Tilla. Leśniczówka. Na drodze z Opola do
Kadłuba po prawej stronie odległa o 300 kroków od drogi smolarnia.
Na wschód od wsi leży Rzencow, składa się z 4 domów

Ilość kościołów i szkół
-
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Właściciel dominium

W XIX w. mieszkańcy Śląska żyli bardzo skromnie, ale czuli się bezpiecznie w cesarstwie
niemieckim. Przedstawiam wygląd typowego zabudowania gospodarskiego na terenie Śląska:
Dom wiejski ma zwyczajnie tylko jedną izbę mieszkalną. Tu stoi przy drzwiach ceber wielki
na wodę, bardzo rzadko stągiew. Przy nim szafa (półka) na misy i garnki. Dawniej, póki przechód
przez granicę wolny był, leżało na półce takowej i na podkładce aż do trzydziestu garncy zielonych
częstochowskich, który to magazyn zamożności i ozdobę domu oznaczał. Teraz używają garncy
żelaznych. Pod oknami stoi długa ława, przed nią stół, a przy nim mała ławka. Nad ławą zawieszona jest listwa, za którą talerze i małe garnuszki ustawione są. Stołki u rzemieślników tylko
bywają. Szafy na przyodziewek także. W rogu izby stoi szerokie łoże, w którym gospodarz, żona
i małe dzieci leżą. Dla dzieci większych stoi w drugim rogu wyrko (cztery koły zbite i deszkami
z barłogiem nakryte), doroślejsze osoby śpią za piecem lub gdzie się kto porzuci. Na ścianie wisi
kilka obrazów na szkle malowanych lub innych w ramach i za szkło oprawionych. U drzwi przy
komorze stoją żarna, konwie, skrzynia i lada na sieczki. Oto są całe bogactwa domowe.W komorze stoją beczki kapuściane i jakieś stare sprzęty (burkloty). Na górze jest zboże w solarkach
(w beczkach solonych). Zaczynają mieć ścienne zegary. Na górę przystawiona jest drabina.
Schodów mało gdzie się trafi. Chlew jest zaraz przy sieni, do którego z szczapami wchodzą.
Latarni nigdzie nie masz ani by też chłop jak rok długi świece nie kupił. Przed oknami jest kilka
grządek, na których chłop w wiośnie kapustę i korpiele zasiewa, a to jest całem ogrodnictwem
jego. Niektórzy tylko utrzymują w ogródkach swoich szałwiję, lubczyk, piwowań, miętę i boże
drzewka. O drzewa owocowe niewiele włościanie nasi dbają, luboby z nich znaczny użytek
mieć mogli. W stodołach, nie bardzo od budynków mieszkalnych odległych, młócą wieczorami
lub nade dniem przy łuczywie. Osobnych pieców piekarnych nie mają, bo prócz świąt i wesel mało

Zabudowania z Kadłuba Turawskiego (zdjęcie udostępnił Piotr Sladek)
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kiedy chleb pieką. Niektórzy tylko mają przy kominkach małe piecyki, które szabaśnikami zowią.
(…) Koła z woza, pług i brony znoszą na każda noc do sieni. Na kartofle mają doły lub piwniczki,
murowane w podwórzach.52
Spis mieszkańców opracowany przez Felixa Triesta, a opublikowany w „Topographisches
Handbuch von Oberschlesien” w 1864 r.

1858

1861

Ewangelików

Judaizm
(Żydzi)

Kościołów i szkół

Domów mieszkalnych

Zabudowań
gospodarczych

Budynków publicznych

Zabudowań
przemysłowych

Wyznanie
mieszkańców

Katolików

Liczba
mieszkańców

Bierdzany

752

859

844

1

14

2

88

70

1

3

Kadłub Turawski

666

702

685

12

5

-

88

47

-

-

Kotórz Mały

533

624

598

14

12

-

92

139

1

1

Kotórz Wielki

338

406

406

-

-

2

59

48

2

1

Turawa

702

723

667

53

3

1

75

88

1

6

Ligota Turawska

785

838

820

5

13

2

104

82

1

-

Osowiec

375

372

183

182

7

1

19

39

1

10

Rzędów

279

271

269

2

-

1

38

31

-

-

Węgry

567

687

655

27

5

1

37

88

-

1

Zakrzów Turawski

686

715

695

20

-

2

90

123

-

9

Zawada

405

482

453

23

6

1

64

44

1

64

Razem

7946

8540

6275

339

65

13

754

799

8

89

Miejscowość

52

J. Lompa, Mieszkania wiejskie na Górnym Śląsku, „Przyjaciel Ludu”, nr 24, 1843, [w:] E. Cichoń, M. Dedyk, Wielka księga
ziemi zębowickiej Zębowice, 2010, s. 41–42.
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Miejscowość

Powierzchnia w ha

Zamieszkałe budynki
mieszkalne

Gospodarstwa
domowe min. 2 osoby

Gospodarstwa
domowe 1 osobowe

Dane według spisu Gemeindeverzeichnis Schlesien 1895 przeprowadzonego na dzień
1.12.1895 r. (autor opracowania A. Kupka)
Ilość
mieszkańców:
m- mężczyzn
k- kobiet

Bierdzany

396,8

95

153

3m+72k

743

Folwark
Bierdzany:
Gorzelnia,
Kopalina,
Pocziecha

108
(55 m + 53 k)
9
11
6
754
(368 m + 386 k)
8
2m+11k
16
201
473
1m+4k
(224 m + 249k)

19
+ gorzelnia

-

668

111
+ stacja kolejowa

143

Kotórz Wielki

327,0

70

94

Ligota Tur.

500,2

134

155

3m+3k

Kadłub Tur.

415,7

116

160

1m+4k

Osowiec

102,0

21
+ stacja kolejowa

56

7m+4k

54

0m+2k

89

2m+7k

49

0m+3k

-

-

172

3m+2k

Kotórz Mały
Dworzec
Borek
Trzęsina

1678,6

44
+ szkoła
Turawa
56 + szkoła
272,1
Marszałki
21
20 + areszt
Majątek Turawa 3298,0
+ młyny + kuźnia
Las Rossocha
1
Las ogród zoolog.
1
Folwark Kuchara
2
Folwark Rossocha
3
Jaz
1
Rzędów

Węgry

215,8

864,5

142 + młyn
+ szkoła
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Wyznanie

409 katolików
+ 5 ewangelików
+ 5 Żydów
105 katolików
+ 3 ewangelików

749 katolików
+ 5 ewangelików

471 katolików
+ 2 Żydów
857 katolików
870
+ 1 ewangelik
(418 m + 452 k)
+ 12 Żydów
712 katolików
746
+ 28 ewangelików
(344 m + 402 k)
+ 6 Żydów
162 katolików
252
+ 85 ewangelików
(124 m + 128 k)
+ 4 Żydów
+ 1 inna religia
274
274 katolików
(123 m + 151 k)
455
434 katolików
(213 m + 242 k) + 21 ewangelików
250
233 katolików
(120 m + 130 k) + 17 ewangelików
5
7
29
28
0
818 katolików
862
+ 42 ewangelików
(412 m + 450 k)
+ 2 Żydów

Zakrzów Tur.

429,4

93

133

1m+6k

W tym Poliwoda

-

8

-

-

Ligota Folwark

1447,3

4

11

452,7

-

-

755,5

12
+ gorzelnia

39

-

8

-

Leśniczówka
Hedwigslust

-

1

Zawada
Borek

448,8

Majątek Zawada
Stróżownia staw.

744,2

Kadłub Tur.
Folwark
Zakrzów
Turawski
Folwark
W tym Poliwoda

105
+ szkoła
+ budka cel.
4
+ gorzelnia
+ budka zarządcy

-

640
(298 m + 342 k)
45
65
(29 m + 36 k)

635 katolików
+ 6 Żydów
+ 5 ewangelików
65 katolików

-

-

199
(99 m + 100 k)

198 katolików
+ 1 ewangelik

-

112

-

-

-

7

-

142

0m+11k

21

-

679
671 katolików
(312 m + 367 k) + 8 ewangelików
112
(57 m + 55 k)
17

103 katolików
+ 9 ewangelików

Koniec stabilizacji
Harmonia i spokój we wsi minęła, gdy wybuchła w 1914 r. I wojna światowa. Mężczyźni
zostali powołani do wojska, walczyli w obronie honoru kajzera – cesarza. Po czterech latach,
11.11.1918 r., wojna zakończyła się przegraną II Rzeszy Niemieckiej i abdykacją Wilhelma

Parafianie kotorscy na froncie (zdjęcie udostępnił Zygfryd Mazur)
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II. Na terenie Śląska doszło do rozprzężenia politycznego i moralnego. W lasach zaczęło się
szerzyć kłusownictwo. 17.09.1920 r. w turawskim lesie przy Niwie – Kobylno zginął kłusownik Kowalczyk z Jełowej. Został trafiony w aortę przez turawskiego leśniczego. Kłusownik się
wykrwawił i zmarł. W tym czasie naprzeciw dwóch leśniczych stało sześciu kłusowników.
Kłusownikowi Kowalczykowi jego ojciec powiedział wieczorem 16 września, że ma iść w niedzielę na spowiedź. Syn nie posłuchał ojca, tylko odpyskował mu i poszedł na zabawę taneczną, a w niedzielę rano poszedł kłusować i tam spotkał swoją śmierć53.
W 1919 r. w pokojowym traktacie wersalskim kończącym I wojnę światową postanowiono na spornym terenie Śląska przeprowadzić plebiscyt, nadzorowany przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu. Na czele tej angielsko-francusko-włoskiej Komisji stał Francuz generał Henri Le Rond. Zastępcą Le Ronda
został Włoch gen. Alberto De Marinis Stendardo di Ricigliano, Wielką Brytanię reprezentował płk Harold Franz Passawer Percival. Do Komisji byli oddelegowani przedstawiciele Polski,
Niemiec, Czechosłowacji i Watykanu – nuncjusz apostolski abp Achille Ratti, później monsignore Giovanni Battista Ogno-Serra. Polskę reprezentował konsul generalny Daniel hrabia
Kęszycki. Oprócz przeprowadzenia plebiscytu Komisja miała na podstawie jego wyników
zaproponować podział spornego terytorium. W lutym 1920 r. Polska i Niemcy zaczęły tworzyć organy plebiscytowe. Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym na czele
powstał w Bytomiu, jego siedziba znajdowała się w hotelu „Lomnitz”. Na czele Niemieckiego Komisariatu Plebiscytowego (Plebiszitskommissariat fur Deutschland) stanął burmistrz
Rozbarku dr Kurt Urbanek. Siedziba niemieckiego Komisariatu znajdowała się w Katowicach
w hotelu „Centralnym” przy ul. Dworcowej. Ponadto na terenie plebiscytowym działały powiatowe i gminne komitety plebiscytowe. Na czele powiatowych komitetów stali komisarze
powiatowi, a gminnych – mężowie zaufania.
W dn. 30.12.1920 r. Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku postanowiła, że uprawnionymi do głosowania zastaną osoby, które dnia 1 stycznia 1921 r.
miały ukończony 20 rok życia i spełniali następujące warunki:
1. urodzili się i mieszkają w obrębie obszaru plebiscytowego (kategoria A),
2. urodzili się w obrębie obszaru plebiscytowego, ale już tam nie zamieszkują (kategoria B)
tzw. emigranci,
3. nie urodzili się w obrębie obszaru plebiscytowego, ale osiedlili się tam przed dniem 1 stycznia 1904 r. (kategoria C),
4. przed rokiem 1920 zostali przez władze
niemieckie wysiedleni z obszaru plebiscytowego (kategoria D).
Do udziału w głosowaniu uprawnionych
było 1 220 524 osób. Wśród głosujących
19,3% stanowili tzw. emigranci górnośląscy,
czyli osoby, które na Górnym Śląsku się urodziły, ale z niego wyemigrowały.
Plakat z okresu plebiscytu

53

Kronika parafii Kotórz Wielki.
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W 1919 r. strona polska zaproponowała, aby dopuścić do głosowania także tych Ślązaków,
którzy mieszkali poza Górnym Śląskiem, licząc, że pozwoli to zyskać głosy Polaków pracujących w Zagłębiu Ruhry. Międzysojusznicza Komisja zgodziła się na ten postulat, który
w rezultacie obrócił się przeciw Polsce, gdyż zaledwie 10 120 osób przybyłych na plebiscyt
zagłosowało za Polską, gdy tymczasem za Niemcami opowiedziało się 182 288 osób.
Plebiscyt został przeprowadzony 20.03.1921 r. W głosowaniu udział wzięło 1 190 846
uprawnionych54. Za Polską opowiedziało się 40,4%, a za Niemcami 59,5% uprawnionych do
głosowania.
Wyniki plebiscytu na terenie wsi obecnej Gminy Turawa.
Wieś

Głosy za
Polską

Bierdzany
Kadłub Turawski
Kotórz Mały
Kotórz Wielki
Ligota Turawska
Osowiec
Rzędów
Turawa
Węgry
Zakrzów Turawski
Zawada
Suma

156
292
305
164
307
37
79
176
340
225
224
2305

Procent
głosujących
za Polską
23,6
63,0
53,3
50,0
49,3
12,3
51,0
31,6
55,3
45,4
40,5
43,2

Głosy za Niemcami
505
171
267
164
316
300
76
381
275
271
309
3035

Procent głosujących
za
Niemcami
76,4
37,0
46,7
50,0
50,7
87,3
49,0
68,4
44,7
54,6
59,5
56,8

Niekorzystny dla Polski podział obszaru plebiscytowego, według większości w powiatach,
był jedną z przyczyn wybuchu III powstania śląskiego 2/3.05.1921 r. Na terenie obecnej Gminy Turawa nie doszło do większych walk. Powstańcy od strony Zębowic dotarli do Zakrzowa
Turawskiego, ale zostali wkrótce wyparci przez oddział samoobrony niemieckiej.
W wyniku podziału po plebiscycie obszar Gminy Turawy pozostał w Niemczech.

Być bogatym
jak rodzina Garnier
Właściciele dóbr turawskich „grafowie” von Garnier
w Turawie gospodarowali
ogromnym majątkiem, który wynosił 13725 ha, w tym
6558 ha pola, 5746 ha łąk
i 11789 ha lasów.
Pałac rodziny Garnier
(zdjęcie z 1920 r.
udostępnił Mariusz Halupczok)
54

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plebiscyt_na_G%C3%B3rnym_%C5%9Al%C4%85sku (7.09.2012).

39

Numer w rejestrze
(Grundsteuer)/
podatek gruntowy
w markach

Ogród- sad

Wody- stawy

Dziedziniec i
drogi

Pastwiska

Lasy

Łąki

Pole

Powierzchnia

Miejscowość

Przedstawiam dane za lata 1873–1930 dotyczące majątku Garnierów, w skład którego wchodziły folwarki w Bierdzanach, Kobylnie, Ligocie Turawskiej, Turawie, Zakrzowie Turawskim z polem w Kadłubie Turawskim, oraz folwarku w Zawadzie należącego do skarbu państwa:

Uwagi

Rok 1873 Na podstawie http://wiki-de.genealogy.net/G%C3%BCteradressbuch_Schlesien_1873/Oppeln
Dla Kadłuba Tur. dane nie zostały opublikowane.
Dane dla roku 1873 podane są w morgach 1 ha - 4 morgi. Dla pozostałych lat obszary folwarku podane są
w hektarach.
Dzierżawca
Bierdzany 6545 1510 165 4851
19
2298 M
Stockmanns
Kobylno
2502
934 341 1151
76
1756 M
Ligota
Dzierżawca
5669 1051 113 4505
2197 M
Turawska
Stockmanns
Turawa
12931 2401 483 10028
19
4139 M
Zakrzów
Dzierżawca
2965
744
6
2153
62
939 M
Stockmanns
Turawski
Dzierżawca
Zawada
2911 2682 227
2
1730 M
Gerstenberg
Rok 1894
Źródło: D. Pastorff, Schlesisches Güter-Adressbuch: Verzeichnis sämmtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke,
sowie derjenigen grösseren Landgüter in der Provinz Schlesien, welche innerhalb des Gemeinde-Verbandes mit einem
Grundstener-Reinertrage von mindestens 500 Thalern veranlagt worden sind, 1894, s. 414.

Bierdzany

1677

Kadłub
Turawski
Kobylno
Ligota
1447
Turawska
Zakrzów
756
Turawski
Rok 1905

381

48

1225

-

2

-

21

Nie posiadam danych
Nie posiadam danych
172

15

1225

-

-

-

35

148

2

550

16

-

17

23

3684

Dzierżawca
Gustav Anspach

3686/
2331 M

-

3685/
6600 M
3688/
2811 M

-

Źródło: Schlesisches Güter = Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie der
grösseren Landgüter der Provinzen [Schlesien], 1905, s. 493, 494.

Bierdzany

1679

381

48

1225

-

2

-

23

Kadłub
Turawski

453

75

1

367

-

10

-

-

Kobylno

645

245

75

305

10

-

1

9

Ligota
Turawska

1447

172

15

1225

-

-

-

35

40

3708/
6820 M
3709/
2331 M
3710/
4514 M
3708/
6600 M

Dzierżawca
Gustav Anspach
Brak folwarku
Dzierżawca
Max Scholz
Dzierżawca
Robert Chusch

Turawa

3299

Zakrzów
Turawski

756

Zawada

418

410

146

2503

-

-

-

240
i
13

3712/
12435 M

148

2

550

16

-

17

23

3711/
2811 M

324

65

-

5

-

10

14

3705/
3630 M

Rok 1912 dane jak w 1905 r., również nie zmienili się dzierżawcy.

Folwark
Rossocha
i Kuchara
Dzierżawca
Robert Chusch
Dzierżawca
Richard
Gerstenberg

Źródło: Schlesisches Güter = Adressbuch: Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie der
grösseren Landgüter der Provinzen [Schlesien],1912, s.532.

Rok 1921 dane jak w 1905 r.
Zmienił się dzierżawca w Zawadzie, została Frida Gerstenberg i zmniejszyła się powierzchnia majątku o 4 ha pola.
Folwarki w Bierdzanach, Kobylnie, Ligocie Turawskiej i Zakrzowie Turawskim nie były już wydzierżawione.
Źródło: Schlesisches Güter = Adressbuch: Verzeichnis sämtlicher Rittergüter und selbständigen Gutsbezirke, sowie der
grösseren Landgüter der Provinzen [Schlesien],1921, s. 584 i 585.

Rok 1930
Źródło: Schlesisches Güter Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen
Nieder und Oberschlesien, Breslau 1930, wydawca Korn, str. 763 i 764.

Bierdzany

1680

351

32

1264

-

26

2,5

4,5

3786/
6862 M

Administrator
Standke

Kadłub
Turawski

450,75

74

2,5

357,5

-

7

9

0,75

3788/
2400 M

-

Kobylno

636,5

198,5

96

292

41

4,5

2,3

2,2

Ligota
Turawska

1445

225

54

1160

-

-

6

-

Turawa

3372

216

172

2739

-

49,5

Zakrzów
Turawski

754,5

107

3

589,5

8,5

17

23,5

6

Zawada

413,5

306

69

-

20

11

5,5

2

171 11,5

3789/
4514 M
3787/
6590 M
3791/
12995 M
3790/
2833 M
3784/
3613 M

Inspektor
Duschek
Administrator
Forner
Inspektor Müller
Inspektor Forner
Dzierżawca
Frida
Gerstenberg

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców była budowa Jeziora Turawskiego w latach
1933–1934. Sytuacja materialna i społeczna mieszkańców zaczęła się pogarszać, gdy Adolf
Hitler rozpoczął przygotowywania do wojny. Wielu wcześniejszych komunistów i socjalistów

Budowa Jeziora Turawskiego (zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
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z okolic Turawy zaczęło popierać Hitlera. 1.09.1939 r. III Rzesza wywołała II wojnę światową.
Mężczyźni zostali wezwani do wojska.

Problem narodowości Ślązaków
Opolszczyzna to region stanowiący przez wieki obszar graniczny między kulturami
polską, niemiecką i czeską. W rozmaitym stopniu ludność okolic Turawy odczuwała
związki z polskością lub z niemieckością. Trafnym określeniem jest używanie określania dla
niej – „ludność rodzima”. Pod koniec II wojny światowej część z nich opuściła teren zamieszkania podczas ewakuacji zarządzonej przez władze niemieckie. Ci, którzy pozostali, mogli
spodziewać się najgorszego ze strony zwycięskich Rosjan. Rzeczywiście Czerwonoarmiści
dopuszczali się wobec ludności rodzimej rabunków i gwałtów, nierzadko mordów.
Jeszcze w trakcie trwania II wojny światowej, 21.03.1945 r. gen. Aleksander Zawadzki został
oficjalnie powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu Tymczasowego na Śląsk Opolski.
W dniu 18.06.1945 r. ogłosił zarządzenie, w którym polecił tworzyć dzielnice, gdzie tymczasowo zakwaterowana zostanie ludność niemiecka. Zabronił przewożenia koleją Niemców,
chyba że jadą na zachód. Po tym zarządzeniu niektóre lokalne władze nakazywały Niemcom
noszenie widocznych oznak, np. w Kluczborku Niemcy nosili na plecach czerwoną literę N.
Od czerwca 1945 r. władze polskie zaczęły wysiedlać Niemców, mimo że nie było do tego
żadnej podstawy prawnej, gdyż dopiero 2.08.1945 r. zakończyła się konferencja w Poczdamie,
na której ustalono przebieg granicy Polski z Niemcami.
Nieraz wysiedlani Niemcy musieli, dla pozorów legalności, podpisywać oświadczenie
o dobrowolności wyjazdów i zrzec się wszelakiej własności na rzecz państwa polskiego.
Na terenie Opolszczyzny weryfikacja rozpoczęła się już w marcu 1945 r., trzeba było wypełnić prosty formularz z danymi osobistymi i podpisać zdanie: Jestem narodowości polskiej
i proszę o wydanie mi zaświadczenia o przynależności do tej narodowości. W sierpniu 1945 r.
wprowadzono nowy rozszerzony formularz.
Pierwszy kontakt z Polakami kojarzył się Ślązakom z szabrownictwem. Gazeta Robotnicza
z 12.06.1945 r. napisała: ludność polska mieszkająca na Śląsku Opolskim (...) z szeregów której
wyszedł niejeden z powstańców śląskich, zaczyna się obecnie odżegnywać od polskości i przy wypełnianiu ankiet prosi, aby podawać ich jako Niemców. Nie chcą mieć nic wspólnego z tymi Polakami, którzy przynoszą z sobą największa hańbę dla bohaterskiego imienia Polaka – szaber. Do
21.12.1945 r. zweryfikowano 358 961 mieszkańców Śląska, z czego tylko 79 698 osób otrzymało zaświadczenia pozytywne. Większość ludności nie chciała weryfikacji i nie brała w niej
udziału. Aby złamać opór mieszkańców do weryfikacji, podejmowano radykalne działania.
We wrześniu 1945 r. wieś Ligota Kuźnicka została wysiedlona, a mieszkańcy osadzeni w obozie w Łambinowicach. Miało to nakłonić inne wsie do szybkiego zgłaszania się do weryfikacji.
Utworzenie 13.11.1945 r. Ministerstwa Ziem Odzyskanych doprowadziło do ujednolicenia postępowania weryfikacyjnego na terenie ziem zachodnich.
W styczniu 1946 r. rozpoczął się drugi etap weryfikacji. Wysokie progi przynależności
do Polski zostały zlikwidowane. Wydano kolejne lżejsze kryteria weryfikacyjne. Ministerstwo
Ziem Odzyskanych wydało 15.01.1946 r. poufny okólnik, w którym opowiedziało się stanowczo przeciwko prowadzeniu przesiedleń ludności niemieckiej ze Śląska Opolskiego.
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Wielu Niemców, chcąc pozostać na ziemi swoich przodków – w swoim „Heimacie”, zatajało swoją niemieckość, gdyż zwyczajnie żal im było gospodarstwa, tradycji, a także szansy
na poprawę życia w państwie polskim. W tym okresie w pokonanej Rzeszy panowała nędza,
głód, wyrzeczenia, upokorzenia. Była to normalna ludzka reakcja.
Według kurii opolskiej, w marcu 1946 r.
na Śląsku Opolskim było 192 200 Niemców i 21 088 osób, których prośbę o weryfikacje odrzucono. Wojewoda śląski w dn.
17.04.1946 r. w piśmie okólnym napisał, że
w wypadku, kiedy Niemiec złoży oficjalne
oświadczenie lojalności wobec państwa polskiego, to osobę tę należy pozostawić w Polsce. Jednakże jesienią 1946 r. bardzo dużo
osób zwracało tymczasowe zaświadczenia
Traktorzystki (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)
i zgłaszało chęć wyjazdu do Niemiec55.
Problemem była również sprawa własności gospodarstw. Po zweryfikowaniu prawowici
właściciele chcieli odzyskać swój majątek, który nieraz był już zajęty przez osadnika z Polski
wschodniej. Spowodowało to liczne opory osadników i części władz lokalnych, które składało
się najczęściej z osób napływowych – stawały najczęściej po stronie osób napływowych.

Niespokojny okres powojenny
Po II wojnie światowej na terenie wsi określanych popularnie „za lasami” (Kadłub Turawski, Ligota Turawska i Zakrzów Turawski) działała banda o charakterze rabunkowo – narodowościowym. Jej przywódcami byli Rudolf Buchcik – były oficer Luftwaffe, i „Peter”
– własowiec ukraiński, który był aresztowany z początkiem 1946 r., ale udało mu się zbiec
z aresztu śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Opolu. Do grupy
tej dołączyli również mieszkańcy Zakrzowa: ojciec P. S. (Grzyb) wraz synami, m.in. E.S. (Jagoda)56.
Banda ta nazywana grupą „Petera”, była duża, gdyż należało do niej aż szesnaście osób, również mieszkańcy Dylak i bliżej nieznani mieszkańcy Praszki. Grupa rozpoczęła działalność
najprawdopodobniej już w chwili wkroczenia wojsk rosyjskich. W Zakrzowie Rosjanie zabili
w lesie osiemnastu jeńców niemieckich. Wczesną wiosną jeńcy ci wraz z bronią zostali przez
mieszkańców Zakrzowa pogrzebani w lesie. Jednak, gdy parę miesięcy później odbyła się ekshumacja zwłok, przy zabitych żołnierzach nie było już broni. W ten sposób najprawdopodobniej banda została wyposażona w broń.
Szczególną aktywność grupa wykazywała od maja do grudnia 1946 r. Atakowali głównie
ludność pochodzenia polskiego, którą starali się zastraszyć. Napadali również na mieszkańców okolicznych miejscowości, którym nocą kradli bydło, konie. W miarę oszczędzili mieszkańców miejscowości parafii Ligota Turawska. W Ligocie u Locha najprawdopodobniej skradli dwa konie, zaś w Zakrzowie u Panica – jednego konia, a u państwa G. pierzyny. Zrabowany
towar najprawdopodobniej sprzedawali powiązanym z nimi paserom. Grupa ta miała charakter nie tylko narodowościowy, ale głównie rabunkowy.
55
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http://slaskiesprawy.tripod.com/Artykuly/Weryfikacja.htm (7.09.2012).
D. Matysek, Monografia Ligoty Turawskiej, [w:] „Fala” nr 1/1991.
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3.03.1946 r. Urząd Bezpieczeństwa w Opolu otrzymał pierwszą alarmującą wiadomość, że
dwaj uzbrojeni mężczyźni w lesie koło Ligoty Turawskiej oddali w kierunku przechodzącego
gajowego Jana Pustelniaka kilka strzałów, nie wychodząc z ukrycia kazali mu rzucić broń
i natychmiast opuścić te tereny. Przestraszony gajowy porzucił karabin i zaczął uciekać. Kilka
dni po tym zdarzeniu leśniczy z Bierdzan zameldował o zauważonych w lesie pięciu uzbrojonych mężczyznach, których obserwował z ukrycia. Fakt ten potwierdziły również kobiety,
które zostały zatrzymane w lesie przez kilku uzbrojonych osobników, pytających, czy te rejony
odwiedzają pracownicy UB lub MO, oraz czy leśniczy Reszka z Ligoty Turawskiej nosi ze
sobą broń palną. Po tych informacjach oddziałem zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa
z Opola. W czasie rozmowy z jedną z tych kobiet pracownicy UB dowiedzieli się o wyglądzie
napotkanych osobników w lesie. Powtórzyła informację, że mieli należeć do Armii Krajowej
i posługiwali się gwarą śląską. Rozpoczęły się przeczesywania lasów i miejsc, gdzie mogli się
ukrywać przestępcy57.
Pracownicy opolskiego oddziału urzędu bezpieczeństwa zwrócili się o pomoc do towarzyszy radzieckich. W marcu 1946 r. o godz. 3.30 wyruszyła kolumna samochodów z żołnierzami sowieckimi i osiemnastoma pracownikami UB uzbrojonych w pistolety. Został okrążony
leśny teren domniemanego przebywania członków bandy „Petera”. Wkrótce Rosjanie odnaleźli w leśnym pagórku bunkier. Okazało się, że był pusty. Pozostały tylko puszki po konserwach, wygaszone ognisko i jakieś papiery. Żołnierze radzieccy wysadzili bunkier w powietrze.
Z akcji pracownicy UB powrócili dopiero wieczorem o godz. 20.0058.
Od wiosny 1946 r. nasiliły się napady na wsie w okolicy Zakrzowa Turawskiego, np. w Biestynniku został napadnięty polski działacz Józef M. Podobnie zrabowano mienie Wiesławowi
Mendlowi z Kosic. Innemu gospodarzowi z Osiedla k. Radawia zabrali ostatnią krowę. Łącznie obrabowano sześciu mieszkańców lojalnych wobec państwa polskiego. Zabrano im nie
tylko garderobę i rzeczy osobiste, ale również konie i krowy. Zbliżały się wybory w Polsce
i przypuszczano, że akcje bandy „Petera” nasilą swoją działalność59.
Jedna z mieszanek Ligoty Turawskiej poinformowała pracowników UB, że do domu
F. S. zamieszkałego pod lasem przy ul. Ostrów przychodzą podejrzani osobnicy, a mieszkająca
tam Agnieszka S. utrzymuje bliższe kontakty z młodym mężczyzną ukrywającym się w lesie.
Jak się później okazało, był to przywódca bandy, „Peter”, który bardzo często u niej nocował.
Postanowiono grupę zlikwidować w noc sylwestrową 1946 r. Liczono, że bandyci świętując
Sylwestra osłabią czujność. 31 grudnia dwoma samochodami ciężarowymi z 24 żołnierzami i pracownikami służby bezpieczeństwa, udano się do Ligoty Turawskiej. Była ciemna
noc i tęgi mróz. Przed wsią wygaszono reflektory w samochodach, zaparkowano pojazdy
w Ligocie Turawskiej. Pozostałą drogę do zabudowań pokonano pieszo. Wszystkie trzy zabudowania obstawiono z zewnątrz 12 żołnierzami i bronią maszynową. Pozostali pracownicy
w grupach po czterech mieli podejść jak najbliżej wyznaczonych domów. Po 20 minutach
wyczekiwania wszyscy równocześnie mieli wkroczyć do wyznaczonych pomieszczeń60.
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J. Ślusarski, Z walki ze zbrojnym podziemiem w powiecie opolskim 1945-1947, [w:] red. R. Hajduk, Pierwsze lata władzy
ludowej we wspomnieniach Opolan, s. 344.
Tamże, s. 345.
Tamże, s. 347.
Tamże.

44

Grupa pracowników Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Opolu po powrocie z akcji
(Pierwsze lata władzy ludowej we wspomieniach Opolan)

W pewnym momencie ciszę przerwały strzały oddane przy pierwszym zabudowaniu. „Peter” w samej bieliźnie uciekł przez okno z domu Agnieszki S. i boso po śniegu biegł w kierunku
lasu. Po około pół godziny, gdy powrócił do budynku, został zatrzymany.
Tej samej nocy zatrzymano w Zakrzowie rodzinę S. Głowa rodziny P.S. został przywiązany
w przedpokoju do poręczy schodów i był bity przez funkcjonariuszy milicji. Szarpał się, żeby
uniknąć ciosów. Wyrwał część poręczy i milicjanci zobaczyli skrytkę pod schodami, w której była
ukryta broń i pieniądze61. Zatrzymanym skonfiskowano 6 jednostek broni, w tym l rkm62. Pozostali w Zakrzowie w ukryciu dwaj funkcjonariusze zatrzymali następnych członków bandy:
H.P. pseudonim „Hipek” i A.G. pseudonim „Rudolf” – zamieszkałego na stałe w Chorzowie.
Nazajutrz schwytano dalszych, wśród nich był S.N. – „Hadam” z Dylak, R.E. – „Rych”, z Kosic,
S.O. – „Roch” z Wędzina k. Lublińca. Znaleziono u nich broń i przedmioty pochodzące z napadów.
Niezależnie od wymienionych aresztowano także siedmiu innych mężczyzn z różnych miejscowości, którzy współpracowali z bandą, a nawet przebywali z nią pewien czas w lesie63.
Początkowo „Peter” nie przyznawał się do winy, spychając odpowiedzialność na P. S. i jego
syna. Zeznał, gdzie w okolicy Ligoty Turawskiej znajduje się bunkier, który był wykorzystywany jako melina. Banda „Petera” posiadała doskonale zamaskowany bunkier obok Zakrzowa Turawskiego w szumiradzkim lesie, na „Suchych Dołach” w rejonie „Trójki”, w gęstym
świerkowym zagajniku. Chodząc po bunkrze, nie można było znaleźć żadnych śladów jego
istnienia. Dopiero sprowadzony na miejsce „Peter” podniósł młody świerk, jak się okazało
w skrzynce z blachy, która idealnie maskowała wejście do wnętrza. Wchodziło się po drabinie
do pomieszczenia o pow. 9 m². Podłoga była z desek, natomiast ściany wyłożone kocami.
61
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Na podstawie wspomnień mieszkańców Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego.
Z kroniki MO i UB: 1945–1948, www.niemodlin.org/index.php?id=387 (20.08.2010).
J. Ślusarski, Z walki …, s. 348.
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Znajdował się tam nawet piecyk, którego przewód kominowy wyprowadzony był pod ziemią
ok. 50 m za bunkrem. W bunkrze odnaleziono broń i część zagrabionego mienia64.
Mieszkańcy Zakrzowa Turawskiego twierdzą, że banda „Petera” zbudowała obok siebie
dwa bunkry – jeden mieszkalny, który miał wymiary 4 x 10 m, zaś drugi o wymiarach 16 x 6 m
służył jako magazyn. Do ich budowy wykorzystali drewno ze zrębu z okresu wojny.
W śledztwie ujawniono, że w listopadzie 1946 r. doszło do nieporozumienia między członkami bandy. Augustyn Skiba chciał się wycofać z dalszego dokonywania napadów. Jego stanowiska członkowie bandy nie chcieli uznać. H.P. – „Hipek” zastrzelił „zdrajcę” – Augustyna
Skibę, zabierając mu pistolet i zegarek. Zwłoki pochowano w lesie, o czym nawet nie wiedziała
rodzina zabitego. Udowodniono „Peterowi” powiązania z inną bandą, której przywódcą był
S.N. działający w powiecie oleskim. Banda „Petera” podszywała się pod Armię Krajową, aczkolwiek nie miała nic wspólnego z tą organizacją.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Opolu w dn. 11.11.1947 r. wydał
wysokie wyroki: kary śmierci, dożywocia i wieloletnie więzienia65. Najprawdopodobniej wyrok śmierci na „Peterze” wykonano w Krakowie. E.S. również otrzymał najwyższą karę, gdyż
udowodniono mu, że zastrzelił swojego wujka, jednak wyroku śmierci na nim nie wykonano,
gdyż wkrótce zmarł w więzieniu. Pozostałych członków ugrupowania „Petera” objęły kolejne
amnestie i byli wypuszczeni z więzienia. Po odbyciu kary część z nich wyjechała do RFN-u.

Okres powojennej stabilizacji
W lecie 1946 r. Kwatera Główna ZHP zorganizowała nad Jeziorem Turawskim Centralną Akcję Szkoleniową, zwaną II CAS-em. Był to kurs podharcmistrzowski dla ponad 1000
uczestników ze wszystkich chorągwi w Polsce. Codziennie do obozu przybywali znakomici
goście, był premier Edward Osóbka-Morawski, generał Stanisław Popławski, minister Jerzy
Sztachelski, wicewojewoda śląsko-dąbrowski Arka Bożek, a przy ognisku występował zespół
artystyczny wojska polskiego. O akcji nad Jeziorem Średnim napisano również piosenkę:
Piosenka C.A.S.owa
(melodia i słowa H. R. Chojnackiego Jana z Chor. Mazowieckiej)
Szare płótna namiotów,
Stoją nad brzegiem Turawy –
To drugi CAS już gotów.
Do twardej harcerskiej zaprawy.
Ta ziemia krwią ojców zroszona
Do wielkiej nas wzywa roboty.
Niech porwie nas praca szalona!
Niech biją nam serca jak młoty!
Instruktorskie drużyny
Zdają egzamin bojowy.
Wesołe, dziarskie miny,
64
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Aż szumi bór stary, sosnowy.
Zapałem leśnej żywicy
Tak dobrze oddychać głęboko
I po tej śląskiej ziemicy
Drzeć buty, wędrując szeroko
Mazowsze, Łódź i Kraków
Warmia i Śląsk i Warszawa,
Nas wszystkich młodych Polaków
Łączy narodu sprawa…

Kartka z II CAS-u (skan udostępnił Mariusz Halupczok)

Ewidencja mieszkańców Gminy Turawa na dzień 15.08.1982 r.

Miejscowość

Płeć

Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Kadłub
Turawski
Mężczyźni
Kobiety
Kotórz
Mały
Mężczyźni
Kobiety
Kotórz
Wielki
Mężczyźni
Kobiety
Ligota
Turawska
Mężczyźni
Kobiety
Osowiec
Mężczyźni
Kobiety
Rzędów
Mężczyźni
Kobiety
Turawa
Mężczyźni
Kobiety
Węgry
Mężczyźni
Kobiety
Zakrzów
Turawski
Mężczyźni
Kobiety
Zawada
Mężczyźni
Razem

Bierdzany

Urodzeni w latach / grupy wiekowe
Razem
1980 – 1968 – 1965 – 1923 – Przed
według
1982
1979
1967
1964
1922
grup
1–3
13–14 15–17 18–60 Powyżej wiekowych
lat
lat
lat
lat
60 lat
27
112
31
257
91
518
21
119
21
278
47
486
19
51
10
186
70
336
14
59
10
224
39
346
19
83
27
251
81
461
17
90
29
259
37
432
11
36
7
137
49
240
7
47
9
139
25
227
22
78
21
277
83
481
20
88
29
279
38
454
34
149
26
400
97
706
33
170
27
429
45
704
7
24
8
84
23
146
4
25
11
95
14
149
30
87
34
303
66
520
18
88
26
293
43
468
22
99
32
287
102
542
27
99
35
282
50
493
28
63
24
209
62
386
8
62
33
237
35
375
25
89
29
350
98
591
28
100
32
329
50
539
441
1818
511
5585
1245
9600

Ogółem

1004
682
893
467
935
1410
295
988
1035
761
1130
9600

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
na terenie Gminy Turawa
W okresie powojennym Niemcy zamieszkali w Polsce byli poddawani różnym formom represji i szykan, nie mając możliwości działania na płaszczyźnie narodowej.
W 1987 r. władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w sprawozdaniu z wykonania zapisów Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych uznały, że Polska
jest państwem jednolitym narodowościowo, a liczba przedstawicieli mniejszości naro47

Kadłub
Turawski

Brak danych

Bierdzany

21.05.1990

Miejscowość

Powołanie
koła

dowych stanowi niewiele ponad 1% ogółu ludności. Upadek rządów komunistycznych w Polsce w 1989 r. zakończył proces wzajemnego zatruwania stosunków polsko-niemieckich. Zmianie uległ kurs rządu polskiego w polityce zagranicznej i wewnętrznej,
czego wyrazem było oświadczenie premiera Tadeusza Mazowieckiego z 12.09.1989 r.:
Polska jest państwem i ojczyzną nie tylko Polaków, ale także mniejszości narodowych.
Dokonane zmiany polityczne i nowe regulacje prawne umożliwiły zarejestrowanie Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w dn. 14.02.1990 r.
Na terenie Gminy Turawa w 1989 r. z inicjatywy aktywnych mieszkańców zaczęły tworzyć
się nieoficjalnie koła zrzeszające Niemców zamieszkałych w Polsce. Na początku odbywały się poufne rozmowy, bo nikt z rozmówców nie wiedział jak zareaguje władza. Po kilku
miesiącach niepewności i kolejnych prób rejestracji, mniejszość niemiecka w Polsce została
oficjalnie uznana.
Stan koła
Liczba
członków

W tym
dzieci
do lat 18

Skład zarządu

420

Skład zarządu na rok 1992
przewodniczący
Jan Lauer
zastępca
Jan Michalczyk
sekretarz
Józef Tamm
skarbnik
Franciszek Dreja
Urszula Prochota
członkowie
Bernhard Kroll
Benedykt Danisch
Jerzy Walerowicz
komisja
Bernhard Reichel
rewizyjna
Waltraud Kulig
Bernhard Stas
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Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Henryk Farys
zastępca
Paweł Kupka
sekretarz
Paweł Waloszek
skarbnik
Jerzy Reimann
Ernest Grzesik
członkowie
Jerzy Grzesik
Konrad Kilian
Maksymilian Matysek
komisja
Rita Kaleja
rewizyjna
Józef Grysczyk

118

48

Ligota
Turawska

28.05.1990
Brak danych

Kotórz
Wielki

15.05.1990

Kotórz Mały

488

217

577

140

Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Meinrad Dlugosz
zastępca
Leon Kupka
sekretarz
Renata Halupczok
skarbnik
Józef Długosz
Franciszek Świerc
członkowie
Antoni Bloszczyk
Stanisław Komor
Reinhold Golla
komisja
Eryk Kubus
rewizyjna
Alfons Jończyk

Brak
danych

Skład zarządu na rok 1992
przewodniczący
Fritz Kannenberg
zastępca
Józef Ofczorz
sekretarz
Piotr Gola
skarbnik
Alfred Polednia
Gerard Dziuk
Amalia Heinze
Jan Domin
członkowie
Werner Panicz
Alojzy Ozimek
Franciszek Knop
Józef Fronia
komisja
Dieter Krause
rewizyjna
Gerard Tarara
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Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Jan Tamm
sekretarz
Jan Michalczyk
skarbnik
Rudolf Bartyla
Józef Staś
członkowie
Stefan Stasch
Józef Mendel
Helmut Syga
komisja
Adelheid Bensch
rewizyjna
Paweł Kansy

298

Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Stefan Janus
zastępca
Jerzy Buchta
sekretarz
Piotr Jendrzej
skarbnik
Helmut Wiench
Paweł Madera
członkowie
Józef Gepert
Werner Pikos
Richard Pielawa
komisja
Hildegard Gelar
rewizyjna
Herbert Rychlikowski

Osowiec
Węgry
Trzęsina

28.05.1990

1069:
590
Węgry
348
Osowiec
131
Trzęsina
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Zakrzów
Turawski

Zawada

20.05.1990
20.05.1990
28.05.1990

Turawa

22.05.1990

Rzędów

243

329

438

687

65

Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Joachim Ebisch
zastępca
Stefan Bloszczyk
sekretarz
–
skarbnik
Max Elias
Edmund Glowka
członkowie
Irma Kensy
Adelheid Ebisch
Ingrid Kupka
komisja
Beate Kompala
rewizyjna
Herbert Hentschel
Agnes Moch

83

Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Alfred Kupka
zastępca
–
sekretarz
Jerzy Kurek
skarbnik
Dieter Libera
Ewald Rymarczyk
członkowie
Jan Klimas
Gertrud Smok
komisja
Piotr Zyla
rewizyjna
Grzegorz Halupczok
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Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Józef Passon
zastępca
Jerzy Lauer
sekretarz
Leonard Warzecha
skarbnik
Gabriela Pukowiec
Willibald Niesporek
członkowie
Ryszard Sikora
Joachim Halupczok
Ludwik Twardawski
komisja
Eryk Lesik
rewizyjna
Paweł Egemann
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Skład zarządu na rok 1990
przewodniczący
Rudolf Viktor
zastępca
Herbert Szymon
sekretarz
Henryk Pikos
skarbnik
Erich Wotzlaw
Paul Slota
Erich Feliks
członkowie
Paul Datko
Marie Schwiertz
Teofil Sylla
Jerzy Hylla
komisja
Herbert Adamiec
rewizyjna
Walter Bandura
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Ogromne zasługi w tworzeniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na terenie Gminny Turawa miał Herbert Hentschel, jego wieloletni przewodniczący. Pierwszymi działaczami w kołach mniejszości na terenie poszczególnych wsi i zarządzie
gminnym, byli głównie starsi mieszkańcy. Dopiero po kilku latach ster przejęli ich młodsi
następcy.
Przedstawiam poszczególne zarządy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości
Niemieckiej Gminny Turawa:
1. Pierwszy powołany w dn. 11.10.1991 r.
Herbert Hentschel – (Gemeindevorstandvorsitzender) gminny przewodniczący
Józef Passon – (Stellvertreter) zastępca
Anna Długosz – (Schriftführer) sekretarz
Paweł Golik – (Schatzmeister) skarbnik
Komisja rewizyjna:
Piotr Gola – (Vorsitzender) przewodniczący
Jan Lauer – (Mitglied) członek.
2. 16.05.1992 r.
Herbert Hentschel – przewodniczący
Józef Passon – zastępca przewodniczącego
Anna Długosz – sekretarz
Paweł Golik – skarbnik
Rudolf Viktor, Piotr Gola, Josef Fronia – członkowie zarządu
Komisja rewizyjna:
Jerzy Kurek – przewodniczący
Jerzy Drung – zastępca przewodniczącego
Ludwik Twardawski – sekretarz.
3. 18.02.1995 r.
Herbert Hentschel – przewodniczący gminny
Rudolf Viktor – zastępca
Paweł Orlik – skarbnik
Józef Passon – sekretarz
Alfred Kupka, Paweł Waloszek, Konrad Kilian – członkowie zarządu
Komisja rewizyjna:
Jerzy Kurek – przewodniczący
Horst Kupka – zastępca przewodniczącego
Krystyna Dudek – sekretarz.
4. 12.03.1998 r.
Herbert Hentschel – przewodniczący gminny
Rudolf Viktor – zastępca
Paweł Orlik – skarbnik
Anna Długosz – sekretarz
Konrad Kilian, Max Moch, Alfred Kupka – członkowie zarządu
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Komisja rewizyjna:
Maria Kania – przewodniczący
Heinz Kupka – zastępca przewodniczącego
Alojzy Hepner – sekretarz.
5. 20.03.2003 r.
Monika Moch – przewodniczący gminny
Joanna Pikos – zastępca przewodniczącego i sekretarz
Waldemar Kampa – zastępca przewodniczącego
Paweł Orlik – skarbnik
Joachim Ebisch, Hubert Nowak, Zygfryd Mazur, Brygida Kansy, Piotr Jendrzej, Piotr Długosz
– członkowie zarządu
Komisja rewizyjna:
Lidia Buchta – przewodniczący
Stefania Kornek – zastępca przewodniczącego
Krystian Sochor – skarbnik
Krzysztof Wollny – sekretarz
Ronald Kurowski – członek.
6. 25.03.2007 r.
Artur Gallus – przewodniczący gminny
Monika Moch-Giza – zastępca przewodniczącego
Waldemar Kampa – zastępca przewodniczącego
Małgorzata Pawleta – sekretarz
Rita Gabryś – skarbnik
Joanna Gryga, Brygida Kansy, Jan Grysczyk, Piotr Ebisch, Bernard Knopp, Joachim Klotka
– członkowie zarządu
Komisja rewizyjna:
Lidia Buchta – przewodniczący
Róża Sobczyk – zastępca przewodniczącego
Paweł Orlik, Konrad Kilian – członek.
7. 28.03.2012 r.
Artur Gallus – przewodniczący gminny
Jan Grysczyk – zastępca przewodniczącego
Rita Gabryś – skarbnik
Elwira Hentschel – sekretarz
Łucja Malek, Jerzy Dziuba, Brygida Krawczyk, Lidia Sokolska, Karina Kała, Anna Widera,
Alfred Michalczyk – członkowie zarządu
Komisja rewizyjna:
Lidia Buchta – przewodniczący
Krystyna Konieczko – zastępca przewodniczącego
Beata Mazur – sekretarz
Konrad Kilian, Leonard Warzecha – członek.
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Mieszkańcy Gminy Turawa w czasie wyborów parlamentarnych do sejmu i senatu głosowali głównie na kandydatów z listy mniejszości niemieckiej. Przedstawiam wyniki, które były
zamieszczone na łamach kwartalnika Fala.
Wyniki wyborów do sejmu i senatu w dn. 19.09.1993 r. na terenie Gminy Turawa66.
Uprawnionych do głosowania – 6927 osób
Ugrupowanie
Mniejszość Niemiecka
SLD
Unia Demokratyczna
Katolicki Komitet Wyborczy „Ojczyzna”
Polska Wspólnota Narodowa
PSL
NOT

Liczba oddanych ważnych głosów
1650
146
137
59
8
8
8

Wyniki wyborów do senatu:
Gerhard Bartodziej (mniejszość niemiecka) – 1680 głosów
Antoni Kost (mniejszość niemiecka) – 1535
Dorota Simonides (Unia Demokratyczna) – 384
Jerzy Górski (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 165
Janusz Sawczuk (Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 144
Wyniki wyborów parlamentarnych w dn. 21.09.1997 r. na terenie Gminy Turawa67.
Uprawnionych do głosowania – 7127 osób
Głosowało – 2601
Oddano głosów ważnych – 2421
Głosy do Sejmu:
Henryk Kroll (mniejszość niemiecka) – 756
Bernard Sojka (mniejszość niemiecka) – 244
Horst Konieczko (mniejszość niemiecka) – 202
Głosy do Senatu RP
Gerhard Bartłodziej (mniejszość niemiecka) – 1635
Alojzy Kokot (mniejszość niemiecka) – 1427
Ugrupowanie
Mniejszość niemiecka
AWS
SLD
Unia Wolności
Unia Pracy
Krajowa Rada Emerytów
PSL
ROP
UPR
Blok dla Polski
Krajowa Partia Emerytów
66
67

Liczba oddanych ważnych głosów
1414
286
265
168
84
75
32
29
27
22
19

M. Lis, Po wyborach do sejmu, [w:] „Fala” 3/1993.
R. Borkowski, Wyniki wyborów w gminie Turawa, [w:] „Fala” 3/1997, s. 3.
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Udział w %
54,0
11,0
10,0
6,6
3,2
2,9
1,2
1,1
1,0
0,8
0,7

W czasie dwudniowego referendum w dn. 7 i 8 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tylko 42,9% mieszkańców Gminy Turawa uprawnionych do
głosowania brało udział w wyborach. Jednak za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej
głosowało 87,2% mieszkańców Gminy Turawa, którzy wzięli udział w referendum. Przedstawiam wyniki w poszczególnych wsiach68.
Obwód

Uprawnionych
do głosowania
1196
1044
709
845
1825

Ilość
głosujących
610
476
324
277
851

649

Turawa
Zawada
Kotórz Mały
Bierdzany
Osowiec
Ligota
Turawska
Zakrzów
Turawski
Kadłub
Turawski
Suma
Procent

Za Unią

Przeciw Unii

Udział %

531
476
266
230
762

79
57
58
47
89

51
45,6
45,6
32,78
46,6

335

263

72

51,6

583

176

142

34

30,18

740

295

246

49

39,86

7591

3344
42,9

2916
87,2

485
12,8

42,9

Liczba mieszkańców Gminy Turawa wciąż maleje, chociaż w statystykach utrzymuje się
na podobnym poziomie, gdyż spisy obejmują osoby, które wyjechały do Niemiec, tam nierzadko już zmarły, jednakże wciąż są zameldowane w swoich rodzinnych miejscowościach.
Te urzędowe nieścisłości prowadzą również do sztucznego zaniżania frekwencji wyborczej.

Sołtysi z Gminy Turawa
(zdjęcie w czasie dożynek powiatowych w Bierdzanach w 2011 r. wykonała Magdalena Sadowska)
68

R. Borkowski, Wyniki referendum …, [w:] „Fala” 2/2003, s. 10.
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Liczba ludności Gminy Turawa na dn. 2.03.2012 r., nie mylić ze stanem faktycznym.
Wieś
Bierdzany
Kadłub Turawski
Kotórz Mały
Kotórz Wielki
Ligota Turawska
Osowiec
Osowiec – Trzęsina
Rzędów
Turawa
Turawa – Marszałki
Węgry
Zakrzów Turawski
Zawada
Razem

Liczba ludności
951
591
991
357
711
1218
175
324
643
473
987
645
1428
9494

Najważniejsza jest tradycja
Życie mieszkańców z terenu obecnej Gminy Turawa, gdy większość z nich trudniła się
rolnictwem, było ustabilizowane i związane z porami roku. Ludność sympatią darzyła zawsze
miejscowego kapłana i żyła według prawd przekazywanych przez starszych wiekiem. Młode pokolenie uznawało autorytet starszego pokolenia, a także Kościoła. Wszyscy mieszkańcy
uczęszczali na coniedzielną mszę św., gdyż byli bardzo pobożni i nie wyobrażali sobie życia
bez Boga.
Bardzo uroczyście obchodzono święta, szczególnie Boże Narodzenie – „Gody” i Wielkanoc. Na św. Mikołaja dzieci dostawały skromne prezenty, czekały z utęsknieniem na „Dzieciątko” – gwiazdkę. Gdy zbliżała się Wigilia, w domach były wielkie przygotowania. W Wigilię
rano ojciec – głowa rodziny udawał się do lasu po choinkę. Gdy wrócił do domu, razem z dziećmi pięknie ją przyozdabiał: gwiazdkami z papieru, świeczkami, watą. Wszyscy z niecierpliwością czekali na wigilijny wieczór. Dzieci obserwowały, czy na niebie zabłysła już gwiazda.
Gdy była już widoczna, wszyscy zasiadali do kolacji. Nie u wszystkich rodzin stół był suto
zastawiony – dawniej było bardzo dużo rodzin biednych. Na stole musiał znaleźć się karp lub
śledzie, makówka i mołczka. Kolację zaczynano od modlitwy i w tym podniosłym nastroju
zasiadano do stołu. Jedzono w spokoju, bez rozmów. Po kolacji było „Dzieciątko”, wszyscy
dostawali prezenty. Następnie cała rodzina siadała i śpiewała kolędy. Pamiętano również o
zwierzętach domowych, dawano im resztki ze stołu wigilijnego. Wieczorem wszyscy udawali
się na Pasterkę. Nieraz dzieci dostawały prezenty dopiero, gdy rodzice wrócili z Pasterki.
Wtedy w nocy budzili swoje pociechy i pokazywali prezenty, jakie zostawiło im „Dzieciątko”.
Pierwszy dzień świąt spędzano zawsze w gronie rodzinnym, zaś drugiego dnia odwiedzano
krewnych.
Tydzień później był Sylwester. Najczęściej spędzano go w domu, często w towarzystwie
znajomych. Młodzież mogła się wtedy wyszaleć. Wynosiła sąsiadom furtki, malowała im
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okna wapnem lub smołą. W styczniu rozpoczynał się karnawał – mięsopust i trwał do Środy
Popielcowej. W tym okresie było „Wodzenie Niedźwiedzia” – nazywane „bakusami”. Na czele
korowodu kroczył człowiek przebrany za niedźwiedzia. W skład tej grupy wchodzili: lekarz,
szandera (policjant), fojerman (strażak), cygan, Żyd, kominiarz i orkiestra. „Bakusy” odwiedzały wszystkich mieszkańców, bawili się szczególnie z dziećmi. Wieczorem dla wszystkich
mieszkańców urządzano „muzykę”. Gdy nastał Wielki Post, ludzie nie jedli mięsa, umartwiali
się. W Niedzielę Palmową były święcone palmy. Istniało przekonanie, że połknięcie bazi przynosi zdrowie. Gałązki palm zatknięte za obraz lub przechowywane na strychu miały chronić
dom przed burzami i piorunami. Wierzono, że w Niedzielę Palmową w czasie sumy pali się
ukryte złoto i wtedy można było odnaleźć skarby. Pamiętam, że ja, jako małe dziecko, również szukałem wtedy skarbów. Szczególnie religijni byli parafianie w Wielkim Tygodniu, gdyż
był to czas oczekiwania. Od Wielkiej Środy robione były w domu i wokół obejścia porządki.
W Wielki Czwartek wieczorem gospodarze wykonywali z poświęconych palm krzyżyki. Następnego dnia, w Wielki Piątek, wcześnie rano – skoro świt, gospodarze udawali się na pole
i zatykali krzyżyki palmowe w zbożu, żeby zapewnić sobie lepsze plony. Po powrocie z pola
trzeba było umyć się w rzece. Od świtu do czasu umycia się nie wolno było zamienić z nikim
żadnego słowa. Umycie w strumyku nóg miało zapewnić zdrowie i urodę. Gdy umilkły dzwony, ministranci biegali po wsi z „klekotkami”. W Wielką Sobotę ksiądz w południe święcił
pokarm wielkanocny: chleb, jajka, sól, szynkę. W Wielkanoc wszyscy mieszkańcy udawali
się na poranną mszę Zmartwychwstania Pańskiego do kościoła parafialnego. Po mszy cała
rodzina zasiadała do uroczystego śniadania. Powszechnie przestrzegano zasady, by święconego nie wyrzucać, a nie zjedzone okruszyny należało spalić, zaś skorupki jaj zakopać. Cały
dzień spędzano w gronie rodzinnym. Małe dzieciaki szukały prezentów od „hazika” – zajączka, ukrytych w ogrodzie. W Poniedziałek Wielkanocny było wiele zabawy. Chłopcy polewali
dziewczyny wodą, otrzymywali za to pięknie ozdobione kroszonki.
Między mieszkańcami sąsiednich wsi nieraz dochodziło do przekomarzań i wtedy wymyślano przezwiska:
- Bierdzany – pierdzany – złośliwe przekręcenie właściwej nazwy miejscowości69. Żartowano również ze sposobu mówienia mieszkańców Bierdzan, którzy posługiwali się gwarą
zbliżoną do sąsiedniej oleskiej – Skolita bez ta krzipoita i połomita cołke rapita!70
- Kadłub Turawski – kadłubskie polywkorze, ściery, plackorze71.
- Osowiec – kocury72.
- Rzędów – kolwosourze – kolbusourze – kolbosy to koszyki na trawę, owies. Rzęcowskie
rajchy – koloniści z Niemiec73.
- Węgry – ostrangourze – ostrangi – jeżyny74.
- Zakrzów Turawski – kolwosourze, kolbusourze75.
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S. Koszyk, Pogwarki opolskie, Katowice, 1959, s. 41.
Tamże, s. 61
Tamże, s. 48.
Tamże, s. 52.
Tamże, s. 54.
Tamże.
Tamże, s. 57.
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- Zawada – spantlikourze – ponieważ dziewczęta zamiast łatać dziury w „klejdach” i to
„wartko” (szybko), wolały je zapinać „spantlikiym” (szpilką)76. Mieszkańców Zawady
określano nazwą Rusyja, gdyż długo we wsi po II wojnie światowej stacjonowali Rosjanie.
Nazywano również mieszkańców Zawady – zawadziki bolszewiki.
Zostały spisane śmieszne powiedzonka dotyczące wsi Gminy Turawa.
Kadłub Turawski
Kadłub lezy het za lasym koło Olesna,
Dzie baba od chłopa odesła.
„Cymu go odesła?” –
„Bo nie miał rzemiosła!”77
Kotórz Mały
Na potańcówkach śpiewano taki stary galopek:
Mały Kotorz, Wielki Kotorz, Turawa,
Luboszyce, Gosławice, Zawada,
Na polu móndel, w dóma dwa.
Za piecym Dziouchów gromada!78
Osowiec
Zawrzijcie tą kloutką a przewróćcie tą goutką!79
Wieczorami „starzykowie” snuli ciekawe opowieści o diabłach, straszydłach, zjawach.
Przedstawiam najciekawsze opowieści dotyczące wsi Gminy Turawa.
Ciekawą legendę o Bierdzanach przedstawił Stefan Wasylewski w publikacji Legendy i baśnie śląskie80.
Fik z okna
Niedaleko Opola pod Bierdzanami wznosił się dawniej zajazd, gdzie konie w czasie podróży mogły odpocząć. Pewnego razu zajechał do niego wóz kupiecki, lecz wszystkie miejsca
w zajeździe były zajęte, tak że karczmarka musiała kupcowi z pachołkiem zwanym Walek
posłać na noc w swojej izbie.
Gdy już zmęczeni pokładli się spać i światła pogasły, karczmarka podeszła do kredensu,
wyjęła jakąś maść z pudełka i wysmarowała mocno żyły na karku i po pachami. Po kwadransie otworzyła okna, wyjęła ożóg – kij do poprawiania ognia w piecu, na którego siadła
okrakiem wymawiając zaklęcie:
Fik z okna
Niczego się nie dotkna!
Nad polem, polesie
Niech on mnie niesie!
Ożóg usłuchał rozkazu i jednym susem cichutko poleciał z karczmarką w ciemną noc.
Całą sytuację obserwował pachołek Waluś, który udawał, że śpi. Wyszedł z łóżka, znalazł jakąś
76
77
78
79
80

Tamże.
Tamże, s. 66.
Tamże, s. 67.
Tamże, s. 72.
S. Wasylewski, Legendy i baśnie śląskie, Katowice, 1957, s. 109–112.

57

żerdkę, wysmarował się tak samo siadł okrakiem na żerdce i rozkazał: Fik z okna, niczego się
nie dotknę. Tak powiedział, gdyż nie umiał po Śląsku, gdyż przybył z Polski. Żerdka posłusznie
wyfrunęła, ale zapłacił za złą wymowę, bo po drodze zahaczył o okno, konary drzew. Nabił
sobie kilka guzów. Niedługo oczy mu wyszły ze zdziwienia. Ujrzał się w przedsionku wielkiej
sali, gdzie gromada mężczyzn i kobiet tańczyła przy dźwiękach pięknej muzyki. Karczmarka
wkrótce go ujrzała. Narobiła gwałtu, przerwała tańce i wraz z innymi uczestnikami zabawy
naradzała się co zrobić z nieproszonym gościem. Naradzili się i wpuścili Walka na zabawę,
kazali mu przysiąc, że słówka nie piśnie o tym, co widział. Przez całą noc Walek brał udział
w zabawie. Gdy muzykantom zabrakło tchu, przestali grać, a uczestniczy zabawy zaczęli raczyć
się winem. Wypiwszy, ustawili się w dwa rzędy – kobiety osobno, mężczyźni osobno. Jakiś
starszy nad nimi przyniósł w fartuchu pełno czapek – beretów. Było to czapki-lotki, do lotu niewidzialnego, na dalszą uroczystość na Łysej Górze, gdzie miał się odbyć zjazd walny czarownic
i diabsków z całego Śląska.
Każdy z uczestników czar-zabawy pod Bierdzanami nakładał po kolei czapkę-lotkę na łeb,
zaraz dźwigało go wzwyż i odlatywał. Wszyscy odlecieli i pozostał tylko sam Waluś. Miał ochotę polecieć, lecz stwierdził, że czas wracać do kupca, który mógłby się zdenerwować, gdyby
rano go nie było. Chciał się Walek napić jeszcze wina, ale wszystko zniknęło. Tam, gdzie była
w komnacie piękna podłoga, było rozległe bagno. Walek przesiedział na tym bagnisku do zupełnego świtu, potem brnął po kolana w wodzie, aż znalazł drogę do miasta. Ucieszył się, że
zdąży do pracy, ale to był obcy kraj. Obstąpiła go grupa ludzi z brodami w dziwne kłaki ukręconymi, których mowy nie rozumiał. Tylko jeden z nich znał mowę Walka. Pachołek Walek
opowiedział mu o swoich nocnych przeżyciach. Na dowód prawdy włożył na głowę czapkę
i powiedział kudłaczowi adju, Fruziu. Tymczasem kupiec w karczmie sypał diabłami, zanim
doczekał się Walka, który chciał się wytłumaczyć ze spóźnienia, ale karczmarka mrugała, więc
milczał. Dopiero jak wyjechał w drogę, wyjawił kupcowi wszystko.
Bierdzańska legenda o diable81
Otóż w XVIII wieku bierdzańskie lasy zamieszkiwał przerażający diabeł o potężnej budowie ciała, porośnięty długą, czarną jak heban sierścią. Pewnego dnia szatan grał w skata
z księdzem w karczmie w Szumiradzie. Tego dnia naprawdę mu się szczęściło, postanowił
więc, że założy się z przeciwnikiem.
- Zrobimy tak - rzekł czart basem - jeżeli wygram ten pojedynek, będę mógł zburzyć kościół, który buduje się w Kobylnie.
- Zgadzam się. - odpowiedział bez namysłu duchowny - Ale zadanie musisz wykonać do jutra.
- Wątpisz w moje umiejętności? - zapytał zły wybuchając gromkim, mrożącym krew w żyłach śmiechem.
- Ależ skąd! Mam tylko jeszcze jeden warunek. - uśmiechnął się chytrze duchowny.
- Nie umiem się już doczekać, żeby usłyszeć, co wymyśliłeś. - powiedział śmiałek z kpiarskim uśmiechem na pysku.
- Masz zburzyć świątynię zanim wybije piąta godzina i zacznie piać kur.
81

http://www.krainadinozaurow.pl/app-content/data/strony/konkurs/opowiadanie_lub_legenda/Bierdzanska-legenda-o-diable.pdf
(7.09.2012).
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Na tę wiadomość szatanowi zrzedła mina.
- Zgoda - westchnął po chwili zadumy.
Kościół powstawał nieopodal, w wiosce o nazwie Kobylno. Budowany był na zlecenie zamożnego posiadacza okolicznych ziem, hrabiego Franciszka Adama von Gaschina.
Miał to być prezent dla jego bardzo pobożnej żony – Anny Barbary. Hrabinę prześladował pech, nieszczęście goniło nieszczęście. Jedynie w modlitwie odnajdywała ukojenie. Miała
wielkie plany co do tego kościoła. Chciała, by krzyż u zwieńczenia budowli był widoczny z jej
turawskiej posiadłości. Ludność Kobylna także od dawna marzyła o wybudowaniu kościoła.
Na nieszczęście bies wygrał pojedynek. Jak powiedział, tak też zrobił. Chwycił w swe kosmate łapy ogromny głaz i począł go nieść polnymi dróżkami, zmierzając ku wznoszącej się
budowli. Pamiętając o warunku postawionym przez duchownego, gnał co tchu. Czart był
jednak zmęczony całonocną grą w karty i przechodząc przez Bierdzany dwa razy się zatrzymał, aby odpocząć i nabrać sił do dalszej drogi. W miejscach, gdzie przerwał swą wędrówkę,
powstały dwa stawy, w tym jeden obok drewnianego kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigii Śląskiej. Pod koniec wędrówki diabeł był okrutnie zmęczony i zamiast nieść, pchał głaz
żłobiąc szerokie na dwa metry koryto. Nagle wybiła piąta godzina, zaczął piać kur, a złego
opuściły nieczyste moce. Rzucony z impetem kamień toczył się jeszcze parę metrów ryjąc
niewielki rów. Właśnie dlatego rzeka kończy się małym strumieniem. Kościół w Kobylnie
został uratowany, a prace nad nim można było spokojnie kontynuować.
Bryła skalna spoczywa tam po dziś dzień, zapadając coraz bardziej w głąb bagiennego
torfowego olsu, wśród krzaków jeżyn i malin. Podmokły grunt powoli zagarnia świadka pojedynku dobra ze złem, ale pamięć o nim przetrwa w legendzie. Odtąd będzie ona opowiadana
z pokolenia na pokolenie, mieszkańcom Bierdzan, małej wioski, której chlubą jest powstały
w 1711 roku drewniany kościół. Góruje nad stawem, pamiątką niecnych zamiarów bierdzańskiego biesa.
Diana Owsianik
Pani Marzena Wacławek w swojej pracy magisterskiej Kultura ludowa wsi Zawada wczoraj
i dziś przedstawiła dwie bardzo ciekawe legendy związane z Zawadą. Przedstawiam w całości
treść tych interesujących opowieści:
Legenda głosi, że na terenie Zawady, pomiędzy wsią a Gosławicką Groblą, w miejscu, gdzie do
niedawna znajdowało się małe oczko wodne, stała niegdyś karczma, bardzo znana w całej okolicy. Zgodnie z podaniami bawiono się tam w „piątki i świątki”, nie przestrzegając żadnych postów.
Pewnego kwietniowego wieczoru w Wielki Piątek, kiedy jak co dzień ludzie bawili się w gospodzie, szalejąc i pijąc bez umiaru, zdarzyła się wielka tragedia. Wszystkich tam obecnych spotkała
surowa kara: rozpętała się burza, w karczmę uderzył piorun, po czym budynek zapadł się pod
ziemię. Na miejscu tragedii powstało głębokie Jeziorko.
Istnieje także druga wersja tego wydarzenia. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że w Zawadzie
mieszkał niegdyś człowiek zwany „karuzelnikem rozpustnikiem”. Nie znał on umiaru w zabawie
i piciu. Pewnego dnia jadąc rowerem do miasta, „spadł z drogi” i nikt go już więcej nie zobaczył.
Legenda głosi, że to ziemia się rozstąpiła i pochłonęła nieszczęśnika, a na owym miejscu powstało
małe jeziorko.
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Nieraz mieszkańcy próbowali długimi kijami znaleźć w nim dno, ale bez skutku. Próbowali
je także zasypać, ale bez powodzenia. Dopiero kilka lat temu gospodarzowi, na którego polu
znajdowało się owo jeziorko, udało się zasypać ten głęboki i tajemniczy dół82.
Z Zakrzowem Turawskim wiążą się bardzo ciekawe legendy, przedstawiam dwie najciekawsze. Pierwszą spisał Józef Lompa, piewca tradycji śląskiej.
Przekleństwo przyczyną braku wody w Zakrzowie.
O pół mili od Radawia leży wieś Zakrzów w powiecie opolskim, gdzie mieszkańcy wielki niedostatek wody cierpią. Przyczyną tego miało być następujące zdarzenie: jedna sąsiadka
chodziła zawsze do podwórza drugiej po wodę, czego także cierpieć nie chciała. Pierwsza rzekła jednego razu w złości: – Bodaj żeby się wszystkie źródła w całej wsi straciły i na cmentarz
przeprowadziły, ażeby ty, zazdrosna sąsiadko, po śmierci w wodzie gnić musiała!
Stało się tak natychmiast. Cmentarz jest na wzgórzu piaszczystym za wsią. We wsi nie
masz wody, tam zaś groby aż do wierzchu wodą zalane bywają83. Legenda ta może kiedyś była
prawdziwa, ale obecnie również na cmentarzu brakuje wody.
Inną ciekawą opowieść przekazuje się z pokolenia na pokolenie o Czerwonce. Dawno
temu mieszkańcy w Wielki Piątek urządzili sobie zabawę taneczną w miejscowej karczmie.
Za ten niechlubny czyn wszystkich uczestników zabawy spotkała zasłużona kara. O północy karczma zapadła się i pozostał tylko mały stawek zwany Czerwonką. Stawek ten znajduje
się opodal ulicy Kościelnej. Nieraz można jeszcze usłyszeć muzykę wydobywającą się z ziemi, a graną przez kapelę.
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M. Wacławek, Kultura ludowa wsi Zawada wczoraj i dziś, praca magisterska, Uniwersytet Opolski , Opole, 2004, s. 45.
J. Lompa, Bajki i podania, Wrocław, 1965, s. 225.
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2. Właściciele dóbr turawskich
Nie zachowały się żadne dokumenty informujące, kiedy dobra turawskie, obejmujące Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki i Ligotę Turawską, zostały połączone. Najprawdopodobniej pierwszym właścicielem dóbr turawskich w roku 1462 był Adam Bess z Lesczin
(Leszczyny w okręgu Rybnickim). W dokumencie potwierdzonym przez księcia opolskiego
Nikolausa – Mikołaja, w środę przed Zwiastowaniem Najświętszej Marii Panny (24.03.1461 r.)
Bartosch Bess z Schmeglsdorf z Chróściny Opolskiej, sprzedał swój udział we wsiach i dobrach Chotorz, Kadlubietz i Ellguth położonych w opolskim i oleskim za 200 marek czeskich.
Być może bracia Bess odziedziczyli dobra po swoim ojcu. Jednak rok później, w czwartek
przed dniem św. Jadwigi (15.10.1463 r.), dobra te w obecności księcia Nikolausa Adam Biess
(w dokumencie tym nazwany Johann) sprzedał Annie Schilhangen z Ottmuth – Otmętu, za
422 marki czeskich groszy według polskiego przeliczenia1. Wkrótce dobra te Anna Schilhangen
sprzedała, lecz nie zachowały się informacje, kiedy nastąpiła sprzedaż. W 1504 r. Johann Cumowitz z Węgierskiego
Brodu sprzedał Gross i Klein Chotorz, Stedreaches – Szczedrzyk, Ellguth, Kadlubietz, Rosczocha – Rosocha i obie Kuchary Wenzelowi Sirbitz (Sobcze, Seeben)2.
W 1514 r. nowym właścicielem dóbr turawskich został Elias von Sobcze3. Dokument ten został sporządzony
17.03.1514 r. – w piątek po Reminiscere – drugiej niedzieli
pasyjnej (określony jako dokument kupna – przekazania,
był kiedyś w Turawie) przekazał Kotórz Wielki i Kotórz
Herb rodziny Bess
Mały Wenzel Eliasowi von Sirbitz, najprawdopodobniej oj(Johann Siebmachers,
Wappenbuch von 1605)
ciec Wenzel przekazał dobra synowi Eliasowi. W następnym
dokumencie z 20 lipca 1521 r. (sobota przed św. Małgorzatą) Elias von Sobcze w obecności
księcia opolskiego Jana sprzedał swoje dobra: wsie Kadłub i Ligotę – należące do okręgu oleskiego, Kotorze Wielki i Mały oraz Rosochę i Kuchary – należące do okręgu opolskiego,
i Jeżową (okręg lubliniecki) Christophowi Sparchowitz von Schyltperk. Pięć lat później wyżej wymienione dobra znowu zostały sprzedane. Nowym nabywcą Kadłuba i wymienionych
wcześniej miejscowości został Peter von Königsfeld. Dokument ten potwierdził książę opolski Jan, w środę przed Bożym Ciałem w 1526 r. Ta znaczna rodzina Königsfeld pochodziła z dalekiej
Bawarii, herbu: w pociętej na kwadraty tarczy cztery królewskie popiersia, które w 1 i 4 srebrnym
polu są ubrane na złoto z brązową brodą i zamkniętymi koronami, te w 2 i 3 czerwonym polu w złoto
ubrane z siwą brodą i otwartymi koronami. Nad tym znajdują się dwa ukoronowane hełmy.
1

2

3

F. Idzikowski, Geschichte derStadt Oppeln, Oppeln 1863, s. 53. 1 marka czeskich groszy w przeliczeniu polskim wynosiła 48,
a ¼ część marki nazywała się vierdung albo fecto. W XIV w. marka wynosiła ok. 7.
Tak odczytano nazwę Sirbitz w dokumencie, który przetrwał jako zbiór odpisów archiwum wrocławskiego zbiór dokumentów Lorenza z 1652 r. nr 13.
C. Kahl, Das Majorat Turawa, 1991, s.18.
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Na przednim popiersie z zamkniętą koroną na tylnym popiersie z otwartą koroną. Przednia
korona hełmu jest biała i żółta, tylna biała i czerwona4. Peter von Königsfeld był w 1512 r. oficerem
w stopniu kapitana w Medwed, w armii króla Władysława II Jagiellończyka – króla Węgier
i Czech. Był bardzo ważnym człowiekiem, świadkiem w czasie spisywania i potwierdzenia
spadku przez księcia opolskiego Jana Dobrego – ostatniego Piasta górnośląskiego. W okresie późniejszym pozostawał w otoczeniu księcia Jana, został nazwany Marschal – marszałkiem. Za
wierną służbę otrzymał od księcia Jana zameczek myśliwski na terenie Kuchar. W aktach
książęcych z 1528 r. występuje jako świadek5. Peter von Königsfeld był żonaty z Chatariną
Strela z Otmętu. W małżeństwie tym było dwoje dzieci, Georg i Chatarina. Najprawdopodobniej Peter zmarł około 1545 r. Dobra turawskie po śmierci ojca przejął jego syn Georg
von Königsfeld (Künsfeld – w 1552 r. jest podana inna pisownia nazwiska). W chwili objęcia dóbr
turawskich musiał być niepełnoletni, gdyż jego matka
w piątek przed św. Bartolomeuszem w 1556 r. sprzedała dobro Jezowa (Jeżowa)
w okręgu lublinieckim. Przy
swoim nazwisku Georg von
Königsfeld używał również
Informacja dotycząca Petera von Königsfeld zawarta
określenia „na Kucharach”.
w Kodeksie Dyplomatycznym
Na skutek ugody, zawartej
w 1562 r., z Bernhardem Mackowieczkim, dotyczącej dóbr kotorskich, zaczął podpisywać się
jako Georg von Königsfeld na Turawie i Chotorzu6. Georg żył krótko, bo swojego ojca przeżył
tylko kilkanaście lat. Po bezpotomnej śmierci, która nastąpiła między 1562 a 1565 r., dobra
turawskie objęła jego siostra Chatarina – Katarzyna, która wyszła za mąż w 1556 r. za
Johanna Kokorz z Kamenetz7 (Kamieniec). Nazwisko Kokorz, zapisywano również Chockors, Kockorsch, Cokors, Kokors, nosiła stara rodzina śląska znana już w 1311 r., a wywodząca się z Czech – w złotym herbie czarnego koguta z kozią głową i kozimi nogami.
Na hełmie ten sam herb. Pokrywa hełmu jest żółta i czarna8. Za siedzibę rodową uważali
Kamieniec koło Gliwic, który prawdopodobnie około 1539 r. nabył Jan Kokorz z księstwa niemodlińskiego. Ks. Carl Kahl najprawdopodobniej błędnie określił siedzibę rodową tego rodu,
napisał, że pochodzili z Kamin (Camin) w księstwie opolskim – Kamień Śląski. Johann
(Jan) Kokorz z Kamienia, właściciel Kamieńca, był jednym z najważniejszych szlachciców na Śląsku. W 1562 r. brał udział w podpisaniu przez cesarza Ferdynanda I Habsburga
na Hradczanach w Pradze statutu księstwa opolskiego i raciborskiego, jako jeden z siedmiu
4
5

6
7

8

J. Sinopius, Schlesischen Kuriositäten, Leipzig, 1720, T. 1, s. 526.
Codex diplomaticus Silesiae cz. VI, 1865, s. 174. W dokumencie 16.10.1528 r. nazwisko zapisano Kinsfeld. W dokumencie
26.10.1528 r. nazwisko zapisano Kinsfelder.
Landbücher Oppeln der FF. Oppeln und Ratibor, T. 6, s. 194.
Na zrębach tego zamku, na początku wieku XVIII, za sprawą ówczesnego właściciela Kamieńca, Martina Scholtz von
Löwenccrona, wywodzącego się z rodu bytomskich mieszczan, powstał pałac barokowy.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Kamie%C5%84cu_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie)#cite_
note-0 (22.08.2012).
J. Sinopius, dz. cyt., s. 511.
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przedstawicieli stanu rycerskiego szlachty śląskiej. Posiadał również jako lenno cesarskie Dąbrówkę k. Gliwic oraz Rzędowice, Wierchlesie i Grodzisko k. Strzelec Opolskich9. Johann
Kokorz w piątek po św. Trzech Króli 1580 r. sprzedał swoje dobra z okręgu Toszek. Zmarł
sześć lat później, w 1586 r., najprawdopodobniej w Tworkau – Tworkowie koło Raciborza. Być
może w chwili śmierci nie miał żyjącego męskiego potomka, gdyż dobra turawskie przekazał
swojej żonie, a nie męskim potomkom. W związku małżeńskim Chatariny i Johanna urodziło
się prawdopodobnie więcej dzieci, lecz przy życiu pozostała tylko córka Barbara.
Rzeka Mała Panew ma źródło w okolicach Woźnik koło Lublińca. Przed Kotorzem
Wielkim, w okolicach dzisiejszego jeziora rozdzielała się i płynęła dwoma ramionami,
tworząc w środku wyspę, na której znajdował się przysiółek Kuchary. Koryto to jest jeszcze
obecnie widoczne – woda z północnego wschodu wpadała w łąki, obiegała „Łysą Górę”,
następnie wzdłuż szosy, przez środek Kotorza Wielkiego (stawek przy przystanku PKS-u
jest pozostałością starego koryta). Druga odnoga rzeki sięgała lasów, by połączyć się przed
Kotorzem Małym i płynąć wspólnym korytem wzdłuż ulicy Zielonej10. W dawnych czasach rzeka Mała Panew bardzo często wylewała. Wody tej rzeki często zalewały pola od
folwarku Kuchary aż do miejscowości Węgry. Wdowa Chatarina Kokorz ulitowała się nad
mieszkańcami Kotorza Wielkiego i Małego i kazała zmienić bieg Małej Panwi, która przepływała przez obydwie wsie. Nowe koryto rzeki zaczynało się od Gaci na Kucharach, a kończyło się obok młyna w Węgrach. W zamian za regulację rzeki mieszkańcy Kotorza Małego wzięli na siebie
obowiązek płacenia produktami naturalnymi, rocznie dostarczając określoną
miarę jęczmienia. Mieszkańcy Kotorza Wielkiego
zobowiązali się utrzymać
księdza z Terbitzko Mähren
(Cierlisek k. Rybnika)11 i płacić rocznie 1rm (marka) 2 Sg
(śląskie grosze)12.
Barbara Kokorz wyszła za
mąż za Johana Sedlinitsky von
Choltiz – pana na Dzimisz
Fragment mapy z widocznym starym korytem Małej Panwi (mapa z 1938 r.)
i Powelie. Zmarła bardzo
9

10

11

12

R. Sękowski, Koniec Średniowiecza i kształtowanie się podstaw ustrojowych księstw opolskiego i raciborskiego (Szkice i wypisy
źródłowe), [w:] Studia i teksty źródłowe z dziejów księstwa opolskiego i raciborskiego nr 1, Opole, 2011, s. 79.
ks. Józef Swolany, Opowiadania o parafii Kotorz Wielki oparte na dociekaniach historycznych ks. Carla Kahla przełożone
w wigilijny rok przed Jubileuszem, 1982, maszynopis.
Ks. Józef Swolany podał inną pisownię miejscowości. ks. Józef Swolany, Opowiadania o parafii Kotorz Wielki oparte na
dociekaniach historycznych ks. Carla Kahla przełożone w wigilijny rok przed Jubileuszem, 1982, maszynopis, s. 6.
C. Kahl, dz. cyt., s. 24.
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wcześnie pozostawiając sześcioro dzieci. Chatarina Kokorz
po śmierci córki Barbary, by uniknąć kłótni po swej śmierci, sporządziła testament. W testamencie sporządzonym
na zamku Kammenetz w czwartek przed św. Medardusem
(8 czerwca) 1592 r. swoje dobra przekazała swojej najstarszej
wnuczce Catharinie Sedlinitzky. Testament ten został potwierdzony na posiedzeniu „prawa krajowego” w Opolu w czwartek
po drugiej niedzieli Wielkiego Postu 1593 r. w obecności
gubernatora Georga von Oppersdorf z Oberglogau (Głogówek) w imieniu cesarza Rudolfa II. Na mocy testamentu
Catharina Sedlinitzky swoje dobra – Klein i Gros Chotorz –
Herb rodziny Sedlinitzky
Kotórz Mały i Wielki, Turawę, zagrodę i wieś Elguth – Ligota,
Kadlub – Kadłub, folwark Kuchary, Kuźnicę Trzescin – Kuźnica (późniejsza część Kotorza
Małego) i dom w Opolu ze stanowczym oświadczeniem woli, że dobra te nie powinny zostać
podzielone ani rozerwane, przekazała swojej wnuczce Catharinie. Wnuczka została zobowiązana, by wypłacać swojemu młodszemu rodzeństwu Annie, Helenie, Barbarze, Peterowi,
Johannie rocznie 1000 talarów po 36 groszy13 do sumy 6000 talarów w przeciągu 6 lat. Po
spłaceniu tej należności posiadłość turawska miała stać się jej własnością. Na wypadek śmierci
Cathariny Sedlinitzky przed jej zamążpójściem, majątek miał przejść na kolejne jej najstarsze
rodzeństwo, z tym samym obowiązkiem spłaty pozostałego rodzeństwa14.
Po sporządzeniu testamentu przez Catarinę Kokorz, jej wnuczka i spadkobierczyni poślubiła
Andresa Kochtitzkiego, hrabiego Kochtitz, pana na posiadłościach Lublinitz i Koschentin15. Babcia Cathariny Kokorz
przez pisemne oświadczenie
woli sporządzone w środę po
czwartej niedzieli po WielkaInformacje dotyczące Cathariny Sedlinitzky zawarte
nocy przekazała nowożeńw publikacji: A. Weltzel, Geschichte…
com cały majątek wymieniony w testamencie w 1592 r. Oświadczenie to zostało potwierdzone w czwartek po św.
apostołach Filipie i Jakubie 1.05.1600 r. na posiedzeniu Landtagu przez gubernatora księstwa
opolskiego i raciborskiego Georga Oppersdorfa w imieniu cesarza Rudolfa II. Również w tych
13

14
15

Gulden austro-węgierski (floren, złoty reński) – srebrna moneta cesarstwa austriackiego , ważąca 12,34 grama (próba srebra
900). Na monetach nominał oznaczany był skrótem „Fl.” W Austrii głównymi jednostkami monetarnymi były floren
i gulden. Obie miały tę samą wartość, a ich nazwy były w zasadzie synonimiczne. Grosz śląski stanowił 1/36 florena.
Funkcjonował również jako jednostka obrachunkowa równa 12 halerzom i 6 denarom.
floren = 60 grajcarów (krajcarów)
1 dukat wymieniano na 4,5 florena.1 talar = 2 guldeny
1 gulden = 60 krajcarów (kreuzer)
1 kreuzer = 4 fenigi = 8 halerzy.
W czasach panowania czeskiego pojawiły się talar i srebrny grosz w relacji talar śląski = 24 grosze.
W Prusach system monetarny oparty był na talarze (Reichstaler) dzielącym się na grosze. Talar liczył 24 tzw. Dobre grosze.
C. Kahl, dz. cyt., s. 25.
A. Weltzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel, Berlin, 1866, s. 179.
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dokumentach spadkodawczyni wyraziła wolę, by posiadłość turawska nie została podzielona,
a spadkobierczyni rok po śmierci Catariny Kokorz, miała rozpocząć spłacanie 6000 talarów
swojemu pięciorgu rodzeństwa. Żadne dokumenty nie informują o dacie śmierci wielkiej
właścicielki dóbr turawskich Catariny Kokorz16.
Najprawdopodobniej ród Kochtitzkych przybył na Śląsk z Böhmen (Czechy). Herb rodziny Kochtitzkych – na niebieskiej tarczy gęś w jej kolorze, która
trzyma w dziobie rybę, na górze hełmu – jak na tarczy. Pokrywa hełmu była czerwona i biała. Rupert Koschtitzky został
wspomniany w 1464 r. jako zasiedziały w Czimkowitz koło
Raciborza. Jego syn Hermann ożeniony z Chatariną, córką
Heinricha Stolz von Simsdorf, zmarł w 1538 r., pozostawiając jednego syna Johanna, który w dorosłym wieku został
gubernatorem, a w 1570 r. został podniesiony do godności
barona. Jego starszy syn Hans, urodzony w 1543 r., wpierw był
„zastawnikiem”, a od 1585 r. dziedzicem posiadłości Lublinitz
Herb rodziny Kochtitzky
(Lubliniec)17. Hans Kochtitzky był wielkim człowiekiem. Posiadał wiele dóbr, m.in. Koschentin, Boronow, Olschin. Potomni wymieniali wiele jego cnót,
m.in. religijny, łagodny, wspomożyciel biednych i potrzebujących. Nawet cesarz austriacki
Rudolf II w uznaniu za jego zasługi, mianował go radcą parlamentu śląskiego. Był dwukrotnie
żonaty: w 1564 r. z Anną, córką Wenzela Zaremby von Kalinow, a po jej śmierci w 1581 r. ożenił się z Elisabeth, córką Johanna Bernharda Malzan barona von Penczelin z Wartenberga. Hans
Kochtitzky zmarł w 1591 r. Jego następcą został syn z pierwszego małżeństwa Andreas, który
odziedziczył Koschentin i Lublinitz. W 1603 r. wieś i zamek Koschentin zostały zburzone przez
Lisowczyków18, dlatego też w latach 1820–30 odbudował nowy zamek wraz z kaplicą. Do
majątku Andreasa Kochtitzky, do którego należało Koschentin, Lublinitz i Turawa, został
dokupiony w 1617 r. za 170000 talarów, majątek Cosel (Koźle) – miasto, wieś Wiegschütz
(Większyce) z folwarkiem, folwark Kaltenhof (Zimne Kąty), wsie Poborischau (Pobroszów),
Mechnitz (Mechnice), Kaminka (Kamionka), Nesselwitz (Pokrzywnica), folwark
Dombrowa, wieś i folwark Wolfswiese
(Łąki Kozielskie) i Cishowa (Cisowa)19.
Andreas Kochtitzky był jeden z najwybitniejszych arystokratów śląskich w tamtych
czasach, był dobrze wykształcony – ukończył studia zagraniczne, otaczał opieką
Informacje dotyczące Andresa Kochtitzkiego
zawarte w publikacji: A. Weltzel, Geschichte…
znaczne grono pisarzy i uczonych. Życie
16
17
18

19

C. Kahl, dz. cyt., s. 26.
A. Weltzel, dz. cyt., s. 178.
Lisowczycy – formacja lekkiej jazdy polskiej o charakterze utrzymującego się z łupów wojska najemnego, oparta na
wzorach ustrojowych konfederacji wojskowych, sformowana w 1614 roku, pierwotnie jako konfederacja żołnierska pod
wodzą pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego herbu Jeż. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lisowczycy (14.06.2012).
A. Weltzel, dz. cyt., s. 179–180 podał częściowo inne miejscowości niż Carl Kahl: majątek Cosel (Koźle) – miasto, wieś
Wiegschütz, folwark Kaltenhof, wieś Poborischau, Mechnitz, Kamionka, Resselwitz (Racławice Śląskie), folwark Servatko,
Reinschdor (Reńska Wieś), Klodnitz z folwarkiem, folwark Dembowa, wieś z folwarkiem, Wolsswiese, Czissowa (Cisowa).
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Andresa Kochtitzkiego było wielkim pasmem nieszczęść, chociaż na początku nic nie zapowiadało nieszczęśliwego końca jego kariery.
W wyniku porozumienia pomiędzy Habsburgami austriackimi i hiszpańskimi w 1617 r., jeszcze
za życia Mathiasa (Macieja Habsburga), niemieckiego cesarza i króla Czech, Ferdynand został
jego następcą. W tym samym roku w wyniku zabiegów cesarza sejm czeski uznał jego wybór
na króla Czech. Jednak Czesi szybko pożałowali tego wyboru – Ferdynand był zagorzałym
katolikiem i nie zamierzał respektować swobód wyznaniowych zagwarantowanych Czechom
listem majestatycznym cesarza Rudolfa II. Rok później, 23.05.1618 r. wybuchło w Pradze powstanie. Również Ślązacy nie chcieli Ferdynanda na swojego króla, po śmierci cesarza Macieja
zawiązali konfederację. W Czechach Ferdynad II został zdetronizowany, a wybrano nowego
króla – kalwinistę Fryderyka V – elektora Palatynatu, zwanego później zimowym królem. Jego
panowanie było bardzo krótkie – połączone siły Ferdynanda i Ligi Katolickiej pokonały armię czeską w bitwie na Białej Górze, a Praga znów dostała się w ręce Ferdynanda. Na Śląsku
dalej trwały walki z wojskami koalicji cesarskiej, gdyż wcześniej wszystkie urzędy zostały obsadzone przez protestantów. Na pomoc im wkroczyły wojska
duńskie. W czasie konfederacji w 1619 r. pozbawiono władzy
gubernatora śląskiego Christofa Pruckowskiego, a na jego następcę wybrano gorliwego protestanta Andreasa Kochtitzkiego. Jednak po bitwie na Białej Górze zrezygnował on z urzędu
gubernatora. Komisarze królewscy 30.05.1622 r. nominowali
go z powrotem na godność gubernatora. W 1626 r. poparł
on wojska duńskie pod dowództwem Ernsta von Mansfelda,
które wkroczyły na Śląsk. Dnia 8.03.1627 r. mansfeldczycy
uderzyli znienacka na Koźle, zajmując je. Za czyn ten Andreas
Kochtitzki został oskarżony o zdradę stanu, skazany na wygnanie i pozbawiony praw, a w maju 1629 r. komisja konfiskacyjna pozbawiła go również majątku. Majątek w KoszęErnst von Mansfeld
cinie został zaanektowany przez Friedricha Blachę, Lubliniec
przez „grafa” Andreasza Gelari, majątek kozielski przeszedł na rzecz parlamentu cesarskiego.
Turawa jako własność jego żony pozostała nienaruszona. Kochtitzki musiał uciekać ze Śląska,
wstąpił do służby szwedzkiej. Został szwedzkim radcą wojennym i poselskim. Król szwedzki
Gustaw Adolf zlecił mu 27.09.1632 r. misję wojskową, w czasie której został złapany przez wojska cesarskie. W 1634 r. zmarł w więzieniu wiedeńskim. Jego ciało zostało sprowadzone do
Koźla, gdzie na zamku rezydowała jego żona Catharina. Jednak trumna z zwłokami nie mogła zostać pogrzebana, gdyż Andreas Kochtizky był zdrajcą. Pochówku najprawdopodobniej
dokonano dopiero w XVIII w.20 W 1629 r. Catharina (Katharina) Kochtizky, żona Andreasa,
po majowej komisji konfiskacyjnej, która pozbawiła ich całego majątku z wyjątkiem Turawy,
sprzedała te dobra Johannowi Dubrawce21. Majątek turawski, w skład którego wchodziły: Turawa, Chotors (Kotórz Mały, Kotórz Wielki), Elguth, Kadlub, Kuznica – Trzenschin, zakupił
20
21

A. Weltzel, dz. cyt., s. 181–186.
Ród von Dambrowka (Dambrawka, Dambrowka, Dobrowka, Dombrowka, Dombrówka, Dubrawka, Dubrowka) wywodził się ze szlachty górnośląskiej. Ród ten zwał się potem Jaschinski – Dambrowka auf Jaschin [Dambrowka na Jasieni].
http://www.lasowice.eu/news.php?readmore=968 (23.12.2010)
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Herb rodziny Dambrowka
(K. Blažek, Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien, Nürnberg
1887–1894)

protestant Johann von Dubrawka, pan na Lassowitz i Skorkau, za 58000 talarów. Dubrawka był wielkim właścicielem
ziemskim, gdyż oprócz Turawy do jego majątku należały:
Gross i Klein Lassowitz (Wielkie i Małe Lasowice), Sausenberg (Szumirad), Bierdzan (Bierdzany), Kobyllno (Kobylno),
Kudoba (Chudoba), Thule (Tuły), Kielbaschin (Kiełbasin),
Salischau (Zalesie). 10.01.1629 r. Johann Dombrowka22 kupił
posiadłości w Zakrau (Zakrzów Turawski)23. Szlachecki herb
heraldyczny Dubrawki – w kolorze czarnym, srebrny podwójny hak. Klejnot: na czarnym otwartym hełmie niekoronowany orzeł. Pole: czarno – srebrne.
Drugi opis herbu: Tarcza – na otwartym czarnym koronowanym hełmie rysunek figury tarczy
do lotu, pole: czarno – srebrne24.
Rodzina Dubrawka była znakomitą śląską rodziną. Już w 1572 r. Valentin Dubrawka był kapitanem w Oleśnie i Dobrodzieniu. W 1649 r. Johann Adam studiował we Wrocławiu25. W 1638 r.
Johann Dubrawka sprzedał kompleks turawski baronowi Nicolausowi Blankowskiemu (Oblonkowski) von Dembschütz (Dembschitz) zarządcy Chrzelitz (Chrzelice) w 1617 r. za 30000
talarów. Herb rodziny Blankowsky – Pocięta na kwadraty tarcza: 1 i 4 w kolorze czarnym na
zielonych trzech wzgórzach patrzący w prawo złoty gryf z szablą, 2 i 3 srebrna – 2 skośne
czerwone flagi czerwone, z których każda ozdobiona tureckimi
głowami w srebrnych turbanach. Klejnot: gryf w koronie. Pole:
czarno – złote i czerwono – srebrne. W kotorskim kościele powyżej obrazu św. Walentego znajdował się herb rodziny: pocięta na kwadraty tarcza, w pierwszym polu – złota gwiazda na
niebieskim polu, w drugim – półksiężyc na czerwonym polu,
trzecie – gryf na czarnym polu, czwarte pole – czerwone chorągwie na szarym polu 26.
Nicolaus zmarł po 1644 r., jego syn Johann Blankowsky
(1604–1687) powiększył swoje dobra poprzez dokupienie
w 1650 r. Kosic za 570 śląskich talarów. 10.09.1659 r. dokupił za 210 śląskich talarów udział w Zakrzowie27. W tym samym
okresie dokupił Zembowitz (Zębowice), Kneja (Knieja), Guttentag (Dobrodzień), Schemrowitz (Szemrowice) i połowę
Herb rodziny Blankowsky
(K. Blažek, Der abgestorbene…) Warlow (Warłów). Związek małżeński zawarł 26.02.1650 r.
22
23

24
25
26
27

Dokument czeski Turawa 24, podał G. Türk, Turawa in alter und neuer Zeit, maszynopis, Breslau, 1944, s. 8.
W dokumentach znajdujących się w Lasowicach Wielkich zapisano nazwisko Dambrowka.
http://www.lasowice.eu/readarticle.php?article_id=25 (23.12.2010).
C. Blažek, Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz, Nürnberg, 1887. T. 1, s. 12.
Tamże.
Kotorska kronika parafialna.
C. Kahl, dz. cyt., s. 34.
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w Gross Schirokow z Julianną
Freiin von Kochtitzky28.
W akcie małżeńskim Johann tytułował się pan von
Kochlitz (Kochcice) i Lublinitz (Lubliniec), przyjmując
tytuły swojej żony.
C es arz L e op old I
w 1669 r. podarował jezuitom w Opolu ruiny
zamku na Górce. W 1670 r.
zakonnicy zakupili przyległy
ogród oraz 7 domów i zamienili swoje wolne domy przy
Informacje dotyczące rodziny Blankowsky zawarte
rynku i Schloßstraße (ulicy
w publikacji K. Blažek, Der abgestorbene…
Zamkowej) na dom Johanna
(Jana) Blankowskiego z Turawy, który stał przy Judenstraße (ulicy Żydowskiej)29.
Po śmierci pierwszej żony Johann ponownie ożenił się w 1670 r. z Marią Beatą Ludowiką
von Kürben z d. Pawlowski v Pawlowitz.
Johann Blankowski zmienił wyznanie na protestanckie, a swoje dzieci kazał wychować w religii katolickiej.
Sam na łożu śmierci powrócił na łono religii katolickiej.
W kotorskiej księdze zgonów (T. 1, s. 1) jest następujący zapis: Anno1687 die
16 Octobris Hora semi quinta matutina ad fidem Catholicam conversus pie obyt in
Turnawa Hlng Dng Dng
Joannes Blanckowskj Liber
Baro de Dembschitz. HarediZapis w kotorskiej księdze metrykalnej
tarius dominus in Turnawa,
dotyczący śmierci Johanna Blankowskiego
Zakrsow et Sembowitz, Atatis
Sua 83 Annorum et 7 septimanarum – Roku pańskiego 1687 16 października o godzinie 4.30
rano powrócił do wiary katolickiej pan baron Joannes Blanckowskj z Dembschitz, pan majątku
Turnawa, Zakrsow i Sembowitz.
28
29

C. Blažek, dz. cyt. s. 12.
F. Idzikowski, dz. cyt., s. 180.
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Żył 83 lata i 7 tygodni.
Johan Blankowski dożył sędziwych 83 lat, zmarł 16.10.1687 r. Posiadłość objął najstarszy syn z pierwszego małżeństwa Boguslav (Bohuslaw) Ernst Anton Blankowski (1659–
23.12.1707) prawowity katolik, szambelan dworu cesarskiego i zwierzchnik okręgu Rosenberg (oleskiego) i Oppeln (opolskiego). Po śmierci jego ciało zostało złożone w podziemiach
drewnianego kotorskiego kościoła, którego był budowniczym. W Grufcie w Kotorzu Wielkim
znajduje się trumna Ernsta Blankowskiego z następującym napisem: Illustrissimus Dominus
Boguslaus Ernestus de Blankowsky S. C. R. sl. conciliarms, circuli Rosenbergensis et Opoliensis
capitanus et per decutus Opol et Ratibor deputatus obut 23 December 1707, 48 annos natus.
(Znakomity pan Boguslaus Ernestus de Blankowsky S. C. R. sl. soborowy, w okręgu oleskim
i w Opolu pan kapitan chwalebny zastępca okręgu opolskiego i raciborskiego, zmarł 23 grudnia
1707 r. w wieku 48 lat.) Jeszcze za życia ojca Boguslav dokupił w latach 1684–1686 Glowczütz
i Zwoos w okręgu lublinieckim (obie miejscowości należały do zamku w Dobrodzieniu).
31.01.1704 r. odkupił od Georga Dombrowka von Jaschin i jego żony Elisabeth Charlotte Sadowskiej Bierdzany za kwotę 12500 śląskich talarów. Żona Georga zrezygnowała z nadanego
Bierdzanom prawa posagowego. Za życia, w latach 1690–1692, zbudował nowy, duży kościół
w Kotorzu Wielkim.
Bogusław Ernest Anton Blankowski, wolny pan z Dembschütz, odgrywał ważną rolę
w życiu publicznym, w 1692 r. reprezentował stan panów w sejmiku księstwa opolskiego
i raciborskiego30.
Boguslav Ernst Anton Blankowski był dwukrotnie żonaty. Przed 1681 r. z Anną Marią z d. Götzen, w 1697 r. z Isabellą Charlotte z d. Jarocki von Jaroschin. Żył bardzo krótko,
bo tylko 48 lat. Pozostawił dwóch synów, którzy zostali jego spadkobiercami. 15.03.1710 r.
synowie dokonali podziału dóbr – sporządzili „kartę podziału”. Karl Franz otrzymał dobra turawskie: Turawę, Groß i Klein Chotorz, Elguth, Kadlub, Zakrow, Bierdzan, zaś jego brat Johann
Wenzel: Zembowitz, Guttentag, Goslau, Zwoss, Warlow. Johann Wenzel ożenił się w 1710 r.
z Marią Leopoldiną Schimonsky v. Schimony. W związku tym urodzili się dwaj synowie: Franz
Ludwig (1712–1744) i Wenzel Lazarus. Karl Franz był żonaty z Marią Julianną z domu
Frelin Skrbenskin [tak zapisał G. Türk, prawdopodobnie powinno być Freiin Skrobensky –
przyp. J. F.] z Tropau. W małżeństwie tym urodziła się tylko jedna córka.
Karl Franz Blankowski wraz ze swoją żoną Marią Julianną z domu Frelin Skrbenskin z Tropau zawarli umowę transakcji – sprzedali 8.04.1712 r. za 66000 florenów reńskich Martinowi
Scholtz von Loewenkron (Löwencron) z Wieschowej dobra: Turawę, Wielki i Mały Kotórz
(Gros i Klein Kottors), Bierdzany (Berdzan), Ligotę Turawska (Elgoth), Kadłub Turawski (Kadlub) , Zakrzów Turawski (Zachrzow), część Łąki (Benka) i Trzęsinę (Threnziner Hammer).
Akt sprzedaży sporządzono w Troppau (Opawa – Czechy). Umowa ta została potwierdzona
w Raciborzu 6.11.1713 r. (Dokument Turawa 42) przez gubernatora Georga Adama Franza
„grafa” von Gaschin w imieniu cesarza Karola VI31.
O rodzinie Scholtz wiadomo, że to rodzina mieszczańska i zasłużyła się najbardziej dla
Bytomia, a szczególnie dla rozwoju kopalnictwa rudy cynkowej w okręgu bytomskim. Dnia
30
31

R. Sękowski, dz. cyt., s. 92.
G. Türk, dz. cyt., s. 9.
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1.11.1684 r. zmarł w Krakowie burmistrz Beuthen (Bytom) Johann Scholtz. Był on żonaty aż
trzykrotnie: z Susanną Bernhard (zmarła 20.05.1681 r.), Anną Greiz (zmarła 2.05.1679 r.),
Marianną Taube (zmarła 1.05.1695 r.). Spadkobiercą Johanna został jego syn Martin
(11.11.1661–28.01.1731 r.), wspomniany wyżej nabywca dóbr turawskich. Od 1701 r. sprawował funkcję „Salzversilberer” w Tarnowitz (Tarnowskich Górach). Jego zadanie polegało
na sprawowaniu nadzoru nad procesem uzyskiwania srebra z rudy. Wzbogacił się na srebrzeniu metalowych przedmiotów za pomocą soli srebra.
Obracał się w kręgach elit europejskich. 9.05.1697 r. udał się w towarzystwie cesarskiego
posła księcia kardynała Johanna biskupa Passau z tajną misją, z narażeniem życia, do Warszawy na rzecz wyboru elektora saskiego Augusta Mocnego32 na króla Polski. Po elekcji na króla
Polski August Mocny przybył do 6.08.1697 r. do Tarnowskich Gór i mieszkał przez 20 dni
u Martina Scholtza. 12 września nastąpił uroczysty wjazd króla elekta do Krakowa i trzy dni
później odbyła się koronacja. August II Mocny jako wyraz wdzięczności podarował wtedy
Martinowi Scholtzowi „złoty łańcuch łaski”. Niespełna rok później, 1.08.1698 r., przebywał
i mieszkał u Martina Scholtza jedną dobę car Rosji Piotr I33.
Za te wszystkie zasługi, 28.05.1706 r.34
Martin Scholtz został uznany za należącego
do czeskiego stanu rycerskiego przez cesarza
Józefa35 i wyniesiony z całą rodziną i potomnymi do godności szlacheckiej z nazwiskiem
von Löwencron. Jego ród posiadał herb
w kolorze czerwonym – na zielonym polu biegnący w prawo srebrny koń. W klejnocie czarne
skrzydła. Pole srebrno-czerwone36. Król Polski
August II Mocny 10.06.1706 r. mianował
w Krakowie Martina von Löwencron (per
decretum – od dnia wystawienia dokumenHerb rodziny von Löwencron zamieszczony
na dachu mansardowym turawskiego pałacu
tu) radcą komisarycznym37.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Martin von Löwencron zgromadziwszy
kapitał, inwestował także w majątki ziemskie. Kupił położone koło Gliwic Sieroty, Kamnietz
(Kamieniec) i Karchowice. W okolicach Tarnowskich Gór nabył: Wieschowę (Wieszowę),
Stare Tarnowice i Konary, w okręgu opolskim Turawę.
August II Mocny (1670–1733) August II, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki,
kijowski, wołyński, podolski, finlandzki, smoleński, siewierski, czernihowski, a także dziedziczny książę saski i książę – elektor. http://pl.wikipedia.org/wiki/August_III_Sas (5.09.2012).
33
A. Kupka, Kotórz Wielki i jego historia, [w:] „Fala” 1/2012.
34
J. C. von Bellbach, Udel Lexicon oder Sandbuch, Ilmenau, 1826, s. 435.
35
Józef (1678–1711) Józef, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec, Węgier, Czech,
Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, etc. etc. arcyksiążę Austrii, książę Burgundii, Brabancji, Styrii, Karyntii, Karnioli, margrabia
Moraw, książę Luksemburga, Górnego i Dolnego Śląska, Wirtembergii, Teck etc. książę Szwabii, hrabia Habsburga, Tyrolu,
Ferreti, Kyburga, Gorycji etc. landgraf Alzacji, margrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Burgau, Górnych i Dolnych Łużyc
etc. pan Marchii Wendyjskiej, Salin, Port Naon.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_Habsburg (5.09.2012.)
36
C. Blažek, Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz, Nürnberg, 1887. T. 2, s. 118.
37
C. Kahl, dz. cyt., s. 34.
32
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Martin von Löwencron nabył wiele dóbr, często jednak kupował, a następnie sprzedawał:
zakupił 17.02.1716 r. Sausenberg (Szumirad) z folwarkiem Sohish (Sobisz) od Johanna
Georga Rudolfa von Dombrowka i jego żony Heleny Eleonory z domu von Schimunsky na
Thule – Kobylno, 13.05.1727 r. majątek ten sprzedał Georgowi Danielowi von Schonowsky;
- zakupił dobro Kamnietz (Kamieniec) w okręgu gliwickim, 27.08.1726 r. sprzedał
w Koschentinie (Koszęcinie) hrabiemu Siegfriedowi von Verdugo za 30000 śląskich
talarów;
- sprzedał 8.10.1716 r. część udziałów we wsi Lenka (Łąka), tartak Kaminitz i las Cissek
w pobliżu Sakrau – Turawa (Zakrzów Turawski) Adamowi Boguslawowi von Schich.
W 1725 r. Martin Scholtz von Löwencron wydzierżawił dobra turawskie i Szumirad (Sausenberg) Georgowi Danielowi von Schonowsky według umowy z 23.06.1725 r. 13.03.1727 r.
Schonowsky kupił Szumirad i zrezygnował z dzierżawy Turawy 24.02.1728 r. – dobra turawskie powróciły do Martina 27.06.1728 r.38
W latach 1687–1724 Martin Scholtz von
Löwencron mieszkał w Tarnowitz, po tym
jak przekazał swoje dobra swojemu synowi
Thomasowi, przeniósł się do Kamienietz. Po
sprzedaży tego majątku w 1726 r. przebywał
w Alttarnowitz. W Turawie zamieszkał
w 1728 r.39
Martin Scholtz von Löwencron był
dwukrotnie żonaty: 9.10.1684 r. z Anną
Susanną Malcherowitz (zmarła w Turawie),
oraz 7.10.1713 r. z Marią Elisabeth von
Skronsky z Budzow, wdową von Schoberg
(12.10.1693–3.12.1729).40 Druga żona Martina
miała 20 lat, gdy wyszła za niego za mąż. Ślub
odbył się w Kotorzu Wielkim, zaś uroczystości ślubne odbyły się w Turawie. Martin
Löwencron był bardzo płodny, z pierwszą
Informacje dotyczące rodziny von Löwencron
żoną miał pięcioro dzieci, a z drugą sześcioro.
zawarte w publikacji K. Blažek, Der abgestorbene…
W małżeństwie z Anną Susanną Malcherowitz
urodziły się następujące dzieci: Thomas, Wenzeslaus, Marie, Anna, Feliciana. Z drugiego
małżeństwa natomiast urodziły się następujące dzieci: Antonius Josef Ignatz Leonard lub
Bernard – 8.10.1715 r.41, Barbara, Johanna, Anna Justina, Gotlliebe Teodora, Julie Veronica
– 24.11.1729 r. Jednak nie wszystkie dzieci z drugiego małżeństwa urodziły się w Turawie, gdyż nie o wszystkich są zapisy w kotorskiej księdze chrztów. Widnieją jedynie
zapisy o Antonie i Julie Veronice. Gustav Türk podał inne informacje na temat urodzonych
38
39
40
41

G. Türk, dz. cyt., s. 11.
Tamże, s. 12.
C. Blažek, dz. cyt., T. 2, s. 118.
G. Türk, dz. cyt., s. 11 podał imiona Antoniego.
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dzieci: twierdzi, że dzieci, m.in. Anton,
urodziły się w Kamieńcu, gdzie Martin von
Löwencron na początku XVIII w. zbudował
pałac42. Inne dane o narodzinach i imionach
Antona: 1.07.1719 r. godz. 12.00. w Kamieńcu, Anton Martin Ferdinand von Löwencron.
Piąte dziecko w tym związku – Juliana
Veronica, urodziła się 21.02.1729 r. o godz. 8.00
w Turawie. Jej chrzestnymi było rodzeństwo: Barbara Eleonora i Anton von Löwencron. Szóste dziecko, Anna Justina, urodziła
się 19.05.1724 r. o godz. 4.30. Rodzicami
chrzestnymi byli: Eva Elisabeth von Skronski
z d. von Hutner, Wilhelm von Coschembahr,
pan na Broslawitz. Druga żona Martina von
Löwencron, Maria Elisabeth, zmarła po
szóstym dziecku 3.12.1729 r. w 36. r. życia
w Turawie i została pochowana 15.12.1729 r.
Pałac zbudowany przez Martina von Löwencron
w kotorskim „Grufcie”. Dwa lata po żonie,
w Kamieńcu
w wieku 70 lat43, zmarł 28.01.1731 r. o godz.
(http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=1.30 Martin. Został pochowany w „Grufcie”
Plik:Pa%C5%82ac_w_Kamie%C5%84cu_7.jpg
&filetimestamp=20071004065433)
w Kotorzu Wielkim. Był protestantem, jednak przeszedł na katolicyzm, a jako dowód
miłości dla Kościoła ufundował przytułek dla starców w Gross Kotorz. Przytułek ten powstał
około 1721 r., gdyż w 1734 r. zmarła pewna pensjonariuszka, która przebywała w nim 13
lat. Na utrzymanie przytułku dla trzech mężczyzn i kobiet Martin von Löwencron przeznaczył w swym testamencie 1800 florenów lub 1200 talarów reńskich, a na utrzymanie
budynku w dobrym stanie 200 florenów lub 133 talary reńskie 10 groszy, dla biednych ludzi
jako jałmużnę przeznaczył 200 florenów. Dzięki późniejszym uposażeniom dokonanym przez
dzieci Martina von Löwencron – Wenzla, Annę Justynę i Antoniego, ilość miejsc w przytułku
zwiększono do dziesięciu.
Martin Scholtz von Löwencron zadbał również o swoje dzieci. Pozostawił testament zdeponowany 23.02.1730 r. w Opolu, który został opublikowany 21.02.1731. Dzieci z pierwszego
małżeństwa otrzymały:
- Najstarszy syn Thomas otrzymał dobra Wieschowa, Nieroda i Kusary w okręgu bytomskim o wartości 28800 florenów.
42

43

Pałac Löwencronów (według kolorowej litografii z wydawnictwa Dunckera) otoczony był murem z kamienia łamanego,
posiadał prostą, zwartą dwukondygnacyjną bryłę, niskie przybudówki i dach mansardowy – z tej fazy pochodzi kamienna tarcza herbowa w kartuszu, wmurowana w elewacją zachodnią. Wydaje mi się, że pałac ten jest bardzo podobny do
turawskiego: podobna kaplica zamkowa, wejście, mansardy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Kamie%C5%84cu_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bl%C4%85skie) (29.12.2010).
ks. Józef Swolany, Opowiadania o parafii Kotorz Wielki oparte na dociekaniach historycznych ks. Carla Kahla przełożone
w wigilijny rok przed Jubileuszem, 1982, maszynopis, s. 8, w dokumentach jest podawana różna data śmierci Martina: styczeń lub luty.
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- Syn Wenzel – chorąży kawalerii w książęcym salzburskim regimencie w Troppau otrzymał dobra Alt – Tarnowitz (Stare Tarnowice – obok Tarnowskich Gór) o wartości 24000
florenów. Majątek ten sprzedał w 1729 r.44 swojej siostrze Feliciane, która wyszła za mąż za
von Gunznara. Wenzel zmarł między 04.05.1738 r. a 23.05.1738 r.
- Marie, zamężna z Balthasarem Erdmannem von Sonar, według majątkowego układu małżeńskiego w Wieschowej z 8.07.1721 r. otrzymała w posagu 6000 florenów.
- Anna według majątkowego układu małżeńskiego z Tarnowitz z 11.02.1718 r. wyszła za
mąż za Johanna Adama von Czornberg. Obie córki, Marie i Anna, najprawdopodobniej
nie żyły już w chwili sporządzania testamentu ojca Martina, gdyż nie zostały w nim ujęte. Jednak w testamencie ujęte były ich dzieci Maria Elisabeth, Anna Regina Czornberg
i Feliciana von Löwencron, otrzymały każda po 6000 florenów – łącznie 18000 florenów.
Córki z drugiego małżeństwa otrzymały ze spadku ojcowskiego i matczynego 4600 i w posagu każda po 200 florenów:
- Barbara – poślubiła Karla Josefa von Warkocz z Neudorf i Rybna
- Anna Justine – zakupiła w 1746 r. Bierdzany za 9466 talarów reńskich i 16 groszy, za tę
samą sumę sprzedała bratu Antoniemu w Bierdzanach 23.06.1754 r. w obecności Karla
von Raczek, Friedricha von Strachwitz i proboszcza Leopolda von Skronsky z Gross Kottorz. Nie wyszła za mąż, zmarła w wieku ok. 36 lat 24.01.1759 r., pochowana dnia następnego w „Grufcie”.
- Gotlliebe Theodora – została poślubiona 13.02.1749 r. przez Karla von Raczek na Olschowej (Olszowej).
- Julie Veronica – wyszła za mąż 16.05.1751 r. za Josefa von Garnier z Kochanowitz (Kochanowic) i Lisau (Lisów).
- Antoni otrzymał 20000 florenów i daninę w wysokości 3000 florenów na jego wychowanie, oraz całą własność ojcowską: Turawa, Klein i Gross Kottorz, Trzensin, Ellguth, Kadlub,
Sakrau, folwarki Rozocha, Kuchara, Rzencow o wartości 80000 florenów. W testamencie
napisano: Gdyby (Antoni) miał być niezdolny dobra te przejąć albo miał wolę je sprzedać, to
synowie z pierwszego małżeństwa i zięciowie winni mieć pierwszeństwo przed obcym, a on
powinien dobra te sprzedać nie drożej niż jak za 80000 florenów bez wliczenia wykonanych
inwestycji.
W małżeństwach Martina von Löwencron urodziło się dziewięciu synów, sześciu zmarło bardzo wcześnie, dwóch nie ożeniło się, ożenił się jedynie Antoni, właściciel dóbr turawskich.45 Nie wiadomo, kiedy urodził się Anton (Antoni) von Löwencron.
Carl Kahl w swoim dziele Das Majorat Turawa napisał, że 8.10.1715 r. urodził się w Turawie Antonius Josef Ignatz Leonard lub Bernard, którego rodzicami chrzestni byli: Adamus
Smiejia ze Schodniej, Ambrosi Boron ze Szczedrzyka i Anna Helina z Kotorza Wielkiego46.
Historyk wrocławski Gustav Türk, w pracy Turawa in alter und neuer zeit, wydanej w 1944 r.,
podał inne dane dotyczące daty i miejsca urodzin, a także chrzestnych Antoniego. Napisał, że
Anton urodził się 1.07.1719 r. w Kamieńcu na Górnym Śląsku, a jego rodzicami chrzestnymi
44
45
46

Prawdopodobnie syn otrzymał majątek za życia ojca, więc mógł go sprzedać przed otwarciem testamentu.
C. Blažek, dz. cyt., T. 2, s. 118.
G. Türk, dz. cyt., s. 11, podał imiona Antoniego.
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byli Baltasar Erdmann von Sponnar, Erbherr
na Bzenitz, Anton Boleslaw von Zornberg,
Anna Maria von Wrochen z d. Wendorff.
Najprawdopodobniej Anton von Löwencron urodzony w Turawie zmarł w latach
1715–1719, dlatego też rodzice następnemu
synowi urodzonemu w Kamieńcu nadali
również imię Anton. Jednak jeszcze większą
Zapis w kotorskiej księdze metrykalnej dotyczący wątpliwość budzi fakt podania w kotorskiej
śmierci Antona von Löwencron
księdze metrykalnej, że w 1759 r. zmarł trzydziestoośmioletni Anton von Löwencron, co oznaczałoby, że urodził się w 1721 r. Najprawdopodobniej w kotorskiej księdze metrykalnej podano błędną długość życia Antoniego.
Gdy Anton miał siedem lat, zachorował, przez dwa lata bolała go szyja i głowa. Matka
opiekowała się nim z pełną miłością.
Już po śmierci matki w 1729 r. po Wielkanocy ojciec wysłał go do kolegium jezuickiego w Opolu. Wcześniej nauczył się w domu pisać i czytać. W 1730 r. po feriach Zielonoświątkowych zachorował na ospę i musiał przerwać naukę. Cały majątek turawski, który nabył
za 66000 florenów reńskich, Martin von Löwencron przekazał swojemu synowi Antoniemu.
Majątek ten miał wtedy już wartość 80000 florenów reńskich. W 1731 r. po śmierci ojca sąd
wyznaczył nad Antonim i jego siostrą opiekę rodzicielską, zgodnie z wolą ojca byli to jego
przyrodni brat Thomas oraz szwagier i chrzestny Balthasar Erdmann von Sponnar. Antoni
został wysłany na naukę do Wrocławia. Bierzmowany był we Wrocławiu w drugi dzień Zielonych Świąt 1732 r. przez biskupa von Sommerfeld i otrzymał imię Franciscus Benedictus.
W 1732 r. w Opolu Balthasar Erdmann von Sponnar zrezygnował z opieki nad Antonim, na
jego miejsce powołano Georga Leopolda von Skronski. Od 1731 r. do 1736 r. Anton uczył
się u Jezuitów: łaciny, innych przedmiotów, filozofii (dwa lata) oraz ukończył prawo świeckie,
które studiował u Johanna Vogla – doktora i profesora obu praw (tj. świeckiego i kanonicznego).
Nabył również ogłady towarzyskiej niezbędnej szlachcicowi, opanował m.in. taniec, szermierkę i język francuski.
20.01.1737 r. wyjechał do Pragi, 9 lutego rozpoczął studia na tamtejszym uniwersytecie.
Uczył się prawa kościelnego przy doktorze Neumannie von Puchholtz, prawa lennego i publicznego u doktora Broychausena, prawa obywatelskiego u doktora Schwartza de Lauro.
Wszystkie te przedmioty ukończył, uzyskując tytuł radcy prawnego.
Po dwóch latach, w kwietniu 1739 r., powrócił i objął swoje posiadłości, które były w złym
stanie. Pojechał do Wiednia do cesarza, od którego otrzymał certyfikat pełnoletniości. Wcześniej nie mógł wiele zdziałać, bo nie posiadał certyfikatu pełnoletniości, gdyż ustalono na nim
kuratelę do 1741 r (dokument Turawa nr 49 14.03.1740 r. sporządzony we Wiedniu). Udał się
do Wiednia na dwór cesarski cesarza Karola VI, gdzie otrzymał upragniony certyfikat pełnoletniości. Anton von Löwencron 26.05.1740 r. przejął dobra turawskie47. Okres wojen śląskich
1740–1742, 1744–1745 był dla majątku turawskiego czasem prosperity. Pan dbał o swój majątek, remontował budynki gospodarcze, dbał o pola, budował nowe wiatraki. 3 lutego 1746 r., gdy
47

G. Türk, dz. cyt., s. 13.
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Anna Barbara von Löwencron z d. Garnier
(zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)

zapanował spokój, zaręczył się w Lublińcu z Anną
Barbarą von Garnier. W tym samym miesiącu
20.02.1746 r. Anton poślubił dwudziestojednoletnią Annę Barbarę von Garnier (na chrzcie otrzymała imiona Maria Anna Barbara), córkę Petera
von Garnier na Lublinitz (Lubliniec) i Marii Josefy z d.
Chinin, ur.11.11.1725 r. w Wiedniu48. Ślubu udzielił jego kuzyn Johann Henrich von Skronski. Dzień
później wyjechali do Turawy49.
Rodzina Garnier wywodziła się z Sabaudii
we Francji50. Jean Baptiste Garnier urodził się
w 1656 r. w Mont Saxonnet Cluses (Górna Sabaudia)51. Jego syn Peter Garnier był ojcem Anny
Barbary. Opiekunem Petera i wychowawcą był
jego kuzyn, również wywodzący się z Sabaudii Peter Gervet. Miał on powiązania z dworem – był „dostawcą trzech cesarskich dworów”, bankierem, kupcem kosztowności w Wiedniu. Peter Garnier ożenił się 26.01.1716 r. z Marią
Josefą Chinin, córką bankiera i kupca Andreasa. W małżeństwie tym urodziło się
wiele dzieci: Peter – 2.07.1717 r. (wkrótce zmarł), Marie Anna Elisabeth – 3.05. 1718, Johann
Baptista – 28.09.1719 r. (wkrótce zmarł), Peter – 1.01.1720 r. (wkrótce zmarł), Marie
Theresia – 1721 r., Peter Johann Nepomuk – 3.05.1722 r., Marie Katharina – 1723 r.,
Maria Franziska – 1724 r., Maria Anna Barbara – 11.11.1725 r.,
Andreas Thomas – 10.11.1726 r. Josef – 22.10.1731 r., Franziska Antonie – 13.10.1733 r., Christiane – 1734 r. (wkrótce
zmarła), Ignatz – 29.01.1736 r. W związku tym urodziło się
jeszcze więcej dzieci, lecz urodziły się martwe lub zmarły
po urodzeniu52. 9.09.1729 r. poddani z dominium Lublinitz (Lubliniec) i dóbr Ruschinowitz (Rusinowic), Kochanowitz (Kochanowic) złożyli Peterowi hołd. Trzy miesiące
później 18.12.1729 r. Petrowi von Garnier nadano w Wiedniu szlachectwo. W Lublińcu Peter poważnie zachorował,
wkrótce przybyła jego żona, żeby się nim zaopiekować, a on
Herb rodziny Garnier z Turawy,
na podstawie: Alfred Freiherrn szczęśliwie powrócił do zdrowia. W maju 1742 r. w czasie
wojny prusko – austriackiej Peter von Garnier został aresztovon Krane Wappenund Handbuch des in Schlesien wany przez Prusaków i odstawiony przez 250 – osobową
landgesessenen Adels.
eskortę z Lublińca do Opola. Podejrzewano go, że sprzyjał
Goerlitz 1901–1904
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i korespondował z Austriakami. Jednak uznano go za niewinnego i w tym samym miesiącu
zwolniono. W 1748 r. zmarli Peter Garnier ojciec i jego najstarszy syn. Spadkobiercą dóbr
lublinieckich został Andreas ur. 1731 r. W okresie późniejszym sprzedał swojej siostrze Annie
Barbarze Ober – Brune (okręg kluczborski).
W małżeństwie Antona Löwencron i Anny Barbary z d. Garnier urodziło się sześcioro
dzieci:
- 21.12.1746 r. o godz. 7.30 urodziła się Josepha Elisabeth Theresia Barbara, chrztu udzielił Johann Henrich von Skronski. Rodzicami chrzestnymi byli teściowie Löwencrona, Peter von Garnier i Maria Josepha von Garnier.
- 18.07.1748 r. Maria Anna Elisabeth Justina
- 25.04.1750 r. Anton Josef Gustav Andreas Johann Neponuk
- 31.10.1752 r. Johann Baptista Valentin Wolfgang
- 1.12. 1756 r. Anna Barbara Antonie Theresia
- Josef53.
Wszystkie dzieci bardzo wcześnie zmarły. W kotorskiej księdze metrykalnej nie ma informacji o chrzcie wyżej wymienionych dzieci, gdyż najprawdopodobniej chrzest odbywał
się w turawskiej kaplicy zamkowej. Antoni w ciągu swojego krótkiego życia kontynuował
rozbudowę pałacu w Turawie. W 1751 r. dobudował do pałacu od strony południowej kaplicę św. Antoniego z wieżą z trójstronnym zegarem i dzwonnicą z dzwonem. Zegar wydzwaniał donośnie czas co kwadrans i był słyszany w promieniu 2 km54. Sprzedał swojej siostrze
Justinie Annie Bierdzany, jednak w 1754 r.
majątek ten powrócił do dóbr turawskich.
22.04.1759 r. zmarł Anton von Löwencron.
Chorował już od 5.12.1758 r., przyczyny choroby to Gallenfieber (gorączka dróg żółciowych), wychudzenie, gruźlica. Jego siostra,
34-letnia Justina, zmarła trzy miesiące wcześniej 23.01.1759 r. W swoich pamiętnikach
Anna Barbara napisała, że jej mąż Anton von
Löwencron zmarł wcześniej, 20.04.1759 r., jego
pogrzeb odbył się 23.04.1759 r. W pamiętnikach bardzo czule wypowiadała się o Antonim55.
Wdowa Anna Barbara po śmierci męża
objęła turawski majątek w trudnych czasach,
gdyż była wtedy wojna siedmioletnia (1756–
1763).
21.10.1759 r. zmarł jej przyrodni syn Józef
Franz von Gaschin
von Löwencron. Był to najmłodszy syn
(zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
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Thomasa von Löwencron. Wychowywała Józefa od dwunastego roku życia, następnie uczył
się w szkole w Opolu, gdzie zachorował. W maju 1760 r.56 poślubiła trzydziestotrzyletniego
wdowca hrabiego Franza von Gaschina57 (8.03.1727–2.03.1799) z Zyrowej (Żyrowa). Ślubu
udzielił im w turawskiej zamkowej kaplicy Heinrich von Skronski – kanonik z Ratibor (Racibórz) i proboszcz z Raschau (Raszowa). Drużbami weselnymi Anny Barbary byli „graf” Joseph
von Wingerski i jej młodszy brat Ignatz von Garnier, zaś drużkami były: Charlotte baronowa
Reiswitz i Johanna von Gilgenhein. Napisała w swoich pamiętnikach, że dzień wesela był dla
niej bardzo piękny, i chciałaby, żeby jej się ułożyło z nowym mężem. „Graf” Franz w latach
1786–1792 pełnił funkcję Landschaftsdirektora58 zmarł 2.03.1799 r. Do śmierci był współwłaścicielem dóbr turawskich, jednak jego żona Anna Barbara sama decydowała o najważniejszych
sprawach59. Wspólnie z żoną Anną Barbarą dobudowali północne skrzydło z łącznikiem i bramą
przejazdową.
W swoich pamiętnikach z lat 1760–1772 Anna Barbara napisała, że w czasie wojny siedmioletniej turawski pałac został dwukrotnie splądrowany. 30.09.1760 r. o godz. 22.00 w czasie
pełni księżyca napadało na pałac dziesięciu pijanych austriackich dezerterów. Obecni w pałacu byli „graf” von Gaschin, Andres von Garnier brat Anny Barbary, kapłan i dwóch służących.
„Graf” uciekł przez dwa potoki, Andreas został dotkliwie poturbowany. Napastnicy zniszczyli
pięć pokojów, porcelanę, lustra, skrzynie i szafy. Zrabowali również siedem koni. Opuścili
pałac około godz. 2.00–2.30. Zostali złapani na terenie Polski i przekazani sądowi w Koźlu.
Generał von Battorf przekazł ich generałowi Laudon. Dziewięciu dezerterów zostało zabitych,
gdyż za dziesiątym wstawił się „graf” von Gaschin, ponieważ żołnierz pomógł mu w czasie
napadu w ucieczce. Łupów zabranych przez dezerterów nie odzyskano, gdyż bandyci już ich nie
posiadali. W 1761 r. wojska
rosyjskie dotarły do Opola.
Pałac turawski był już wtedy
odnowiony. Większość rzeczy, które zniszczyli austriaccy dezerterzy, sprowadzono
z Żyrowej. Do Turawy przybyło około pięćdziesięciu
żołnierzy rosyjskich. Pałac
turawski został powtórnie
splądrowany. W pałacu była
obecna Anna Barbara wraz
z mężem. Kapelan zamkowy Johannes Niewiadomski otrzymał 300 uderzeń,
Pałac turawski po rozbudowie (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
rozcięto mu szablą głowę.
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Ciężko poturbowany był także zarządca Johann Iwandt. Zniszczenia były dużo większe niż
dokonane przez Austriaków. Spustoszenia były łącznej wartości około 6000 guldenów. W tym
czasie Śląsk był bardzo niebezpieczny, dlatego też małżonkowie Gaschin wraz z całą rodziną
udali się do swego majątku Katscher koło Troppau, na okres sześciu tygodni. Wojska pruskie i austriackie zaprowadziły porządek na Śląsku, dezerterzy uciekli do Polski60.
W 1762 r. Anna Barbara rozbudowała pałac turawski. Z drugim mężem miała ośmioro
dzieci, żadne ich nie przeżyło. Przez te wszystkie losowe trudności była psychicznie zmęczona, dlatego też w grudniu 1764 r. przez siedem tygodni bardzo ciężko chorowała. Wyleczył ją
opolski lekarz Stock. Skierował ją na wypoczynek do kurortu Karlowe Wary (Karlsbad). Udała się tam wraz z mężem i siostrą von Strachwitz 4.06.1765 r., wszyscy powrócili 31.07.1765 r.61
1.05.1779 r. Franz von Gaschin zakupił majątek w Kobylnie od Franza von Blacha za 28333
talarów, 8 „dobrych” groszy i 300 talarów (Schlüsselgeld). Piętnaście lat później, w 1794 r., majątek ten Franz za tę samą sumę sprzedał swojej żonie Annie Barbarze62.
5.05.1783 r. Anna Barbara zakupiła dobra Goslau koło Kluczborka od lejtnanta Johanna
Rudolfa Friedricha von Wissel (dokument turawski nr 58, Wrocław 5.05.1783 r.).
Anna Barbara była osobą bardzo nieszczęśliwą, wszystkie jej dzieci z obu małżeństw – 12 lub 13, zmarły wcześnie. Według
tradycji ustnej, ostatni syn Anny Barbary
w wieku przedszkolnym niepostrzeżenie
podszedł do matki, która w sali balowej na
piętrze poprawiała firany w oknie. Anna
Barbara nie odwracając się zeskoczyła do
tyłu z niskiego parapetu i zgniotła na śmierć
ostatnie swoje dziecko63. Z tego powodu
Anna Barbara chciała zmienić swój nieszczęKościół w Kobylnie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
śliwy los. Była osobą bardzo religijną. Dbała
o życie wieczne swoje i swoich podanych. W roku, w którym zmarł jej pierwszy mąż Anton
– 1759 r., ufundowała drewniany kościół pw. Piotra i Pawła w Sakrau Turawa (Zakrzowie
Turawskim). W 1766 r. urządziła w Elgut – Turawie filialę do św. Katarzyny64. W latach 1782–
1783 zbudowała kościół parafialny w Gross – Kottorz (Kotorzu Wielkim) pw. św. Michała.
W 1798 r. ufundowała murowany kościół pogrzebowy w Kobylnie pw. św. Mateusza, należący do probostwa jełowskiego. W 1765 r. ofiarowała 400 reńskich szpitalowi przy kościele św.
Krzyża w Lublińcu. Nakazała, by proboszcz co rok procenty z 16 talarów rozdzielał pacjentom
szpitalnym, oraz przekazała 600 reńskich, by co roku odprawiane były msze św. w intencji
jej rodziców. W swoim testamencie z 1801 r. przekazała Bierdzanom, Kobylnu, Ligocie i Zakrzowowi po 100 talarów65. Anna Barbara bardzo dbało o swój majątek, chciała poprawić byt
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podległych jej mieszkańców. Zlikwidowała folwark Rzencow przekazując go kolonistom, by
zwiększyć dochodowość majątków potroiła liczbę hodowanych owiec. Dla ich fachowej pielęgnacji sprowadziła dwóch pasterzy z gór bawarskich: Antona Wursta, znachora i weterynarza,
do Bierdzan, i Hoffmana do Rozsochy. Dla większej opłacalności – osiągnięcia wyższej ceny
wełny, urządziła Rasenbleiche – zakłady czyszczenia i uszlachetnienia wełny. Z powodu wczesnej śmierci wszystkich dzieci Anny Barbary z obu małżeństw z Löwencronem i Gaschinem,
bardzo ważną sprawą pod koniec jej życia było przekazanie całego majątku spadkobiercom.
Za radą męża Franza Gaschina, pełniącego wtedy urząd Radcy Śląskiego Ziemskiego Zakładu
Kredytowego, postanowiła utworzyć z majątku turawskiego „Fideikomis66” (łac. – fideicommisium) – mienie niepodzielne, niesprzedażne. Pozwoliło to przekazać majątek turawski
rodzeństwu, nie posiadającemu w zasadzie żadnych praw dziedziczenia. Gdyby więc męska
linia Garnierów na Turawie wymarła, Majorat zostałby zamieniony w fundację dającą utrzymanie, wychowanie i wykształcenie dla 13 biednych, szlachetnie urodzonych panien i dla
12 chłopców. Nadwyżka miała być przeznaczona na wyekwipowanie biednych, szlachetnie
urodzonych młodzieńców, awansujących w królewskiej służbie wojskowej do stopnia oficerskiego. Anna Barbara w swoim testamencie zawarła dyspozycje dotyczące turawskiego majoratu. Każdy właściciel fideikomisu miał ograniczenia w samowolnym decydowaniu o użytkowaniu dóbr. Do konserwacji dóbr nie mógł wykuwać więcej żelaza, niż może być wykute
w trzech fryszerkach, nie mógł również dać pociąć więcej niż 6 kop kolców tartacznych.
Właściciel dóbr miał także ograniczenia w ilości sprzedawanego drewna, mógł je wyrabiać
tylko na potrzeby własne i mieszkańców, a nie na sprzedaż w celach handlowych. Sprzedać
mógł tylko drewno olchowe do 2000 sążni. Właściciel fideikomisu nie mógł zakładać nowych
fabryk, do których potrzebne jest drewno. Również na parcele mogły być wykorzystane
tylko miejsca nieuprawne67. Początkowo Anna Barbara miała zamiar utworzyć minorat68.
W tym przypadku jej spadkobiercą byłby jej młodszy brat Ignatz69. Stało się jednak inaczej.
Proboszcz Carl Kahl zaczerpnął tę informację z wypowiedzi z 1865 r., mieszkającego w Eckersdorf (Biestrzykowice) Hugona von Garniera: Jak wiadomo, Ignatz von Garnier był dzierżawcą Bierdzan. Później, gdy miał dobra wraz z inwentarzem jej przekazać, między trzodą chlewną
znajdowała się maciora, która podobała się hrabinie, jednak nie została uwzględniona w inwen66
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taryzacji i w następstwie tego nie została przekazana. Po czym miało dojść do gwałtownej
wymiany słów. W wyniku tej kłótni hrabina
zmieniła swój zamiar tak, że zrezygnowała
ze swego pierwszego projektu i zdecydowała się
utworzyć majorat70 i to na korzyść dzieci jej
najstarszego brata Andreasa, który zmarł
w Brune (Bruny)71. Anna Barbara postanowiła przekazać majątek najstarszemu ze
swych braci – Andrzejowi, a w razie jego
śmierci najstarszemu z jego synów. SporządziTablica nagrobna Anny Barbary von Gaschin
ła testament 15.05.1794 r., 15.05.1795 r. został
(zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
sporządzony do niego aneks, a 18.11.1801 r.
– kodeks. Anna Barbara zmarła o godz. 12.00 11.02.1804 r. w 78. roku życia. Pochowana
została 14.02.1804 r. w grobowcu, który został usytuowany pod prezbiterium rozebranego
drewnianego kościoła. Testament został opublikowany po jej śmierci – w Brzegu 26.02.1804 r.
i zatwierdzony królewskim edyktem Fryderyka Wilhelma III 4.04.1804 r. Testament i jego aneksy wskazywały spadkobiercom sposób gospodarowania i zarządzania Majoratem. Zawierały
wiele pouczeń, nakazów i zakazów, które po upływie kilku pokoleń okazały się nieaktualne
i hamujące rozwój majątku. Zostały sto lat później przez zjazd całej rodziny von Garnierów
unowocześnione i usankcjonowane72.
Pierwszym następcą Anny Barbary, tzw. ordynatem dóbr turawskich, miał być jej brat
Andrzej – Andreas Thomas Garnier, który jednak zmarł 16.10.1801 r., jeszcze za jej życia. Andreas Thomas ur. 10.11.1726 r. zawarł związek małżeński 21.02.1751 r. z Antonie
Freiin z Waldstätten w Wiedniu. Jego żona ur. 10.09.1726 r. zmarła 11.01.1789 r. w Breslau
(Wrocław). W związku Andreasa i Antonie von Garnier urodził się 17.06.1753 r. Franz Xaver
Friedrich Joseph Valentin. W roku następnym 4.09.1754 r. w Lublinitz (Lubliniec) urodził się
Anton Andreas Josepf Valentin.
Po śmierci Anny Barbary von Garnier w 1804 r. dobra turawskie objął jej bratanek, Franz
Xaver Garnier (1753–1838)73 – syn Andreasa. Został pierwszym ordynatem dóbr turawskich. Franz Xaver wraz z żoną przybył do Turawy z Lublińca. Jego żoną była Maria Theresia
z d. Zedlitz i Leipe (ur. 31.08.1757) – ślub zawarto 20.01.1784 r.74 Zamieszkali w przysiółku Kotorza Wielkiego, gdyż turawski pałac należał terytorialnie do Kotorza. Chcąc podnieść
rangę zamieszkanej Turawy, Franz Xaver postarał się o usamodzielnienie przysiółka Kotorza
Wielkiego. Wkrótce złączono administracyjnie trzy kotorskie przysiółki: Liczinę, Rosochę
z Marszałkami i Turawę, tworząc samodzielną wieś Turawę. Jego żona Maria Theresia zmarła
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10.02.1813 r. w Turawie. Za rządów Franza Xaverego król pruski wydał w 1807 r. dekret
o zniesieniu poddaństwa osobistego. Mieszkańcy Prus stali się ludźmi wolnymi. Rok później
zniesiono na Śląsku pańszczyznę. Od tej pory ludzie mogli też opuścić wieś i zmienić miejsce
zamieszkania. W czasie wojen napoleońskich w latach 1805–1813 kilkakrotnie w Turawie stacjonowali dragoni kozaccy z Armii Carskiej. Dwukrotnie w tym czasie Turawa została dotkliwie złupiona – splądrowana, jednak źródła nie podają, czy przez carskich kozaków, czy przez
wojska napoleońskie75. Ks. Sebastian Kodron przybył do Kotorza Wielkiego 15.01.1838 r.
i wkrótce spotkał się ze starym, 80-letnim „grafem” Franzem Xaverym. Zastał pałac turawski
w opłakanym stanie. Kotorski proboszcz przygotowywał „grafa” do chrześcijańskiej śmierci, nakłonił go do spowiedzi, do przyjęcia komunii św. i sakramentu namaszczenia chorych.
Franz Xaver przeżył żonę o dwadzieścia pięć lat, jednakże pod koniec życia zachorował na
demencję starczą i zdziecinniał. Zmarł 17.03.1838 r., o godz. 4.00. Przy jego zgonie, oprócz
najbliższej rodziny był obecny ks. proboszcz z Kotorza Wielkiego. Pogrzeb zmarłego, który
odbył się cztery dni później – 21 marca, miał iście królewską oprawę. Ciało Franza Xaverego
von Garnier przywieziono z Opola do kotorskiego kościoła w asyście 4 jego dzieci i wielkiego
tłumu ludzi. Pogrzeb odbył się w kotorskim „grufcie”, prowadził go kapłan królewski Alois
Gawth z kaplicy zamkowej z Opola. Zmarły zostawił czworo dzieci:
- Franz Seraphin von Garnier – najstarszy syn. Odznaczony krzyżem Żelaznym,
- Anton von Garnier – rotmistrz ułanów, właściciel majątku w Eckendorf, wcześniejsza
nazwa Poniszowice (powiat Gliwice),
- baronowa Heloize von Zedlitz w Boguslawitz (Bogusławice),
- Hugo von Garnier, właściciel posiadłości rycerskiej Nassadel (Nasale k. Kluczborka)76.
„Graf” Franz Xaver był dobrym panem i pobożnym chrześcijaninem – napisał w kotorskiej
kronice parafalnej ks. Sebastian Kodron. Pozostawił majątek turawski, który miał powierzchnię 6456 mórg pola oraz 25710 mórg lasu i zarządzał nim przez 34 lata77.
Drugim ordynatem majoratu turawskiego został jego syn Franza Xavera Garniera –
Franziskus (Franz) Seraphin Andreas Carolus Valentin Florian Garnier (1785–1853).
Urodził się 19.01.1785 r.78 w Goslau79. Był dwukrotnie żonaty. Pierwszy związek małżeński zawarł 28.11.1807 r. z Adelheid Elisabeth Charlotte Huc von Bethusy80, urodzoną 19.06.1788 r.,
zmarłą po pięciu latach małżeństwa 9.06.1812 r. W związku tym urodzili się: Constantin Ernst
Philipp – ur. 29.10.1808 r. – późniejszy właściciel majoratu turawskiego, i w Goslau Theodor
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A. Kupka, Historia Turawy i jej mieszkańców, [w:] „Fala” 3/2007, s. 26.
Od 1846 r. dobra te posiadał ród von Garnier, który ufundował nowy, istniejący do dziś, dwór. http://www.palaceslaska.pl/
index.php?option=com_content&view=article&id=619:nasale&cadit=23&Itemid=56(10.08.2012).
Kotorska kronika parafialna.
G. Türk, dz. cyt., s. 27, podał datę urodzin 20.07.1853 r.
W źródłach podana jest również miejsce urodzenia Franza Schönfeld.
Ród Huc wywodzi się z Lengwedocji, w południowo wschodniej Francji. Pierwsza wzmianka o członku tej rodziny-biskupie d’Huges – pochodzi z 722 roku. Herb rodu von Bethusy-Huc – jest to tarcza podzielona na cztery pola, gdzie symbole
powtarzają się po przekątnych w pierwszym i czwartym polu, przedstawiony został srebrny lew na czerwonym tle z wystającym językiem i podniesionymi pazurami, nawiązujący do lwów księstwa w Pfalz. Drugie i trzecie pole przedstawia występujące na przemian czerwone i czarne romby, symbolizujące wszystkie rodziny wchodzące w skład rodu von Bethusy-Huc.
W środku tej tarczy wkomponowane zostało piąte pole, mniejsze od poprzednich, które na niebieskim tle przedstawia trzy
złote sowy z czarnymi dziobami. Nad tarczą znajduje się korona francuska, odnosząca się do Ludwika XV, który nadał
członkom tego rodu tytuł markiza. W późniejszym czasie po prawej stronie herbu umieszczony został czarny orzeł, a po
lewej stronie złoty lew. http://www.bakow.kluczbork.pl/eduardfamily.php (9.01.2011).

81

Karl Friedrich – 5.07.1807 r. lub w 5.07.1811 r. – zamieszkał we Wrocławiu. Po czterech latach
wdowieństwa 26.06.1816 r. Franz Seraphin ożenił się z Eugenie (Jenny) Wilhelmine Marie
Schack z Wittenau ur. 9.02.1797 r. w Potsdam. Żyła ona na owe czasy bardzo długo, bo aż
osiemdziesiąt sześć lat, zmarła 14.09.1883 r. w Dresden (Drezno). Była wyznania ewangelickiego. W związku Franza i Eugenie von Garnier urodził się 2.12.1817 r. Albert Magnus,
ponadto: Herman, Marie (zmarła mając 22 lata), Adelheid.
„Graf ” Franz Seraphin von Garnier wyróżnił się w czasie wojen napoleońskich, walczył
w 1806 r. i w latach 1812–1815. Był oficerem w wojsku pruskim – majorem husarskim. Po klęsce Napoleona na czele huzarów wkroczył do Paryża. Odznaczony został Krzyżem Żelaznym
i Orderem Czerwonego Orła 4. klasy. Za zasługi w czasie wojen napoleońskich i późniejsze
osiągnięcia został podniesiony 14.08.1841 r. przez króla Fryderyka Wilhelma IV do godności
hrabiego von Garnier-Turawa. Tytuł ten miał być dziedziczony na zasadzie primogenitury81
i przechodził każdorazowo na następcę, który zarządzał Turawą. „Graf” Franz Seraphin von
Garnier był bardzo dobrym gospodarzem. Otrzymał posiadłość zaniedbaną, szczególnie pałac. Wkrótce turawski „zamek” przebudował i odnowił jego wnętrza. Zadbał o stawek znajdujący się w jego sąsiedztwie. Zakupiono cztery młode łabędzie. Niestety, w pierwszą noc jednego zjadły psy turawskie, wkrótce pozostałe również zostały zjedzone. Po przeprowadzonym
remoncie pałacu „graf” Franz Seraphin von Garnier obchodził hucznie swoje urodziny, na
które zaproszonych było 96 gości. Poczęstunek był wyśmienity, m.in. deser z ananasa. Były
oficjalne mowy, przemawiał „graf” z Opola Pinkler. Panowała bardzo przyjemna atmosfera, pod wieczór wystawiono sztukę teatralną. Wieczorem był bal. Na koniec imprezy „graf”
Franz Seraphin von Garnier otrzymał od swoich pracowników zatrudnionych w lesie, rolnictwie i hutnictwie, bażanta z godłem hrabiowskim82.
W pobliżu Turawy za mostem znajdował się bardzo ładny las brzozowy, zostały ustawione w nim ławki i stał się miejscem spotkań mieszkańców. W 1842 r. za cegielnią turawską
Franz Seraphin von Garnier założył park o powierzchni 140 mórg, z małą artystyczną polanką,
według projektu nadleśniczego Nerlicha. W parku żyło 10 sztuk jeleni, w tym dwa białe,
i corocznie wypuszczano 15 sztuk bażantów. Oprócz tego „graf” kupił jeszcze jajka bażancie,
tak że już w 1845 r. można było zrobić odstrzał. Nikt się nie spodziewał, że w Turawie może
powstać bażantarnia. Turawski „graf” bardzo dbał o zwierzęta leśne, prowadził planowany
odstrzał zwierzyny.
Franz Seraphin był bardzo pracowitym gospodarzem. Zachęcił też lub nawet zarządził
malowanie ram okiennych, drzwi i futryn wszystkich domów mieszkalnych we wsiach na
jednolity kolor, przez co uzyskały bardziej estetyczny wygląd83. 26.06.1841 r. „graf ” Franz
Seraphin von Garnier obchodził srebrny jubileusz pożycia małżeńskiego, jak w każdym życiu,
również w jego były burze, ale i chwile szczęśliwe – napisano w kotorskiej kronice parafialnej. „Graf” wraz z małżonką, bez żadnego orszaku, sami przybyli do kotorskiego kościoła
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Primogenitura – pierworództwo, prawo pierwszeństwa dziedziczenia tronu przysługujące najstarszemu synowi lub najstarszemu potomkowi w linii prostej; stosowane w feudalizmie przy następstwie tronu i w dziedziczeniu; sposób dziedziczenia dóbr szlacheckich mający na celu zachowanie ich niepodzielności. http://pl.wikipedia.org/wiki/Primogenitura,
(5.01.2011).
Kotorska kronika parafialna.
A. Kupka, Historia Turawy i jej mieszkańców, [w:] „Fala” 3/2007, s. 26.
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parafialnego. Wieczorem obchodzono uroczystość w pałacu, oba ogrody były podświetlone.
Były sztuczne ognie, fajerwerki, które setki osób przyjechało obejrzeć. Na bramie wejściowej
dużego ogrodu zawieszony był napis witający jubilatów, którzy przeszli przez ogród w korowodzie z pochodniami z bengalskimi ogniami84. Odpowiedzialny za oprawę ceremonii był
syn właściciela – Theodor von Garnier. „Graf” Franz Seraphin von Garnier był gospodarzem
z krwi i kości. Chociaż w jego posiadłości były liche, piaszczyste, zimne gleby, dbał o swoje
włości i chciał osiągnąć coraz większe plony. Był zaangażowanym gospodarzem, który wprowadził liczne udogodnienia, unowocześnił swój majątek. W 1841 r. kazał zbudować nowy jaz
w Turawie, gdyż stary uległ zniszczeniu. W pracach przy jego budowie brali udział doradcy:
inspektor hutniczy Nega, nadleśniczy Nerlich, inspektor fabryki w Osowcu Birnes. Mistrz
Peter Gierr pod nadzorem nadleśniczego Nerlicha wzmocnił także brzegi kanału, posadzono
drzewa, łączny koszt inwestycji wyniósł 6000 talarów. „Graf” Franz Seraphin zakupił w ciągu
jednego roku 40 nowych wołów i 20 koni, dlatego potrzebował dobrych łąk i inwestował w ich
poprawę. Sprowadził z Niemiec z Hanoweru p. Heuera – fachowca, który nawadniał mu łąki.
Między dwoma kanałami za pałacowym ogrodem „graf” przekształcił 30 mórg nieużytków
w dobrą łąkę. Inwestycja ta opłaciła się, gdyż zbierano z tej łąki rocznie 36 wozów siana. Podobnie z moczarów i trzęsawisk między Turawą a Kotorzem Wielkim za fryszerką – po prawej
stronie za młynem, powstały urodzajne łąki. Również w Bierdzanach z nieużytków na Kopalinie po wyrównaniu i nawiezieniu ziemi powstała w 1842 r. łąka, którą na część Garniera
nazwano „Grafenwiese” – łąka „grofowska”.
Inwestycje były przeprowadzone także w folwarku Kobylno, w którym w 1843 r. zbudowano nową oborę dla bydła i stajnię. W folwarku Rosocha po zawaleniu się starej stodoły
w czasie wichury, na jej miejscu powstała nowa.
Na terenie Poliwody oczyszczono duży staw, wywieziono parę tysięcy wozów mułu z liśćmi i gałęziami. Zbiornik został pogłębiony, powiększony, a woda stała się w nim czysta.
W 1844 r. wybudował „graf”, w czasie, gdy jego żona była przez parę miesięcy we Wrocławiu, budynek przy turawskim młynie, który nazwano „fiszfelte” – padnięta ryba, była to
prawdopodobnie altana, źródło nazwy jest niejasne. Budynek ten był widoczny z okien pałacu. W życiu w rodziny Garnierów były także smutne chwile. Żona Franza Seraphina – Eugenie
Wilhelmine Marie Schack często w zimie razem z dziećmi Marie i Adelheid spędzała po parę
miesięcy we Wrocławiu. Adelheid miała ładny głos i chciała się kształcić w śpiewaniu. Na
Boże Narodzenie 1843 r. Marie była słaba i czuła się coraz gorzej. Wezwano lekarza Remera,
który twierdził, że jej stan nie był poważny. Marie była jednak coraz słabsza. Na osiem dni
przed jej śmiercią odwiedził ją we Wrocławiu ks. proboszcz Sebastian Kodron, powiedziała
wtedy, że żywa nie zobaczy już Turawy. Tak też się stało, zmarła na gorączkę 14.01.1844 r. o godz.
23.00, mając zaledwie 22 lata. Marie von Garnier była osobą bardzo skromną, nie wywyższała
się, nie miała wielkich potrzeb, lubiła ciszę, spokój. Jej prośbą było, by gdy umrze, ubrać ją do
trumny skromnie. Zwłoki zmarłej przywieziono do kościoła w Kotorzu Wielkim 18.01.1844 r.
o godz. 19.00, w urodziny ks. proboszcza kotorskiego Sebastiana Kodrona. Następnego dnia
jeszcze raz otwarto trumnę w obecności doktora Reimanna, który obejrzał zwłoki. W czasie
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83

pogrzebu mowę pogrzebową wygłosił radca szkolny Gaerth z Opola. Marie von Garnier została pogrzebana w kotorskim „grufcie”.
W czasie władania przez „grafa” Franza Seraphina von Garniera turawski majątek wiele
zyskał: młyn, staw, pawilon. W latach 1839–1841 z jego środków wybudowano w Kotorzu
Wielkim nową, murowaną szkołę. W 1847 r. wybuchła klęska głodu na Śląsku, gdyż na skutek
nieurodzaju wygniły ziemniaki i zboże. Ceny produktów spożywczych poszły w górę. Nawet
pracownikom „grafa” żyło się coraz gorzej. „Grafowi” Franzowi Seraphinowi von Garnier wyczerpały się pieniądze i nie miał z czego płacić pracownikom huty pensji. Chociaż „graf” miał
problemy finansowe, żywił codziennie 25–30 dzieci, głównie z Kotorza Wielkiego, dawał im
obiady od kwietnia do żniw. Przeznaczał również 2 talary dziennie na potrzeby najbiedniejszych. Płot wokół pałacu w Turawie był codziennie oblężony – żebracy stali tak długo, aż coś
dostali. Latem 1847 r. brakowało pracy. „Graf” kazał całe obejście wokół pałacu wyremontować, tylko po to, żeby ludzie mieli pracę. Zarośnięty stary stawek zasypano i zbudowano nową
fontannę. Oprócz tego pomalowano most na kanale pomiędzy młynem a pałacem.
20.10.1847 r. o godz. 13.00 w kościele w Kotorzu Wielkim odbył się ślub Adelheide córki
„grafa”, z Rudolfem Graeve von Zaid z Bojanowa koło Raciborza, porucznika 4 regimentu
huzarów.
W 1848 r. Franz Seraphin von Garnier był bardzo ciężko chory, jednak wyleczył go lekarz
z Olesna Hübner.
18.07.1849 r. o godz. 20.00 zmarła w Opolu w wieku 83 lat matka „grafa” – Leopoldine
Ernestine v Schack z d. Retzow. Pogrzeb odbył się 21 lipca, spoczęła w „grufcie” w Kotorzu
Wielkim. Przez parę lat mieszkała w Opolu w domu, który należał do majoratu turawskiego.
„Graf” Franz Seraphin von Garnier 17.02.1852 r. miał wylew krwi do mózgu, po którym
pozostała mu bezwładna noga. 17.04.1753 r. poszedł na spacer do Kotorza Wielkiego i po drodze doznał drugi raz wylewu krwi do mózgu. Upadł i nie zdołał wstać, od tej pory nie mógł
już sam wychodzić. Stan jego zdrowia wciąż się pogarszał, mimo że leczył się w Czechach
w sanatorium oraz w szpitalu we Wrocławiu. Po powrocie ze szpitala już nie opuszczał łóżka.
Opiekowali się nim dr Nega z Wrocławia, urodzony na Poliwodzie, i Heehr z Opola. „Graf”
leżał tylko w łóżku i był bardzo niecierpliwy. Jego wybryki cierpliwie znosiła jego żona, codziennie wzywał ją do siebie po 1000 razy. Chorym „grafem” opiekowali się również jego dwaj
synowie, leśniczy Gläczter i Lipp, ogrodnik Parusel z Kobylna i kamerdyner Kasperczyk. Chory Franz Seraphin był coraz bardziej agresywny. Ks. Sebastian Kodron nalegał, żeby udzielić
mu sakramentów świętych. Syn „grafa” Herman przekonał ojca, który 5 tygodni przed śmiercią przyjął komunię św., a dwa dni przed zgonem sakrament namaszczenia chorych. Franz
Seraphin von Garnier zmarł w środę 20.07.1853 r. o godz. 14.00, miał 68 lat. W jego pogrzebie
brało udział wielu ludzi. Ks. proboszcz Sebastian Kodron w czasie mszy pogrzebowej wygłosił kazanie po niemiecku. W opinii kotorskiego księdza proboszcza zmarły „graf” Franz
Seraphin von Garnier był człowiekiem sprawiedliwym, który szanował Kościół. Zarządzał
turawskim majątkiem przez 15 lat – od 17.03.1838 r. do 20.07.1853 r.
Po śmierci „grafa” Franza Seraphina von Garnier, 20.07.1853 r. majątek turawski przejął
jego syn Constantin.
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„Graf ” Constantin Ernst Philipp von Garnier (Constantin I) urodził się 29.10.1808 r. w Goslau, był oficerem wojska. Swoją przyszłą żonę, Clarę z d. Rappold (ur.
29.09.1821 r.), sierotę z Bawarii, poznał w Poznaniu. Związek
małżeński zawarli 7.11.1841 r. i zamieszkali u krewnych generała
Grolmanna w Poznaniu. W czerwcu 1850 r. Constatin I został
przeniesiony z Poznania do Kolonii nad Renem. W małżeństwie
Constantina i Clary urodziło się pięcioro dzieci: Constantin
Franz Karl August ur. 27.10.1842 r. w Poznaniu, Turnelda ur.
30.10.1843 r., Herman ur. 2.07.1845 r. , zmarł 27.07.1845 r., Carl
Fritz August Julius Albert ur. 31.07.1847 r. w Poznaniu, Hans ur.
27.12.1850 r. (oficer huzarów, z pobudek honorowych popełnił samobójstwo85 26.06.1877 r.), Maks ur. 7.11.1856 r.
„Graf” Constantin von Garnier
w Turawie, zmarł 16.11.1857 r., Adele ur. 19.10.1859 r.
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
„Graf ” Constantin I von Garnier był w wojsku adiutantem, służył w brygadzie husarii, z wojska odszedł w stopniu majora. Za jego rządów w 1854 r. wylały wody Małej Panwi i zniszczyły doszczętnie most w Turawie. To on wprowadził zwyczaj
dzwonienia na Anioł Pański na zamku turawskim. Jego żona Clara von Rappold była wyznania ewangelickiego, a czyniła wiele dobrego dla kotorskiego kościoła, przychodziła na
niedzielne msze św. i wysyłała powóz po proboszcza, by zasiadał w niedziele z nimi do stołu86.
Kupiła wiele wyposażenia do kościoła w Kotorzu Wielkim. Podarowała m.in. czerwony świąteczny ornat, duży świąteczny dywan, brązowy koc do „grafskiego” oratorium, który sama
wyhaftowała. Synowie Constantina I byli wychowani w wierze katolickiej, zaś dziewczyny
w religii protestanckiej.
Po objęciu majątku turawskiego „graf” Constantin I von Garnier zabrał się za zarządzanie podległym mu majątkiem. Latem 1856 r. kazał wybudować w majątku w Kobylnie oborę dla krów. Pod koniec lata
1856 r. rozpoczął poszukiwania złoża rudy żelaza na terenie
swojej posiadłości. W tym celu wybudowano dwa szyby koło
cegielni (obecna „Rybaczówka”) i trzy koło Trzęsiny. Pobrano próbki, żeby można było stwierdzić w nich zawartość rudy żelaza. Pobrane próbki zbadał Carnall z Wrocławia.
Stwierdził, że złoża są dożyć dobre i nadają się do eksploatacji.
16.04. 1856 r., w czwartek po Wielkanocy, pierwszą komunię
przyjął najstarszy syn „grafa” Constantin. Kościół kotorski
został udekorowany drzewkami, kwiatami w doniczkach,
a na posadzce położono ładny dywan. Dla upamiętnienia
Clara von Garnier,
tego wydarzenia „graf” Constantin I von Garnier podarożona Constantina
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka) wał kotorskiemu kościołowi żyrandol o wartości 30 marek.
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Nie są znane do końca motywy takiego czynu. Był bardzo zakochany w dziewczynie z którą się zaręczył o czym napisał
bratu dzień przed samobójstwem.
http://www.kotorz.pl/rodzina_von_garnier.html (15.01.2011).
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16.11.1857 r. o godz. 6.00 zmarł najmłodszy syn „grafa” Maks, urodzony 7.11.1856 r. w Turawie. Pogrzeb zmarłego dziecka odbył się 29 listopada, zostało pogrzebane w kotorskim „grufcie” w obrządku katolickim.
Wiosną 1859 r. hrabina Clara Garnier zaprojektowała nowy park. Wkrótce zaczęto wykonywać prace, trzeba było wyrywać z korzeniami stare drzewa i krzewy i posadzić nowe.
Koszt wykonania parku wyniósł 887 marek. Po dwóch latach park był gotowy, nazwano go
„Parkiem Clary”.
W nocy 29/30.03.1861 r. na udar mózgu zmarł „graf” Constantin I von Garnier, wcześniej
nie chorował. Zmarł mając 53 lata. Pochowany został w kotorskim „grufcie” 2.04.1861 r. Kotorski proboszcz ks. Carl Kahl w czasie mszy pogrzebowej bardzo chwalił zmarłego „grafa”, który
troszczył się o swoich podanych i był hojny dla Kościoła. Dbał o porządek, jak widział okno
z uszkodzoną szybą, szedł do tego gospodarza i dawał mu pieniądze na nową szybę. Na własny
koszt malował domy, żeby wyglądały ładnie. Posadził drzewa na trasie Turawa – Kotórz Wielki.
Dbał o dzieci szkolne, którym na Boże Narodzenie wręczał „sztifty” – rysiki do pisania na tablicy, małe tablice, pierniki. Pomagał szkołom rocznie na kwotę 15 talarów. Gdy uczniowie zdawali
egzaminy, przychodził osobiście na wizytację do szkół, zawsze do Kotorza Wielkiego, ale również do Szczedrzyka, Ligoty Turawskiej, Zakrzowa Turawskiego. Wynagradzał najpilniejszych
uczniów.
Po śmierci Constantina I turawski majątek przejął jego najstarszy syn, dziewiętnastoletni
Constantin Franz Karl August von Garnier (Constantin II) – ur. 27.10.1842). Jednak do
1865 r. – osiągnięcia przez niego pełnoletniości – dwudziestu trzech lat, ustanowiono dwóch
kuratorów – hr. Edwarda Bethuzy-Huc z Bąkowa i hr. Hugona von Garnier z Biedrzychowitz.
30.09.1865 r. podczas kurateli nad małoletnim Constantinem II, zjazd krewnych rodziny
Garnier zmienił postanowienia o użyciu dochodów i odnośnie użytkowania lasów, zawarte w testamencie Anny
Barbary von Garnier87. Constantin II był uczestnikiem wojny
austriacko-pruskiej w 1866 r., oficerem 6 regimentu husarskiego. 27.10.1866 r. awansował do stopnia majora, następnego
dnia w tej intencji była odprawiona msza św. w kotorskim
kościele parafialnym, w podziękowaniu, że powrócił zdrowo
do domu, i z prośbą o dalsze wstawiennictwo88. Constantin II
był niestety słabego zdrowia. W czasie polowania na kaczki w połowie stycznia 1868 r. wpadł do wody i przeziębił się.
Coraz bardziej kaszlał, co doprowadziło do zapalenia krtani i
zapalenia płuc. Przybył lekarz Grabe z Kluczborka, później
doktor Valtolini i prof. Lebbert z Wrocławia. Nie byli w stanie
mu pomóc. Stan jego zdrowia wciąż się pogarszał i nie było
Karl von Garnier
już dla niego pomocy – umierał. Tylko on wierzył, że nie (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
umrze. Zmarł 12.06.1868 r. o godz. 1.30, mając zaledwie
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25 lat i 7 miesięcy. Pogrzebany został w „grufcie” 15 czerwca89. Historyk wrocławski Gustaw
Türk twierdzi, że zmarł na raka krtani. Constantin był gospodarzem bardzo aktywnym i pracowitym. To za jego władania urządzono w Turawie w 1867 r. prowizoryczną, tymczasową szkołę dla dzieci Turawy, Marszałek i Trzęsiny oraz uchwalono rozpoczęcie budowy szkoły
„z prawdziwego zdarzenia” w Turawie. Za jego panowania zaczęto w dobrach Garnierów
budować domy z cegły90. W tym czasie wydzierżawiono majątki w Bierdzanach, Ligocie
Turawskiej i Zakrzowie Turawskim. Zostały one wydzierżawione na 15 lat. Śmierć Constantina II zaskoczyła wszystkich, gdyż zapowiadał się na dobrego
gospodarza.
Po bezżennym i bezdzietnym Constantinie II panem
hrabią na Turawie został jego młodszy brat Karl Fritz
August Julius Albert von Garnier ur. 31.07.1847 r. w Posen
(Poznań). Również nad nim ustanowiono kuratelę, szwagra
hr. Maxa d’Haussonville i wuja hr. Edwarda Bethuzy-Huc.
Śmierć Constantina bardzo zaskoczyła o cztery lata młodszego brata Carla, który chciał piąć się w hierarchii wojskowej. Ukończył Ritterakademie in Legnitz – Akademię wojskową w Legnicy.
Brał udział w wojnie austriacko-pruskiej w 1866 r. i został wtedy
oficerem. Po osiągnięciu pełnoletniości w 1870 r. został mu przeHedwig von Garnier
kazany Majorat turawski. Zarządzał nim przez trzydzieści lat.
z d. Blumenthal
Walczył również w wojnie francusko-pruskiej w 1870–1871.
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
Został odznaczony Krzyżem Żelaznym za męstwo w bitwie
pod Orleanem. Gdy wrócił z wojny w 1871 r., został przez parafian i księdza owacyjnie powitany. Wkrótce zaręczył się z panną Hedwig Mathilde Anna Helene von Blumenthal ur.
19.12.1847 r. w Varzin (Warcin na Pomorzu)91. Zaręczyny odbyły się w Berlinie dn. 11.11.1871 r.,
gdzie panna Jadwiga przebywała z dwiema siostrami i matką na dworze cesarskim. Ich ślub
odbył się również w Berlinie 30.04.1872. Atrakcją kulinarną przyjęcia weselnego był sztuczny
wodospad z zamrożonymi pstrągami. Młoda hrabina z pomorskich junkrów była wyznania
protestanckiego. Zadbała przede wszystkim o upiększenie pałacu z jego otoczeniem, a także o przyzwoity wygląd wiosek gminy92. Nowożeńcy do Turawy przybyli 1 maja93. Za czasów Karla
bardzo dużo budowano nie tylko w majątku turawskim, ale także w okolicznych wsiach. Wybudował w turawskim dworze: oborę – rozebraną dopiero w 2009 r., chlewnię, stajnię dla
koni roboczych, budynek administracyjny (tzw. Rentamt), dziś dom mieszkalny na północ
od pałacu. Przebudował również stary drewniany zamek i dobudował nowe, zachodnie
skrzydło na mieszkania dla kadry urzędniczej i to był tzw. długi Beamtenhaus94. Także we
wszystkich swoich majątkach stawiał murowane budynki gospodarcze i mieszkalne, w Bierdzanach i na Poliwodzie pałacyki. Karl przeprowadzał wiele inwestycji ponad stan. Majątek
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turawski przynosił bardzo małe dochody, bardzo często zaciągano kredyty. Za namową jego żony Hedwig z d. von Blumental rozbudowano pałac turawski – zlikwidowany został
przejazd w łączniku obu skrzydeł. Stary park o pow. 17 ha
zyskał nowe oblicze. W 1879 r. na końcu parku wybudowano nową kaplicę cmentarną – „Gruft” na tzw. „Łysej Górze”,
gdzie poprzednio zakopywano padnięte bydło. W 1894 r. wybudował murowaną kaplicę nad kryptą w Kotorzu Wielkim.
Likwidacji uległy huty, które przynosiły straty i nie były w stanie konkurować z nowoczesnymi zakładami. Na miejscu turawskiej huty powstał tartak. W małżeństwie Karla i Hedwig
5.07.1873 r. przyszła na świat Frida Hedwig Klara Mathilde95 ZoKarl von Garnier
stała 31 lipca ochrzczona przez pastora ewangelickiego Bau(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
manna z Heinrichsfelde (Grabie), gdyż jej matka była wyznania
protestanckiego. W roku następnym urodził się 25.11.1874 r. Hubertus Karl Konstantin Adalbert
(ochrzczony 25.01.1875 r.), 11.09.1879 r. Karl Max Bernhard Hermann Franz Xaver, 3.04.1881 r.
Eberhard Karl Konrad Hermann Erdmann.
Gdy Frida miała cztery lata, w czasie wyjazdu z rodzicami
do uzdrowiska w Polanicy Zdroju wypadła z pociągu wprost
do Nysy Kłodzkiej. Winien był jej ojciec, gdyż wziął córeczkę
na ręce, aby jej pokazać pasące się na łące po drugiej stronie
rzeki konie i źrebięta. Gdy tak stali oparci o boczne drzwi wagonu, te otworzyły się na zewnątrz i Frida wypadła z rąk hrabiego. Wypadek zakończył się szczęśliwie, gdyż zatrzymała się
na wierzbie rosnącej przy brzegu rzeki. Wystraszoną śmiertelnie dziewczynkę znalazł chwilę później tzw. obchodowy
kolei. Wziął ją na ręce i zaniósł do zatrzymanego pociągu.
Na pamiątkę tego wydarzenia zasadzono później w turawskim
parku krzew wierzby96. Hrabia Karl był wielkim miłośnikiem
lasu, kochał jego ciszę, był zapalonym myśliwym. W 1881 r.
Frida von Garnier
na Śląsku była powódź, wtedy w ramach zwalczania bezrobocia (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
za fundusze Prezydium Prowincji Śląskiej
wybudowano utwardzoną drogę z Turawy
do Bierdzan – tzw. Szlakówkę. Frida założyła
w Turawie pierwsze przedszkole. W marcu
1895 r. odbyły się jej zaręczyny z kuzynem
Konstantym d’Haussonsville, rok później
9.06.1896 r. ich wesele w Turawie. Ślub odbył
się w kaplicy pałacowej97.
„Dreieck” (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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Duży zysk majątkowi turawskiemu przynosiło zastosowanie sztucznych nawozów.
Jesienią 1897 r. Hrabia Carl, wysoki, przez
wszystkich lubiany, potężnej budowy mężczyzna, w czasie polowania na jelenie doznał
w okolicach „Dreiecku”, tj. rozwidlenia drogi
szlakówki w lewo do Bierdzan w prawo do
Ligoty, 2 km za Prawołsowem, udaru mózgu98.
Ostatnie miesiące życia spędził na wózku inwalidzkim i w łóżku. Zmarł 22.10.1898 r. w wieku
Tablica grobowa Karla von Garnier,
51 lat, podobnie jak ojciec na udar mózgu.
Krótko przed nim, w sierpniu tegoż roku, obecnie znajduje się przed kotorskim „gruftem”
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
zmarł „Ołber” (nadleśniczy) Carl Nerlich.
Fakt ten przed hrabią zatajono, by go nie stresować, ponieważ w pałacu utarło się oparte na
faktach przekonanie, że turawscy hrabiowie umierali każdorazowo krótko po śmierci swojego
„Ołbra”, co i tym razem się stało99. Na ceremonii pogrzebowej Karla von Garnier zebrała
się liczna liczba gości i członków rodziny100. Dwa lata przed śmiercią za namową żony Hedwig przeszedł na protestantyzm, dlatego też nie mógł spocząć w wybudowanej przez siebie
w 1879 r. katolickiej kaplicy cmentarnej – Grufcie. Został pochowany w mogile na zewnątrz
kaplicy101. „Graf” prawie zawsze brał udział w posiedzeniach rady parafialnej, chociaż nie
należał do Kościoła katolickiego. Najstarszego syna Hubertusa kazał po katolicku ochrzcić,
zaś na Wielkanoc przynosił pokarmy do poświęcenia w kotorskim kościele102.
Opis majątku turawskiego przedstawił Felix Triest w 1864 r. w publikacji Topographisches
Handbuch von Oberschlesien. Przedstawiam tłumaczenie najważniejszych fragmentów dotyczących majoratu turawskiego:
Należy 33791 mórg do majątku, w tym 6456 mórg pola, 762 mórg łąk, 295 mórg pastwisk, 96
mórg podwórka i ogrodów, 472 mórg stawów i terenów bez uprawy, 25710 mórg lasów i 9 wsi.
Majątek graniczy od północy z polami wsi Węgry, z terytoriami lasów królewskich Węgier
(Wengern) i Jełowy (Jellowa), polami wsi Jełowa, lasami ze wsi Laskowice (Laskowiczer). Na
wschodzie z Szumiradzkim (Sausenbergr), Radawskim (Radaner), Zębowickim (Zembowiczer)
lasem, na południu z polami wsi Biestrzynnik (Biestrzinnik), Szczedrzyk (Sczedrzik) i terenami
lasów królewskich Krasiejowa (Krascheow), Dębia (Dembio) i Grudzic (Grudczütz), na zachodzie z miejscowością Zawada, która posiada kształt klina. Wygląd całego majątku turawskiego
ma kształt gruszki, którego szypułka zaczyna się w Zawadzie, a kończy się przy powiecie oleskim.
Dominium turawskie dzieli się na: Turawę, Wielki i Mały Kotórz z Trzęsiną, Bierdzany, Ligotę
Turawską, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Kobylno, które tworzą cztery kompleksy – folwarki: Turawa, Bierdzany, Zakrzów Turawski, Kobylno. Wszystkie wspomniane dobra z wyjątkiem
Kobylna zostały zakupione w 1712 r. przez Martina von Löwencron od barona von Blankowsky.
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Spadkobiercą po Martinie von Löwencron był jego syn Antoni (Anton) von Löwencron, który
ożenił się w 1746 r. z Anną Barbarą von Garnier, córką Petera von Garnier, właściciela dóbr
Lubliniec (Lublinitz), Rusinowice (Pruschinowitz), Kochanowice (Kochanowitz). Po śmierci
Antoniego von Löwencron wdowa wyszła za mąż za grafa von Gaschin. Po jego śmierci została jedyną spadkobierczynią majątku, do którego w 1779 r. został dołączony majątek Kobylno,
przez kupno od Franza von Blacha z Tułów (Thule). Ponieważ wszystkie dzieci z obu małżeństw zmarły, Anna Barbara sporządziła testament 15.05.1794 r., został on zatwierdzony
7.04.1804 r. – z dóbr turawskich utworzono fideikomis. Właścicielem majoratu został jej bratanek Franz Xaver von Garnier, jego następcą w 1838 r. został jego starszy syn graf Franz Seraphin
von Garnier (on i jego następcy otrzymali tytuł hrabiego), w 1853 r właścicielem turawskiego
majoratu został jego najstarszy syn, hrabia Constantin von Garnier, obecnym właścicielem jest
jego nieletni syn o tym samym imieniu.
Przez majorat przechodzą różne drogi, jednak najważniejsza jest Opole – Olesno (Oppeln –
Rosenberger), prowadząca przez Bierdzany. Rzeka Mała Panew płynie przez pola dominium,
przez wieś Turawa z południowego wschodu na północny zachód od strony Szczedrzyka (Sczedrziker) po Węgry (Wengerner). Na tej rzece na granicy ze Szczedrzykiem wykonano tamę, która rozdzielała wodę na dwa kanały, ten zachodni prowadzi wodę do huty i młyna, zaś wschodni
służy do napędzania młynów w Turawie i w Trzęsinie.
Cały majorat turawski należy do parafii w Kotorzu Wielkim, względnie do ligockiej lokalii,
tylko Kobylno do Jełowy (Jellowa), zaś Dylaki (Dylloken) do Szczedrzyka.
Rejon leśny Turawa ma powierzchnię 25710 mórg, dzieli się na trzy duże części. Pierwsza
na zachód od Biestrzynnika (Biestrzinnik) zawiera wiele wrzosowisk, gleby piaszczyste, w zagłębieniach grzęzawiska. Druga na wschód od tego to liściasty,
czarny las i większe połacie olchy na niższych stanowiskach.
Trzecia część położona na wschód, na wyższych stanowiskach,
przyłączona do drugiej części. Rosną same sosny, ale ziemia jest
z łagodną domieszką gliny. Serwituty leśne nie są całkowicie
zlikwidowane103. (tłum. A. Kupka)
Po śmierci Karla von Garnier spadkobiercą dóbr turawskich został najstarszy jego syn Hubertus Karl Konstantin
Adalbert. Urodził się 25.11.1874 r. jako drugie dziecko w rodzinie. Został ochrzczony 18.04.1875 r. w kaplicy pałacowej.
Nadano mu imię patrona myśliwych – Hubertus, gdyż był
synem zapalonego myśliwego i urodził się w listopadzie104.
W wieku dwunastu lat został uczniem gimnazjum w Turawie. Jeszcze jako młody człowiek znalazł się pod opieką maHubertus von Garnier
jora von Nissela w miejscowości Wohlan, a później u pani (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864.
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Schneider w Harrach, gdzie ciężko zachorował na reumatyzm, a w konsekwencji na zapalenie mięśnia sercowego105. W miejscu po jednym z czterech byłych, zaniedbanych stawów
przy drodze, późniejszej „szlakówce” pod Bierdzanami, wybudował nowy, piękny staw i dał
mu nazwę Hubertus. Do końca II wojny światowej w stawie tym prowadzona była hodowla karpia106.
Majątek turawski przynosił bardzo małe dochody, a nawet straty. Młody gospodarz
Hubertus von Garnier znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Od przyjaciół pożyczył pieniądze, by móc spłacić najważniejsze zobowiązania. Następnie przystąpił do reorganizacji
majątku. Po wielomiesięcznych zmaganiach w pracy w gospodarstwie postanowił odpocząć na południu Europy.
Wypoczynek zakończył w Rzymie. Tam poznał piękną,
pogodną szesnastoletnią dziewczynę – Annemarie von Kulmitz (Culminitz) von Saarau ur. 22.02.1883 r. z pomorskich
junkrów. Jak się później okazało, została ona jego pierwszą żona. Po zaręczynach i trwającym rok narzeczeństwie,
21.07.1900 r. odbył się w Berlinie ich ślub. W Turawie zostali
powitani 22 lipca przez przedstawicieli związków szkolnych.
Wieczorem były sztuczne ognie107. Rok później, 15.06.1901 r.
urodził się pierworodny syn – Hubertus Karl Eugen Xaver
Annemarie von Kulmitz
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka) Constantin Heinrich Wilhelm Ludwig – nazywany potocznie Bob108. W kolejnym roku – 7.09.1902 urodził się drugi
syn Hans-Peter Carl-Adolf Eberhard Friedrich Wilhelm Artur Theodor Egon. W 1904 r.
urodziła się im córka Erika, zaś w 24.09.1906
syn Detlev Peter Fritz Ludwig Robert Theodor
Erick Gerhard Johannes. Jeszcze w 1899 r. przed
ślubem Hubertus von Garnier wraz z przyszłą
żoną Annemarii von Kulmitz zdecydowali,
że zmodernizują pałac. Koszt remontu był
ogromny, gdyż wynosił ok. 700000 marek.
Hubertusa wsparł finansowo przyszły teść,
„Wycug“ Hedwig von Garnier
który również zajął się nowym wewnętrz(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
nym wystrojem budowli. Pałac turawski został całkowicie odnowiony. Obok pałacu na terenie obecnego Nadleśnictwa zbudowano tzw.
Villę – wycug109 dla wdowy Hedwig von Garnier. Pierwsze trzy lata małżeństwa von Garnierów były bardzo szczęśliwe. Jednak w czasie wyjazdu całej rodziny w kwietniu 1903 r. nastąpił
nagły nawrót zimy, spadło około 1 m śniegu. Po czasie nastąpił nagły skok temperatury
i śnieg zaczął się topić. Hubertus powracając do Turawy, nie spodziewał się, że żywioł mógł
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dokonać takich spustoszeń. Woda zalała ogromne połacie turawskich ziem. Wiele osób walczyło z napierającą wodą, układając worki z piaskiem. Hubertus kontrolował konno brzegi
Małej Panwi, a jego koniowi woda sięgała po szyję110. W wyniku powodzi wiele okolicznych mostów, a także zapory na Małej Panwi, uległo zniszczeniu. Straty w rolnictwie i budownictwie wyniosły 150 000–200 000 ówczesnych marek. W lasach pod ciężarem śniegu
połamały się drzewa. Jak Hubertus napisał w swoim pamiętniku, połamanych było 150 tys. m³
drzew, tyle, ile wycina się ich w ciągu 10 lat111. Setki pracowników leśnych przez wiele miesięcy pracowało przy wycince uszkodzonego drewna. Dzięki pierwszemu odcinkowi kolejki wąskotorowej zbudowanej w latach 1901–1902
od stacji kolejowej w Kotorzu Małym do
„Dreiecka”, z odgałęzieniem w Turawie do
tartaku, można było przystąpić do prac porządkowych w lesie. Kolejkę tę zbudowano za
namową „Ołbra” – nadleśniczego Stillera. Ten
pierwszy odcinek kolejki „Waldbahntki”, który
miał 12 km, uratował, jak napisał hrabia Hubertus w swoich pamiętnikach, Turawę od
Turawska kolejka wąskotorowa
bankructwa w 1903 r. Tylko dzięki kolejce
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
leśnej można było wielkim nakładem pracy
drzewa te uprzątnąć i dowieźć do stacji kolejowej w Kotorzu112. Drewno sprzedawano
na potrzeby budownictwa, lecz głównie jako
stemple do kopalń. Dzięki sprzedaży drewna
poprawiła się sytuacja materialna turawskich
Garnierów. Na tym nie zakończyły się jednak
nieszczęścia. Wskutek podpalenia spaliło się
doszczętnie osiemdziesiąt budynków Kotorza Małego. Hubertus von Garnier wystąpił
do samego cesarza o pomoc. Cesarz ofiarował 40000 marek na odbudowę wsi. Garnier
ofiarował pogorzelcom drewno budowlane
oraz cegłę. Za pomoc pogorzelcom Hubertus
otrzymał z rąk cesarza Order Orła 4 klasy,
ceremonia wręczenia odbyła się w Mosznej113. Hrabia bardzo dbał o swoje włości,
aby zminimalizować w przyszłości straty na
zalewowych obszarach między Kucharami
a Turawą, zostały założone na obszarze 600
Hubertus von Garnier
ze swoim myśliwskim trofeum
morgów stawy hodowlane. Stawy te w okresie
110
111
112
113

W. Świerc, Jak z osady folwarcznej …, s. 49–51.
A. Kupka, Historia Turawy…, s. 13.
A. Kupka, O Waldbahnce – kolejce leśnej wąskotorowej – dobrach turawskich, [w:] „Fala” 2/2004, s. 11.
W. Świerc, Jak z osady folwarcznej …, s. 52.
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późniejszym przynosiły dochód 25000 marek. Na północnym skraju Turawy, w północnej części
Rosochy Hubertus założył Annemariepark – park z hodowlą danieli. Przystąpił również do
modernizacji swojego majątku, nie tylko w Turawie, ale również na podległych folwarkach. W tym
czasie zmodernizowano młyny, cegielnie oraz tartak. W Kobylnie prowadzono hodowlę
koni. Hubertus von Garnier uporządkowawszy sprawy gospodarcze poświęcił się ulubionemu
zajęciu – polowaniu na dzikie zwierzęta leśne. Należał do czołowych myśliwych na Górnym
Śląsku, w ciągu jednego sezonu upolował nawet 3000 sztuk zwierzyny. Dzięki licznym kontaktom towarzyskim udzielał się politycznie i społecznie114. Coraz mniej czasu poświęcał żonie Annemarie. Najprawdopodobniej stale pogarszające się zdrowie zmuszało ją do wyjazdów
do miejsc uzdrowiskowych w południowej Europie. Często przebywała w kurortach nadmorskich
lub górskich. Pod koniec 1913 r. małżonkowie von Garnier postanowili rozwieść się z inicjaty-

Wesele Hrabiego Hubertusa von Garnier z Hrabiną Heleną von Bethusy Huc w Bąkowie

wy Annemarie. Dwaj starsi synowie: Hubertus (Bob)
i Hans-Peter pozostali przy Hubertusie, dwójką młodszego rodzeństwa: Eriką i Detlevem, zaopiekowała się siostra Annemarie. Starszymi synami Hubertusa tak naprawdę opiekowała się babcia Hedwig von Garnier, zajmowała
się również prowadzeniem gospodarstwa domowego. Gdy
wybuchła pierwsza wojna światowa, Hubertus von Garnier
został powołany do wojska do Wrocławia. Został dowódcą
stusześćdziesięcioosobowego oddziału złożonego z śląskiej
szlachty. Walczył na froncie rosyjskim, prowadził zwiady.
Jego żołnierze weszli 200 km w głąb Rosji pod Petrikau
(Piotrków). Walczył w okolicy Kłobucka (Klobutzko) koło
114

Tamże, s. 54.
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Emblemat Hubertusa von Garnier
(skan udostępnił
Mariusz Halupczok)

Częstochowy. Wypełnił wszystkie rozkazy Ludendorfa. Następnie walczył we Francji, gdzie objął dowództwo I szwadronu. Później z tym oddziałem walczył na terenie Polski. Walczył
również w Besarabii koło Chocimia, skąd został przeniesiony
do Wrocławia, gdzie został zastępcą generalnego komendanta. W 1916 r. został oficerem sztabowym przy oddziałach
austriacko-węgierskich, ze wszystkich zadań wywiązywał się
znakomicie. Był wielokrotnie wyróżniany, np. Krzyżem Żelaznym I i II klasy oraz austriacko-węgierskim krzyżem zasług.
„Graf ” Hubertus Garnier szczęśliwie powrócił z wojny.
W czasie I wojny światowej turawskim majątkiem opiekował
się znakomicie jego brat Eberhard. Rok później, 15.08.1919 r.
Hubertus ożenił się z dalszą kuzynką, hrabiną Helene Emmy
Klarą Elisabeth Bethusy-Huc, ur. 19.07.1889 r. w Albrechtsdorf115. W małżeństwie tym urodziła się dwójka
dzieci – w 08.06.1920 r. Karl-Heinrich Hubertus Edo TheoŻona Hubertusa Helene z dziećmi
dor Roger, a w 09.01.1923 r. – Renate Marie Hedwig Astrid
Karlem-Heinrichem i Reną
Erika Felicitas.
Majątek Hubertusa, był bardzo duży, w latach 20. XX w. wynosił 33388 mórg:
- 26500 mórg lasów
- 620 mórg stawów
- 6268 mórg gruntów ornych, łąk i pastwisk.
Roczna produkcja karpi jednorocznych wynosiła 120 000 sztuk. Hodowano również
pstrągi. Wśród inwentarza można było wyliczyć 485 sztuk bydła rogatego, 236 świń, 223
owce, 93 konie robocze, 8 koni do powozu. Majątek był już zelektryfikowany. Na utrzymanie i remonty przeznaczano rocznie 40 000 marek116.
20 marca odbył się na Śląsku plebiscyt, mający zadecydować o przynależności państwowej. W tej kwestii Hubertus von Garnier reprezentował stronę niemiecką, zbieżną ze stroną
angielską. Rozjemcy angielscy pod przewodnictwem gen. Hennekera zakwaterowani byli
w pałacu Garnierów w Turawie. Sytuacja na Śląsku była bardzo napięta. Linia frontu pomiędzy oddziałami polskimi a niemieckimi dotarła do dóbr turawskich. Do pomocy Hubertus
von Garnier sprowadził swojego byłego adiutanta, zręcznego polityka i taktyka, barona
Ernesta Duranta. Na terenie dotkniętym działaniami powstańczymi dochodziło z obu stron
do licznych aktów przemocy, również na ludności cywilnej, dlatego też Hubertus von Garnier popierał powołanie Krajowego Związku Obrony. Była to grupa zbrojna podporządkowana formacjom wojskowym, finansowana przez dobrowolne składki właścicieli ziemskich.
Do kierownictwa tego związku należeli bracia Hubertusa. Prowadził rozmowy z Komisją
Rozjemczą, która miała na celu zakończenie walk powstańczych. W Gogolinie w nieprzyjacielskich okopach, prowadził negocjacje, zakończone porozumieniem zwaśnionych stron117.
Walczące strony w czerwcu 1921 r. podpisały rozejm.
Rodzicami Helen Bethusy-Huc byli: Heinrich Ernst Eduard Friedrich Philipp ur. 25.05.1861 r. i Maria Klara Wilhelmine
von Watzdorf ur. 19.05.1866 r. http://www.geneall.net/W/per_page.php?id=1745059 (9.01.2011).
116
Archiwum Państwowe w Opolu, nr zespołu 157, sygn. 2, s. 36, 38.
117
W. Świerc, Jak z osady folwarcznej …, s. 57–58.
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26.05.1922 r. zmarła matka Hubertusa
Hedwig von Garnier. W tym czasie na skutek szalejącej inflacji Hubertus von Garnier
miał problemy finansowe. Nie wypłacał
w terminie poborów swoim pracownikom,
co zakończyło się strajkiem pracowników
administracji leśnej. W tym samym czasie
napadnięto na niego na moście w Zawadzie, gdy przewoził pieniądze w skrzyniach.
Oczywiście sprawców napadu nie odnaleziono.
Tablica grobowa Hedwig von Garnier
Hubertus popierał politykę rządu, który chciał
z d. Blumenthal, obecnie znajduje się
przed kotorskim „gruftem”
zatrzymać inflację organizując zastępcze środ(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ki płatnicze w postaci np. produktów rolnych.
Jednak nie popierał importowania taniego drewna z Rosji Radzieckiej, gdyż lasy zaczęły przynosić
znaczny deficyt, przez co majątek turawski popadał w ruinę. Ratunkiem dla dóbr turawskich była
sprzedaż ziem pod budowę Jeziora Turawskiego.
Huberus von Garnier czuł się odpowiedzialny za swoją rodzinę. Przez całe życie pomagał swojemu bratu Karlowi. Gdy Karl dorósł, przysparzał wielu zmartwień swemu bratu
Hubertusowi, roztrwonił spadek, który otrzymał po ojcu. W 1911 r wyjechał do Argentyny.
Hubertus zakupił mu w Argentynie farmę o powierzchni 40000 mórg, stado krów i kilka koni.
Pomoc ta okazała się fiaskiem. Następnie
załatwił mu posadę maklera we Wrocławiu,
gdy działalność ta okazała się nieopłacalna,
zakupił mu niewielki majątek w Jaśkowicach
koło Pruszkowa118. W „Oppelner Kreisblatt
…” podano informację, że 25.12.1920 r. Karl
von Garnier, porucznik pozasłużbowy, został
zarządcą obszaru dworskiego dla dobra Jaśkowice119. Najprawdopodobniej i ta pomoc
Herb rodziny Garnier obecnie znajdujący się
okazała się fiaskiem, gdyż Karl Max Bernhard
w Kotorzu Wielkim
Hermann Franz Xaver von Garnier zmarł
(zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
w Ellgut-Turawa 28.10.1936 r., jako leśniczy120. Hubertus pomagał również swojemu drugiemu bratu Eberhardowi, który nie zawarł
związku małżeńskiego. Załatwił mu stanowisko prezydenta izby gospodarczej, które piastował aż do swej śmierci. Eberhard Karl Konrad Hermann Erdmann zmarł w Berlinie
– Charlottenburg 31.12.1939 r. 121
Tamże, s. 55, 60.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy”, nr 51 Opole 15.12.1920 r. s. 438.
120
Karl Garnier ożenił się z Charlotte Elfriede Marhą Sorge ur. 14.10.1895 r. W związku tym urodziła się piątka dzieci:
23.12.1915 r. – Hans-Carl Heinrich Huberus Eberhard Gerd Julius, 07.11.1916 r. – Erika Hedwig Freda Helene Barbara,
27.08.1918 – Gerda Marie Ilse Margarethe, 21.05.1921 r. – Hubertus Wilhelm, 14.10.1923 r. – Sigrid Erika Marie Olga
Huberta Getrud Hertha, http://www.geneall.net/D/per_page.php?id=1774553, (15.01.2011).
121
http://www.geneall.net/D/per_page.php?id=1774548 (15.01.2011).
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Życie towarzyskie Hubertusa von Garnier było bardzo bogate. Miał kontakty z panującą rodziną cesarską. Brał udział
w polowaniach z udziałem panującego cesarza Wilhelma II
w lasach wokół Mosznej. W okresie międzywojennym spotykał się z ostatnim królem Saksonii122, który posiadał swoje
dobra pod Dobrodzieniem. Od tej pory Fryderyk August III
Saski chętnie odwiedzał Garnierów w Turawie. Hubertus był
nim zauroczony, lubił z nim dyskutować, uważał go za „najmniej królewskiego monarchę”, czyli człowieka przystępnego,
Pieczęć biblioteki rodzinnej
nie zmanierowanego.
Garnierów (skan udostępnił
Hubertus von Garnier często zwracał się do władz
Mariusz Halupczok)
zwierzchnich, łącznie z Berlinem, apelując o pomoc w rozwoju terenów wschodnich Niemiec. Zwracał uwagę na niszczenie lasów, które ucierpiały podobnie jako rolnictwo śląskie. Doceniał ideę pomocy – Osthilfe, organizowaną przez władze
zwierzchnie, jednakże krytykował znaczne marnotrawstwo środków i zbyt dużą biurokrację. Szczególnie ostro występował przeciwko Bank für Industrie-Obligationen (Bafio).
Zwrócił na to uwagę w liście z marca 1933 r. do ministra Rzeszy Neuhausa123. Hubertus von
Garnier szczególnie obawiał się narodowego socjalizmu. W 1932 r. napisał, że Niemcy stoją
przed rewolucją, która zmieni to państwo124.
Hubertus von Garnier był dojrzałym politykiem, dwukrotnie deputowanym do Landtagu w latach 1925–1928 i 1928–1932 z ramienia Deutschnationale Volkspartei (DNVP) –
Narodowowej Niemieckiej Partii Ludowej125. Jednak wpływ partii narodowosocjalistycznej
– NSDAP stał się coraz większy. Dlatego też Hubertus von Garnier zrezygnował ze wszystkich
funkcji politycznych. Poświęcił się pracy we własnym gospodarstwie i w Związku Posiadaczy
Zasobów Leśnych i Gruntowych. Był również założycielem Rady Wschodu, w której działali znaczący ludzie Górnego Śląska126. Gdy Hitler objął władzę w Niemczech, na wniosek
Hubertusa odbyło się spotkanie Rady Wschodu. Po spotkaniu tym radę rozwiązano, gdyż
nie wyobrażano sobie współpracy z nowym faszystowskim rządem. Po spotkaniu z radą
Hubertus spotkał się z Hitlerem i przedstawił mu problem regulacji Odry i budowy Jeziora
Turawskiego. Hitler zainteresował się problemem żeglugi na Odrze i obiecał realizację prac
związanych z budową jeziora. W czasie tego historycznego spotkania Führer zaproponował
Hubertusowi wstąpienie do partii faszystowskiej, lecz ten stanowczo odmówił.
Wkrótce przybyła komisja z Opola i rozpoczęto budowę Jeziora Turawskiego. Hubertus
sprzedał część swoich ziem pod budowę jeziora oraz nowych gospodarstw dla przesiedloKról Fryderyk August III Saski panował w latach 1904–1918.
Archiwum Państwowe w Opolu, nr zespołu 157, sygn. 1, s. 66–70.
124
Tamże.
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Narodowo Niemiecka Partia Ludowa ( Deutschnationale Volkspartei – DNVP) – partia nacjonalistyczno-konserwatywna
działająca w Niemczech w czasach Republik Weimarskiej. Partia ta była wrogo ustosunkowana wobec konstytucji weimarskiej i większość czasu spędziła w opozycji wobec innych sił politycznych (poza pewnymi epizodycznymi koalicjami). Popierana była głównie przez bogatych właścicieli ziemskich i przemysłowców. Opowiadała się za monarchią i sprzeciwiała
się postanowieniom traktatu. Współpracowała z NSDAP, co w końcu zaowocowało tym, że duża część jej członków przeszła
do tej drugiej partii. Pozostali w niej głównie przedstawiciele klasy średniej i arystokracji w odróżnieniu od „robotniczej”
NSDAP. Partia po nieudanej koalicji z Hitlerem sama się rozwiązała niedługo przed tym, jak zdelegalizowano wszystkie
partie oprócz narodowych socjalistów. http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowo_Niemiecka_Partia_Ludowa (11.01.2011).
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Dokument z 30.09.1931 r.
informujący o ogromnych
problemach finansowych
Hubertusa von Garnier (skan
udostępnił Waldemar Kampa)

nych rolników w Zakrzowie i Ligocie Turawskiej – za 4000
morgów ziemi otrzymał 1.63 mln marek. Zlikwidował stadninę koni w Kobylnie, bo tam również udali się przesiedleńcy.
Budowa Jeziora Turawskiego była ratunkiem dla Garnierów.
Majątek turawski był poważnie zadłużony, w latach 30. XX
w. zarządzał nim urząd powierniczy127. Najprawdopodobniej
Informacja prasowa
sprzedaż części majątku pod budowę jeziora uchroniła Gar- o śmierci Detleva von Garnier
nierów przed bankructwem.
Najstarszy syn Hubertusa Bobi, po dziewięcioletniej przerwie, 1.10.1943 r. zaczął znów
zarządzać lasami, tartakiem i wydzierżawionym rybołówstwem na Jeziorze Turawskim. Majątek turawski przestał być fideikomisem, został przekształcony majątek leśny (Waldgrund),
od 28.06.1941 r. został gospodarstwem rodzinnym128. Hubertus był świetnym gospodarzem,
bardzo dbał o swoje dobra. W okresie II wojny światowej pomagał mu syn Bobi. W czasie wojny dwaj synowie Hubertusa ponieśli śmierć. W 1941 r. zginął 21-letni syn Karl-Heinz, zaś
trzy lata później zginął 31-letni Detlev. Hubertus, by ukoić swój smutek, spędzał wiele czasu
na polowaniach. Nieuchronnie zbliżał się koniec wojny. Do granic Opolszczyzny zbliżali się
Rosjanie. W styczniu 1945 r. Hubertus von Garnier urządził
ostatnie wielkie polowanie. 18.01.1945 r. Garnierzy opuścili
majątek turawski, do którego już nigdy nie powrócili.
Hubertus von Garnier był zagorzałym myśliwym. Plasował
się na pierwszym miejscu w Niemczech wśród myśliwych
strzelających z broni śrutowej, łącznie we wszystkich polowaniach zajmował trzecie miejsce w kraju. W rekordowym
1911 r. upolował 5600 sztuk zwierzyny łownej. Jednego dnia
upolował śrutem 242 kuropatwy, innego dnia 240 zajęcy.
Hubertus von Garnier wraz z żoną – zdjęcie wykonano
w okresie powojennym (skan udostępnił Alfred Kupka)
127
128

Kotorska kronika parafialna.
G Türk, dz. cyt., s. 31.
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Średnio w ciągu sezonu ustrzelał około 3000 sztuk zwierzyny.
W swoich pamiętnikach Hubertus napisał, że w ciągu całego
życia upolował śrutem: 1 wydrę, 26000 bażantów, 9000 kuropatw, 300 kaczek, 23000 zajęcy, 9000 królików, 200 cietrzewi,
35 głuszców, 200 słonek. Z broni kulowej upolował: 1 łosia,
600 jeleni, w tym 292 byki, 175 danieli, 70 dzików, 70 kozic
górskich, 1197 kozłów sarny. Lubił podróżować z ulubionym lokajem i szoferem o nazwisku Baway, samochodem
kabrioletem marki BMW129.
Dzieci z pierwszego małżeństwa Hubertusa i Anemarie
von Garnier:
- Hubertus Karl Eugen Xaver Constantin Heinrich Wilhelm
Ludwig von Garnier – nazywany potocznie Bob, ożenił się
z Elisabeth Freiin von Brandenstein ur. 26.12.1906 r. w Berlinie.
W związku tym urodziła się dwójka dzieci: 28.09.1941 r. Freda
Bobi – najstarszy syn
Carola Annemarie Helene i rok później 18.10.1942 r. HuberHubertusa von Garnier
tus Gebhard Wolf-Jürgen Constantin.
- Hans-Peter Carl-Adolf Eberhard Friedrich
Wilhelm Artur Theodor Egon von Garnier ożenił się
z Charlotte Idą Streck ur. 9.12.1932 r. w Gerstungen.
W związku tym urodziła się trójka dzieci: 9.12.1932 r.
Erika, 9.09.1937 r. Peter, 1938 r. Astrid.
- Detlev Peter Fritz Ludwig Robert Theodor Erick
Gerhard Johannes von Garnier ożenił się z Brigitte
von Raumer ur. 16.04.1913 r. Detlev poniósł śmierć
27.06.1944 r., pochowany w przydrożnym grobie130.
- Erika von Garnier ur. 1904 r. poślubiła Hansa
Ulricha von Katze. Uległa śmiertelnemu wypadkowi
w swoim mieszkaniu w Berlinie.
Dzieci z drugiego małżeństwa Hubertusa i Helene
von Garnier:
- Karl-Heinrich (Henz, Heini) Hubertus Edo
Theodor Roger ur. 8.06.1920 r. poniósł śmierć
23.09.1941 r. pod Połtawą (Ukraina). W WehrGrób Hubertusa von Garnier
machcie miał stopień kaprala.
129
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A. Kupka, O naszych rołbsikach – kłusownikach i ich przeciwnikach, [w:] „Fala” 1/2005, s. 14.
„Graf” Detlev von Garnier ukończył studia prawnicze na uniwersytetach w Monachium, Bonn, Berlinie, jako prawnik
pracował we Wrocławiu. Szkolenie wojskowe odbył w 452 Pułku Piechoty, gdzie został awansowany do stopnia sierżanta. Brał udział w kampanii francuskiej, został awansowany na stopień oficerski. Latem 1941 r. uczestniczył w kampanii rosyjskiej, brał udział w walkach w rejonie Białegostoku, Mińska, Kijowie i Briańsk – Wiaźmia. W czasie ciężkich
walk, walcząc w 134 Dywizji Piechoty, wykazał się odwagą i został odznaczony Krzyżem Rycerskim i awansowany
jako dowódca batalionu piechoty do stopnia kapitana. Walczył w jednostce I./GR 439. W czasie walk latem 1944 r. między Berezyną i Prypecią został ciężko ranny. Zmarł 27.06.1944 r., został pogrzebany przy drodze Bobrujsk – Rogaczew.
http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Infanterie/Heer-Startseite.htm (9.01.2011).
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- Renate Marie Hedwig Astrid Erika Felicitas wyszła za mąż za Bernharda Ahlemanna ur.
1.03.1915 r.
- Hubertus Karl Konstantin Adalbert zmarł w Unterwössen b. Traunstein 6.10.1952 r., jego
żona Helene von Garnier zmarła dziesięć lat później – 3.05.1962 r. w München131.
Ostatni hrabia na Turawie Hubertus von Garnier zmarł 6.101952 r., w 78. r. życia w Unterwössen w Bawarii i tam został pochowany.
W dn. 3.11.2012 r. w 60.
rocznicę śmierci Hubertusa von
Garnier odbył się powtórny pochówek, urna z jego prochami
spoczęła w kotorskim „grufcie”.
Przeniesione zostały szczątki
zabrane z bawarskiego grobu.
W kaplicy została wmurowana
pamiątkowa tablica z datami
urodzin i śmierci: ostatniego
właściciela turawskiego –
Hubertusa von Garnier, jego
żony i dzieci.
Pamiątkowa tablica
(zdjęcie wykonał Zygfryd Mazur)

131

Ceremonia powtórnego pochówku „grafa“ Hubertusa von Garnier w dn. 3.11.2012 r.
(zdjęcie wykonał Zygfryd Mazur)

http://www.geneall.net/w/peromi
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3. Bierdzany
Powierzchnia – 1592.9445 ha
Liczba mieszkańców – 1025

3.1 Historia wsi Bierdzany
Najstarszą wsią na terenie Gminy Turawa w świetle obecnych dokumentów są Bierdzany, gdyż najwcześniejsze zapisy
o wsi pochodzą z 1279 r. Nazwa wsi Bierdzany wywodzi się
prawdopodobnie od nazwy plemienia Bierdzany koło Barda
nad Nysą Kłodzką, od których pochodzą dwie nazwy wsi:
Bierdzany – przedmieście Wrocławia i Bierdzany pod Opolem1. Henryk Borek w publikacji Górny Śląsk w świetle nazw
miejscowych2 napisał, że nazwa wsi wywodzi się od wyrazu
bardo – wzgórze, wniesienie, pagórek, który zaginął i zachoPieczęć wsi Bierdzany
wał się tylko w nazwach Bardo. Pojęcie „Bierdzany” określało
(po obróbce graficznej)
pierwotnie ludzi mieszkających na bardzie, to jest wzniesieniu, co jest zgodne z lokalnym ukształtowaniem terenu. Kotorski proboszcz ks. Carl Kahl, znawca historii, w swoim wielkim dziele Das Majorat Turawa podał inne pochodzenie nazwy wsi
Bierdzany. Według niego, jeżeli wieś powstała w czasach księstwa czeskiego lub morawskiego,
to nazwa wsi mogła wywodzić się od słowa brocali – szumieć, brzęczeć, nucić. Być może
na miejscu, gdzie obecnie znajduje się wieś, było słychać szum wody przepływającej przez
trzy kolejne stawy, gdy po obu stronach na wysokich brzegach rósł las. Przy wymowie słowa
Brocan, jeżeli po zmiękczonym b wstawić samogłoskę, uzyskamy nazwę wsi Bierdzany, zapisywaną w najstarszych dokumentach: Biran, Bercan, Berdzan. Carl Kahl przedstawił w swojej
publikacji również inne ciekawe pochodzenie nazwy wsi Bierdzany: twierdził, że można je
wywodzić od polskiego słowa berzana (wymawianego bercana) – Barba, gatunek ryby należący do rodziny karpiowatych. Mogło występować w bierdzańskich stawach i rowach wiele
„barben” – brzan3.
Na terenie Bierdzan było zlokalizowanych dziewięć stanowisk archeologicznych. Badania
były przeprowadzone już w okresie międzywojennym, dlatego też nie zachowały się wszystkie
informacje na temat powyższych odkryć. Natrafiono na terenie wsi na ślady kultury z okresu
neolitu, jednakże ich położenie obecnie nie jest znane. Zlokalizowano około 350 m na północ
od kościoła w Bierdzanach i 200 m na południowy wschód od skrzyżowania szosy Opole –
Kluczbork z szosą z Ozimka osadę średniowieczną (1). Około 450 m na północny wschód
1
2
3

J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia, Poznań, 1968, T. 25, s. 62.
H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988, s. 194.
C. Kahl, Das Majorat Turawa, 1991, s. 15–16.
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od kościoła w Bierdzanach
i 350 m na południowy
wschód od skrzyżowania
szosy Opole – Kluczbork
z szosą z Ozimka zlokalizowano ślady osadnictwa
epoki kamiennej i średniowiecznej (3). Czwarty punkt
z śladami średniowiecznego
osadnictwa został zlokalizowany około 700 m na północny wschód od kościoła
w Bierdzanach, około 750 m
Cyfry 2 i 3 oznaczają miejsca badań archeologicznych przeprowadzonych
na południowy wschód od
na terenie Bierdzan, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, oprac. w Autorskiej
skrzyżowania szosy Opole –
Pracowni Architektury i Urbanistyki w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
Kluczbork z szosą z Ozimka
(4). Pracownia hutnicza została zlokalizowana około 1000 m na północny wschód od kościoła
w Bierdzanach, po północnej stronie Bierdzańskiej Wody (5). Kolejną pracownię hutniczą
odkryto około 1550 m na północny wschód od kościoła w Bierdzanach, około 1550 m na
południowy wschód od skrzyżowania szosy Opole – Kluczbork z szosą z Ozimka (6). Siódmy
punkt ze śladami osadnictwa z epoki kamiennej, wczesnośredniowiecznej i średniowiecznej
odnaleziono około 1500 m na północny wschód od kościoła w Bierdzanach, około 1600 m na
południowy wschód od skrzyżowania szosy Opole – Kluczbork z szosą z Ozimka, na północnym brzegu Bierdzańskiej Wody (7). Ósmy punkt osadniczy z okresu kultury łużyckiej i średniowiecznej zlokalizowano około 1000 m na północny wschód od kościoła w Bierdzanach,
po południowej stronie Bierdzańskiej Wody (8). Ostatnie, dziewiąte przebadane
stanowisko archeologiczne,
na którym odkryto średniowieczną osadę, zlokalizowano około 250 m na wschód
od kościoła w Bierdzanach.
Na podstawie powyższych
badań
archeologicznych
można stwierdzić, że wioska
Bierdzany była pierwotnie zasiedlona w kierunku północno-wschodnim od obecnego
Cyfry 4–8 oznaczają miejsca badań archeologicznych przeprowadzonych
kościoła.
na terenie Bierdzan, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków
W 1279 r. książę opolski
zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, oprac. w Autorskiej
Pracowni Architektury i Urbanistyki w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r. Boleslaus Opolensis (Bolesław
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I Opolski) podarował akcydencje – dodatkowe zobowiązania, z dwóch wsi: Mechnice i Vresce
(Wrzoski) należnych ze strony hrabiny Anastasiam (Anastazji), małżonki hrabiego Henrici (Henryka) de Mechic, klasztorowi dziewic (żeńskiemu) w Czarnowąsach. Świadkiem tego wydarzenia był comite (hrabia) Bogumilo de Bircan4. Oznacza to, że pierwszym udokumentowanym
właścicielem Bierdzan był Bogumilo (Bogumił) de Bircan. W dokumencie zawierającym tak
bardzo ważne dla Bierdzan informacje, zapisano tylko rok jego wydania. W kolejnym dokumencie wydanym 11.12.1279 r. ten sam hrabia Bogumil de Birran lub Birrow jest świadkiem
nadania przywilejów przez księcia Bolesława Irolnikom z Dobrzenia Wielkiego5.
Najprawdopodobniej Bogumil miał syna Andrzeja – Andrea de Berdzan, który był obecny
30 lat później przy spisywaniu dokumentu w czwartą niedzielę Wielkiego Postu zwaną – Laetare
9.03.1309 r. Złożył podpis jako świadek nadania przez księcia opolskiego Boleslausa (Bolesława
I) wsi Scirozemb (Fałkowice) prawa niemieckiego poprzez wójtów Mathiesa i Domazlausa 6.
Pierwszym zapisanym w dokumentach sołtysem Bierdzan był Burkardo de Birdzan.
W dokumencie wydanym 24.03.1333 r. w Czarnowąsach przeor Gottfridus i przeorysza Thalizlawa z całym konwentem tegoż klasztoru nadali prawo sołeckie opustoszałej wsi Byrnicze
(Brynica). Świadkiem tego ważnego wydarzenia był wspomniany wyżej Burkardo de Birdzan7. Jeżeli w 1333 r. w Bierdzanach był sołtys, oznacza to, że Bierdzany były wsią założoną
na prawie niemieckim. Carl Kahl w publikacji Das Majorat Turawa podał informację, że już
w 1376 r. istniał kościół w Bierdzanach, nie natrafiłem w żadnych dokumentach na potwierdzenie powyższej informacji8. Kolejny raz Bierdzany pojawiły się w dokumencie 26.10.1393 r. Ówczesny książę opolski Ladislaus (Władysław II Opolczyk) zapisał całą ziemię opolską z ludźmi,
wsie i miasta, połowę miasta Opole i wiele ziem, aż po Głogów swojej pani domu (żonie)
księżnej Offce (Zofii). Świadkiem spisania tego dokumentu był Nicze von Burdsan, właściciel
Bierdzan9. Oznacza to, że Bierdzany bardzo wcześnie stały się majątkiem samodzielnym.
Kolejna informacja o Bierdzanach została zawarta w dokumencie wydanym 18.10.1399 r.
przez księcia opolskiego Wladislausa (Władysława II), podarował wtedy wieś Luboschütz
(Luboszyce) wraz z młynem Dominikanom z Opola. Świadkami powyższego dokumentu byli
Perco von Hotocz i Nicolaus von Budzan – Bierdzan. Carl Kahl w publikacji Das Majorat Turawa
podał jego pisownię Nikolaus de Burdzan10. Najprawdopodniej Nicze von Burdsan i Nicolaus von
Budzan to ta sama osoba.
Bardzo cennym materiałem historycznym są urbarze, księgi zawierające spis majątku danego
właściciela ziemskiego oraz powinności, głównie pańszczyźniane, jego poddanych. Dotarłem
w archiwum we Wrocławiu do urzbarza sporządzonego 1534 r., w którym podano właściciela wsi,
wypisano mieszkańców Bierdzan i ich obciążenia. Przedstawiam tłumaczenie tego ważnego tekstu:
Bierdzany posiada Nicklas (Mikołaj) Bischoffsheim
[Mieszkańcy zobowiązani do płacenia]:
4
5
6
7
8
9
10

Codex diplomaticus Silesiae 1, Breslau, 1857, s. 9.
Codex diplomaticus Silesiae 7, cz. 2, Breslau, 1875, s. 49.
Codex diplomaticus Silesiae 1, Breslau, 1857, s. 23.
Codex diplomaticus Silesiae 1, Breslau, 1857, s. 33–34.
C. Kahl, dz. cyt., s. 44.
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 17–19.
C. Kahl, dz. cyt., s. 17.

103

1. Simon Pingel: 16 kuponów płótna – 3 grosze
– 1 Viertel (kwarta)11 żyta
– 1 kwarta jęczmienia
– 1 kwarta owsa
2. Jurga (Jerzy): 16 kuponów płótna – 3 grosze
– 1 kwarta żyta
– 1 kwarta jęczmienia
– 1 kwarta owsa
3. Stennzel Sabel: 16 kuponów płótna – 3 grosze
– 1 kwarta żyta
– 1 kwarta jęczmienia
– 1 kwarta owsa
4. Stennzel Marschalek: 16 kuponów płótna – 3 grosze
– 1 kwarta żyta
– 1 kwarta jęczmienia
– 1 kwarta owsa
5. Jacob Konopa: 16 kuponów płótna – 3 grosze
– 1 kwarta żyta
– 1 kwarta jęczmienia
– 1 kwarta owsa
W tej wiosce jest wiele nieużytków, z których korzysta Niclkas (Mikołaj) Bischoffsheim
Więcej dają ... na wspólny urząd w Rosenbergu (Oleśnie).
Obciążenia pańszczyźniane
Pańszczyźniani są zobowiązani pracować razem z innymi
wioskami.
Suma
Rodzin – dymów – 5
Kuponów sukna – 80
Czynsz do zapłacenia – 15 groszy
Żyta – 1 scheffel12 (korzec)
1 kwarta
Owsa – 2 korce 1 kwarta
Jęczmienia – 1 korzec 1 kwarta
Fragment urbarza z 1534 r. dotyczący Bierdzan
(tłum. Werner Panitz).
Do 1557 r. właścicielem Bierdzan był Wittrot von Eisdorf, który wtedy odstąpił je
razem z folwarkiem Lasowice Henrykowi Donwiczowi zwanemu Stwolinsky. Niestety, nie
zachowały się źródła, kiedy Wittrot von Eisdorf nabył lub otrzymał bierdzańskie dobra.
11
12

Viertel – inaczej ćwiertnia polska – 30,15 l, berlińska 13,74 l, ¼ modiusa.
Scheffel (korzec) = 54,74 l = 4 viertel (kwarty).
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Znakomitym rodem na Śląsku była rodzina Dambrowka (Dubrawka) wyznania protestanckiego. Valentin Dubrawka (Dambrowka) był właścicielem: Lasowic Wielkich, Lasowic
Małych, Jasienia i Skorkowa. Dzięki hojności Valentina jego bracia Joachim i Gyrzyka
Dubrawka wspólnie w 1571 r. zakupili wieś Bierdzany. W innych źródłach podaje się informację, że dopiero w 1583 r. właścicielami Bierdzan została protestancka rodzina Dombrowka z Jasienia. Krypta tej rodziny od 1578 r. znajdowała się w kościele katolickim św. Walentego w Oleśnie, gdyż Dubrawscy, będący protestantami, byli fundatorami tegoż kościoła.
Świątynia ta uległa spaleniu 20.08.1624 r. w czasie wojny trzydziestoletniej. Być może brak
środków finansowych spowodował, że zaniechano jej odbudowy13.
W tym okresie większość mieszkańców Bierdzan przeszła na protestantyzm, oznacza to,
że miejscowi katolicy nie korzystali z pomocy protestanckiego właściciela wsi.
W 1629 r. Catharina (Katharina) Kochtizky sprzedała dobro turawskie Johannowi Dubrawce. Dubrawka był wielkim bogaczem, gdyż oprócz Turawy do jego majątku należały:
Gross i Klein Lassowitz (Wielkie i Małe Lasowice), Sausenberg (Szumirad), Bierdzan (Bierdzany), Kobyllno (Kobylno), Kudoba (Chudoba), Thule (Tuły), Kielbaschin (Kiełbasin) i Salischau (Zalesie)14. Bierdzany po raz pierwszy zostały przyłączone w 1629 r. do dóbr turawskich.
Kiedy dziewięć lat później kompleks turawski został sprzedany rodzinie Blankowskich, transakcja
nie objęła Bierdzan i wieś dalej pozostała w rękach rodziny Dubrawka. W 1704 r. 74-letni wówczas
Johann Adam baron von Dubrawka (Dambrowka) z Jaschin (Jasienie) sprzedał bierdzański
majątek ziemski oraz Jasienie Schlegenbergom. Rodzina Dubrawka po stu trzydziestu trzech
latach ostatecznie pozbyła się Bierdzan, dziesięć lat później sprzedała również swój ostatni
majątek – wioskę Tuły15. Carl Kahl w swojej pracy Das Majorat Turawa podał, że Ernest
Blankowsky wedle umowy sporządzonej w Rabibor (Racibórz) 31.01.1704 r. odkupił od Johanna Georga Dombrowka von Jaschin i jego żony Elisabeth Chalotte Sadowska za 12500
śląskich talarów dobra Bierdzany. Carl Kahl napisał również, że ta ostatnia, czyli Chalotte Sadowska, rezygnuje z nadanego temu dobru prawa „dotale” (posagowego)16. Więcej informacji
na temat tej transakcji przedstawił prof. Gustav Türk w pracy Turawa in alter und neuer Zeit.
Przedstawiam tłumaczenie tego tekstu: Turawa nr dokumentu 36 z 10.11.1704 r. wystawiony
w Raciborzu (Ratibor) przez gubernatora Georga Adama Franza grafa von Gaschin w imieniu
cesarza Leopolda I, Johann George Damrowka von Jaschin razem z żoną Charlotte Elisabeth
sprzedali dobro Bierdzany w okręgu oleskim szambelanowi Bogusławowi Ernestowi Blankowski
z Demschütz i Turawy za 12500 talarów17. (tłum. A. Kupka) Informacje podane przez obu
znawców historii lokalnej są prawdziwe, gdyż zapoznali się z tym dokumentem nr 36 w archiwum turawskim. Oznacza to, że w 1704 r. Johann Dombrowka sprzedał dobra bierdzańskie:
Blankowskiemu i Schlegenbergom. Być może istniały w tym okresie dwa majątki w Bierdzanach18. Boguslav Ernest Anton Blankowski żył krótko, tylko 48 lat. Pozostawił dwóch synów,
którzy zostali jego spadkobiercami. Dokonali 15.03.1710 r. podziału dóbr – sporządzili „kartę
13
14
15
16
17
18

http://www.lasowice.eu/readarticle.php?article_id=740 (19.02.2011).
C. Kahl, dz. cyt., s. 33.
http://www.lasowice.eu/readarticle.php?article_id=740 (19.02.2011).
C. Kahl, dz. cyt., s. 43.
G. Türk, Turawa in alter und neuer Zeit, maszynopis, Breslau, 1944 r., s. 9.
Informację o dwóch bierdzańskich folwarkach potwierdził w 1784 r. Friedrich Albert Zimmermann w publikacji Beyträge
zur Beschreibung von Schlesien.
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podziału”. Karl Franz otrzymał dobra turawskie wraz z Bierdzanami, zaś jego brat Johann
Wenzel tereny od Zębowic do Dobrodzienia. Dwa lata po podziale dóbr, to jest w 1712 r.,
Karl Franz Blankowski sprzedał dobra turawskie wraz z Bierdzanami Martinowi Scholtz
von Löwencron z Wieschowej za 66 000 florenów reńskich.
Nie wiadomo, kiedy Schlegenbergowie sprzedali swój majątek Löwencronom. W protokole wizytacyjnym z 1720 r. podano, że prawo patronatu nad kościołem w tejże wsi przysługiwało Schlegenbergom, zaś wg następnego protokołu z 1728 r. – patronat nad kościołem
w Bierdzanach sprawował już właściciel dóbr turawskich Martin Scholtz von Löwencron19.
Jeszcze w 1711 r. Franz Carl Blankowsky z Dembschütz, spadkobierca dóbr Turawa,
... i Bierdzan (Berdzan), sprzedał bierdzański młyn Martinowi Kusning za 65 talarów i za
roczną spłatę 15 talarów, informacje powyższe zostały zawarte w dokumencie nr 37 wydanym
6.04.1711 r. w Turawie20.
Bierdzany zaczęły się systematycznie powiększać, w 1679 r. były zamieszkane przez 6 bauerów
(kmieci), zaś w 1730 r. wieś zamieszkało 10 kmieci, 2 półkmieci, 10 zagrodników pańszczyźnianych i 4 wolnych zagrodników oraz 2 chałupników. Kmieciami byli m.in.: Chrystof Sweida, Wawrzyn Sweida, Szymon Sobka, Jakub Swientek, Szymon Dandyk, Wojciech Dandyk,
Andrzej Dzięba, Szymon Duda. Zagrodnicy: Krzysztof Dandyk – sołtys, Mikołaj Gora, Walek
Gora, Jura Gasda, Jan Kazek, Krzysztof Sweida, Grzegorz Zyban, Mikolaj Gora, Krzysztof
Portas, Walenty Viecorek, Chrystof Kanszy, Łukasz Knop, Jan Nyciok, Adam Strzelczyk, Jan
Bioly. Jednym z chałupników w 1728 r. był Adam Strzelczyk. W 1784 r. we wsi było 14 kmieci,
17 zagrodników i 9 chałupników, a w 1863 r. 13 kmieci, 29 zagrodników i 18 chałupników,
posiadających razem 1176 mórg ziemi uprawnej21.
Po śmierci Martina von Löwencrona w 1731 r. sporządzono protokół inwentaryzacyjny,
w którym zawarto bardzo ważne informacje dotyczące Bierdzan. Wieś zamieszkiwało 10 kmieci,
2 półkmieci, 18 zagrodników pańszczyźnianych, 4 wolnych zagrodników, 2 chałupników. W Bierdzanach znajdował się folwark z 4 rodzinami, pański dom mieszkalny, młyn oraz karczma.
Łącznie wieś zamieszkiwały 34 rodziny. Według tego samego spisu pogłowie żywe w bierdzańskim folwarku wynosiło: 16 koni, 8 sztuk bydła, 365 wołów i 29 kóz. Folwark bierdzański
był największym wśród dóbr turawskich. W
protokole inwentaryzacyjnym napisano, że
na terenie Bierdzan znajdowało się kilka stawów rybnych: Młyński – w 1731 r. zarybiony
18 kopami trzyletniego narybku, Zamkowy –
zarybiony, Skrobocki – znajdował się poniżej
stawu młyńskiego, wtedy był pusty. Znajdował się również staw lokalny, który nazywał
się Bierdzański – w 1731 r. był zarybiony 2
kopami i 2 mendlami narybku, położenie
Fragment mapy Principatus Silesiae Oppoliensis
dotyczący Bierdzan
tego zbiornika już w II poł. XIX w. nie było
19
20
21

Ks. H. Gerlic, Bogacica dzieje parafii, Opole, 1997, s. 44.
G. Türk, dz. cyt., s. 9.
H. Gerlic, dz. cyt., 1997, s. 136–137.
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znane22. W 1731 r. w bierdzańskim majątku znajdowały się dobra rycerskie23 (Rittersitz): jeden
folwark i stary zaniedbany budynek mieszkalny z czteroma pokojami i dwiema komórkami ze
zniszczonymi oknami i zapadniętą piwnicą. Dom ten bez dużych nakładów nie nadawał się do
zamieszkania. Znajdował się również w Bierdzanach stary budynek dla owczarza (Schafferhäusel) i nowy mały spichlerz dwupoziomowy, obora dla baranów, stodoła z dwoma klepiskami
i trzema sąsiekami i dużo zniszczonych wybiegów – pastwisk ogrodzonych dla bydła, stary młyn
z jednym biegiem i wszystkimi dodatkami24. (tłum. A. Kupka)
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna Wolfganga Wielanda Principatus
Silesiae Oppoliensis zaznaczono na terenie Bierdzan 13 gospodarstw bauerów.
Córka Martina von Löwencrona z drugiego małżeństwa z Marią Elisabeth von Skronsky
z Budzow wdową von Schoberg nazywała się Anna Justine, otrzymała w spadku 4600 florenów i posagu 200 florenów. Anna Justine von Löwencron zakupiła w 1746 r. od swego brata
Antoniego Bierdzany za 9466 talarów reńskich i 16 groszy, za tę samą sumę odsprzedała mu
je z powrotem 23.06.1754 r. Dokument odsprzedaży majątku sporządzono w obecności Karla
von Raczek, Friedricha von Strachwitz i proboszcza Leopolda von Skronsky z Gross Kottorz
(Kotórz Wielki). Ks. proboszcz Carl Kahl napisał, że pod względem religijnym Anna Justine
von Löwencron zasłużyła się mieszkańcom Bierdzan. Opłacała miejscowego kapłana fundatystę właściciela wolnego miejsca. Pierwszym bierdzańskim – miejscowym kapłanem w latach
1754–1765 ks. był Paul Biskup, jego następcą został w latach 1765–1791 Andreas Cichon.
Anna Justine von Löwencron nie wyszła za mąż, zmarła w wieku ok. 36 lat 24.01.1759 r. Pogrzebana została następnego dnia w „kotorskim Grufcie – grobowcu”25.
Właściciel Bierdzan Anton von Löwencron ożenił się w 1746 r. z Anną Barbarą von
Garnier. Zmarł 22.04.1759 r., zaledwie po trzynastu latach małżeństwa. Wdowa Anna Barbara wyszła powtórnie za mąż w 1760 r. za Franza von Gaschin, wkrótce wydzierżawiła bierdzański majątek swojemu najmłodszemu bratu Ignatzowi26. Majątek ten wydzierżawił przed
26.03.1764 r., gdyż w Bierdzanach urodziła się Ignatzowi von Garnier córka Anna Barbara.
Jeszcze w 1783 r. dzierżawił Bierdzany, gdyż podpisał wtedy dokument budowy kościoła w Kotorzu
Wielkim – Ignatz von Garnier na dobrach Bierdzany27. Anna Barbara von Gaschin chciała, żeby
22
23

24
25
26

27

C. Kahl, dz. cyt., s. 40.
Dobra rycerskie (łac. praedium nobilium sive equestrum, niem. Rittergut), były w Niemczech majątkami ziemskimi, których właściciele zobowiązani byli pełnić służbę rycerską lub płacić specjalny podatek w przypadku wojny. Z posiadaniem
majątku rycerskiego związane były pewne uprawnienia (nobilitas realis): posiadacze byli zwolnieni ze zwykłych podatków,
z obowiązku zakwaterowania żołnierzy i zabierania chłopów z majątku do przymusowej pracy w czasie wojny. Oprócz tego
posiadali stały mandat w sejmiku krajowym (Landtag) i prawo sądownictwa patrymonialnego, myślistwa i rybołówstwa na
własnym terenie.
Przez wiele wieków wyłącznie szlachta miała prawo nabywać dobra rycerskie. Zmieniono to dopiero ok. r. 1820, odbierając
jednocześnie posiadaczom takich majątków większość uprawnień, z których do początku XX. wieku pozostały tylko tzw.
patronat kościelny – prawo veta przy obsadzaniu stanowiska proboszcza, i szkolny – wpływ na obsadzenie stanowisk nauczycielskich na terenie majątku rycerskiego.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dobra_rycerskie (13.04.2011)
G. Türk, dz. cyt., s. 24.
C. Kahl, dz. cyt., s. 37.
Ignatz von Garnier ur. 29.01.1736 r. w Wiedniu, zmarł 27.09.1793 r. w Zyrowa (Żyrowej). Pan z Kuschinowitz, dzierżawca
Turawy. Dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Josepha de Chini ur. 21.04.1717 r. zmarła w Turawie 16.08.1785 r. W małżeństwie tym pierwszy syn zmarł wkrótce po urodzeniu, 26.03.1764 r. w Bierdzanach urodziła się Anna Barbara. Wyszła za mąż
26.08.1783 r. za Antoniego von Garnier. Zmarła 14.05.1836 r. w Langendorf (miasto w Dolnej Saksoni). Druga żona Ignatza
von Garnier – Maria Anna z Biedau ur. 1744 r. zawarła ślub 17.06.1783 r. Zmarła 21.08.1807 r. w Langendorf.
Kotorska kronika parafialna.
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jej najmłodszy brat odziedziczył po niej wszystkie dobra turawskie. Stało się jednak inaczej.
Proboszcz Carl Kahl zaczerpnął tę informację z wypowiedzi z 1865 r. Hugona von Garnier,
mieszkającego w Eckersdorf (Biestrzykowice): Jak wiadomo, Ignatz von Garnier był dzierżawcą Bierdzan. Później, gdy miał dobra wraz z inwentarzem jej przekazać, między trzodą chlewną
znajdowała się maciora, która podobała się hrabinie, jednak nie została uwzględniona w inwentaryzacji i w następstwie tego nie została przekazana. Po czym miało dojść do gwałtownej
wymiany słów. W wyniku tej kłótni hrabina zmieniła swój zamiar tak, że zrezygnowała ze swego
pierwszego projektu i zdecydowała się utworzyć majorat28 i to na korzyść dzieci swego najstarszego brata Andreasa, który
zmarł w Brune (Bruny).29
Anna Barbara sporządziła
swój testament 15.05.1794
r., a rok później dołączyła
Fragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung
do niego aneks. Oznacza to,
von Schlesien dotyczący Bierdzan.
że do około 1794–1795 r.
Ignatz von Garnier był najprawdopodobniej dzierżawcą Bierdzan. Na pewno nie dzierżawił
bierdzańskiego majątku po śmierci Anny Barbary von Gaschin, gdyż jego druga żona Maria
Anna z Biedau zmarła 21.08.1807 r. w Langendorf (Wielowieś).
Bardzo ważne informacje dotyczące Bierdzan zawarł Friedrich Albert Zimmermann w publikacji Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, która ukazała się w 1784 r., przedstawiam ten
krótki tekst w całości: Bierdzahn, składające się z dwóch pańskich folwarków, szkoła, 14 gospodarzy, 17 zagrodników, 9 chałupników i 182 mieszkańców, należą panu grafowi Gaschin30.
Anna Barbara von Gaschin w swoim testamencie zawarła dyspozycje dotyczące turawskiego majoratu. Każdy właściciel fideikomisu miał ograniczenia w samowolnym decydowaniu o użytkowaniu dóbr. Do konserwacji dóbr mógł używać nie więcej żelaza, niż mogło
być wykute w trzech fryszerkach, i pociąć drewna nie więcej niż 6 kop kolców tartacznych.
Właściciel dóbr miał również ograniczenia w ilości sprzedawanego drewna, mógł je wyrabiać tylko na potrzeby własne i mieszkańców, a nie na sprzedaż w celach handlowych. Mógł
sprzedawać tylko drewno olchowe do 2000 sążni. Nie mógł tworzyć nowych zakładów, do
których potrzebne było drewno. Również na parcele mogły być wykorzystane tylko miejsca
nieuprawne. Jednakże te wszystkie ograniczenia nie dotyczyły Bierdzan31.
Ciekawe informacje dotyczące folwarku bierdzańskiego zostały zawarte w kotorskich
kronikach parafialnych. Pod koniec I poł. XIX w. w majątku w Bierdzanach brakowało łąk.
„Graf” Franziskus (Franz) Seraphin von Garnier postanowił utworzyć nowe łąki. Za folwarkiem Kopalina znalazł nieużytki, z których był niezadowolony, gdyż z jednej strony był
las, z drugiej pola mieszkańców, a pośrodku także pas lasu. Ostatecznie teren został wyrów28

29
30
31

Majorat – ordynacja przewidująca dziedziczenie majątku ordynackiego przez najstarszego syna lub krewnego w przypadku
braku potomków lub majątek tak odziedziczony; także sposób dziedziczenia majątku poprzez najstarszego potomka, bez
możliwości dzielenia przedmiotu dziedziczenia.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Majorat_(maj%C4%85tek), (30.12.2010).
C. Kahl, dz. cyt., s. 48.
F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg, 1784, T. 3.
C. Kahl, dz. cyt., s. 49.
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nany dużym nakładem środków – 600 talarów. „Grafowi” bardzo pomógł przy pracach
p. Heuer. Powstała w 1842 r. piękna łąka. Na
cześć Garniera łąkę tę nazwano „Grafenwiese” – łąka hrabiowska. W majątku bierdzańskim w latach 1838–1844 przeprowadzono
wiele remontów. Wybudowano w 1840 r.:
nową gorzelnię z zainstalowaną nową aparaturą, stajnię i chlew dla wołów. W 1843 r.
została wymurowana owczarnia w folwarku
Kopalina32. Powstał także wiatrak i tartak33.
W 1842 r. wieś Bierdzany zamieszkiwało
Gorzelnia w Bierdzanach w okresie międzywojennym
395 mieszkańców, komunię św. w kościele
(zdjęcie udostępniła Teresa Wojtczyk)
przyjmowało 267 mieszkańców. Miejscowym lokalistą był ksiądz Joseph Zimmermann z Kochlowitz (Kochłowice) ur. w 1774 r., w Bierdzanach od 1799 r. Poczta obsługująca wieś znajdowała się w Opolu34. We wsi znajdowała się
szkoła z jednym nauczycielem dla 149 dzieci. Inspektorem szkolnym był kolator gruntowy.
Kolejne bardzo ważne informacje zostały zawarte w dwóch publikacjach wydanych
w połowie XIX w. Przedstawiam ich tłumaczenia.
Rok 1845 – Johann Georg Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische … : Bierdzan, Bierdzany, 1410 Birdzan, wieś okręgu
opolskiego, wyższy sąd krajowy w Raciborzu
(Ratibor), Górny Śląsk, oddalona na północny Szkoła w Bierdzanach w okresie międzywojennym
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
wschód od Opola o 3 1/8 mili, poczta okręgowa, majorat w Turawie należący do Franza Serapfina, grafa von Garnier z Turawy, majora
23 regimentu infanterii (piechoty), urząd sądowniczy w Turawie, radca prawny baron von Korf
sądu okręgowego w Opolu, prowadzi również sprawy kryminalne. 75 domów, 1 folwark w dominium i 2 poza miejscowością, a) na wschód 1/8 mili, b) na południe 1/8 mili, 648 mieszkańców (2 ewangelików i 3 Żydów)... 1 szkoła katolicka tylko dla mieszkańców, 1 nauczyciel, kolator
właściciel majoratu, inspektor szkolny w Opolu, 1 młyn wodny położony 1/8 mili na zachód
od wsi, 1 tartak, 1 kierat, 1 gorzelnia, 2 bielarnie skór, leśniczówka w tej miejscowości, w środku
wsi, dla wszystkich turawskich lasów, 1280 sztuk owiec rasy pół –merynos35. (tłum. A. Kupka)
Rok 1864 – Felix Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: Bierdzany (Bierdzan), znajdują się 3 ½ mili od Opola, powierzchnia 1176 mórg, 13 gospodarzy, 29 zagrodników
32
33
34
35

Majątek znajdował się po lewej stronie drogi w kierunku Ligoty Turawskiej.
Kotorska kronika parafialna.
Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau : Königlich Preussischen Antheils. - Breslau : Grass, Barth & Comp., 1842, s. 117.
J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer,Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss.
Provinz Schlesien nebstbeigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken derdrei Königlichen Regierungen den darin verfasst, Breslau, 1845, s.
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i 18 miejscowych chałupników. Wieś znajduje się na południe drogi Opole – Olesno (Oppeln
– Rosenberg), przez miejscowość prowadzi droga do Laskowic i Ligoty Turawskiej. We wsi znajduje się lokalny katolicki kościół i szkoła. Kościół jest drewniany i przypuszcza się, że był zbudowany w 1711 r. Stary budynek szkolny był zbudowany w 1769 r., zaś nowy w 1844 r.
Podatek: 60 talarów gruntowego, 21 talarów domowego, 244 talarów dochodowego.
Folwark – Kompleks w Bierdzanach z folwarkami Kopalina (Koppaina) i Pociecha obejmuje
powierzchnię 6896 mórg 138 rutenów². Gleba jest lekka piaszczysta, na której tylko jęczmień,
ziemniaki i owies rosną. W obu folwarkach znajduje się po jednym stadzie owiec, łącznie
1060 sztuk. Znajduje się w majątku gorzelnia, jeden kierat do robienia paszy, na własne potrzeby. Bielarnia wełny owczej na trawie była wydzierżawiona, dzierżawa ta przynosi mały zysk36.
(tłum. A. Kupka)
Na św. Jana (24 czerwca) 1867 r. majątek w Bierdzanach został wydzierżawiony na 15 lat
dzierżawcy von Stokmannowi. Płacił za dzierżawę 1 talar i 5 szylingów od morgi. Stokmann
mieszkał w Bierdzanach i specjalnie dla niego zbudowano duży murowany dom, w którym
osiadł po zakończeniu budowy w 1868 r.37 Najprawdopodobniej „duży dom” był to bierdzański pałac, który był bardzo podobny do istniejącego na terenie Poliwody. Do pałacu prowadziły szerokie schody. Wejście główne znajdowało się od strony zachodniej i było przeznaczone dla znacznych i ważnych osób. Służba
i pracownicy wchodzili od tyłu, wejściem
bocznym, które prowadziło do istniejącej
na parterze części gospodarczo-administracyjnej, składającej się z kuchni, pralni,
spiżarni, biura, w którym zarządca przyjmował pracowników i interesantów. Na piętrze
mieszkał zarządca bierdzańskiego majątPałac w Bierdzanach
ku wraz z rodziną. Za pałacem znajdował
(zdjęcie udostępniła Teresa Wojtczyk)
się park z wijącymi się alejkami, ścieżkami
i przystrzyżonymi trawnikami. W dalszej
części otoczenia znajdowały się budynki gospodarcze, obory, stajnie, gorzelnia i kuźnia.
Najdalej od podwórza pałacowego oddalone
były trzy stodoły (Kopalina). Zboże gromadzono w stodołach, które były znacznie oddalone od pałacu i znajdowały się w polu.
W długich ciasnych blokach parterowych
mieszkali pracownicy folwarczni. W czasie
nasilenia prac polowych w pracach pomaTypowe zabudowanie w Bierdzanach
gali odpłatnie mieszkańcy Bierdzan. Głośny
(zdjęcie z 1895 r. udostępniła Teresa Wojtczyk)
dźwięk dzwonka informował o rozpoczęciu
36

37

F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864, s. 106 i 108.
Kotorska kronika parafialna.
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pracy. „Graf” Hubertus von Garnier rzadko przebywał w Bierdzanach, przed świętami Bożego Narodzenia przywoził pracownikom prezenty38.
W Prusach w 1874 r. wprowadzono nowy podział administracyjny – Amtsbezirk (powiat
– odpowiada dzisiejszej gminie) obejmujące Gemeinde (gminy – obecne sołectwo). Podział
ten obowiązywał do 1945 r. Urzędnik (Amtsvorsteher), był wybierany i nominowany przez
króla, następnie przez nadprezydenta (Oberpräsidenten), a później przez Regierungspräsidenten do 1945 r. Amtsbezirk składał się ze wsi lub folwarków. Amtsvorsteher był szefem
urzędu stanu cywilnego i szefem miejscowej policji. Wybierany był na 6 lat. Urzędnik (Amtsvorsteher) nie miał siedziby, urzędował w swoim domu, żeby zaoszczędzić na kosztach. Przy
braku odpowiednich kandydatów mógł pełnić władzę w dwóch Amtsbezirkach.
W Bierdzanach Amtsbezirk Bierdzian nr 16 został utworzony 15.05.1874 r., w jego skład
wchodziły następujące wsie: Bierdzany, Ellguth-Turawa, (Ligota Turawska), Kadlub-Turawa
(Kadłub Turawski), Sackrau-Turawa (Zakrzów Turawski) i Gutsbezirk – obszar folwarczny
w Bierdzanach, Ligocie Turawskiej, Kadłubie Turawskim, Zakrzowie Turawskim i Colonie
Sackrau-Turawa (Kolonia Zakrzów Turawski). W dn. 15.05.1874 r. urzędnikiem (Amtsvorsteher) w Bierdzanach i Turawie był pan majoratu „Graf” Karl von Garnier.
W latach następnych 1892–1899 zmieniono nazwę wsi:
Gutsbezirk i Amtsbezirk z Bierdzian na Bierdzan39.
W latach 1907 r. do 1945 r. leśniczymi w Bierdzanach byli
Max Hinke i Georg Frantzky. Do 1936 r. w drugiej leśniczówce
w Bierdzanach – Kobylnie leśniczym był Barcik, zaś do 1945 r.
Pawlas40.
Do 1911 r. poczta dla wsi Bierdzany znajdowała się w Ligocie
Turawskiej, w następnym roku już w Jełowej41.
Pieczęć wsi Bierdzany (skan
W 1918 r. w Bierdzanach wybuchł pożar, jednakże nie zacho- udostępnił Jerzy Lehmann)
wały się żadne informacje dotyczące poniesionych strat42.
Mężczyźni z Bierdzan w czasie I wojny światowej, która trwała w latach 1914–1918, zostali powołani do wojska. Na froncie europejskim śmierć poniosło 38 bierdzańskich żołnierzy,
najprawdopodobniej najwięcej z całej gminy Turawa. Pamięć zmarłych uczczono i w 1920 r.
zbudowano przed kościołem w Bierdzanach krzyż z zamieszczoną imienną listą poległych
żołnierzy:
1. Bias Franz
2. Bias Paul
3. Danisch Karl
4. Doitz Konstantin
5. Dziadek Thomas
6. Glados Josef
38
39
40
41
42

A. Pałos, Pałac w Bierdzanach we wspomnieniach mieszkańców, [w:] „Fala” 1/1998, s. 4.
http://www.territorial.de/obschles/oppeln/turawa.htm (10.05.2012).
A. Kupka, O naszych rołbsikach, [w:] „Fala” 1/2005, s. 16.
Handbuch des Bistums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 1911, Breslau, s. 79.
G. Türk, dz. cyt., s. 29.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Grund Johann
Grzeschik August
Kulik Johann
Kulik Peter
Lesch Stephan I
Lesch Stephan II
Lesch Thomas
Ludwig Franz
Moj Martin
Michalczyk Rochus
Olbrich Paul
Plottnik Peter
Ploch Josef
Przibylla Felix
Przibylla Karl
Reichel Viktor
Salawa Franz
Swora Josef
Swora Johann
Szyska Matihäus
Szyska Peter
Schliwa Anton
Schweda Peter
Schweda Johann
Schwientek Franz
Schwientek Johann
Schwientek Paul
Schwientek Peter
Schwientek Teodor
Schwientek Michael
Widera Alex
Wurst Franz.

Okres międzywojenny
Wiele ważnych informacji zostało zawartych po I wojnie światowej w gazecie urzędowej –
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy”. W 1920 r. poinformowano w niej, że
w Niemczech obowiązywały kartki na mięso, których rozdzielaniem zajmowali się sołtysi
i naczelnicy dóbr samodzielnych. Rozdzielali także kartki na chleb, cukier, węgiel43.
30.7.1920 r. weterynarz urzędowy stwierdził w Bierdzanach zarazę pyska i racic bydła.
Miejscowość została zamknięta w drodze policyjnego zarządzania44. Bydło musiało pozostać
43
44

„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 19, 5.05.1920, s. 115.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 39, 22.09.1920, s. 312.
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zamknięte w chlewach. Wyprowadzać je można było,
aby je natychmiast zabić, ale
tylko za pozwoleniem. Psy
musiały być uwiązane, wystarczyło też prowadzić je na
lince. Rzeźnikom, kastratom,
handlarzom i innym osobom, które zawodowo przebywały w chlewach, nie wolno było wstąpić do chlewów
Fragment obwieszczenia dotyczącego zarazy bydła, zamieszczony
gospodarstwa zarażonego
w „Oppelner Kreisblatt – Opolskim Orędowniku powiatowym”
chorobą racicy bydła.
Po I wojnie światowej nastał na Śląsku burzliwy okres powstań i plebiscytów. Mieszkańcy
Bierdzan nie mieszali się do polityki, nie brali udziału w powstaniach śląskich. W czasie plebiscytu w 1921 r., mogli opowiedzieć się, którego państwa chcą być mieszkańcami. Za Polską
głosowało 164 mieszkańców, a za przynależnością niemiecką 505. Wynik był dla opcji polskiej
bardzo niekorzystny, gdyż ks. proboszcz Gottfried Pillawa był apolitycznym kapłanem, nie
mieszał się do polityki, jak to czynili kapłani w sąsiednich miejscowościach, i nie nakłaniał
z ambony do głosowania za Polską.
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Bierdzan został przeprowadzony w 1925 r.
Jego wyniki ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji pt. Adreßbuch des Landkreises Oppeln.
Na podstawie tego opracowania przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące miejscowości. W Bierdzanach sołtysem był (Bauer) Thomas Wiench, a wieś zamieszkiwało 766 mieszkańców, 116 rodzin – w tym również osoby dorosłe samotne i owdowiałe, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe.
Urząd pocztowy dla Bierdzan znajdował się w Jełowej. Ślubów cywilnych udzielał na miejscu „Standesbeamter” – urzędnik stanu cywilnego Leopold Piechoczek z Bierdzan. Na czele
Amtsbezirku (powiatu), do którego należały Bierdzany, stał Hubertus von Garnier z Turawy.
Opiekę duszpasterską nad miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Heinrichsfelde
(Grabie). Większość mieszkańców Bierdzan była rolnikami, dlatego też sporządziłem listę
mieszkańców, którzy wykonywali inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Willy Aßmann – nauczyciel
Johann Danisch – kołodziej
Theophil Gutsfeld – kierownik szkoły
Albine Grund – położna
Leo Jagiella – karczmarz i rzeźnik
Andreas Kaleja – gajowy
Albert Lesch – karczmarz i rzeźnik
Jakob Ludwig – stolarnia z piłą mechaniczną
Thekla Michalski – sklepikarka
Leopold Piechoczek – nauczyciel
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Georg Piechoczek – nauczyciel
Gottfried Pillawa – proboszcz
Peter Scheitza – mistrz piekarnictwa
Georg Schweda – krawiec
Paul Schweda – stolarz
Valentin Schwientek – murarz
Peter Swora – sklepikarz
Alois Wagner – nauczyciel
Pieczęć AMT-u Bierdzany
Albert Woitzyk – kołodziej
Karl Woitzyk – sklepikarz
Franz Wurst – sklepikarz.
Najbardziej popularne nazwiska w Bierdzanach: Schwientek – 10, Lesch – 6, Schweda – 6,
Swora – 6, Woitzyk – 5, Grund – 4, Grzeschik
– 4, Stasch – 4.
Na czele osady „Majątek Bierdzany” stał
Güterdirektor (rządca) Eugen Standke. Ślubów cywilnych udzielał Leopold Piechoczek z Bierdzan.
Mieszkańcy „Majątku Bierdzany”, którzy
Stara kuźnia w Bierdzanach
zajmowali ważną pozycję:
Franz Bartyla – włodarz, agronom
Georg Fischer – ekonom
Georg Franzky – mistrz hodowli zwierząt
Georg Kaidzik – leśniczy
Franz Mecha – woźnica
Paul Muschalla – zagrodnik
Franz Pyrasch – stróż
Eugen Standke – dzierżawca rolny
Heinrich Töppich – woźnica
Gospoda i masarnia u Jagielly
Paul Urbanek – woźnica
(zdjęcie
udostępnił Mariusz Halupczok)
45
Georg Ziegler – zarządca gorzelni .
1.01.1929 r. włączono obszar folwarczny do wsi Bierdzany.
W następnych latach Amtsbezirk (powiat) Bierdzan z wsiami: Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski został zlikwidowany i przyłączony do Amtsbezirk
Turawa46.
Jeszcze w okresie międzywojennym na terenie Bierdzan założono straż pożarną. Zachowało się archiwalne zdjęcie wykonane w 1934 r., przedstawiające strażaków z Bierdzan. Oznacza to, że bierdzańska straż pożarna została założona przed rokiem 1934. Przedwojennym
komendantem straży pożarnej był Leon Jagiella.
45
46

Adreßbuch des Landkreises Oppeln, Oppeln, 1926, s. 43–44.
http://www.territorial.de/obschles/oppeln/turawa.htm (10.05.2012).
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Na terenie Bierdzan turawski „graf” von Garnier, w samym środku wsi, miał cztery budynki, które dzierżawił mieszkańcom, w jednym z nich zamieszkały siostry zakonne. W 1930 r. ks. proboszcz Gottfried Pillawa sprowadził siostry
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, do
prowadzenia nowo otwartego przedszkola
(budynek nazywany „u Schwedy”). Siostry
zakonne zamieszkały w przedszkolu, budynek obok obecnego sklepu geesowskiego. Po
przejęciu przedszkola w przez NationalsoziaSklep u Siegerta
listische Volkswohlfahrt (NSV – Narodowo
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
socjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna) 47,
w 1941 r. musiały opuścić dotychczasowy budynek i przeniosły się do wynajętego domu
– obecnie mieszkają w nim pp. Lewiccy.
Przedwojennym sołtysem, aż do końca
wojny był Johann Woitczyk, inwalida z I wojny
światowej, miał zdeformowaną rękę.
Mieszkańcom Bierdzan w okresie międzywojennym żyło się bardzo dobrze. We
Sklep mięsny Jagielly
wsi były dwie karczmy – u Jagielly i Lescha,
(zdjęcie udostępniła Teresa Wojtczyk)
dwie rzeźnie oraz trzy sklepy spożywcze, piekarnia, tartak i folwark. Karczma u Jagielly była nowoczesna, dobudowano do niej jeszcze
w okresie międzywojennym dużą salę taneczną wzdłuż drogi, obecnie na jej miejscu rosną
świerki. Obok, położona prostopadle do sali, znajdowała się prowadzona przez tę rodzinę
rzeźnia. Druga gospoda z salą taneczną, znajdowała się na „górce” u Lescha (obecny Dworek
Jana – obok ronda). Była to gospoda o niższym standardzie niż u Jagielly, „dla ludzi biednych”.
Państwo Lesch prowadzili również rzeźnię. We wsi była piekarnia, prowadzona przez p. Scheitza
(Szajca), który pochodził z Łubnian, a po
II wojnie światowej wyjechał do RFN. W Bierdzanach funkcjonowały trzy sklepy: naprzeciw obecnego pawilonu geesowskiego – G.
Siegert; Rudofa Pomiersky z artykułami kolonialnymi po lewej stronie przy ul. Szkolnej
naprzeciw gospody Jagielly; Swora – obecny
sklep u Morcinka. W czasie wojny wszystkie
sklepy zostały wypalone przez Rosjan48.
Naprzeciw kościoła znajdował się pałac. Na
Plan folwarku w Bierdzanach na podstawie
miejscu obecnej remizy strażackiej był długi
wspomnień Teresy Wojtczyk (wykonał Jerzy Farys)
parterowy dom pracowników folwarcznych, do
47

48

Organizacja założona w okresie Republiki Weimarskiej, skupiająca się na udzielaniu pomocy rannym towarzyszom S.A.,
karmiono ich, zapewniano dach nad głową.
Teresa Wojtyczyk wywiad.
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którego prowadziły trzy wejścia do trzech mieszkań, m.in. mieszkali w nim pp. Pyka. Z prawej strony tego długiego domu znajdowała się gorzelnia i długa obora, w której hodowano
krowy, opiekowali się nimi trzej „szwajcry” z Bawarii. Gdy wozy drabiniaste jechały z pól,
przejeżdżały przez bierdzański staw, woda nawilżała drewniane koła i zabezpieczała je przed
wyschnięciem. Następnie zaprzęgi ustawiano na placu folwarcznym. Staw był w okresie międzywojennym o wiele większy niż obecnie, sięgał aż do „Szwejdowni”, w latach 30. XX w. został w połowie zasypany, żwir do zasypywania przywożono kolejką wąskotorową z Kopaliny.
Ulica Szkolna prowadziła wtedy koło „Szwejdy” i kuźni. Pracownik folwarczny otrzymał od
„grafa” obok kuźni działkę – bagno. Bagno zasypano, nawieziono dużo ziemi i na podwyższeniu wybudowano dom49.
W Bierdzanach znajdowały się także zabudowania folwarczne: na Kopalinie – rejon niedawnego jeszcze wysypiska śmieci, i na Mażyniokach – zabudowania w polu po lewej stronie
przy wjeździe do Bierdzan od strony Jełowej. Na Kopalinie znajdował się duży dom mieszkalny, mieszkali w nim pp. Kulig, była stodoła i chlew, który dawniej był owczarnią. Znajdowała
się jeszcze jedna stodoła „grafska” przed pp.
Bastek, naprzeciw pp. Michalczyk. W folwarku Mażynioki znajdował się dom mieszkalny, w którym mieszkał Sobota, trzy stodoły, a
czwarta oddalona w kierunku wsi.
19.05.1936 r. zmieniono nazwę wsi Bierdzany na Burkardsdorf, dokonano również
zmiany nazw przysiółków: Kopaliny na WilZmiana nazwy wsi
berg, a Pociechy na Birkenhof50.
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)

Bierdzany w czasie II wojny światowej
Gdy wybuchła II wojna światowa, wielu mężczyzn powołano do wojska. Do Bierdzan
sprowadzono robotników przymusowych:
- Ukrainiec u Śliwy nie chciał wracać po wojnie do domu, bo się obawiał, że po powrocie
do ZSRR zabiją go, bo przebywał w Niemczech
- Polak spod Wielunia u szewca Salawy
- Polka u Świętka. Po wojnie pozostała w Bierdzanach. W okresie powojennym wyszła
za mąż za gospodarza, u którego przebywała
- mężczyzna u Danysza
- Rosjanka Tania kazała wojsku radzieckiemu wypalić całe gospodarstwo Jagielly.
W czasie wojny przed Bierdzanami Wehrmacht zbudował linię obrony złożoną z betonowych schronów bojowych (bunkrów) i rowów łączących. Gdy w 1945 r. nacierały wojska
rosyjskie, nie było w rejonie Bierdzan żadnych zwartych oddziałów, lecz tylko przechwyceni
przez żandarmerię polową żołnierze w luźnych grupkach, wycofujący się na zachód, stanowili
resztki rozbitych nad Wisłą jednostek Wehrmachtu.
49
50

Teresa Wojtczyk wywiad.
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Mieszkańcy Bierdzan bardzo obawiali się nadejścia Rosjan, słyszeli o ich okrucieństwie
i barbarzyństwie. Jednak większość mieszkańców nie zdecydowała się na ucieczkę przed zbliżającymi się Sowietami, był styczeń i bardzo ostra zima, dlatego też ludność chciała spokojnie
przeczekać przemarsz Rosjan. Przezornie mieszkańcy zabezpieczyli swoje najcenniejsze rzeczy, schowali niemieckie dokumenty, spalili stare zdjęcia.
Po godzinie 12.00 w niedzielę 21.01.1945 r. do Bierdzan od strony Szumiradu wkroczyły
wojska radzieckie. Mieszkańcy przezornie pochowali się w piwnicach, ziemiankach, często
zbudowanych na obrzeżu lasu. Część mieszkańców z księdzem Wilhelmem Pischkiem schroniła się w pobliskim
lesie. Do wsi wjechały trzy czołgi i wkroczyła piechota sowiecka z okrzykiem hurra. Do jednej z piwnic wrzucili granat i odłamki raniły śmiertelnie dwunastoletnią dziewczynę
Marię Salawę. Ciało zmarłej pogrzebano obok bierdzańskiego kościoła. Nieliczna obrona niemiecka chciała jak najdłużej
utrzymać front na linii Bierdzan, dlatego też Niemcy okopali
się pod lasem w rejonie „Kopaliny” i rozpoczęli ostrzał artyleryjski pozycji sowieckich. Rosjanie zlokalizowali pozycje Pomnik zmarłej Marii Salawy
niemieckie i rozpoczęła się nierówna walka. Jak przypomina- (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ją sobie starsi mieszkańcy Bierdzan, jeszcze w godzinach popołudniowych niebo było oświetlone przez wybuchające pociski. Wkrótce Niemcy poddali się. Niedługo później mieszkańcy dowiedzieli się o mordzie dokonanym na jeńcach niemieckich. Żołnierze rosyjscy podzielili jeńców na dwie grupy.
Jedną skierowano w kierunku „Kocimierza” (w stronę KluczTabliczka zawieszona na krzyżu,
borka), a drugą w stronę Kolonii (las na prawo od Ligoty
ufundowana przez ocalałego
Turawskiej). Obie grupy w pobliżu lasu rozstrzelano: 38 i 40 żołnierza. Obecnie znajduje się
na krzyżu cmentarnym
jeńców. Jeden z jeńców podczas egzekucji wpadł do wyko(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
panego dołu zanim dopadły go kule sowieckie. Przykryły go
ciała zabitych towarzyszy. Rosjanie pozostawili nie zakopane groby i odeszli. Poturbowany
żołnierz wygrzebał się spod ciał i doszedł do pobliskich domów prosząc o ratunek. Opowiedział mieszkańcom o mordzie dokonanym w pobliskim lesie. Tymi zbiorowymi mogiłami
przez wiele lat opiekowali się mieszkańcy Bierdzan, szczególnie Teresa i Maria Wojtczyk,
w 2010 r. ciała zabitych żołnierzy były ekshumowane pod nadzorem Haralda Schroedera
z fundacji Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, szczątki przeniesiono do wrocławskich
Nadolic. Miejsce tragedii na Kocimierzu upamiętnia mały cementowy krzyż.
W 1985 r. w Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł, w którym napisano, że 21.01.1945 r.
pododdziały 14 Dywizji Piechoty Gwardii generała Skryganowa zdobyły po czterech godzinach walki Bierdzany51. Mieszkańcy Bierdzan twierdzą, że jest to nieprawda, gdyż nie było
praktycznie żadnych walk w czasie zdobywania ich wsi. Rosjanie w swoich źródłach podali, że
w Bierdzanach śmierć poniosło 3 żołnierzy radzieckich52.
51
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Złamanie oporu wroga, [w:] „Trybuna Opolska”, z dn. 25.01.1985 r.
D. Tomczyk, Przełamanie linii Odry w 1945 r. przez armię radziecką na Śląsku Opolskim, Opole, 1975, s. 223.
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W opustoszałym bierdzańskim pałacu (zarządca Strasser z rodziną zdążył się ewakuować)
Rosjanie urządzili sobie siedzibę. Obok mieściła się gorzelnia, a w niej całe cysterny pełne
spirytusu, gotowego do transportu. Podobno część alkoholu mężczyźni z Bierdzan wylali do
potoku Jaźwińki. Rozpoczęło się wielkie pijaństwo sołdatów. Metalowe beczki pełne alkoholu przebijali szablami, bagnetami, a alkohol wlewali do metalowych wiader. Gdy odchodzili,
alkohol wylewał się z beczek na ziemię i spływał do pobliskiego potoku. Sytuacja się powtarzała, gdy przychodzili następni żołnierze, dziurawili kolejne beczki. W tym szaleństwie alkoholowym 23 stycznia pijani żołnierze radzieccy postanowili spalić całą wieś. Szczególnie złą
sławą okrył się żołnierz „na białym koniu”. Rosjanie wrzucali do domów woreczki z tajemniczym proszkiem i wybuchały pożary o ogromnej sile. Czerwonoarmiści spalili w Bierdzanach
46 domów, 5 stodół, 2 obory i całkowicie dwa
gospodarstwa: u Eliasa i Kupki. Największe
zniszczenia były wzdłuż obecnej ulicy Opolskiej. W niektórych przypadkach płacz dzieci
czy błagania ludzi starszych uratowały domy:
szaleńcy omijali ich domostwa i nie podpalali zabudowań. Puścili z dymem wszystkie
sklepy i karczmę u Jagielly. Rosjanie spalili
wtedy również folwarczny pałac, leśniczówSklep Rudolfa Pomiersky
kę, dom nauczycielski – obecny budynek
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
przedszkola, szkołę. Na szczęście ocalał zabytkowy kościół. W czasie pożaru Rosjanie zamordowali dwóch głuchoniemych mieszkańców – Franciszka Breuer i Beniamina Kulig. Sołdaci zażądali od Błażeja Świętka zegarka, nie
posiadał go, jego również zamordowali. Dwóch niemieckich żołnierzy udusiło się, bo ukrywali się w płonącej stodole, ciała ich zostały pogrzebane na miejscowym cmentarzu.
Czerwonoarmiści spalili wszystkie zabudowania folwarczne na Kopalinie. Ówczesny
mieszkaniec Kopaliny, p. Kulig, nie był obecny w zabudowaniach w czasie pożaru, miał swój
dom wybudowany na terenie wsi. Z zabudowań folwarcznych ocalały Mażynioki. Na Kopalinie były hodowane cielęta, w czasie pożaru biegały oszalałe, później zostały wyłapane.
Miejscowe dziewczyny poprowadziły je do stacji kolejowej i przetransportowano je do Rosji.
Krowy w folwarku naprzeciw kościoła buczały, gdyż były głodne i dawno niedojone. Dopiero
po kilku dniach czerwonoarmiści zorganizowali ekipę mieszkańców, która zaopiekowała się
bydłem. Rosjanie spalili pałac na terenie folwarku, w którym sami przebywali53.
W okresie budowy betonowej drogi Bierdzany – Kluczbork potrzebny był żwir. Wydobywany był na żwirowisku w Bierdzanach przy ul. Opolskiej. Teren ten był niezagospodarowany od końca II wojny światowej. Zmarłych Rosjan grzebano w tym żwirowisku. Zabierano
mieszkańcom pierzyny, wysypywano pierze, a w czerwone płótna wsypów wkładano ciała
zabitych żołnierzy. Zmarłych zasypywano niewielką ilością ziemi. Po wojnie ciała ekshumowano i wywieziono na cmentarz do Kluczborka.
W Bierdzanach w zabudowaniach folwarcznych Rosjanie założyli „gospodarstwa”. Rolnikom zabrano krowy. Miejscowe kobiety musiały je doić, a z mleka wyrabiano masło i sery na
potrzeby wojska.
53
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Gdy palił się pałac znajdujący się obok kościoła, wiatr wiał w stronę przeciwną i świątynia
szczęśliwie ocalała. Stacjonujący Rosjanie twierdzili, że nie chcieli spalić kościoła w Bierdzanach. Mówili, że u nich też znajdowały się podobne cerkwie. Ksiądz Wilhelm Pieschek nie
miał problemów komunikacyjnych z Rosjanami, gdyż biegle władał językiem polskim,
pochodził z Chorzowa. Po spaleniu pałacu
Rosjanie urządzili komendanturę wojskową
na terenie plebanii.

Okres powojenny
W okresie powojennym pracownicy
urzędu bezpieczeństwa bardzo często nachoOcalały w czasie pożaru kościół w Bierdzanach
dzili mieszkańców Bierdzan, jeżeli drzwi były
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
zamknięte, wybijali szyby w oknach.
Pierwszym powojennym sołtysem w Bierdzanach została Jadwiga Wiench, pochodziła z Chudoby, a tam w miejscowej szkole w okresie międzywojennym nauczano języka polskiego. Najprawdopodobniej urząd sołtysa pełniła ok. 8 lat.
Spalona sala u Jagielly po wojnie nie została odbudowana, odbudowali jedynie dom,
przekazali gospodarstwo bratanicy i wyjechali do RFN.
Gospoda u Lescha ocalała. Po wojnie UB
chciało wyrzucić jej mieszkańców, żeby założyć w Bierdzanach posterunek Milicji Obywatelskiej. Ostatecznie założono posterunek
MO w Jełowej. W okresie powojennym właściciele gospody, pp. Lesch, byli nękani przez
Właściciele gospody Lesch
przedstawicieli władzy polskiej, zmuszono
(zdjęcie udostępniła Teresa Wojtczyk)
ich do opuszczenia zabudowań. Byli to prości
starsi ludzie i poddali się presji władzy, wręczono im paszporty i wyjechali do RFN. Budynki
ich zostały przejęte przez władzę ludową i utworzono w nich biura PGR-u.
Po wojnie w Bierdzanach zamieszkało mało repatriantów, gdyż wiele zabudowań było spalonych, mieszkańcy powrócili i odbudowali swoje domy, a potem wielu z nich wyjechało do
Niemiec Zachodnich.
W okresie powojennym chlewy obok gorzelni rozebrali sami mieszkańcy, gdyż potrzebowali cegły na odbudowę wsi. Na ruinach spalonego pałacu, na podwyższeniu, ustawiano co
roku ołtarz na Boże Ciało, który był widoczny z daleka.
Szkoła podstawowa także została spalona przez Rosjan w styczniu 1945 r. Jednakże jeszcze
w tym samym roku zajęcia lekcyjne zaczęły się odbywać w budynku obok kościoła, obecnie
dom ten jest własnością pp. Kowalczyk. Pierwszymi nauczycielami w Bierdzanach byli Jerzy
Piechoczek, panie Nizio i Barbara Czarniecka, którą otoczył opieką ksiądz Piesek (zmieniono
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pisownię jego nazwiska). Spalony budynek
szkoły został odbudowany w czynie społecznym przez mieszkańców Bierdzan w 1949 r.
Naprawiono wtedy szkody, jakie powstały
w wyniku pożaru. Nie zmieniono bryły
budynku, jednakże nie wybudowano piętra i stała się szkołą parterową. Na miejscu
byłego domu nauczyciela wybudowano w laBudynek szkoły (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
tach 1954–1956 przedszkole.
Panią Jadwigę Wiench na urzędzie sołtysa zastąpił miejscowy gospodarz Stefan Bias.
Był sołtysem ok. 10 lat, w 1961 r. wyjechał do
RFN.
Po wojnie w budynku u Morcinka został
otwarty przez turawski GS sklep spożywczy.
Następnie był otwarty sklep mięsno-wędlinarski w domu prywatnym u Horsta MociSklep mięsny u Horsta Mocigemby
gemby. W 1948 r. została uruchomiona go(kronika GS-u Turawa)
rzelnia w Bierdzanach. W latach 50. XX w.
otwarto bar – winiarnię, obiekt dzierżawiono od PGR-u54.
W 1956 r. przeprowadzono modernizację drogi między Ligotą Turawską a Bierdzanami.
Została poszerzona i nałożono asfalt. W samych Bierdzanach zmieniono jej przebieg, gdyż
wcześniej prowadziła między plebanią a kościołem. Droga została wyprostowana, poprowadzono ją między kościołem a spalonym pałacem.
Bierdzańscy strażacy postanowili w okresie powojennym zbudować nową remizę. W 1953 r.
druhowie otrzymali działkę budowlaną na terenie byłego folwarku Garnierów. Nową remizę
rozpoczęto budować sześć lat później, w 1959 r. Materiał na budowę został pozyskany z rozbiórki pałacu spalonego przez Rosjan w czasie działań wojennych. Całość robót przy budowie
remizy została wykonana w czynie społecznym przez strażaków oraz mieszkańców Bierdzan.
Strażacy w czasie budowy dysponowali bardzo skromnymi środkami, jednakże budowa została zakończona już dwa lata później. Uroczystego otwarcia remizy strażackiej w Bierdzanach
dokonano w maju 1961 r., w czasie obchodów Tygodnia Strażackiego. Po oddaniu budowy do
użytku, OSP Bierdzany posiadała najnowocześniejszą strażnicę w całej okolicy.
1.10.1961 r. na urząd sołtysa Bierdzan został powołany Herbert Panitz, pracował w miejscowym pegeerze. Sumiennie pracował jako gospodarz wsi, działał także w zarządzie miejscowej i gminnej straży pożarnej. Był organizatorem wielu inicjatyw na terenie miejscowości.
Urząd sołtysa pełnił do 15.03.1971 r.55 Sołtys wypełniał wiele obowiązków, m.in. musiał zbierać pieniądze na opłacenie wiejskiego stróża, wydawał zaświadczenia kontraktacyjne, pozwolenia na domowy ubój zwierząt.
Ks. Wilhelm Piesek zachorował na cukrzycę, dlatego chcąc ratować swoje żyje wyjechał
w 1965 r. do Niemiec Zachodnich, gdzie zapewniono mu lepszą opiekę medyczną. Zmarł
54
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Nowo wybudowany budynek remizy strażackiej (kronika OSP Bierdzany)

w 1969 roku w Meinkenbracht-Strausberg. W Bierdzanach zastąpił go ks. Marian Żagan.
Nowy bierdzański proboszcz postanowił zmienić wystrój kościoła i dostosować go do postanowień posoborowych. W 1970 r. zaprosił rzeźbiarza Pawła Sznela z Bytomia, żeby wykonał
nowy ołtarz, jak również ambonę. W czasie
historycznej rozmowy na chórze świątyni
odkryli fragmenty starej polichromii. Przez
następne lata trwały prace konserwatorskie
przy odkrywaniu cennych malowideł. Obrazy te stanowią przewodnik po Starym i Nowym Testamencie – swoistego rodzaju Biblię
ubogich. Wyjaśniły się słowa Wyglądasz jak
bierdzańska śmierć, które były zapisane w Księdze Przysłów Polskich56, gdy odsłonięto malowidło przedstawiające śmierć z pałaszem,
„Bierdzańska śmierć” (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
która pragnie zabrać młodego mężczyznę.
Polichromie bierdzańskie stanowią jedno z najznakomitszych dzieł w skali europejskiej. Kościół w Bierdzanach nie jest usadowiony przy głównych szlakach turystycznych, dlatego podziwia go tylko nieliczne grono turystów.
Sołtysem Bierdzan został w marcu 1971 r. Engelbert Przyklenk, pracownik poczty
w Ligocie Turawskiej. Pełnił funkcję do końca 1976 r. Aktywnie działał w miejscowej straży
pożarnej. Sumiennie wypełniał urząd sołtysa, zbierał podatki. Jednakże brak środków, który
dokuczał wszystkim sołtysom powojennym do 1990 r., uniemożliwiał realizację większych
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działań. W miarę otrzymywanych środków
remontował drogi, które były wyrównywane.
Na miejscu przedwojennego folwarku
hrabiego Hubertusa von Garnier w okresie
powojennym powstała Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Bierdzanach, która funkcjonowała do 1960 r. Po jej rozwiązaniu utworzono samodzielne gospodarstwo rolne –
Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR). Od
1.07.1977 r. PGR Bierdzany przyłączono do
Kombinatu Państwowych Gospodarstw RolBloki mieszkalne (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
nych, w skład którego wchodziły: Lasowice
Małe, Tuły, Wędrynia, Kobylno, Lasowice Wielkie, Zębowice i Ferma Przemysłowego Tuczu
Trzody Chlewnej w Trzebiszynie, również Zakład Przemysłu Rolnego w Lasowicach Małych, Zakład Remontowo-Budowlany w Laskowicach, Zakład Mechaniczno-Transportowy
w Bierdzanach oraz Dyrekcja Kombinatu w Bierdzanach. W latach 80. XX w., podczas swojej
działalności, Kombinat PGR wybudował bloki mieszkalne wielorodzinne. Po rozwiązaniu
działalności Kombinatu doszło do rozbiórki starej gorzelni oraz budynków folwarcznych
i gospodarskich57.
Dzięki inicjatywie wielu mieszkańców,
w 1986 r. zarząd Spółdzielni Samopomoc
Chłopska podjął decyzję budowy pawilonu
w Bierdzanach. Wkrótce inwestycja została
zrealizowana58. Pawilon zbudowano na miejscu, w którym wcześniej były wykonywane
omłoty zboża.
Engelberta Przyklenka na stanowisku sołtysa zastąpił Bernard Okwieka. Urząd sołtyPawilon handlowy (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
sa pełnił w latach 1977–1988 r., w trudnych
czasach – na początku lat 80. XX w. był w Polsce kryzys ekonomiczny, stan wojenny i brak
towaru w sklepach. Sołtys Bernard Okwieka wydawał mieszkańcom w swoim domu kartki
żywnościowe. Przeprowadzone były remonty dróg, które uzyskały nawierzchnię kamienną.
Gdy w 1988 r. zachorował, zrezygnował z urzędu sołtysa59, zastąpił go Wilhelm Leś.
Na początku lat 80. XX w. boisko sportowe przeniesiono do centrum wsi – przedwojenne zostało zabrane mieszkańcom, po
Obiekt Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół”
w Bierdzanach (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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wojnie utworzono na nim pastwisko. Boisko sportowe do chwili przeniesienia znajdowało się
przy drodze po lewej stronie, w kierunku Ligoty Turawskiej, rejon obecnych bloków. Na nowym boisku, z inicjatywy działaczy klubu sportowego, zbudowano duży obiekt z salą, obecny
„Bastion”.
W dn. 11.09.1989 r. zostały w Bierdzanach zorganizowane gminne dożynki. Szkolne zespoły: wokalny i taneczny, uświetniły swoimi występami dożynkowy program artystyczny60.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bierdzanach zostało założone w 1968 r., z pięcioletnią przerwą działa do dziś. Zespół Pieśni i Tańca Jaźwinki został założony w 1988 r. Jego założycielką
była ówczesna przewodnicząca KGW Jadwiga Pollakowa. Od 1990 r. zespołem kierowała Bogusława Kowol, a wspierała ją Jadwiga
Walerowicz. Prezentowane układy taneczne
były dziełem Ryszarda Morhardta z Osowca.
Zespół Jaźwinki prezentował program 1,5godzinny. Aktywnie uczestniczył w dożynkach
kościelnych i gminnych. Zespół zdobywał
wyróżnienia na różnego rodzaju przeglądach
Zespół Jaźwinki („Fala” 3/2006)
zespołów ludowych61. Członkinie Jaźwiniek
występowały z potrzeby serca, z samej radości dawania innym siebie.62 4.11.1999 r. członkinie
zespołu Jaźwinki nagrały program telewizyjny wraz z Marcinem Dańcem.
Bierdzany były traktowane po macoszemu przez Urząd Gminy w Turawie. Wieś jest oddalona od siedziby władzy gminnej, dlatego też nie przeprowadzano na terenie miejscowości
żadnych większych inwestycji. W nowej sytuacji politycznej po 1989 r. nastał w Bierdzanach czas wielkich zmian, szczególnie bierdzańskich dróg, gdyż we wsi praktycznie nie
było żadnych asfaltów.
Nowym sołtysem w Bierdzanach został
wybrany w 1991 r. Bernard Reichel. Urząd
sołtysa pełnił do 1994 r. Rozpoczął się okres
inwestycji w Bierdzanach. W 1991 r. położono asfalt obok sklepu i przy ulicy Boiskowej.
Na początku lat 90. XX w. rozpoczęto budowę Gminnego Wysypiska Śmieci na Kopalinie, inwestycję zakończono w 1993 r. Po
kilku latach wysypisko to zostało zapełnione
śmieciami i zamknięte.
Na terenie Bierdzan przy ul. Opolskiej
znajdowało się nieczynne żwirowisko z okresu przedwojennego. Teren ten był niezago- Kościół w Bierdzanach (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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spodarowany od końca wojny. Był wykorzystywany jako nielegalne wysypisko śmieci. By
zapobiec dalszej degradacji środowiska, w 1997 r. Urząd Gminy w Turawie podjął decyzję
rekultywowania terenu, zasypano go popiołami z Elektrowni „Opole”63.
W 1999 r. proboszczem parafii w Bierdzanach został ks. Gerard Wilk i gorliwie rozpoczął
remonty kościoła i placu kościelnego, plebanii, cmentarza.
Urząd sołtysa Bierdzan w 1995 r. objął Alojzy Heppner. Był sołtysem przez dwie kadencje
do 2002 r. Rozpoczęto wodociągowanie wsi.
W 2000 r. oddano do użytku wodociągową sieć tranzytową Ligota Turawska – Bierdzany.
Prace na terenie Bierdzan rozpoczęto w październiku 2001 r. Wykonawcą sieci wodociągowej został Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji „PROWOD” w Czarnowąsach.
Koszt wykonania sieci wyniósł 8549 tys. zł.
W czasie reorganizacji sieci szkół pod koniec lat 90. XX w., mieszkańcy Bierdzan i grono
nauczycielskie wiedzieli, że jedyną szansą utrzymania szkoły jest budowa sali gimnastycznej.
W czasie zebrania podjęto decyzję budowy wielofunkcyjnej świetlicy, w której mogłyby się
odbywać lekcje wychowania fizycznego, uroczystości szkolne, zabawy. Powołano Społeczny
Komitet Pomocy Szkole, którego przewodniczącym został Krzysztof Owsianik. Został opracowany statut stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu.
Mieszkańcy zaczęli gromadzić fundusze. W ramach działalności Szkolnej Kasy Oszczędnościowej sprzedawano kartki świąteczne i wykonane przez Radę Rodziców i nauczycieli
wieńce adwentowe, znicze nagrobne, prowadzono sklepik szkolny z napojami i słodyczami, zbierano złom stalowy i aluminiowy.
Rada Rodziców z przewodniczącą Beatą
Kupką zorganizowała także dwie zabawy taneczne. Jesienią 2000 r. rozpoczął się pierwSala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej
szy etap budowy świetlicy. Wszystkie prace,
w Bierdzanach (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
oprócz dachu świetlicy szkolnej, wykonane
były społecznie przez męską część społeczeństwa Bierdzan. Zimą budowa była doprowadzona do stanu surowego zamkniętego. Przez następne dwa lata gromadzono środki na dalszą
budowę. W grudniu 2002 r. przystąpiono do prac wykończeniowych. Najbardziej zaangażowany w budowę świetlicy był Marek Kupka64.
W 2003 r. sołtysem w Bierdzanach została Rita Gabryś, mieszkańcy twierdzą, że jej zawdzięczają najwięcej ze wszystkich powojennych sołtysów. Wielkim przedsięwzięciem pani
sołtys była organizacja dożynek gminnych: po 17 latach odbyły się one w Bierdzanach w dn.
17–18.09.2005 r. W sobotę 17 września wyróżniono 51 osób promujących naszą gminę. Następnie odbył się przegląd amatorskich zespołów artystycznych. W niedzielę odbyły się dożynki gminne. Swoją obecnością zaszczycili je znakomici goście: Konsul Republiki Czech,
Ryszard Galla – wicemarszałek województwa opolskiego, Henryk Lakwa – starosta opolski.
Za sołtysowania Rity Gabryś na terenie Bierdzan zaszły wielkie zmiany. Na drogach położono asfalt, a wieś zyskała nowe oblicze. Asfaltowanie ulic rozpoczęło się w 2005 r., położono go
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na ulicy Krótkiej i Starowiejskiej. W roku następnym wyasfaltowana została ul. Polna, a w 2008 r.
Stawowa.
Z inicjatywy pani sołtys Rity Gabryś nastąpiła modernizacja i przebudowa budynku OSP
Bierdzany. Otrzymano dofinansowanie na remont sali 50 000 zł z funduszy DFK. Powstały
nowe sanitariaty, kotłownia. Remont obiektu zakończono w 2010 r.
Jesienią 2010 r. rozpoczęto prace przy
budowie ronda w Bierdzanach. Prace zakończono po paru miesiącach zimą. Zbudowano rondo o średnicy 30 m i 250 – metrowy
chodnik wzdłuż drogi krajowej nr 45 o szerokości 2 m. Koszt budowy ronda wyniósł
około 2,8 miliona złotych.
W czasie inwestycji budowy ronda rozpoczęto układanie chodnika wzdłuż ulicy Rondo w Bierdzanach (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Szkolnej w kierunku kościoła. Ułożono połowę, w niedalekiej
przyszłości będzie przeprowadzony drugi etap budowy tegoż
chodnika aż do kościoła.
W 2011 r. na placu przed kościołem została położona
kostka brukowa. Prace po kosztach własnych wykonała miejscowa firma brukarska Andrzeja Stasia. Łączny koszt z zakupem materiałów wyniósł 250 000 zł.
Przez cały rok 2011 mieszkańcy Bierdzan obchodzili
300-lecie budowy miejscowego kościoła. Z tej okazji odbyły
się dożynki, nie tylko dla Gminy Turawa, ale całego powiatu
opolskiego, by wszyscy mogli świętować okrągłą rocznicę istnienia świątyni bierdzańskiej. W sobotę 3 września o godz.
17.00 w kościele p.w. św. Jadwigi Śląskiej parafianie uczestKościół w Bierdzanach
niczyli w uroczystym nabożeństwie, by następnie zobaczyć
udekorowany
pod namiotem występ zespołu „La Capella” i razem z grupą
z okazji 300-lecia istnienia.
„OMEGA” tańczyć do białego rana. W niedzielę było Święto (zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
Plonów połączone z obchodami 300-lecia kościoła p.w.
św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach. Uroczysta Msza
Jubileuszowo-Dziękczynna
odbyła się pod namiotem,
a celebrował ją ksiądz biskup
Paweł Stobrawa, wspólnie
z proboszczem Bierdzan ks.
Uroczysta msza dożynkowa
(zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
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Gerardem Wilkiem oraz księdzem Marianem Żaganem. Następnie rozpoczęła się część oficjalna, w której głos zabrali gospodarze dożynek, Rita Gabryś, wójt gminy Turawa Waldemar
Kampa oraz starosta opolski Henryk Lakwa. Po błogosławieństwie chleba przez biskupa Pawła Stobrawę starostowie dożynkowi Regina i Adam Świerc wręczyli włodarzom po bochenku
chleba. Na dożynkach powiatowo – gminnych w Bierdzanach nie zabrakło gwiazd, wystąpili
m.in.: kabaret „ŻUBR”, zespół „ŻYŁKA” i znany z telewizji „DUET KARO” 65.
Obecnie na terenie miejscowości trwa bardzo ważna inwestycja, budowa kanalizacji.
Bierdzany są miejscowością, która bardzo prężnie się rozwija. Na terenie miejscowości
znajduje się najprawdopodobniej najważniejszy zabytek Gminy Turawa: drewniany kościół
p.w. św. Jadwigi Śląskiej. Dzięki ofiarności mieszkańców i staraniu kolejnych proboszczów,
świątynia ta jest bardzo zadbana. Obok znajduje się stary park porośnięty starodrzewem,
z pomnikami przyrody.
Z Bierdzanami od wielu lat związany jest zespół Jaźwińki.

Zespół Pieśni i Tańca „Jaźwinki” w Bierdzanach
Wszystko zaczęło się w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Właśnie wtedy pojawiła się myśl utworzenia w Bierdzanach zespołu pieśni i tańca. Jednym z głównych orędowników jego utworzenia było ówczesne Koło Gospodyń Wiejskich, które po dłuższej przerwie
wznowiło swoją działalność. Zarząd w nowym składzie osobowym, obok tradycyjnej działalności postanowił wprowadzić do programu elementy pracy kulturalnej, zachęcając w ten
sposób ludność do uczestnictwa w życiu społecznym.
Zespół powstał w roku 1988. Swoją nazwę przyjął od rzeczki przepływającej przez wieś.
Do dnia dzisiejszego wśród mieszkańców Bierdzan krąży ciekawa legenda z tym ciekiem
wodnym związana: Otóż diabeł idąc od lasu torował koryto rzeki niosąc z sobą kamienie, w trakcie
owej wędrówki tracił głazy, a w miejscu ich upadku powstawały stawy istniejące do dnia dzisiejszego.

Zespół Jaźwinki wraz orkiestrą z Francji „La Lyre” (zdjęcie wykonała Magdalena Sadowska)
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Po raz pierwszy „Jaźwinki” wystąpiły 8.05.1988 r. na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów
Ludowych Gospodyń Wiejskich w Wołczynie. Występ spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem jury, jak i publiczności, zdobywając pierwsze miejsce w konkursie.
W maju 1989 r. na IV Opolskim Święcie Pieśni Ludowej w Gogolinie zespół zdobył statuetkę Śląskiej Karolinki, a w 1991 r. na kolejnym, dziesiątym już Przeglądzie Zespołów Ludowych zespół zajął drugie miejsce.
Z bardzo dobrym przyjęciem spotkały się „Jaźwinki” na Pierwszym Wojewódzkim Przeglądzie Ludowej Twórczości Artystycznej „Wiatraki” w 1995 r., zajmując trzecie miejsce w konkursie.
W tym samym roku członkinie zespołu postanowiły uczcić siedmioletnią działalność,
zapraszając na ową uroczystość nie tylko miejscowe władze, ale także mieszkańców wsi,
i prezentując swój dorobek artystyczny. W tym samym roku doskonale zaprezentowały się
„Jaźwinki” na przeglądzie zespołów ludowych w Gogolinie, zajmując drugie miejsce, a rok
później tę samą lokatę zajęły na podobnym konkursie w Tarnowie Opolskim.
Rok 1998 to dziesiąta rocznica powstania zespołu, w którym dokonano ocenę dziesięcioletniej działalności oraz sprecyzowano główne kierunki pracy na najbliższe lata.
Przez te 10 lat przewinęło się przez zespół wiele młodych i starszych wiekiem osób, które
przeżyły wielką przygodę z tańcem i pieśnią ludową, poznając przy okazji folklor różnych
regionów Polski, dostarczają również niezapomnianych wrażeń artystycznych olbrzymiej części mieszkańców własnej gminy, powiatu i województwa. Duży bagaż doświadczeń pozwolił
zespołowi i w następnych latach aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Bierze udział
w licznych imprezach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także za granicą, wszędzie
gorąco przyjmowany i oklaskiwany.
Inicjatorką i założycielką zespołu była Jadwiga Pollak, pracownik administracji ówczesnego PGR-u w Bierdzanach. Po jej rezygnacji z funkcji kierownika, owe zadania przejęła Bogusława Kowol, mieszkanka Bierdzan.
Najdłużej zespołem opiekowała się Jadwiga Walerowicz – i to od strony organizacyjnej
i artystycznej.
Panią Jadwigę skutecznie i z dużym zaangażowaniem wspierały Eryka Godecka, Elżbieta
Kowalczyk, Jadwiga Grund,
Łucja Jaszczyk, Jadwiga
Szweda, Urszula Skiba i wielu innych, którym należy się
wysokie uznanie i podziękowanie za bezinteresowną
działalność społeczną w swoim środowisku.
Walter Świerc
Wielkie zmiany nastały w Zespole Pieśni i Tańca „Jaźwinki” w 2010 r., ze
względu na wiek odeszły Zespół Jaźwinki w czasie przeglądu gminnego w Bierdzanach w 2011 r.
(zdjęcie wykonała Magdalena Sadowska)
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łu. Kierownictwo nad Jaźwińkami objęła Agnieszka Mocigemba. Zespół obecnie liczy
12 młodych osób. Członkinie zespołu same opracowują choreografię. Występują dosyć często, do dziesięciu występów rocznie. Jaźwińki występują na przeglądach i konkursach. Zespół
wykonuje tańce tradycyjne, w nowych opracowaniach66.

3.2 Szkoła Podstawowa w Bierdzanach
Szkoła w Bierdzanach istniała już w 1769 r. – taką informację zawarł Felix Triest w publikacji Topographisches Handbuch von Oberschlesien67. Napisał, że w 1864 r. był to stary, drewniany budynek. Potwierdzenie informacji, że szkoła w Bierdzanach istniała już w XVIII w.,
zawarł Friedrich Albert Zimmermann w publikacji Beyträge zur Beschreibung von Schlesien,
która ukazała się w 1784 r.68
W publikacji dotyczącej statystyki biskupstwa wrocławskiego w 1842 r. napisano, że w szkole
Bierdzanach, do której uczęszczało 149 uczniów, pracował jeden nauczyciel. Nadzór nad placówką sprawował inspektor z Opola69. W Schlesisches Kirchenblatt z 1847 r. poinformowano,
że w Bierdzanach na stanowisku pomocnika nauczyciela został zatrudniony Johann Hilla –
nauczyciel i organista70.
Więcej informacji dotyczących szkoły w Bierdzanach zawarto w spisie szkół katolickich,
który ukazał się w 1900 r. Napisano w nim, że do szkoły uczęszczało 186 uczniów, zaś nauka
odbywała się w 3 klasach. Pracę z uczniami prowadzili nauczyciele:
- Theophil Gutsfeld – nauczyciel i organista, ukończył seminarium nauczycielskie w Zülz
(Biała k. Prudnika) w 1895 r. Otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1240 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 150 marek.
- Paul Hoffmann – nauczyciel, ukończył seminarium nauczycielskie w Breslau 1899 r.
Otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 20 marek.
Patronat nad szkołą sprawował „graf” von Garnier.

Informacja dotycząca szkoły w Bierdzanach zawarta
w Schematismus der katholischen Volksschulen der Provinz Schlesien z 1900 r.
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Agnieszka Mocigemba, rozmowa telefoniczna, (10.08.2012).
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen.
– Breslau : W. G. Korn, 1864, s. 207.
F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg, 1784, T. 3.
Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau: Königlich Preussischen Antheils. - Breslau: Grass, Barth & Comp., 1842, s. 117.
dr. J. Sauer, Schlesisches Kirchenblatt, T. 13, Breslau, 1847, s. 304.
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Lokalnym inspektorem szkolnym dla szkoły w Bierdzanach był powiatowy inspektor szkolny71.
Kolejne ważne informacje dotyczące szkoły w Bierdzanach zostały zawarte w spisie katolickich szkół Śląska jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, w 1911 r. Do szkoły uczęszczało 236 uczniów, którzy uczyli się w czterech pomieszczeniach klasowych. Tygodniowa
liczba godzin nauczania wynosiła: 30, 24, 20, 16. W publikacji tej napisano, że pierwsza szkoła
powstała w Bierdzanach około 1790 r. W 1911 r. był to budynek parterowy kryty gontem,
który został zbudowany w 1864 r. Szkołę w Bierdzanach rozbudowano w 1912 r. Powierzchnia
ogrodu szkolnego wynosiła 8 ar, a działka miała pow. 2.43 ha.
Nauczycielami byli wtedy:
Theophil Gutsfeld – kierownik szkoły, ur. 21.05.1875 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Zülz (Biała) w 1895 r. Pracę w Bierdzanach rozpoczął 1.05.1899 r. Zamieszkiwał czteropokojowe mieszkanie o pow. 90 m².
Leopold Piechoczek ur.15.01.1888 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Peiskretscham (Pyskowice) w 1908 r., w Bierdzanach od 15.01.1908 r.
Franz Preiß ur.19.04.1889 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Leobschütz (Głubczyce) w 1909 r., w Bierdzanach od 1.10.1909 r.72
Podobno najpierw mała szkoła w Bierdzanach znajdowała się obok sklepu pp. Morcinek,
na miejscu obecnej kwiaciarni. Budynek ten zmieniono później na piekarnię Petera Scheitzy,
którą czasie II wojny światowej w styczniu 1945 r. wypalili Rosjanie73.
W 1925 r. do Szkoły Podstawowej w Bierdzanach uczęszczało 191 uczniów, nauka odbywała się w czterech salach lekcyjnych.
Nauczycielami byli:
Theodor Gutsfeld, kierownik szkoły i organista, zajmował sześciopokojowe mieszkanie
o pow. 108 m² o wartości 200 marek, miał na wyposażeniu szkolny ogródek 6 ar i 3 ha pola
o wartości 150 marek.
Leopold Piechoczek zajmował pięciopokojowe mieszkanie o pow. 90 m² o wartości
150 marek, miał 2,25 ar ogródka o wartości 3 marek.
A. Wagner ukończył seminarium nauczycielskie w Fraustadt (Wschowa) w 1919 r., zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 48 m² i wartości 100 marek.
W. Aßmann ukończył seminarium nauczycielskie w Leobschütz (Głubczyce) w 1918 r.,
zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 48 m² i wartości 100 marek.
Theophil Gutsfeld jako organista otrzymywał dodatkowo za grę na organach w kościele
kwotę 400 marek74.
Również w 1925 r. ukazała się druga publikacja dotycząca szkół, ale tylko katolickich, biskupstwa wrocławskiego. Książka ta zawierała potwierdzenie, jak również uzupełnienie powyższych informacji. Do bierdzańskiej szkoły uczęszczało 191 uczniów, wszyscy wyznania
katolickiego. Nauka była realizowana w trzech pomieszczeniach klasowych.
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Schematismus der katholischen Volksschulen der Provinz Schlesien : mit zwei Anhängen : im Auftrage des Vereins katholischer
Lehrer Schlesiens, Breslau, wydawca F. Keller, 1900 r. s. 114.
C. Herold, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg. Bez. Oppeln, Breslau, 1911, s. 27.
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Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, Breslau, 1925, s. 161.
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Wieś Bierdzany zamieszkiwało wtedy 887 mieszkańców. We wsi znajdowała się katolicka
szkoła, która została w 1914 r. rozbudowana, zbudowano wtedy piętro. Informacja ta dotyczyła najprawdopodobniej rozbudowy domu nauczyciela. Kadra nauczycielska w Bierdzanach w 1925 r.:
- Theophil Gutsfeld – kierownik szkoły, ur. 21.05.1875 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Zülz (Biała) w 1895 r. Pracę w Bierdzanach rozpoczął 1.05.1899 r.
- Leopold Piechoczek – ur. 15.01.1888 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Peiskretscham (Pyskowice) w 1908 r. i Myslowitz (Mysłowice) w 1912 r. Pracę w Bierdzanach rozpoczął 15.02.1908 r.
- A. Wagner – ur. 29.05.1889 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Fraustadt
(Wschowa) w 1910 i 1920 r. Pracę w Bierdzanach rozpoczął 1.12.1919 r.
- W. Aßmann ukończył – ur. 20.07.1896 r. seminarium nauczycielskie w Leobschütz
(Głubczyce) w 1918 r. i Konty (Kąty Opolskie) w 1920 r.
W publikacji tej podano informację, że
pierwsza szkoła w Bierdzanach powstała
w 1798 r. Najbliższy lekarz znajdował się
w Osowcu i Jełowej75.
Większość nauczycieli mieszkała w budynku, w którym mieści się obecne przedszkole. Mieszkał w tym budynku Śliwa – kierownik szkoły i organista, który w okresie
faszystowskim zmienił nazwisko na SchBudynek szkoły w XX w.
neewald, pochodził on z Dąbrówki Łubniań(zdjęcie udostępniła Teresa Wojtczyk)
skiej. W szkole w Bierdzanach pracowali także Wagner, Boricki z Czarnowąs i nauczycielka Fichty z Kuniowa. Sowieci w styczniu 1945 r.
bezmyślnie spalili budynek szkoły i mieszkania nauczycielskie. Nauczyciele opuścili Bierdzany przed wejściem Rosjan, z wyjątkiem Schneewalda, który pokochał Bierdzany i pozostał.
Po wypaleniu mieszkania zamieszkał w piwnicy tego budynku. W okresie powojennym nie
przeszedł weryfikacji, musiał opuścić Bierdzany i wyjechał do Niemiec76.
W czasie II wojny światowej szkoła w Bierdzanach została spalona, zniszczeniu uległ dach
i mieszkania nauczycielskie na piętrze. Pozostały tylko ściany budynku. Jeszcze w 1945 r.
zajęcia lekcyjne zaczęły się odbywać w budynku
obok kościoła, obecnie dom ten jest własnością pp. Kowalczyk. Pierwszymi nauczycielami w Bierdzanach byli Jerzy Piechoczek oraz
panie Nizio i Barbara Czarniecka. NauczyPierwszy powojenny budynek szkoły w Bierdzanach
– widok obecny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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C. Herold, Schematismus der Volksschulen Schlesiens in drei Bänden (Statistik, Adressbuch) : eine übersichtliche Zusammenstellung aller. ev. und kath. Schulen. Bd. 3. Oberschlesien / bearb. Von. – 7, Breslau, 1925, s. 20.
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cielka Nizio była żoną pierwszego leśniczego w Bierdzanach, w małżeństwie tym źle się układało i zamieszkała sama bez męża w budynku szkoły. Pani Barbara Czarniecka była starszą
osobą, bardzo lubiła proboszcza Wilhelma Pieschka, którego często odwiedzała. Mieszkała
również w nowej szkole obok kościoła77. Tych pierwszych powojennych nauczycieli zastąpili
państwo Kościelniak, oboje byli nauczycielami. Pan Kościelniak został kierownikiem szkoły
w Bierdzanach. Podjął się trudu odbudowy spalonej szkoły w Bierdzanach. Budynek został
odbudowany w czynie społecznym przez mieszkańców w 1949 r. Naprawiono wtedy szkody,
jakie powstały w wyniku pożaru. Nie zmieniono bryły budynku, jednakże szkoła stała się
parterową.
W 1950 r. pracę w nowej szkole w Bierdzanach rozpoczęli: Zdzisław Tunia (31 stycznia),
który został powołany na kierownika szkoły, i Józef Szajca z Dobrzenia Wielkiego, skierowany
z nakazu pracy. Pracował wtedy również Jan Janeczko z Strzelec Opolskich i nieznana już
z nazwiska pani Leokadia, nazywana „Lodzią”. Nauczyciele uczyli: Tunia i Szajca matematyki, Leokadia języka polskiego, Janeczko historii i geografii. W Bierdzanach wzorcowo działał
kombinat rolniczy, który nawiązał ścisłą współpracę z miejscową szkołą. Kierownik szkoły
Zdzisław Tunia w 1952 r. został przeniesiony do Kotorza Małego i zastąpił go Józef Szajca, do
końca roku szkolnego, do czerwca 1952. Józef Szajca był osobą bezpartyjną, po dwóch latach
zakończył mu się staż i z nakazu pracy opuścił Bierdzany78. Nowy rok szkolny 1952/1953 rozpoczął nowy kierownik szkoły – Jan Janicki. W tym okresie nauczyciele mieszkali w prywatnych mieszkaniach, dlatego też nowy kierownik szkoły podjął się trudu odbudowy mieszkań
nauczycielskich, jest to budynek obecnego przedszkola w Bierdzanach, łącznie z salą zabaw.
Wkrótce Jan Janeczko zakończył pracę w Bierdzanach i wyjechał do RFN.

Skład grona pedagogicznego w 1950 r.: Józef Szajca, Zdzisław Tunia, Jan Janeczko
(zdjęcie udostępniła Teresa Wojtczyk)
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Tamże.
Józef Szajca wywiad w dn. 25.05.2012 r.
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1.11.1961 r. przy Szkole
Podstawowej w Bierdzanach
została założona drużyna
harcerska. Funkcję drużynowego powierzono Henrykowi Jaworskiemu, nauczycielowi z miejscowej szkoły.
Po pierwszej pogadance
Harcerze w czasie zabawy na świeżym powietrzu (kronika szkolna)
młodzież chętnie zapisała
się do związku, jednakże wkrótce wielu druhów wypisało się, gdyż rodzice nie pozwalali im
uczęszczać na zbiórki. Uczniowie chętnie przychodzili na zbiórki, lecz nie chcieli wpisać się do
organizacji. Na pierwszych zbiórkach drużynowy rozdzielił funkcje, przybocznym chłopców
został Paweł Staś, zaś dziewczynek Irena Wojtowicz, Józef Cygan – skarbnikiem. Druhowie
uchwalili, że ich patronem zostanie Adam Mickiewicz, a kolor chusty będzie zielony. Drużyna
harcerska w Bierdzanach nosiła numer 53 i przyjęto nazwę „Przyjaciele Przyrody”. W czasie zbiórek
bawiono się w klasie, w lesie oraz na boisku.
20.11.1961 r. uczniowie
urządzili swoim wychowawcom Dzień Nauczyciela.
Organizacją akademii kierowali Anna Janicka, Edward
Wodniok, Marta Staś oraz p.
Wiecha. Do organizacji Dnia
Nauczyciela przystąpili także
strażacy, którzy zaprosili grono pedagogiczne na zabawę
taneczną. W grudniu 1961 r.
Uczennice szkoły w Bierdzanach. Zdjęcie wykonano w 1962 r.,
harcerze przygotowali gawęod lewej strony: Weronika Grund, Genowefa Szyszka, Halina Janicka,
Urszula Błanerok, nauczyciel Henryk Jaworski, Magdalena Wodniok, dę poświęconą XX rocznicy
Maria Locwi, Krystyna Szyska, Róża Wojtowicz, Anna Panic
PPR.
(kronika szkolna)
8.03.1962 r. obchodzono w szkole Międzynarodowy Dzień Kobiet. Został z tej okazji zorganizowany poranek,
w czasie którego śpiewano
piosenki, były wiersze, monologi. Jedynej nauczycielce
w szkole – Marii Kansy, wręczono kwiaty. Z inicjatywy
drużyny harcerskiej i zuchowej po raz pierwszy w historii
szkoły urządzono tradycyjne
Topienie marzanny w 1962 r.
(kronika szkolna)
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topienie Marzanny. W imprezie wzięło udział
ok. 60 uczniów. Ze szkoły w stronę stawu wyruszył korowód, który przeszedł przez wieś.
Gdy dotarto do stawu, uczniowie zrobili sąd
nad zimą. Wszyscy opowiedzieli się za tym,
żeby ją utopić. Marzannę utopił Józef Dziuba,
uczeń kl. VI. 18.04.1962 r. młodzież ze szkoły
w Bierdzanach wzięła udział w spotkaniu z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej w Kadłubie
Przed meczem z Jełową w 1962 r. (kronika szkolna)
Turawskim, do którego dotarli na rowerach. Po
krótkim odpoczynku rozpoczęły się o godz. 12.00 rozgrywki sportowe w piłce ręcznej i nożnej. Uczniami z Bierdzan opiekowali się nauczyciele Zygmunt Durecki i Henryk Jaworski. 27 kwietnia bierdzańscy uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach piłki ręcznej w Jełowej.
Chłopcy z Bierdzan przegrali oba mecze: z Łubnianami i Jełową. Wielką niespodziankę sprawiły
dziewczyny, które wygrały oba mecze. Na spartakiadzie powiatowej bierdzańska drużyna
wywalczyła IV miejsce. Z okazji święta pracy harcerze zobowiązali się w czynie społecznym
uporządkować boisko, strych szkoły, zbierali także złom, makulaturę i butelki. Druhowie
upiększyli szkołę, przyklejając papierowe gołąbki w oknach, wywieszono hasła, portrety
i flagi. 30 kwietnia odbył się w szkole poranek poświęcony świętu pracy – 1 maja, w którym wzięła udział cała młodzież szkolna. Na
program złożyły się wiersze, piosenki, przemówienie oraz rozgrywki międzyklasowe
w piłce ręcznej. 1 maja 10 uczniów wyjechało na trzydniową wycieczkę do Krakowa,
Ojcowa i Wieliczki, pod kierunkiem kierownika szkoły Jana Janickiego. Wycieczka zorganizowana przez ORBIS była dosyć udana,
jednakże nie dopisała pogoda. 10.05.1962 r. Reprezentacja chłopców w czasie meczu z Jełową
i Łubnianami w 1962 r. (kronika szkolna)
uczniowie Józef Cygan i Teresa Michalczyk
pod opieką Marii Kansy wzięli udział w konkursie recytatorskim. Otrzymali wyróżnienie oraz
nagrody. Dwa dni później drużyna dziewcząt w piłce ręcznej zajęła IV miejsce w spartakiadzie
powiatowej w Chmielowicach. Tak wspaniały sukces był zasługą nauczyciela wychowania fizycznego Zygmunta Dureckiego. 25 maja w Węgrach odbyły się zawody lekkoatletyczne na
szczeblu rejonu. W czwórboju startowali chłopcy i dziewczynki. Paweł Staś zajął II miejsce,
w rzucie piłką palantową był najlepszy, w skoku wzwyż również zwyciężył, nieco słabszy
wynik miał w skoku w dal i w biegu na 60 m. W konkurencji dziewcząt Irena Wojtowicz
zajęła II miejsce, a Elżbieta Fich III miejsce. Kolejny mecz szczypiornistów został rozegrany
31 maja na boisku szkolnym w Bierdzanach z drużyną z Kadłuba Turawskiego. Następnie
obie drużyny zmierzyły się w piłce nożnej. Dziewczyny z Bierdzan spotkały się z drużyną
z Laskowic i wygrały mecz w piłce ręcznej 8:5. Dzień Dziecka był uroczyście obchodzony
w bierdzańskiej szkole. Po uroczystym programie uczniowie wybrali się na film do Jełowej.
Dodatkowo zorganizowano zawody sportowe.
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Rok szkolny 1962/1963. Jesienią harcerze z Bierdzan zorganizowali spotkanie z druhami
z Kadłuba Turawskiego. Rozegrano mecz lekkoatletyczny oraz zawody w piłce ręcznej. 10 października harcerze urządzili ognisko, w czasie którego wręczono zuchom chusty. Tydzień później
odbyło się tradycyjne święto pieczonego ziemniaka. Impreza była dobrze zorganizowana, odbyła się wieczorem pod lasem. 30 października odbyło się spotkanie młodzieży z Bierdzan
z uczniami z Jełowej. Najpierw uczestnicy
spotkania zapoznali się z historią wsi Bierdzany, a następnie rozegrali dwa zwycięskie
spotkania w piłce ręcznej. Dzień Nauczyciela (20 listopada) był w szkole w Bierdzanach
uroczyście obchodzony. Atrakcją była zabawa przy adapterze, w czasie której bawili się
uczniowie z nauczycielami. Zima była bardzo sroga, spadło dużo śniegu i był mocny
Kulig w 1963 r. (kronika szkolna)
mróz. Wielka śnieżyca spowodowała zastój
w kraju. Harcerze zimą dokarmiali zwierzęta leśne. Warunki narciarskie były wspaniałe, jednakże temperatura powietrza bardzo spadła, dlatego też ministerstwo oświaty zawiesiło zajęcia szkolne. Kierownik szkoły zorganizował uczniom kulig. 24.01.1963 r. o godz. 10 zajechały
pod szkołę duże sanie z zaprzęgiem konnym. Dzieci zawiązały do sań swoje sanki i wyruszył
kulig. Uczniowie spędzili wiele czasu na zorganizowanym kuligu. Cała grupa była w znakomitym humorze. Zajechano do Ligoty Turawskiej, gdzie zaopatrzono się w sklepie w słodycze
i udano się w dalszą podróż.
Jedną z największych imprez w roku
szkolnym był bal kostiumowy. 21 lutego
uczniowie bawili się od godz. 14 do 20. W sali
szkolnej był zorganizowany bufet, w którym można się było zaopatrzyć w cukierki
i ciastka. Wszystkie dzieci były zadowolone
i bawiły się znakomicie. Harcerze w czasie
zimy zorganizowali wiele zbiórek na dworze, bawiąc się na lodzie i śniegiem. 21 marZespół, który wywalczył IV miejsce na spartakiadzie ca po raz drugi obchodzono powitanie wiopowiatowej w 1962 r. (kronika szkolna)
sny i topienie Marzanny. Miejscowi harcerze
przygotowali kukłę zimy. Sąd nad zimą tradycyjnie już odbył się nad miejscowym stawem.
28 kwietnia reprezentacja chłopców i dziewczyn rozegrała zwycięskie mecze w piłce ręcznej z SKS Jełowa i SKS Łubniany. Dwa dni później w szkole w Bierdzanach odbył się uroczysty
apel poświęcony obchodom święta pracy. W czasie uroczystości przedstawiono krótki rys historyczny tego święta. Młodzież odśpiewała kilka pieśni rewolucyjnych, następnie uczniowie
deklamowali wiersze. W dniu 1 maja zostały rozegrane także zawody sportowe. Drużyny chłopców i dziewcząt pokonały reprezentacje z Kadłuba Turawskiego: chłopcy 17:6, dziewczyny
20:0. 7 maja w mistrzostwach regionu rozegranych w Opolu drużyna szczypiornistów z Bierdzan
zajęła II miejsce, zaś dziewczyn I. W finałach zawodów powiatowych rozegranych 14 maja
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szczypiornistki z Bierdzan zajęły wysokie III miejsce. Jako nagrodę otrzymały dyplom i czasomierz o wartości 550 zł. Z okazji Dnia Dziecka tradycyjnie zorganizowano w szkole zawody
sportowe. Rok szkolny zakończył się 29 czerwca. Szkołę opuściło dziesięciu siódmoklasistów.
W czasie wakacji nauczyciele z Bierdzan studiowali na różnych kierunkach w Opolu i Raciborzu. Skład grona zmienił się, odeszła do
Szkoły Podstawowej w Jełowej Maria Kansy,
a zastąpiła ją Emilia Wójcik.
Rok szkolny 1963/1964 rozpoczął się
3 września. Uczniów powitał kierownik szkoły Jan Janicki. Naukę w szkole w klasie I rozpoczęło 20 uczniów. 18 września młodzież
z Bierdzan stoczyła dwa zwycięskie mecze
piłki ręcznej w Jełowej. Chłopcy zwyciężyli
7:4, a dziewczyny aż 11:0. Tydzień później
odbył się rewanż w Bierdzanach, znowu wy- Delegacja pionierów z Bułgarii (kronika szkolna)
grała bierdzańska reprezentacja chłopców i dziewcząt. 4 października szkołę w Bierdzanach
odwiedziła delegacja pionierów z Bułgarii. Młodzież szkolna gorąco powitała uczestników
zagranicznej delegacji: dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Uczniowie z Bierdzan śpiewali po:
polsku, czesku, rosyjsku i bułgarsku. Bułgarzy obdarowali bierdzańskich uczniów różnymi
znaczkami i ofiarowali szkole kilka książek. Po części oficjalnej odbyły się najpierw zawody
sportowe, a następnie przyjęcie w małym gronie przy kawie i ciastkach. Szkołę w Bierdzanach
spotkał szczególny zaszczyt, gdyż została wyróżniona przybyciem gości z Bułgarii, którzy odwiedzili w województwie opolskim zaledwie dwie szkoły: Liceum Pedagogiczne w Brzegu
i bierdzańską szkołę. W czasie tego historycznego spotkania wymieniono adresy z pionierami
bułgarskimi i wkrótce zaczęły do szkoły w Bierdzanach napływać listy z zagranicy. Informacja
o tym wydarzeniu została umieszczona w Trybunie Opolskiej. 9 października nauczyciele:
Henryk Jaworski i Zygmunt Durecki, zorganizowali dla uczniów szkoły święto pieczonego
ziemniaka.
W roku szkolnym 1964/1965 nastąpiły w szkole w Bierdzanach zmiany kadrowe. Odeszli nauczyciele Zygmunt Durecki
– opiekun drużyny harcerskiej i Henryk Jaworski – opiekun drużyny zuchowej. Pracę
z drużyną harcerską objęła młoda nauczycielka druhna Danuta Romaniszyn. Zabrała
się do rozśpiewania społeczności harcerskiej.
W ciągu roku odbyły się na terenie bierdzańDelegacja pionierów z Bułgarii (kronika szkolna)
skiej placówki wszystkie zaplanowane imprezy: Święto Pieczonego ziemniaka, Dzień nauczyciela, dokarmianie zwierząt leśnych zimą,
kulig, bal przebierańców. W dniach 5–6 czerwca odbył się zlot harcerski w Czarnowąsach,
w którym brali udział druhowie z Bierdzan. Wiosną bierdzańska drużyna dziewcząt zdobyta
w piłce ręcznej puchar przechodni hufca Opole.
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W roku szkolnym 1965/1966 drużyna harcerska w Bierdzanach liczyła 23 harcerzy i harcerek. Tradycyjnie jesienią odbyło się święto pieczonego ziemniaka. Zima była krótka, nie
zdążono zorganizować kuligu. W 1966 r. młodzież szkolna uświetniła 1000-lecie istnienia
państwa polskiego, wykonując liczne prace społeczne. Uporządkowano m.in. boisko szkolne,
na którym także wykonano bramki, pomalowano skrzynki na kwiaty, zbierano surowce wtórne, makulaturę, butelki i złom.
Rok szkolny 1966/1967 obfitował w udane wycieczki. Uczniowie zasłużyli na nie, gdyż
pracowali bardzo aktywnie. Zorganizowane były dwie wycieczki, jedna była jednodniowa po
powiecie opolskim, a druga trzydniowa w góry.
W roku szkolnym 1967/1968 nadal bardzo aktywnie
w szkole działała drużyna harcerska, która była podzielona
na cztery zastępy: Sokoły, Orły, Junaki, Słoneczne Bractwo,
prowadzone przez drużynową E. Gaździerską. W listopadzie
przy dźwiękach muzyki adapterowej urządzono Andrzejki.
Zimą opiekę nad drużynę harcerską objęła Małgorzata Neupauer. Zimą kierownik szkoły Jan Janicki siadł za kierownicą
traktora i zorganizował dzieciom trzygodzinny kulig. Wiosną
z okazji Dnia Kobiet każda uczennica otrzymała kartkę z życzeniami, którą wykonali harcerze. 22.04.1968 „Szary Niedźwiedź” – gawędziarz, miłośnik zwierząt, właściciel niedźwiedzia brunatnego, odwiedził szkołę w Bierdzanach.
W nowym roku szkolnym 1970/1971 edukację w klasie
I
rozpoczęło
28 uczniów, których wychowawczynią została
Miś „Szary Niedźwiedź”
(kronika szkolna)
Małgorzata Neupauer. Z okazji Dnia Nauczyciela 20 listopada uczniowie wręczyli swoim wychowawcom kwiaty oraz złożyli życzenia. Po poranku, na
którym uczniowie zaśpiewali piosenki i powiedzieli okolicznościowe wierszyki, była zabawa
przy muzyce z adaptera. 24 grudnia w szkole w Bierdzanach odbyła się wieczornica z okazji
urodzin wielkiego poety Adama Mickiewicza. Zimą 19 lutego był czterogodzinny kulig, zabawa była bardzo udana. Cztery dni później odbył się w szkole bal kostiumowy. Stroje były
bardzo barwne. Dzieci przebrały się za: krasnoludki, kowbojów, klaunów, Murzynów, Indian,
Cyganów, Cyganki, Meksykanów, muchomory. W czasie
balu najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
W pogodny sobotni
czerwcowy ranek zakończył
się rok szkolny 1971/1972.
Zakończył się wesoło, gdyż
prawie wszyscy uczniowie
otrzymali promocję do następnej klasy. Minęły dni
odpoczynku i rozpoczął się
Przedstawienie pt. „Komputer” (kronika szkolna)
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nowy rok szkolny 1972/1973. Po rozdaniu „tyt ”, czyli tradycyjnych śląskich rogów ze słodyczami, uczniowie kl. I złożyli ślubowanie i obiecali uczyć się pilnie. 12 października zorganizowano w szkole poranek poświęcony wojsku polskiemu. Dwa dni później uroczyście obchodzono
200. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie ze szkoły w Bierdzanach
przygotowali z tej okazji ciekawy program artystyczny. Uczniowie kl. VIII przygotowali ciekawe przedstawienie pt. Komputer. 15 lutego odbyła się wieczornica poświęcona 500. rocznicy
urodzin Mikołaja Kopernika. Zimą nauczyciele zorganizowali uczniom bal karnawałowy,

Pierwsza klasa w roku szkolnym 1972/1973 (zdjęcie udostępnił Patryk Spyra)

Chór szkolny (kronika szkolna)
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w czasie którego wszyscy uczniowie otrzymali paczki ze słodyczami. 1 maja uczniowie klasy
VII i VIII pojechali do Osowca na obchody święta pracy. Z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu
od 31 maja do 2 czerwca odbyły się w szkole w Bierdzanach zawody sportowe.
W nowym roku szkolnym 1973/1974 Szkolne koło Ligi Obrony Kraju przeprowadziło
konkurs dotyczący historii Ludowego Wojska Polskiego. W dniu 20.02.1974 r. w sali u p. Leś
odbył się bal maskowy. Uczniowie tańczyli przy muzyce z adaptera. Wszyscy bawili się znakomicie, było bardzo wesoło. Przebierańcy opuścili salę roześmiani i zadowoleni. Obchody
Święta Pracy uświetnił występ szkolnego chóru. Końcowym akcentem poranka było złożenie
meldunków o wykonaniu czynów dla uczczenia 1 Maja i 30-lecia PRL. Następnego dnia młodzież z kolorowymi balonikami w strojach organizacyjnych i sportowych pomaszerowała
w pochodzie w Osowcu.
Rok szkolny 1974/1975, wychowawczynią klasy I została Jadwiga Nowak. 3 października
szkołę odwiedził funkcjonariusz MO i opowiedział uczniom o swojej pracy. W dn. 9–12 października w szkole nie odbyły się normalne zajęcia. Uczniowie kl. V–VIII zbierali ziemniaki
w miejscowym PGR, a uczniowie kl. I–IV zbierali butelki oraz ukwiecili klasę. Uczniowie
klas starszych za zarobione pieniądze pojechali do Opola na film Potop. W ciągu całego roku
szkolnego przeprowadzono wiele imprez szkolnych i środowiskowych: XXXI lat LWP, Rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, Andrzejki, Barbórka, Zabawa karnawałowa, Dzień
kobiet, 1 Maja, Dzień dziecka.
Nowy rok szkolny 1975/1976 rozpoczął się już 21 sierpnia, jednakże rozpoczęły go tylko
trzy panie: Małgorzata Neupauer, Elżbieta Łomzik i Helena Buchner. Przemówienie powitalne w zastępstwie dyr. Jana Janickiego wygłosiła p. Neupauer. W dzień wojska polskiego
zaproszono kapitana wojska, który opowiadał o swoich przeżyciach w okresie II wojny świa-

Klasa w 1977 r., na zdjęciu widoczna nauczycielka Aldona Szafraniec (zdjęcie udostępnił Patryk Spyra)
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towej. Jesienią w szkole w Bierdzanach odbyło się wiele imprez sportowych. Przeprowadzono
mistrzostwa w kometce, w piłce ręcznej i siatkowej, także w czworoboju i pięcioboju lekkoatletycznym. Do szkoły zakupiono stół pingpongowy na deszczowe dni. Wieczór noworoczny, w czasie którego odbyła się ciekawa część artystyczna, przygotowała Irena Bereszko.
Następnie odbyła się zabawa taneczna przy muzyce z magnetofonu. W czasie corocznego
konkursu piosenki harcerskiej przeprowadzonego w Osowcu pierwsze miejsce w kategorii harcerz
i zuch zajęli druhowie z Bierdzan. W następnych zmaganiach, już na szczeblu rejonowym,
przeprowadzonych w Kędzierzynie-Koźlu, harcerze z Bierdzan odpadli, zaś zuchy znów
zajęły I miejsce. Druhów przygotowała pani Helena Buchner, jak również panie Irena Bereszko i Małgorzata Neupauer.
Rok szkolny 1976/1977 rozpoczął się już 23 sierpnia. Grono pedagogiczne stanowili: Jan
Janicki – dyrektor szkoły, Małgorzata Neupauer, Elżbieta Łomzik (nieobecna od m-ca XI),
Danuta Jaron-Ogórek, Irena Bereszko, Aldona Szafraniec (rozpoczęła pracę od m-ca X),
Agnieszka Staś, Jadwiga Suszka, Anna Kowalczyk. Uczniowie ze szkoły w Bierdzanach brali
udział w VIII Turnieju Wiedzy Obywatelskiej. Powołany został szkolny sztab turnieju w składzie: Irena Bereszko, Anna Kowalczyk, Aldona Szafraniec. Utworzono sześć zespołów turniejowych. W tym samym roku szkolnym w placówce bierdzańskiej wybrano samorząd szkolny
w składzie: Urszula Köhler – przewodnicząca, Hubert Strzelczyk – zastępca przewodniczącego, Rajmund Grund – sekretarz, Bernard Strzelczyk – kronikarz, Maria Knop – skarbnik.
Sekcje: Marek Kulik, Andrzej Buhl, Barbara Wiącek, Urszula Kulawik, Gabriela Wyszanowska, Irena Sowa.
W roku szkolnym 1977/1978 pracę w Szkole Podstawowej w Bierdzanach rozpoczęła Barbara Ruczyńska, która w trakcie roku szkolnego odeszła na urlop macierzyński, zastąpiła ją
Jolanta Zielińska. Wybrano nowy samorząd szkolny w składzie: Renata Strzelczyk – przewodnicząca, Hubert Strzelczyk – zastępca przewodniczącego, Waldemar Spyra – sekretarz, Irena
Swora – kronikarz, Maria Knop – skarbnik. Sekcje: Monika Kasprzyk, Sylwia Gala, Urszula
Kulawik, Andrzej Strzelczyk, Renata Buhl, Waldemar Bastek. Istnieje zwyczaj, że 1 kwietnia,
trzeba zrobić coś dowcipnego. Dziewczęta na wzór Dnia Kobiet przygotowały w prima aprilis
Dzień Mężczyzn – dowcipny program artystyczny. Na koniec spotkania wszyscy mężczyźni
dostali kwiaty.
Rok szkolny 1978/1979 rozpoczął się 21 sierpnia, natomiast inauguracja rozpoczęła się
4 września. Nastąpiły wielkie zmiany w gronie pedagogicznym. Skład grona przedstawiał się
następująco: Jan Janicki, Małgorzata Neupauer, Maria Bodnaruś, Aldona Szafraniec, Stanisława Karpińska (nieobecna na urlopie), Barbara Ruczyńska, Helena Śliwińska, Zenona Wilczewska, Teresa Olszewska. W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzono wiele imprez
o zasięgu szkolnym i lokalnym: Dzień Nauczyciela, Dzień Górnika, Turniej Wiedzy Pożarniczej, 60 lat niepodległej Polski, 30 rocznica zjednoczenia ruchu robotniczego, Dzień Kobiet,
Festiwal Piosenki Harcerskiej. W ciągu całego roku uczniowie, by uświetnić 35-lecie istnienia PRL, wykonali wiele prac: zbiórka złomu, sadzenie drzewek w lesie, prace porządkowe,
pomoc osobom starszym, prace w ogródku szkolnym, budowa budek dla ptaków, naprawa
sprzętu szkolnego, sprzątanie przystanków. Uczniowie wykonali prace o wartości 29445 zł.
W roku szkolnym 1979/1980 rozpoczął się drugi etap wdrażania powszechnej szkoły
dziesięcioletniej. Pracę w szkole rozpoczęła Danuta Mróz. Do harcerstwa w szkole w Bierdza139

Wycieczka szkolna do kopalni w Zabrzu (kronika szkolna)

nach należało 90% wszystkich uczniów. Funkcjonowały w placówce dwie drużyny zuchowe i pięć
harcerskich, których opiekunami byli: Małgorzata Neupauer – szczepowa, Maria Bodnaruś
– kl. II, Barbara Ruczyńska – kl. III i VIII, Aldona Szafraniec – kl. IV i VII, Danuta Mróz
– kl. V, Zenona Wilczewska – kl. VI. Dla uczniów szkoły w Bierdzanach ogromne znaczenie
miał sport. Dzieci czuły potrzebę uczestniczenia w zajęciach sportowych. Tego „bakcyla” połknęły za sprawą dyrektora Jana Janickiego, prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego.
W październiku 1979 r. reprezentacja mini piłki ręcznej dziewcząt zajęła I miejsce w gminie, a II miejsce w regionie. Szkoła w Bierdzanach osiągnęła również sukcesy na polu nauki.
Uczniowie uczestniczyli we wszystkich olimpiadach przedmiotowych szczebla gminnego.
W olimpiadzie biologicznej
Urszula Kulawik zajęła
I miejsce, a Maria Knop III.
Podobny sukces osiągnięto w olimpiadzie chemicznej, Patricja Langner zajęła
I miejsce, a w olimpiadzie
języka rosyjskiego zajęła III
miejsce. Zespoły wokalny
i harcerski na przeglądzie zajęły III miejsce. Szczególnie
uroczyście przygotowano
Absolwenci kl. VIII w 1980 r., pośrodku nauczycielka Barbara Ruczyńska choinkę noworoczną. Wyko(zdjęcie udostępnił Patryk Spyra)
nano nastrojowe dekoracje,
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przygotowano muzykę, nie zabrakło oczywiście tradycyjnego Mikołaja, który wręczył wszystkim uczniom upominki przygotowane przez komitet rodzicielski. Wiosną, 16–17 maja, uczniowie
klas VI–VIII udali się na wycieczkę po głównych miastach Górnego Śląska. Nie obeszło się
bez przejażdżek schodami ruchomymi i windą. Zwiedzono także ogród zoologiczny w Chorzowie. Koniec roku w szkole był również szczęśliwy, wszyscy uczniowie byli promowani do
następnej klasy. W ciągu całego roku szkolnego 1979/1980 odbywały się na terenie szkoły
liczne apele i akademie okolicznościowe.
Pracę w nowym roku szkolnym 1980/1981 rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Bierdzanach Marta Kupka, która zastąpiła Agnieszkę Staś. W dniu 13 października szkolne koło
LOK zorganizowało poranek z okazji 37-lecia powstania LWP, w którym brał udział kpt. Jan
Bekalarek. Kółko recytatorskie pod kierunkiem Zenony Wilczewskiej wzięło udział w konkursie
gminnym zorganizowanym z okazji 450. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego, zajęli III miejsce,
a w rejonowym I. Kółko recytatorskie przygotowało utwór Trzewiczki Szczęścia Benedykta
Hertza. Na przeglądzie zespołów artystycznych w Osowcu wygrali i zakwalifikowali się do
przeglądu wojewódzkiego. Szkoła w Bierdzanach odniosła także wielkie sukcesy w czasie
olimpiad przedmiotowych:
- chemiczna – przygotowała Danuta Mróz: etap gminny I, II, III miejsce, rejonowy III,
VI, VII miejsce.
- języka rosyjskiego – przygotowała Barbara Ruczyńska: etap gminny I, III, VI miejsce.
- biologiczna – przygotowała Maria Bodnaruś: etap gminny II, III, IV miejsce.
- Konkurs techniczny: przygotowała Barbara Ruczyńska: etap gminny dwa II miejsca.
- Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego: etap gminny III miejsce.
Wiosną zostały zorganizowane wycieczki szkolne: do Opola, którą ufundował komitet
rodzicielski, i do Chorzowa, na którą bezpłatnie wypożyczył autokar zakład współpracujący
ze szkołą w Bierdzanach – kombinat PGR, za to, że uczniowie zbierali na jego polach marchew i buraki. Zuchy z kl. II pod kierunkiem Marii Bodnaruś przygotowały na swą obietnicę
teatrzyk kukiełkowy pt.: Szła myszka po wodę i przedstawiły go wszystkim uczniom.
Nowy rok szkolny 1981/1982 powitało 150 uczniów Szkoły Podstawowej w Bierdzanach i ośmiu nauczycieli: Jan Janicki – dyrektor szkoły, Danuta Mróz – matematyka,
fizyka, chemia, Małgorzata Neupauer i Maria
Bodnaruś – nauczanie początkowe, Aldona
Szafraniec – historia, Barbara Ruczyńska –
język rosyjski, Zenona Wilczewska – język
polski, Ewa Budzicz – prace ręczne. W ciągu
Kondukt pogrzebowy w czasie pogrzebu
roku szkolnego tradycyjnie urządzono wiele
Piotra Wilde (kronika szkolna)
apeli, akademii i imprez: 38 lat LWP, Dzień
Nauczyciela, zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka. Po klęsce powodzi, jaka nawiedziła Płock, w szkole zorganizowano zbiórkę pieniężną. Zebrano kwotę 14760 zł, którą przesłano Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Opolu. 1.04.1982 r.
zmarł uczeń kl. VI Piotr Wilde, cała społeczność szkolna uczestniczyła w pogrzebie, aby mu
towarzyszyć w jego ostatniej drodze.
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W nowym roku szkolnym
1982/1983 pracę w szkole
rozpoczęła Gabriela Margos
– nauczycielka nauczania
początkowego. 16–18 września odbyła się wycieczka
do Warszawy, w której brało
udział 56 uczniów. Uczniowie zdobyli wysokie miejsca
w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych
szczebla
gminnego: języka rosyjskiego
– I, II, III, wiedzy o Śląsku –
II, biologicznego – III, mateUczniowie kl. I w roku szkolnym 1982/1983 (kronika szkolna)
matycznego – III.
Szczególne sukcesy w sporcie uczniowie ze szkoły w Bierdzanach odnieśli w roku szkolnym 1983/1984. Brali udział we wszystkich rozgrywkach zorganizowanych na szczeblu gminy.
Oto rezultaty:
- piłka nożna I miejsce chłopcy młodsi, II chłopcy starsi
- biegi przełajowe drużynowe II miejsce dziewczyny i chłopcy
- biegi indywidualne I, II, III miejsce
- tenis stołowy indywidualnie I, II, III miejsce, debel I, III.
„300 lat odsieczy wiedeńskiej” – pod takim hasłem odbył się w szkole uroczysty poranek
zorganizowany przez koło historyczne. Rada Samorządu Uczniowskiego w ciągu całego roku
szkolnego zorganizowała dwie zbiórki pieniężne. Kwotę 5144 zł wpłacono na konto Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot i 1150 zł na Szpital Pomnik Centrum Zdrowia
Matki Polki.
W roku szkolnym 1984/1985 w Szkole Podstawowej w Bierdzanach pracowało dziewięcioro nauczycieli: Jan Janicki – dyrektor szkoły, Maria Bodnaruś, Barbara Ruczyńska, Zenona
Wilczewska, Helena Mainka, Irena Lipok, Gabriela Margos, Halina Baraborz, Mirosław Kelniarz. Uczniowie wybrali się wraz z nauczycielami na wycieczkę do Łodzi. Uczniowie, których
przygotowali nauczyciele, odnieśli wiele sukcesów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu gminy:
polonistyczna – V miejsce,
języka rosyjskiego – III,
techniczna – I i IV, matematyczna – IV, Wiedzy o Śląsku
Opolskim – III.
Rok szkolny 1985/1986.
Zmienił się skład grona peCzłonkowie Spółdzielni
Uczniowskiej (kronika szkolna)
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dagogicznego: pracę rozpoczęli Irena Leś, Zdzisław Rygiel, Marek Macieszak, Irena Lasończyk, a zakończyli: Irena Lipok, Halina Barabosz, Mirosław Kelniarz. W ciągu roku szkolnego
tradycyjnie urządzono wiele apeli, akademii i imprez: Wrzesień – miesiącem naszej stolicy
Warszawy, 42. rocznica LWP, Dzień Nauczyciela, 68. rocznica Wielkiego Października, pomoc dla Meksyku – zebrano 9613 zł, bal przebierańców.
Mieszkańcy Bierdzan postanowili w czynie społecznym rozbudować szkołę w swojej miejscowości. Na ten cel zebrano 70 tys. zł, informacja tej treści ukazała się w 1985 r. w Trybunie
Opolskiej. W maju złodzieje włamali się do szkoły, rozbili kasetkę i zabrali 5 000 zł, oraz sprzęt
elektroniczny i mikrofony. Szkoła odniosła sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych szczebla gminnego: matematyczna – Monika Wodniok V miejsce, biologiczna – Marzena Kowalczyk II miejsce, języka rosyjskiego – Klaudia Świętek I miejsce, Bożena Cygan
II miejsce, przegląd piosenki radzieckiej – II miejsce, konkurs czytelniczy kl. I–III – Irena
Lasończyk II miejsce.
W roku szkolnym 1986/1987 w Szkole Podstawowej w Bierdzanach nastąpiła wielka
zmiana, nowym dyrektorem została Barbara Ruczyńska. Wieloletni dyrektor tejże placówki,
który pełnił to stanowisko od 1952 r., przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pracę w Szkole Podstawowej rozpoczął Erwin Potempa i Dariusz Młodożeniec, który zakończył ją na koniec roku
szkolnego. W tym okresie w bierdzańskiej placówce funkcjonowała Spółdzielnia Uczniowska.
Liczyła 65 członków i zajmowała się głównie zaopatrywaniem uczniów w podręczniki, jak
również pracami społecznie
użytecznymi, np. zbierano
kukurydzę, kasztany, makulaturę.
Stan grona pedagogicznego w roku szkolnym
1987/1988: Barbara Ruczyńska – dyrektor szkoły, Helena
Małyska (Mainka), Maria
Bodnaruś, Zenona Wilczewska, Gabriela Margos, Irena
Grono pedagogiczne wraz uczniami (kronika szkolna)
Leś, Dariusz Młodożeniec,
Jan Janicki, Maria Nowak,
pracę rozpoczęły panie: Ewa
Cichoń, Regina Chlebosz,
Edyta Gola, Aldona Syga.
Rok szkolny 1988/1989
miał szczególne znaczenie
dla życia szkoły. W czasie
obchodów Dnia Nauczyciela
Maria Bodnaruś została odAktorzy występujący
w „Trzewiczkach szczęścia”
(kronika szkolna)
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znaczona Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w swojej pracy. Pracę w szkole rozpoczęła nauczycielka nauczania początkowego Ewa Baran. Po wielu miesiącach żmudnych prób
szkolny teatrzyk wystawił bajkę Trzewiczki szczęścia i zajął na Rejonowym i Wojewódzkim
Przeglądzie Zespołów Artystycznych I miejsce.
Pracę w szkole w Bierdzanach w roku szkolnym 1989/1990 rozpoczęli Dorota Król, Romuald Wisiński, Marek Hywel. Na koniec roku szkolnego pracę zakończyła Helena Małyska.
W roku szkolnym 1990/1991 pracę rozpoczął Józef Sygulla, nauczyciel języka niemieckiego, i Ewa Gancarz. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bierdzanach w ciągu roku wiele wędrowali w czasie licznych wyjazdów. Siedmiokrotnie wyjeżdżali na wycieczki: Wielkopolska
– październik i 10–13 czerwca, Jasna Góra, Książ, Pszczyna, Warszawa – maj, Opole. Wiosną
sadzono drzewka w lesie, a za zarobione pieniądze upiększono ogródek szkolny i zorganizowano zabawę.
W
roku
szkolnym
1991/1992 zmienił się skład
grona pedagogicznego, pracę rozpoczęli Iwona Łabaza, Marek Bodnaruś, Ewa
Szczygieł, Piotr Nowak.
8–11 października odbyła
się wycieczka w góry, w rejon
Zakopanego. 19 lutego urządzono uczniom ze szkoły
w Bierdzanach bal karnaBal karnawałowy (kronika szkolna)
wałowy. Wiosną uczniowie
wyjechali: 2–5 czerwca Kudowa Zdrój, 10 czerwca Olesno, 15 czerwca Opole. W kwietniu
zakupiono do szkoły wieżę stereofoniczną i magnetowid.
Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1992/1993: Barbara Ruczyńska – dyrektor
szkoły, Maria Bodnaruś, Zenona Wilczewska, Ewa Cichoń, Ewa Baran, Iwona Łabaza, Dorota
Król, Ewa Gancarz, Grzegorz Wicher, ks. Bohdan Deja, Piotr Nowak.
W dniach 16, 17 i 23 października absolwenci szkoły w Bierdzanach Adam Brzezowski
i Marcin Cygan wymalowali w czynie społecznym w szkole korytarz79. Jesienią odbyły
się trzy wycieczki: 19–21 października Góry
Stołowe, opiekun Grzegorz Wicher, 18 listopada Opole – wyjazd do muzeum, 24 listopada uczniowie kl. VIII z wychowawczynią
Ewą Gancarz do planetarium w Chorzowie.
W ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z inicjatywy Agnieszki Świętek
zorganizowano wśród mieszkańców kwestę
„Kopciuszek” (kronika szkolna)
dla chorych i potrzebujących dzieci, zebrano
79

Wiemy …, Trybuna Opolska, 30.10.1992.

144

5 267 800 zł. 18 lutego RSU w sali LZS – u zorganizowało zabawę karnawałową, na którą
przybył „orszak rzymski z czasów Juliusza Cezara”. Zabawa była znakomita – odbyły się m.in.
walki gladiatorów. 1.05.1993 r. w sali LZS w Bierdzanach odbyła się premiera przedstawienia
Świniopas, została wystawiona przez uczniów bierdzańskiej szkoły, dzięki nauczycielce języka polskiego Zenobii Wilczewskiej. Tego samego dnia wystawiono również przedstawienie
teatralne Kopciuszek pod kierownictwem Ewy Baran. Przedstawiono też krótkie inscenizacje: Kaczka dziwaczka, Przyszła żaba do doktora. Od 29 maja do 1 czerwca klasa VIII była
na wycieczce nad Bałtykiem z Ewą Cichoń, Zenobią Wilczewską, zwiedzono Gdynię, Sopot,
Gdańsk. Szkoła w Bierdzanach odniosła w zawodach sportowych wielkie sukcesy. W tenisie stołowym I miejsce zajął Piotr Staś, II miejsce Ewa Nowak. W biegach przełajowych
w Turawie I miejsce zajął Krzysztof Nowak, II miejsce Marzena Kiszner. W Pucharze Wójta
Gminy Turawa w piłce nożnej zajęto I miejsce. W trójboju lekkoatletycznym I miejsce Marzena Kinszer – dziewczęta młodsze i Bożena Kowalczyk – dziewczęta starsze.
W roku szkolnym 1993/1994 zaszły kolejne zmiany w zatrudnieniu w szkole w Bierdzanach, zaprzestała pracy Iwona Łabaza, a rozpoczęły Danuta Lizurej, Anna Dyktyńska. 10 września
z okazji 40-lecia działalności SKO w szkole odbył się uroczysty apel jubileuszowy. Uczniowie
wraz nauczycielami 19 października wybrali się na wycieczkę do Trzebnicy i Wrocławia.
27 stycznia odbył się bal przebierańców, stoły były zastawione
dzięki staraniom prezesa LKS Huberta Michalczyka. Szkolne
SKO zajęło III miejsce w województwie. W I Konkursie Piosenki Turystycznej o Turawie uczniowie szkoły w Bierdzanach zajęli I miejsce, otrzymali kwotę 1 600 000 zł, za którą
zakupiono radiomagnetofon. Kierownikami artystycznymi
zwycięskiego zespołu śpiewaczego były Ewa Cichoń i Ewa
Baran. 15–17 czerwca młodzież szkolna brała udział w wycieczce w Góry Stołowe. Klasa IV w dniach 13–14 czerwca
zwiedziła Beskid Śląski. W gminnym turnieju tenisa stołowego drużyna w składzie: Piotr Michalczyk, Piotr Staś, Bożena
Gospodarek zajęła I miejsce i wygrała dla szkoły stół tenisowy.
W roku szkolnym 1994/1995 pracę w szkole rozpoczęła
Jadwiga Rogala. Uczniowie wszystkich klas w dniach 16– Dyplom uznania dla Szkolnej Kasy
Oszczędności przy szkole
17 września brali udział w akcji sprzątania świata. Również
w Bierdzanach (kronika szkolna)
we wrześniu dzieci pojechały na wycieczkę
do Krakowa. W maju odbyła się wycieczka
do Wrocławia, dzieci obejrzały Panoramę
Racławicką i zwiedziły ZOO. Uczniowie klas
starszych wyjechali na wycieczkę szlakiem
piastowskim wokół Gniezna. Dzieci szkolne
przez cały rok oszczędzały pieniądze, w efekcie Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole
Podstawowej w Bierdzanach zajęła II miejBal karnawałowy (kronika szkolna)
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sce w konkursie Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO. Wiosną nauczycielki: Iwona Łabuza,
Ewa Baran, Maria Bodnaruś zorganizowały dla szkół Gminy Turawa konkurs czytelniczy dla
uczniów klas I–III.
W nowym roku szkolnym 1995/1996 grono pedagogiczne zasilili nowi nauczyciele:
Agnieszka Pałos, Renata Miska i Marek Pastuszka. Jesienią uczniowie klas młodszych udali
się do kina w Opolu, zaś ich starsi koledzy na rewię na lodzie Konik Garbusek. Zimą uczniowie
pod opieką nauczycieli zbierali pieniądze w ramach trzech akcji: „Pomoc Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, „Wszystko dla Dzieci”, „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. W ulubionym przez uczniów dniu w szkole – 21 marca – „Dzień Wagarowicza” nie odbyły się lekcje,
tylko zabawy, gry i konkursy. Młodzież szkolna była bardzo zadowolona. Wiosną tradycyjnie
odbyły się wycieczki: Głuchołazy, Opole, Tarnowskie Góry, Turawa.
W nowym roku szkolnym 1996/1997 pracę w szkole rozpoczęła nauczycielka języka niemieckiego Edyta Zając. 14 października uczniowie tradycyjnie podziękowali swoim pedagogom za ich trud i pracę, obdarowując ich kwiatami. W czasie ferii zimowych 10–15 lutego
w szkole odbywało się zimowisko zorganizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik”.
W zimowisku pod opieką Grzegorza Wichra i Marka Pastuszki wzięło udział 38 uczniów.
W dniach 11–13 czerwca została zorganizowana wycieczka do Oświęcimia, Ojcowskiego
Parku Narodowego, Wieliczki, Krakowa.
W roku szkolnym 1998/1999 pracę w Szkole Podstawowej w Bierdzanach rozpoczęła nauczycielka języka polskiego Urszula Ejsmont. W apelu przygotowanym przez Marię Bodnaruś pierwszy raz brali udział pierwszoklasiści. Jak co roku, hucznie obchodzono ostatnie
dni przed adwentem. 28 listopada zorganizowano andrzejki. Odbyły się tradycyjne wróżby i konkursy. W czasie ferii zimowych Grzegorz Wicher zorganizował zimowisko. Szkoła
Podstawowa w Bierdzanach tradycyjnie osiągała sukcesy w sporcie. Judyta Jóźwiak zajęła
II miejsce w tenisie szkolnym na szczeblu gminy. W halowych mistrzostwach w skoku wzwyż
w Domaszowicach Teresa Leś zajęła II miejsce, a w półfinale Wojewódzkich Igrzysk Szkół
Wiejskich w Opolu zajęła I miejsce. Tradycyjnie wiosną uczniowie brali udział w licznych wy-

Wycieczka do Zakopanego (kronika szkolna)
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cieczkach: Wrocław, Zakopane, Brzeg. Szkoła otrzymała od Towarzystwa Niemców na Śląsku
Opolskim wieżę stereo, kserokopiarkę i podręczniki do nauki języka niemieckiego. W konkursie
SKO szkoła w Bierdzanach zajęła II miejsce w województwie.
Lekcje religii w roku szkolnym 1999/2000 zaczął prowadzić ks. Gerard Wilk, który zastąpił ks. proboszcza Bohdana Deję. 8 października odbyła się wycieczka na Ślężę, w której wzięli
udział uczniowie klas V–VIII. W następnym miesiącu, 26 listopada, uczniowie uczestniczyli
w wyjeździe do kina na film Pan Tadeusz. 3 grudnia dla uczniów klas I–III nauczycielki Maria Bodnaruś, Iwona Łabaza,
Ewa Baran zorganizowały
wycieczkę do kina w Opolu
na film Tarzan, oraz do Muzeum Śląska Opolskiego. Dwa
tygodnie później, 16 grudnia,
odbył się w szkole konkurs
kolęd. Z okazji Dnia Babci
i Dziadka w szkole zorganizowano dla seniorów uroczystą
akademię w dn. 24 stycznia.
Miesiąc później w szkole odbył
się bal maskowy. W pierwszy
dzień wiosny nie było traWycieczka do Trójmiasta (kronika szkolna)
dycyjnych wagarów, gdyż
uczniowie wybrali się wraz z wychowawcami Ewą Gancarz i Agnieszką Pałos na wycieczkę
do Tarnowskich Gór do muzeum górnictwa. Trzydniowa wycieczka do Trójmiasta odbyła się
od 31 maja do 2 czerwca.
W roku szkolnym 2000/2001, 16 listopada ośmiu uczniów ze szkoły w Bierdzanach
uczestniczyło w konkursie „Ze Śląskiem na Ty”. 23 listopada odbyły się w szkole tradycyjne andrzejki. Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą przygotowała andrzejkowe wróżby.
6 marca szkołę odwiedził cyrk – dwóch akrobatów. Atrakcją przedstawienia był wąż boa.
Uczennica kl. V Joanna Losek zgodziła się, by założono jej węża na szyję. Wiosną tradycyjnie
odbyły się wycieczki szkolne.
22.10.2000 r. zmarł Jan Janicki, długoletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Bierdzanach. W 1952 r. rozpoczął pracę w Bierdzanach na
stanowisku dyrektora. Z jego inicjatywy i przy znacznej jego pomocy,
odbudowano i powiększono budynek przedszkolny z mieszkaniami
dla nauczycieli. W latach sześćdziesiątych XX w. był radnym i pełnił tę funkcję przez cztery kadencje. Założył w Bierdzanach pierwsze
kółko rolnicze, w którym działał aktywnie wraz z żoną. Nauczał
w szkole matematyki. W 1986 r. poszedł na zasłużoną emeryturę80.
Szkoła Podstawowa w Bierdzanach nie posiadała sali gimnastyczJan Janicki
nej. Jeszcze w latach 90. XX w. został powołany komitet założycielski
(„Fala” 4/2000)
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budowy sali, jednakże gmina odmówiła pomocy w finansowaniu tej inwestycji. Komitet postanowił jednak zrealizować tak ważną inwestycję dla bierdzańskiej szkoły. Jesienią 2000 r. rozpoczął się pierwszy etap budowy sali, pod nadzorem inż. Eugeniusza Baranieckiego. Wszystkie
prace, oprócz dachu, były wykonane przez samych mieszkańców Bierdzan. Zimą 2000 r. budowę doprowadzono do stanu zamkniętego. Nie można było dalej realizować tej inwestycji ze
względu na brak funduszy. Przez następne dwa lata gromadzono pieniądze na dalszą realizację budowy81.
Stan grona pedagogicznego w roku szkolnym 2001/2002: Barbara Ruczyńska – dyrektor
szkoły, Maria Bodnaruś, Ewa Baran, Iwona Łabaza, Ewa Gancarz, Agnieszka Pałos, Urszula
Ejsmont, Maria Gromczyńka, Jolanta Oziembłowska, oraz ks. Gerard Wilk. 12 listopada w rocznicę
odzyskania niepodległości odbył się w szkole uroczysty apel. W piątek 21 grudnia w Szkole Podstawowej w Bierdzanach z inicjatywy Agnieszki Pałos i Urszuli Ejsmont odbyło się spotkanie
opłatkowo-kolędowe przy udziale uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości. W trakcie spotkania
na tle szopki betlejemskiej chór aniołów nucił piękne polskie kolędy. 14 lutego wszyscy ci,
którzy pragnęli wręczyć życzenia z okazji Dnia Zakochanych, mogli przygotować kartki lub
napisać liścik do swojej sympatii i wrzucić go do skrzynki walentynkowej. 25 kwietnia z inicjatywy
Urszuli Ejsmont odbył się w szkole w Bierdzanach gminny konkurs recytatorski. Bierdzańscy
nauczyciele, by urozmaicić uczniom popołudnia, prowadzili społecznie kółka zainteresowań:
- kółko europejskie – Agnieszka Pałos
- kółko informatyczne – Ewa Gancarz
- kółko języka niemieckiego – Maria Gromczyńska
- rozrywki umysłowe dla dzieci młodszych – Iwona Łabaza
- zajęcia rewalidacyjne – Barbara Ruczyńska
- kółko wokalno-taneczne – Ewa Baran.
Szkoła osiągnęła sukcesy w czasie zorganizowanych konkursów szczebla gminnego:
- I miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej: Sandra Schilk, Joanna Losek, Małgorzata Grzesik.
- I miejsce w konkursie polonistycznym – Joanna Losek
- I miejsce w konkursie języka niemieckiego Dominik Czaplik, III miejsce
Sandra Schilk.
W roku szkolnym 2001/2002 Szkolna
Kasa Oszczędności, którą opiekowała się
Agnieszka Pałos, zajęła I miejsce w województwie, a w roku następnym II, dlatego też
szkoła z Bierdzan reprezentowała Opolszczyznę w krajowych eliminacjach. W konkursie,
w którym ogółem uczestniczyło 1570 szkół,
bierdzańska szkoła zajęła wysokie III miejsce
Andrzejkowe wróżby (kronika szkolna)
w Polsce, w kategorii szkół do 100 uczniów.
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W tym samym roku zaczęła się w szkole ukazywać gazetka – Szkolne Echo, której opiekunką
została Urszula Ejsmont. Uczniowie zamieszczali w niej ciekawe artykuły związane z życiem i wydarzeniami szkoły oraz ciekawostki historyczne i przyrodnicze.
W roku szkolnym 2002/2003 do społeczności szkolnej przyjęto 14 pierwszoklasistów.
Pracę w bierdzańskiej szkole rozpoczęła nauczycielka języka niemieckiego Joanna Pikos. Na
początku roku szkolnego wybrano nowy samorząd szkolny: Adriana Lesik – przewodnicząca, Magdalena Sierota – zastępca przewodniczącego, Nikola Michalczyk – sekretarz, Klaudia
Bazan. Rzecznikiem praw ucznia została Agnieszka Pałos, a opiekunem samorządu Urszula
Ejsmont. 20 września społeczność szkolna uczestniczyła w akcji sprzątania świata. W dniach
7–21 października uczniowie uczestniczyli w akcji „Góra Grosza”. Celem akcji było zebranie funduszy na tworzenie nowych rodzinnych domów dziecka i pomoc już istniejącym.
31 października uczniowie wraz z swoimi wychowawcami udali się na miejscowy cmentarz
i pomagali uporządkować groby. W następnym miesiącu, 12 listopada, odbyła się uroczysta
akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Również w tym samym miesiącu,
21 listopada, społeczność szkolna wraz z rodzicami uczestniczyła ze śpiewem na ustach w pochodzie św. Marcina. Nastrojową atmosferę tworzyły zapalone lampiony oraz pochodnie przy
wozie świętego. Pochód zakończył się słodką niespodzianką dla wszystkich dzieci. Imprezę
przygotowała nauczycielka Joanna Pikos. 24 listopada uczniowie uczestniczyli w zabawie
andrzejkowej. Nie zabrakło wróżb i lania wosku. Szkoła w Bierdzanach otrzymała w darze
od Banku Śląskiego w Katowicach cztery zestawy komputerowe. Od tej pory posiadała łącznie pięć komputerowych stanowisk pracy. 6 grudnia nauczycielki nauczania zintegrowanego
Ewa Baran, Iwona Łabaza, Maria Bodnaruś zorganizowały wspólnie z rodzicami mikołajki.
Przybył do szkoły nowoczesny Mikołaj, który grał na organach i wspólnie z dziećmi śpiewał
najnowsze przeboje. Na zakończenie spotkania wręczył dzieciom paczki. 19 grudnia odbyło się
spotkanie opłatkowo-kolędowe z jasełkami. W przygotowanie tej imprezy zaangażowani byli wszyscy nauczyciele i uczniowie. Panie Agnieszka Pałos i Urszula Ejsmont przygotowały uczniów

Społeczność szkolna (kronika szkolna)
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do jasełek. 22 stycznia w szkole odbył się podwieczorek dla babć i dziadków. Gości poczęstowano
ciastem i herbatą. Spotkanie było okazją do wymiany wspomnień. Następną uroczystością był
bal maskowy. Uczniowie bawili się świetnie przy muzyce. Brali udział w licznych konkursach i grach.
W szkole dbano o życie kulturalne uczniów. Wychowawcy z uczniami klas młodszych wybrali się
na baśń Smok Kuba, starsi koledzy byli na przedstawieniu Mity greckie – W drodze na Olimp.
Rada samorządu uczniowskiego wraz z opiekunem Urszulą Ejsmont zorganizowała szkolne
walentynki. Każdy mógł wysłać kartkę dla swojej sympatii. Wiosną uczniowie klas starszych
wybrali się na wycieczkę do Wrocławia. Młodsze dzieci również miały swój wyjazd. Wybrały
się do Krasiejowa zobaczyć skamieniałości dinozaurów. Ja chciałbym Twoje serce ocalić od zapomnienia pod tym hasłem przebiegał apel przygotowany z okazji Dnia Matki. Na podwieczorek
i program artystyczny zaproszone były wszystkie mamy z Bierdzan. Matki podziwiały talenty
aktorskie, taneczne i wokalne swoich dzieci oraz częstowały się ciastem i kawą. Rada Sołecka,
Mniejszość Niemiecka oraz nauczyciele przygotowali uczniom festyn z okazji Dnia Dziecka.
Uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego przygotowała Ewa Gancarz.
W grudniu 2002 r. przystąpiono do prac wykończeniowych budującej się sali gimnastycznej, zaangażowali się wszyscy mieszkańcy Bierdzan. Na początku 2003 r. odbyło się uroczyste
otwarcie nowo wybudowanej sali.
W szkole w roku szkolnym 2003/2004 zatrudnione zostały trzy nowe nauczycielki: Barbara Pikos – język niemiecki, Agata Hermann – język angielski, Aleksandra Pancerz – wychowanie fizyczne. 21 września uczniowie uczestniczyli w dożynkach wiejskich w barwnym
korowodzie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bierdzanach brali udział w akcji „Szkoła z klasą” zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej, pod
patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Nauczycielem koordynującym całą
akcją w szkole została Ewa Gancarz. W grudniu uczniowie pojechali na rewię na lodzie do
Opola na przedstawienie Czarnoksiężnik z krainy Oz. 20 stycznia w szkole w Bierdzanach
wystąpili aktorzy z Krakowa. Zimą w czasie ferii uczniowie brali udział w zimowisku, którego
kierownikiem była Ewa Gancarz, a opiekunami: Urszula Ejsmont, Aleksandra Pancerz, Ewa
Baran, Sabina Wiecha. 9 marca odbył się w szkole w Bierdzanach konkurs piosenki klas I–III.
Uczniowie zaprezentowali piosenki różnych piosenkarzy krajowych oraz zagranicznych.
26 marca uczniowie klas młodszych brali udział w wyjeździe do Teatru Lalki i Aktora w Opolu. W zorganizowanym konkursie ortograficznym klas I–III zwycięzcami zostali uczniowie ze
szkoły w Bierdzanach: Justyna Panicz I miejsce, Patryk Dendera II miejsce. Wiosną zorganizowano w szkole konkursy – recytatorski „Gałczyński dzieciom” (30 kwietnia) i wiedzy o krajach
niemiecko i anglojęzycznych (6 maja).
W roku szkolnym 2004/2005 Agatę Hermann zastąpiła anglistka Katarzyna Chimiak.
17 września pod opieką nauczycieli uczniowie posprzątali swoje najbliższe środowisko. Pani
Urszula Ejsmont nawiązała współpracę z Szkołą Podstawową w Wawelnie. Nastąpiło spotkanie obu szkół dn. 25 i 26 września, którego celem było zwiedzenie i poznanie historii zabytkowego kościoła w Bierdzanach. Tematem warsztatów było: Piękno w drewnie zamknięte –
szlakiem sakralnych budowli drewnianych Opolszczyzny. 28 września wybrano w szkole nowy
samorząd uczniowski w składzie: Nikola Michalczyk – przewodnicząca szkoły, Adam Łabaza
– zastępca przewodniczącego, Sabina Langner – skarbnik, Adriana Lesik – sekretarz. Rzecz150

nikiem Praw Ucznia została Agnieszka Pałos. Od września do grudnia uczniowie, pod
opieką Iwony Łabazy, Ewy Baran i Agnieszki
Pałos, brali udział w programie Janko Muzykant – Moim jesteś Opole, którego organizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
Odbyły się trzy wyjazdy do Opola, w czasie
których zwiedzono najważniejsze miejsca
tego miasta wojewódzkiego. 20 października uczniowie bierdzańskiej szkoły poWystęp uczniów w czasie Dnia Nauczyciela
(kronika szkolna)
jechali na wycieczkę do Kluczborka, gdzie
obejrzeli film Zaczarowana księżniczka i zwiedzili muzeum im. Jana Dzierżona. Wiele działo
się w szkole jesienią: w październiku obchodzono Dzień Edukacji Narodowej, w listopadzie
urządzono apel z okazji odzyskania niepodległości i Andrzejki, w grudniu uczniów odwiedził
Mikołaj i odbyło się spotkanie opłatkowe. W styczniu obchodzono dzień babci i dziadka,
a w lutym urządzono bal maskowy. Wiosną urządzono wycieczkę do Ligoty Turawskiej, gdzie
zwiedzono wiejską izbę regionalną. W ramach nawiązanej współpracy ze szkołą w Wawelnie zorganizowano w dniach 11 i 12 czerwca wspólną wycieczkę do Opola. Następnego dnia
odbyła się wycieczka do Tarnowskich Gór, gdzie zwiedzono kopalnię srebra i ołowiu. W ciągu roku szkolnego bierdzańscy uczniowie brali udział w wielu konkursach przedmiotowych,
osiągając w nich dobre wyniki:
- Konkurs ortograficzny dla klas I–III – sześć I miejsc w gminie, trzech laureatów w etapie
wojewódzkim
- Konkurs polonistyczny I miejsce w gminie
- Konkurs języka niemieckiego III miejsce w etapie gminnym
- Konkurs matematyczny III miejsce w etapie gminnym
- Konkurs przyrodniczy III miejsce w etapie gminnym
- Konkurs recytatorki w języku niemieckim III miejsce w etapie gminnym
- Konkurs języka niemieckiego klas I–III I miejsce w etapie gminnym
- Gminny konkurs recytatorski kl. I–III III miejsce w gminie
- Gminny konkurs „All about me” w języku angielskim I miejsce w gminie.
24 czerwca zakończono rok szkolny.
Uroczystą akademię 1.09.2005 r. rozpoczęła dyrektor szkoły Barbara Ruczyńska. Występy
w gminnych dożynkach w Bierdzanach w dn. 17–18 września uświetnili bierdzańscy uczniowie z ciekawym programem artystycznym. 30 września dzieci szkolne kl. IV–VI wybrały się
na wycieczkę rowerową do Laskowic i Lasowic Wielkich. Uczniowie ze szkoły w Bierdzanach
od kilku lat brali udział w akcji „Góra Grosza”, której celem było tworzenie nowych rodzinnych
domów dziecka. Zebrano aż 856 zł. Opiekunem akcji była Urszula Ejsmont. 1 grudnia uczniowie
kl. IV–VI wybrali się na wycieczkę do Opola. W Muzeum Śląska Opolskiego uczestniczyli
w lekcji dotyczącej historii książki. Kolejną atrakcją było przedstawienie pt. Mr Scroge w Teatrze Lalki i Aktora. Po przedstawieniu wycieczkowicze uczestniczyli w lekcji teatralnej „Historia lalki”. 22 grudnia w szkole odbyło się spotkanie opłatkowo-kolędowe, w czasie którego
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pani dyrektor symbolicznie przełamała się opłatkiem z uczniami i złożyła wszystkim życzenia
świąteczne. W „Konkursie z Gwiazdką” zorganizowanym przez Panoramę Opolską uczennica
Jessica Nowak z Bierdzan zajęła I miejsce za wiersz Sekrety gwiazd:
Gwiazdy tak jak ludzie
Mają swe sekrety
Czasem je nam zdradzą
Zbyt rzadko, niestety.
Lecz dzięki gwiazdom
Będziemy wiedzieli,
Że szczęśliwie się mnoży
Kiedy się je dzieli.
Spotkanie opłatkowe (kronika szkolna)
21 marca, mimo grubej warstwy śniegu,
uczniowie starali się przepędzić zimę. Nad strumykiem spalono wszystkie Marzanny. Odśpiewano piosenki w języku polskim i niemieckim. W maju dzieci kl. I–III wybrały się do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierdzanach, złożyły wszystkim strażakom życzenia i wręczyły
kwiaty i laurki. Następnego dnia uczniowie wybrali się na wycieczkę do Krakowa i Łagiewnik.
16 maja został zorganizowany przez Urszulę Ejsmont w Szkole Podstawowej w Bierdzanach
Dzień Unii Europejskiej. Każda klasa prezentowała wykonany przez siebie plakat przybliżający jedno państwo członkowskie. Następnie odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. 19 maja uczniów w bierdzańskiej szkole odwiedzili miejscowi strażacy. Pokazali sprzęt
strażacki i zademonstrowali metody udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W tym
samym dniu przedstawiciele KRUS – u pokazali film o niebezpieczeństwach w rolnictwie.
W czerwcu bierdzańscy uczniowie pojechali na wycieczkę do Chorzowa. W tym samym
miesiącu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski poezji Juliana Tuwima. Zwyciężyła Sabina
Chuchrowska za recytację wiersza Lokomotywa. Tydzień później Urszula Ejsmont przygotowała przedstawienie Romeo i Julia, w którym brała udział bierdzańska młodzież szkolna.
Przedstawienie zostało wystawione w miejscowej sali Manhatan. Mieszkańcy wsi podziękowali aktorom gromkimi brawami.
23.06.2006 r. po długoletniej pracy w Szkole Podstawowej w Bierdzanach na zasłużoną
emeryturę odeszły panie: Barbara Ruczyńska – dyrektor szkoły i Maria Bodnaruś. Uroczyste
pożegnanie dla obu pań oraz podziękowanie za ich długoletnią pracę przygotowali nauczyciele, woźny, panie sprzątaczki oraz komitet rodzicielski.
1 września rok szkolny 2006/2007 rozpoczęła nowa dyrektor Szkoły Podstawowej
w Bierdzanach Ewa Gancarz. Uczniowie pod
kierunkiem Ewy Baran wierszem i piosenką
pożegnali lato i przywitali rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W szkole pracowali
nauczyciele: Ewa Gancarz – dyr. szkoły, Aleksandra Pancerz, Iwona Łabaza, Ewa Baran,
Agnieszka Pałos, Marieta Czaplik, Urszula
Dzień Babci i Dziadka (kronika szkolna)
Ejsmont, Jolanta Oziembłowska, Joanna
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Skórzewska, Ewa Grzelka, Marek Curlok. We wrześniu wybrano nowy samorząd szkolny,
którego przewodniczącym został Rafał Świtala. Agnieszka Pałos objęła funkcję Rzecznika
Praw Dziecka, zaś Urszula Ejsmont została opiekunem RSU. 9 listopada uczniowie kl. IV–VI
obejrzeli w Opolu spektakl teatralny Balladyna. W listopadzie po raz piąty obchodzono
w bierdzańskiej szkole Dzień Świętego Marcina. Dzieci z lampionami i niemieckimi pieśniami na ustach przemaszerowały wraz z powozem św. Marcina ulicami wsi. Przy bramie
kościelnej została odegrana scena z żebrakiem. Po mszy św. każde dziecko otrzymało pyszny
rogalik. Uroczystość przygotowała Barbara Pikos. Jesienią odbyły się w szkole tradycyjne imprezy: dzień edukacji, święto niepodległości, Góra Grosza, Andrzejki, Mikołaj. Zimą w bierdzańskiej placówce odbyło się kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, bal maskowy. W ciągu całego
roku szkolnego Ewa Baran realizowała program edukacyjny w kl. II w zakresie higieny jamy
ustnej Radosny uśmiech – radosna przyszłość. Uczniowie byli u stomatologa, brali udział
w konkursie plastycznym i w spotkaniu z pielęgniarką szkolną. Przygotowali scenkę Baba Jaga
u dentysty oraz oglądali film Doktor Ząbek. Pod koniec roku szkolnego odbyły się tradycyjne
wycieczki. W czasie zakończenia roku szkolnego Ewa Gancarz – dyrektor szkoły wręczyła
najlepszym uczniom w szkole świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody.
Rok szkolny 2007/2008 rozpoczął się ślubowaniem uczniów kl. I, których sześcioro rozpoczęło naukę. Jesienią odbyły się wycieczki szkolne, współfinansowane ze środków państwowych i Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane w ramach projektu Historię można
ożywić, tradycję zobaczyć, przyrodę odkrywać, podziwiać i dotknąć – dociekliwi detektywi na
ścieżkach wiedzy: 27–28 września zwiedzono Warszawę, w październiku w czasie dwudniowej
wycieczki Poznań, Gniezno, Biskupin. 15 listopada przybyli do Bierdzan gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum nr 4 z Opola. Zwiedzili bierdzański kościół, brali udział w spotkaniu z miejscowymi uczniami. Tydzień później uczniowie ze szkoły z Bierdzan pojechali na wycieczkę na
Górę Św. Anny, w czasie której odbyło się spotkanie z pracownikami parku krajobrazowego.
Zwiedzono również bazylikę, kalwarię, grotę lourdzką. W grudniu odbyły się dwie wycieczki:
do muzeum w Opolu i biblioteki, a następna do Brzegu. 31 stycznia wystąpiła w bierdzańskiej
szkole miejscowa grupa folklorystyczna „Jaźwińki”, która wszystkich uczniów poczęstowała
pysznymi pączkami. W ciągu całego roku szkolnego uczniowie brali udział w wielu konkursach przedmiotowych, zdobywając wysokie miejsca:
- Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy szczebla gminnego Patryk Dendera II miejsce
- Wojewódzki Konkurs Historyczny szczebla gminnego Patryk Dendera I miejsce,
Robert Michalczyk II miejsce
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego szczebla gminnego Sabina Chuchrowska
II miejsce, Diana Owsianik III miejsce
- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego szczebla gminnego Robert Michalczyk
I miejsce.
W roku szkolnym 2008/2009 odbywały się w szkole tradycyjne apele i akademie. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach zorganizowanych przez pedagogów. Szkoła mogła pochwalić
się ogromnymi sukcesami. Uczennica Justyna Panicz została laureatką VII Wojewódzkiego
Konkursu Przyrodniczego i laureatką II Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, zaś Julia
Wiench została laureatką XIV Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego.
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Szkoła na tak („Fala” 1/2008)

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2009/2010. 25 września uczniowie brali udział
w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Również we wrześniu odbyło się spotkanie z policjantem, który opowiadał uczniom o bezpiecznym poruszaniu się po drogach. Jesienią odbyła
się wycieczka rowerowa do regionalnej izby w Ligocie Turawskiej i autokarowa do JuraParku
w Krasiejowie. W styczniu dla uczniów bierdzańskiej szkoły został zorganizowany kulig,
w czasie którego było również ognisko i pieczenie kiełbasek. Jak co roku, społeczność szkolna
pod kierunkiem Urszuli Ejsmont brała udział w akcji „Góra Grosza”. 12 kwietnia uczniowie
minutą ciszy uczcili ofiary katastrofy smoleńskiej. W bierdzańskiej placówce 20 maja odbył
się szkolny konkurs języka niemieckiego i angielskiego przygotowany przez Barbarę Pikos
i Joannę Skórzewską, zaś Urszula Ejsmont zorganizowała szkolny konkurs recytatorski.
W nowym roku szkolnym 2010/2011 dzwonek zabrzmiał 1 września po dwumiesięcznych wakacjach. Jesienią we współpracy z nadleśnictwem Ozimek bierdzańscy uczniowie
zbierali żołędzie, żeby dokarmiać zimą zwierzęta leśne. Zebrano 353 kg żołędzi. 4 października odbyły się w szkole wybory do samorządu szkolnego. Przewodniczącą szkoły została wybrana Laura Michalczyk, Julia Wiench zastępcą. Opiekunem RSU została Urszula Ejsmont,
zaś rzecznikiem Praw Ucznia Mariola Podbrożny – pedagog szkolny. 31 października uczniowie udali się na miejscowy cmentarz. Po krótkiej wspólnej modlitwie przy cmentarnym krzyżu, dzieci zapaliły świeczki na rodzinnych grobach. Jesienią odbyły się wyjazdy uczniów do
Opola i Bierkowic. 22 grudnia odbyło się w bierdzańskiej szkole spotkanie opłatkowe. Były
życzenia i tradycyjne przełamanie się opłatkiem. Zimą odbyła się „Góra Grosza”, bal przebierańców, obchodzono Dzień Babci i Dziadka. W marcu młodzież szkolna pojechała do Opola
na rewię na lodzie na przedstawienie Calineczka. Uczniowie w maju przygotowali dla bierdzńskich strażaków niespodziankę – ciekawy program artystyczny. Przed wakacjami odbyło
się spotkanie z pracownikami KRU-u, którzy przedstawili zagrożenia czyhające na dzieci
w gospodarstwie rolnym.
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W roku szkolnym 2011/2012 szkoła w Bierdzanach brała udział w konkursie Kolorowe
boiska ... czyli Szkolna Liga, którego celem była promocja aktywnego trybu życia wśród
dzieci i młodzieży. Zadaniem zaproszonych szkół było przygotowanie zespołowej pracy konkursowej prezentującej dobre zwyczaje w kibicowaniu.

3.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Bierdzanach
Zachowało się archiwalne zdjęcie wykonane w 1934 r., przedstawiające strażaków z Bierdzan. Oznacza to, że Straż Pożarna w Bierdzanach została założona przed rokiem 1934.

Zdjęcie strażaków z Bierdzan z 1934 r.

Całe przedwojenne archiwum straży pożarnej w Bierdzanach zostało spalone w styczniu w 1945 r. przez wojska radzieckie, kiedy wkroczyły do Bierdzan. Rosjanie spalili wtedy
zabudowania przedwojennego komendanta straży pożarnej Leona Jagielly, wraz całą dokumentacją strażacką. Do czasu zbudowania nowej remizy sprzęt pożarniczy był przechowywany w stodole przy ulicy Opolskiej u rodziny Elias.
Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierdzanach odrodzonej po II wojnie światowej należeli: Józef Lepsy, Józef Świętek, Leon Jagiella, Franciszek Janta, Ryszard Reichel, Rudolf Wurst,
Jan Kulawik, Franciszek Spyra, Ludwik August, Antoni Fich, Walenty Śliwa, Paweł Danysz,
Jan Lesch, Teofil Mateja, Lorenc Franczak, Antoni Wiench, Antoni Elias, Stefan Bijas, Franciszek Maciuga, Alojzy Rogowski.
W okresie powojennym bierdzańscy strażacy postanowili zbudować nową remizę.
W 1953 r. druhowie otrzymali działkę budowlaną na terenie byłego majątku Garnierów.
Nową remizę rozpoczęto budować sześć lat później, w 1959 r. Materiał na budowę został pozyskany z rozbiórki pałacu, spalonego przez Rosjan w czasie działań wojennych. Całość robót
przy budowie remizy została wykonana przez strażaków oraz mieszkańców Bierdzan. Strażacy
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Pierwszy rząd od lewej: Wincenty Glados, Franciszek Cygan, Franciszek Elias, Leon Jagiella – komendant,
Teodor Barcik, Franciszek Maciuga, Paweł Schweda, NN. Środkowy rząd: Ludwig Dreja, Antoni Elias,
Stefan Bias, Walentyn Schliwa, Emanuel Reichel, Ryszard Lesch, Jan Lesch, Paweł Grund, Paweł Michalczyk,
Paweł Kuchnia. Trzeci rząd: Roman Grund, Ludwig Olbrich, Paweł Danys, Jan Schwientek, Alfred Tengler,
Leon Plotnik, Teodor Mateja, Józef Strzelczyk, Alojzy Rogowski, Józef Panitz.
Zdjęcie strażaków z Bierdzan w okresie przedwojennym

w czasie budowy dysponowali bardzo skromnymi środkami, jednakże budowa została
zakończona już dwa lata później. Uroczystego
otwarcia remizy strażackiej w Bierdzanach
dokonano w maju 1961 r., w czasie obchodów Tygodnia Strażackiego. Ochotnicza Straż
Pożarna w Bierdzanach dysponowała wtedy
najnowocześniejszą remizą w powiecie opolskim. Skromniejszy był jednak sprzęt, gdyż
dysponowano jedynie ręczną pompą strażacką
i motopompą typu M-400. Dwa lata później,
w nagrodę za zajęcie I miejsca w Rejonowych
Zawodach Pożarniczych, bierdzańscy strażacy otrzymali nową pompę PO-3 M800, która
zawsze była utrzymywana w stałej gotowości
bojowej.
Do znacznych sukcesów jednostki należy
zaliczyć zajęcie I miejsca w zawodach strażackich rozegranych 14.06.1964 r. w Starych Bud-

Wesele dh Erwina Gornego w 1950 r., od lewej strony
strażacy: Roman Elias, Ewald Lesch, Józef Jonietz

Budowa remizy rok 1959
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kowicach. W tym samym
roku 5 kwietnia w Grodkowie w Zawodach Drużynowych Mistrzów OSP
zwyciężyli w zawodach tenisa
stołowego. Pierwszy samochód w formie przydziału
jednostka bierdzańska otrzymała w 1970 r., był to Star 21.
Z funduszy Gromadzkiej Rady
Narodowej został zmoderniZawody strażackie w 1963 r.
Od lewej strony: Ginter Spyra, Rudolf Kulig, Bernard Riechel, NN,
zowany na samochód bojoGinter Cebula, NN, Teodor Barcik, Engelbert Smolka
Dół: Sylwester Staś, Bonifacy Sobania, Roman Elias, Bernard Maciuga wy w zakładzie blacharskim
p. Stelmacha w Dobrzeniu
Wielkim. Naczelnikiem straży pożarnej w Bierdzanach
był wtedy Roman Elias.
W 1978 r. jednostka zdobyła proporzec wyróżniający
w przeglądzie operacyjno
– technicznym. Drugą motopompę PO M800 Ochotnicza Straż Pożarna w Bierdzanach dostała w 1983 r.
W 1989 r. dzięki staraniom
ówczesnego
naczelnika
Strażacy z Bierdzan 1963 r.
Gintera Cebuli udało się
Od lewej strony: Bonifacy Sobania, Rudolf Kulig, Engelbert Smolka,
Teodor Barcik, Ginter Cebula, Sylwester Staś
pozyskać od Kombinatu
PGR w Bierdzanach ¾ kwoty
potrzebnej do zakupu nowego wozu bojowego typu Star
244 GBM. Z chwilą oddania
starego wozu i po dofinansowaniu z Komendy Wojewódzkiej w Opolu, za kwotę
20 750 000 zł został zakupiony nowy wóz strażacki.
W 1992 r. jednostka
bierdzańska brała aktywny
udział w gaszeniu pożarów
Pierwszy samochód strażacki w Bierdzanach.
lasów w Kuźni Raciborskiej,
Obok strażacy: Piotr Wiench, Engelbert Panicz, Brojer, Jerzy Elias,
Józef Wiench, Hubert Dreja, Gerard Rogowski
a pięć lat później w usuwaniu
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„powodzi stulecia” w Czarnowąsach i Starych Siołkowicach. Za udział w tych akcjach druhowie: Marian Cebula, Hubert Biskup, Mariusz Lewicki zostali odznaczeni złotymi medalami
„Za Zasługi w Walce z Pożarem”.
W tym okresie Ochotniczą Strażą Pożarną w Bierdzanach kierował zarząd w składzie:
- Henryk Danysz – prezes
- Marcin Cebula – naczelnik
- Benedykt Śliwa – zastępca naczelnika i kronikarz
- Bernard Skiba – sekretarz
- Jan Szyska – skarbnik.
W kwietniu 1997 r. jednostka OSP w Bierdzanach brała udział w Batalionowych Ćwiczeniach Pożarniczych – Turawa 97.
W 1999 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Bierdzanach obchodziła jubileusz 65-lecia. Do tej
uroczystości przygotowano się starannie. Zakupiono 5 nowych mundurów galowych oraz
3 hełmy bojowe nowego typu. Zamówiono sztandar, który został wykonany za kwotę 3000 zł
przez pp. Frątczaków z Głubczyc. Pieniądze na jego zakup pochodziły ze składek mieszkańców. Przygotowania remizy i placu do obchodów tego jubileuszu trwały ok. dwóch tygodni,
wtedy codziennie kilkunastu strażaków pracowało przy odnawianiu elewacji i malowaniu całego wnętrza remizy włącznie z posadzką. Maszt flagowy został wykonany przez Emila Nowaka.
Jubileusz 65-lecia istnienia straży w Bierdzanach obchodzono 19.06.1999 r. O godz. 11.30
na placu przy remizie OSP rozpoczęły się główne uroczystości. Przybyłych gości oraz poczty
sztandarowe przywitał prezes Henryk Danysz. Uroczystość zaszczycili udziałem: Walter Świerc – wójt gminy Turawa, Marek Matczak – zastępca komendanta miejskiego PSP
w Opolu, Artur Gallus – komendant gminny
ZOSP w Turawie, Andrzej Szczęsny – skarbnik ZG ZOSP w Turawie. Wręczenia sztandaru jednostce OSP w Bierdzanach dokonał
sekretarz zarządu oddziału ZOSP RP Wiesław Penk. Po uroczystej ceremonii nastąpił
Poświęcenie sztandaru
przemarsz ulicami wioski do miejscowego
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kościoła, przy akompaniamencie orkiestry dętej z Chudoby. Pochód prowadził naczelnik OSP
Bierdzany Marcin Cebula. Mszę św. w intencji straży i strażaków odprawił ks. proboszcz Bohdan Deja. Dokonał również poświęcenia sztandaru. Poczet sztandarowy składał się z druhów:
Benedykta Śliwy, Rajmunda Wiesiołka i Krzysztofa Sobani. Po mszy św. wszyscy zgromadzeni goście – 70 osób, udali się na poczęstunek do restauracji w Szumiradzie. Wieczorem
po powrocie z poczęstunku wszyscy bierdzańscy strażacy w kolumnie udali się na cmentarz,
gdzie złożyli kwiaty pod krzyżem oraz wspólnie odmówiono modlitwę za zmarłych strażaków. Uroczystości zakończono o godz. 22.30, wzięło w nich udział 36 strażaków z Bierdzan.
Jednostka OSP w Bierdzanach może się poszczycić corocznym udziałem w Zawodach
Sportowo-Pożarniczych Gminy Turawa.
27.06.1999 r. odbyły się na boisku w Bierdzanach Gminne Zawody Pożarnicze oraz festyn
strażacki. Przybyli licznie mieszkańcy, goście, oraz wszystkie jednostki OSP z rejonu gminy
Turawa. W zawodach wzięły udział drużyny seniorów, juniorów oraz HDP. Zawody po raz
pierwszy miały formę pokazów strażackich. Bierdzańska OSP przygotowała całe przedsięwzięcie i wywiązała się z tego zadania znakomicie.
9 lipca w świetlicy strażackiej odbyło się spotkanie wójta gminy Turawa Waltera Świerca z zarządem bierdzańskiej straży w składzie: Ginter Cebula, Marcin Cebula – naczelnik,
Benedykt Śliwa – zastępca naczelnika, Jan Szyszka – skarbnik, oraz Józef Klyk. W trakcie spotkania omówione zostały sprawy dotyczące wioski, straży i jej historii. Na zakończenie spotkania wójt odczytał list gratulacyjny, oraz wręczył upominek pieniężny w kwocie 500 zł, za który
zakupiono rozdzielacz kulowy.
Niespełna trzy tygodnie później, 25 lipca, w dniu św. Krzysztofa – patrona kierowców, na
placu kościelnym odbyło się poświęcenie pojazdów. Poświęcony został wtedy również wóz
strażacki. Po tej ceremonii w świetlicy strażackiej odbyło się spotkanie i projekcja filmu video
z obchodów jubileuszu 65-lecia istnienia bierdzańskiej jednostki i wręczenia sztandaru.
11.09.1999 r. o godz. 17.40 z niewiadomych przyczyn zapalił się budynek gospodarczy
u p. Lauer w Bierdzanach przy ul. Opolskiej. Spaleniu uległ dach budynku i część zgromadzonego na poddaszu siana. W akcji gaśniczej brało udział 5 wozów bojowych: Bierdzany, Ligota
Tur., Osowiec, Węgry, JRG Opole.
W odpust św. Jadwigi w dn. 17. października poczet sztandarowy po raz pierwszy wziął
udział w uroczystej sumie odpustowej. Po mszy św. wierni udali się na plac za kościołem, na
poświecenie nowo wybudowanego domu przedpogrzebowego. W skład pocztu sztandarowego weszli: Rajmund Wiesiołek, Hubert Biskup, Benedykt Śliwa.
W tym samym roku na początku grudnia jednostka bierdzańska otrzymała z Urzędu
Gminy Turawa kwotę 300 zł, jako pozostałość niewykorzystanego budżetu.
W sylwestra 1999 r. o godz. 24.00 starym zwyczajem z wieży strażackiej rozległ się sygnał
syreny. Wszystkie zaplanowane zadania na rok 1999 r. zostały zakończone:
- wykonanie: masztu flagowego, ogrodzenia i wyłożenia kostki
- pomalowanie posadzki, bram garażowych oraz całej remizy
- wykonanie i zamontowanie kapliczki oraz symbolu straży na elewacji czołowej budynku – drzwi wykonał Józef Wiench
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- wykonanie gabloty na sztandar
- generalne uporządkowanie placu należącego do remizy oraz terenu wraz z przystankiem PKS.
Akcje ratowniczo-gaśnicze w 1999 r.
- 14 lutego Wędrynia – pożar pałacu
- 27 marca Rzędów – pożar lasu
- 1 kwietnia Trzebiszyn – pożar łąki
- 28 lipca Zakrzów Tur. – pożar lasu
- 31 lipca Trzebiszyn – pożar stodoły
- 18 września Bierdzany – pożar budynku gospodarczego
- 24 listopada – pożar budynku gospodarczego
Zakupiono w 1999 r.: 5 nowych mundurów wyjściowych, 3 pasy skórzane główne, sztandar (ze składek mieszkańców), nowy trójnik kulowy, farby na pomalowanie posadzek, 3 hełmy bojowe typ „Kalisz”.
W dn. 9.01.2000 r. odbyło
się w remizie strażackiej zebranie sprawozdawcze, na
które przybyło 26 osób wraz
z sołtysem Alojzym Hepnerem oraz radnym Kordianem Głowackim. Z ramienia
komendy rejonowej przybył
Strażacy z Bierdzan w 2000 r.
starszy aspirant Marek Mazurek – opiekun bierdzańskiej jednostki. W trakcie zebrania druhowie udzielili absolutorium zarządowi, który obradował w składzie: Marcin Cebula – naczelnik, Benedykt Śliwa –
zastępca naczelnika, Janusz Szyska – skarbnik. Przewodniczącym zebrania został wybrany
Kordian Głowacki.
Pod koniec miesiąca – 30 stycznia, bierdzańska jednostka brała udział w wypompowywaniu wody z pomieszczeń piwnicznych Huberta Nowaka, gdyż na skutek nagłych roztopów
woda z okolicznych pól zalała piwnice tego zabudowania.
8 lutego, w wyniku burzliwej dyskusji w czasie zebrania strażaków z całej gminy Turawa w Węgrach, jednostce w Bierdzanach przydzielono roczny budżet 8800 zł oraz ustalono, że
do dnia 31.03.2000 r. wszyscy czynni strażacy powinni wykonać badania okresowe w ośrodku
zdrowia w Osowcu. W marcu z pieniędzy przeznaczonych w budżecie na rok 2000 zakupiono
8 sztuk mundurów koszarowych za kwotę 2040 zł i motopompę marki Husqvarna za 1340 zł.
Szczególnie kwiecień 2000 r. był dla bierdzańskich strażaków pracowitym miesiącem,
gdyż trzykrotnie brali udział w akcjach pożarniczych:
- 15 kwietnia o godz. 9.00 straż wyjechała ugasić pożar suchej trawy i starych opon na
terenie byłej gorzelni w niedalekim sąsiedztwie parku i kościoła w Bierdzanach.
- 23 kwietnia bierdzańska straż wyjechała do pożaru lasu w Kotorzu.
- 29 kwietnia przez 6 godzin walczyli strażacy z pożarem lasu w Jełowej. W akcji tej brało
udział ok. 20 jednostek straży oraz śmigłowiec.
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Obchody Dnia Strażaka w dn. 7 maja rozpoczęła zbiórka wszystkich strażaków w mundurach przed remizą oraz przemarsz przez centrum wsi do kościoła na mszę św. O godz. 16.30
ks. proboszcz Gerard Wilk odprawił uroczystą eucharystię w intencji straży i wszystkich strażaków. Brało w niej udział 30 druhów oraz poczet sztandarowy. Po jej zakończeniu nastąpił
przemarsz tą samą trasą. Obchody uświetniła orkiestra dęta z Jasienia. Następnie uroczystość
obchodów Dnia Strażaka przeniosła się do remizy. W czasie poczęstunku strażacy wspominali historię jednostki, jak również dyskutowano o bieżących sprawach.
W Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Kotorzu Małym wystawiono dwie drużyny: seniorów i harcerzy (chłopców). W trakcie bardzo zaciekłej rywalizacji po raz pierwszy od wielu
lat seniorzy z Bierdzan zajęli I miejsce, zaś harcerze wysokie III. Zdobyty puchar był konsekwencją wielu godzin wcześniejszego treningu i ogromnego zaangażowania całej drużyny.
W dniach 7–14 sierpnia
bierdzańscy strażacy wykonali kanalizację deszczową
przed remizą i założyli kratkę ściekową przed wjazdem
do garażu. W następnej kolejności wybetonowali sporą połać placu przed tablicą
informacyjną oraz wejściem
do świetlicy i wieży. W pracach tych brali udział druPrzyszłość jednostki OSP Bierdzany – drużyna juniorów
howie: Marcin Cebula, Hubert Biskup, Benedykt Śliwa, Janusz Szyska, Andrzej Skiba, Rafał Nowak, Krzysztof Nowak,
Marcin Nowak, Krzysztof Prochota, Tomasz Jańczyk, Andrzej Biskup, Marek Maliska, Dawid
Friedrich, Robert Niemiec.
3 września poczet sztandarowy wraz z pielgrzymką parafian z Bierdzan wziął udział
w obchodach „Jubileuszu 2000” w katedrze opolskiej.
W październiku zakupiono 1 komplet munduru wyjściowego za kwotę 550 zł.
15 grudnia w godzinach wieczornych komendant gminny Artur Gallus przeprowadził
próbny alarm bojowy. Skład drużyny zjawił się w ciągu 5 minut uzyskując notę dobrą. Również w grudniu jednostka OSP w Bierdzanach zakupiła radiostację przenośną z ładowarką
marki Motorola typ GP 360 za kwotę 2850 zł, z czego dotacja Zarządu Wojewódzkiego OSP
wyniosła 1350 zł.
Inwestycje w 2000 r.:
- założenie od podstaw nowej instalacji deszczowej wraz z zamontowaniem kratki ściekowej przed wjazdem do remizy
- wylanie nowej posadzki cementowej przed remizą
- generalne porządki całego terenu po pracach firmy telekomunikacyjnej.
Akcje gaśnicze i pomocowe:
- 30 stycznia Bierdzany – wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń piwnicznych
- 15 kwietnia Kotórz – pożar suchej trawy i starych opon
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- 23 kwietnia Jełowa – pożar lasu
- czerwiec Bierdzany – udrażnianie instalacji deszczowej na terenie kościoła i placu kościelnego
- 15 grudnia Bierdzany – próbny alarm
- grudzień – holowanie cysterny.
Zakupy:
- 8 sztuk mundurów koszarowych
- piła spalinowa marki Husqvarna
- 1 komplet munduru wyjściowego
- radiostacja nasobna Motorola.
7.1.2001 r. o godz. 16.00 w pomieszczeniach kawiarni odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze, na które przybyło 31 druhów bierdzańskiej jednostki OSP. Przewodniczącym zebrania został Piotr Świętek, a podsumowanie działalności jednostki oraz budżetu przedstawił
naczelnik Marcin Cebula. Następnie staremu zarządowi udzielono absolutorium i odbyły się
wyboru nowego zarządu. Wybrano go w składzie:
- Henryk Danysz – prezes
- Marcin Cebula – naczelnik
- Benedykt Śliwa – zastępca naczelnika i kronikarz
- Krzysztof Prochota – sekretarz
- Jan Szyska – skarbnik
- Gerard Rogowski – członek
- Krzysztof Sobania – członek
- Rudolf Kowol – członek
- Waldemar Bastek – członek.
Komisja rewizyjna:
- Hubert Nowak – przewodniczący
- Józef Wiench – członek
- Arkadiusz Waśniowski – członek.
Kandydatami do zarządu gminnego wybrano Marcina Cebulę, Benedykta Śliwę.
Na zakończenie spotkania komendant Artur Gallus poinformował, że dla wszystkich jednostek zamówił komplet nowych hełmów strażackich austriackiej firmy Rosenbauer z dwudziestoletnią gwarancją, po 540 zł za sztukę. 26 stycznia bierdzańska jednostka otrzymała zamówionych osiem sztuk tych hełmów.
W dn.12.02.2001 o godz. 17.00 wybuchł pożar na terenie Bierdzan. Paliły się nieużytki
w kierunku Laskowic na obszarze ok. 2 ha. Dzięki interwencji bierdzańskich strażaków ogień
został zatrzymany w odległości zaledwie 100 m od sosnowego młodnika p. Cebuli, a ok.
150 m od lasu. Pożar powstał na skutek wypalania suchych traw. W akcji brali udział: M. Cebula, B. Śliwa, A. Skiba, K. Waśniowski, A. Biskup, A. Świętek.
Po trzech dniach szkolenia (26–28 lutego) w PSP w Opolu kurs naczelników OSP ukończyli
druhowie Marcin Cebula i Benedykt Śliwa. Natomiast po czterech dniach szkolenia w Węgrach
kurs podstawowy strażaka OSP ukończyło 6 młodych druhów z Bierdzan: Roman Koehler, Tomasz Koehler, Andrzej Świętek, Marcin Nowak, Krzysztof Prochota, Waldemar Jańczyk.
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27 lutego zakupiono 6 par atestowanych butów gumowych z wtopioną metalową podeszwą, które wytrzymują napięcie do 1000 V i chodzenie po wystających gwoździach i ostrych
elementach. Koszt zakupu wyniósł 1080 zł., zaś 2 marca zakupiono 6 sztuk mundurów bojowych – nieprzemakalnych i niepalnych.
W dniach 13–14 kwietnia po raz pierwszy w powojennej historii OSP w Bierdzanach druhowie trzymali wartę honorową
przy Bożym Grobie w miejscowym kościele
parafialnym. Rozprowadzającym kolejne
zmiany wart był Marcin Cebula.
Za namową ks. proboszcza Gerarda Wilka
bierdzańscy strażacy 1 maja urządzili pokaz
swoich umiejętności strażackich bezpośredZmiana warty przy Bożym Grobie
nio po zakończeniu wieczornego nabożeństwa majowego. Pokaz odbył się obok stawu,
gdzie wcześniej ministranci przygotowali
duże ognisko.
Bierdzańscy strażacy obchodzili swoje święto w dn. 6.05.2001 r.. O godz. 10.00
uczestniczyli w uroczystej mszy św. odprawionej w intencji strażaków. Po południu
druhowie spotkali się w świetlicy na spotkaDzień strażaka
niu połączonym z poczęstunkiem.
Tydzień później, pierwszy raz w historii bierdzańskiej straży, druhowie wzięli udział
w pielgrzymce Strażaków na Górze Św. Anny. Poczet sztandarowy tworzyli: Marcin Cebula,
Benedykt Śliwa, Krystian Hajduczek.
Były mieszkaniec Bierdzan Karol Grzesik, mieszkający w Niemczech, przekazał bezpłatnie
10.06.2001 r. bierdzańskiej straży 6 nowych odcinków węży W-52 po 25 m oraz 6 sztuk nowych prądownic. W tym samym miesiącu, 18 czerwca, zostało zamontowane w straży w Bierdzanach urządzenie selektywnego wywoływania. Koszt urządzenia wyniósł 4000 zł, a montażu 200 zł. W czasie przeglądu technicznego przeprowadzonego 21.06.2001 r. przez Komendę
Miejską PSP, jednostka w Bierdzanach uzyskała wysoką notę +32 punkty preferencyjne. Było
to zasługą ciężkiej pracy wszystkich strażaków. Wykonano m.in. następujące prace:
- zakonserwowanie i pomalowanie całego luku sprzętowego GBM
- pomalowanie masztu flagowego
- generalne uporządkowanie obejścia i terenów wokół remizy.
W nocy 5/6 lipca nieznani sprawcy dokonali włamania do bierdzańskiej remizy. Gospodarz Hubert Biskup wezwał policję. W wyniku włamania skradziono:
- piłę spalinową Husqvarna
- radiostację przenośną z baterią
- 20 litrów paliwa do motopompy.
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Straty oszacowano na kwotę 5500 zł. Aby zapobiec na przyszłość podobnym incydentom,
tego samego dnia zamurowano trzy tylnie okna, przez jedno z nich weszli włamywacze, oraz
dodatkowo zostało pomniejszone i zabezpieczone kratą okno w biurze.
15 lipca poczet sztandarowy z Bierdzan wziął udział w uroczystej mszy strażackiej w Zawadzie, którą odprawił kapelan pożarnictwa.
Na wysypisku śmieci w Bierdzanach 17 sierpnia wybuchł pożar. Przeprowadzona akcja gaśnicza zakończyła się sukcesem. Pożar po dwóch godzinach ugaszono. W akcji wzięli udział:
Marcin Cebula – dowódca, Benedykt Śliwa – kierowca, Szymon Psykała, Marek Nowak.
15 września na boisku w Dobrzeniu Małym odbyły się II Powiatowe Zawody Sportowo
-Pożarnicze. Gminę Turawa reprezentowała drużyna bierdzańska w składzie:
- Benedykt Śliwa –
dowódca
- Marcin Cebula –
mechanik
- Paweł Pilarz – łącznik
- Rafał Nowak –
rozdzielaczowy
Rota I
- Andrzej Biskup –
przodownik
- Andrzej Świętek –
Zawody strażackie w Kotorzu Małym
pomocnik
Rota II
- Krzysztof Nowak – przodownik
- Roman Koehler – pomocnik
Rezerwa: Marek Maliska, Waldemar Jańczyk.
Począwszy od 6 listopada przez kolejnych kilkanaście wieczorów druhowie odnowili całą
świetlicę strażacką, łącznie z klatką schodową. Nieużywane dotychczas pomieszczenie gospodarcze przy świetlicy zostało zaadaptowane na nowe biuro OSP. Postanowiono w dotychczasowym biurze w przyszłym roku wykonać łazienkę wraz z ubikacją. Koszty materiałów malarskich i elektrycznych zostały pokryte przez Mniejszość Niemiecką.
15.11.2001 r. bierdzańska jednostka brała udział w próbnych ćwiczeniach dla wszystkich
jednostek gminy Turawa. Ćwiczenia odbyły się na obiekcie magazynów budowlanych firmy
„Lukas” w Ligocie Tur. Czas przyjazdu na miejsce ćwiczeń wyniósł 12 min.
Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się w bierdzańskiej świetlicy 29.12.2001 r. o godz. 17.00,
przybyło 36 druhów. Po odczytaniu sprawozdań za bieżący rok odbyły się wybory nowego
prezesa, gdyż dotychczasowy Henryk Danysz wyjechał do Niemiec. Jednogłośnie został wybrany Krzysztof Sobania, jedyny zgłoszony kandydat. Walne zebranie udzieliło absolutorium
zarządowi za dotychczasową pracę.
Nowy rok 2002 rozpoczął się dla bierdzańskiej straży bardzo pracowicie. 1 stycznia o godz.
12.30 strażacy zostali wezwani do pożaru budynku mieszkalnego w Ligocie Turawskiej. Następnego dnia strażacy zabezpieczali miejsce wypadku drogowego w Bierdzanach przy ul. Opolskiej.
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Bierdzańscy druhowie 9 lutego brali udział w corocznej akcji „Wodzenia niedźwiedzia”.
Przez cały dzień z konnym zaprzęgiem obchodzili wieś.
22 lutego wóz bojowy z obsadą: Henryk Biskup, Tomasz Śliwa wyjechał do zabezpieczenia
wypadku drogowego w Biedzanach przy ul. Opolskiej. Bierdzański wóz strażacki GBM wyciągnął z rowu ciężarówkę.
W marcu na wyposażenie jednostki zakupiono nową piłę spalinową Husqvarna za 1300 zł.
Strażacy z Bierdzan postanowili upiększyć otoczenie remizy i 17 kwietnia posadzili przy
maszcie flagowym oraz na trawniku przed wieżą 53 ozdobne drzewka, które zostały straży
podarowane. Załatane zostały wtedy również liczne dziury na drodze kościelnej.
11.05.2002 r. o godz. 3.00 bierdzańska jednostka została zaalarmowana przez JRG Opole do wypadku drogowego na terenie Bierdzan. Samochód osobowy wypadł z ul. Szkolnej
i uderzył w zbiornik z gazem znajdujący się przed sklepem GS-u. W wyniku uderzenia ze
zbiornika zaczął się ulatniać intensywnie gaz, gdyż zbiornik uszkodził się odrywając od betonowego cokołu. Bierdzańska jednostka zabezpieczała miejsce wypadku. Wyciek gazu usunęła
jednostka PSP z Opola. Tego samego dnia dla miejscowych druhów z okazji Dnia Strażaka
została zorganizowana impreza na świeżym powietrzu. O poczęstunek zadbały panie Alicja
Śliwa i Maria Klyk. Niekończące się dyskusje na tematy straży, przy muzyce i ognisku, trwały
do godz. 2.00 następnego dnia.
12 maja 18 strażaków brało udział po raz drugi w VI Pielgrzymce Strażaków na Górę Św.
Anny. Cztery dni później
bierdzańscy strażacy wraz z
pocztem w składzie: Marcin
Cebula, Benedykt Śliwa, Krystian Hajduczek brali udział
w mszy św. z okazji 20-lecia
kapłaństwa ks. proboszcza
Gerarda Wilka.
25 maja bierdzańska
jednostka brała udział w
gaszeniu pożaru na terenie
miejscowości w dawnym
wyrobisku żwiru, w którym
W czasie pielgrzymki na Górze Św. Anny
paliły się śmieci. Na początku czerwca bierdzańscy strażacy zabezpieczali przez dwie kolejne doby festyn, który się
odbył na terenie miejscowości. Strażacy pilnowali namiotu i przywiezionych urządzeń.
20.06.2002 r. odbył się pogrzeb budowniczego bierdzańskiej remizy, długoletniego i zasłużonego strażaka Franciszka Śliwy.
Pogrzeb dh Franciszka Śliwy
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Uroczystości pogrzebowe prowadzili: proboszcz bierdzańskiej parafii ks. Gerard Wilk i wcześniejszy proboszcz ks. Marian Żagan, gdyż u niego śp. Franciszek pełnił służbę kościelnego
oraz gospodarza kościoła i plebani.
Bardzo groźny pożar wybuchł na terenie Bierdzan 23.07.2002 r. na polu przy ul. Opolskiej.
Pożar strawił ok. 4 ha słomy i niewielką ilość pszenicy na pniu. W gaszeniu ognia udział wzięły, łącznie z bierdzańskim, 4 zastępy. Pożar został ugaszony po godzinnej akcji.
Trzy dni później w lesie na trasie Bierdzany – Szumirad, wskutek zablokowania się koła,
stopnieniu uległa burta naczepy, groziło to pożarem ładunku – nawozów sztucznych. W akcji
usuwania skutków wypadku pomagali strażacy z Bierdzan.
12 września bierdzańska jednostka przez trzy godziny gasiła młodnik w lesie w Chudobie.
Następnego dnia strażacy wyjechali do pożaru nieużytków i suchych łąk na „Kocimierzu”
w Bierdzanach. W skład ekipy z konieczności weszli młodzi druhowie: Tomasz Śliwa, Dawid
Friedrich, Jakub Kosok, Rafał Bastek, nad którymi opiekę sprawował Hubert Nowak.
13 listopada jednostka bierdzańska wzbogaciła się o bardzo potrzebny agregat prądotwórczy Honda EC2200, zakupiono go za kwotę 2490 zł.
W czasie walnego zebrania zorganizowanego w dn. 28.12.2002 r. nastąpiły zmiany w zarządzie OSP w Bierdzanach. Gospodarzem obiektu i kierowcą po rezygnującym Hubercie
Biskupie został Marek Kupka. Nowym zastępcą naczelnika został Andrzej Skiba, natomiast
nowym sekretarzem Benedykt Śliwa.
1.02.2003 r. zostało zorganizowane przez strażaków z Bierdzan tradycyjne wodzenie
niedźwiedzia, brało w nim udział 10 druhów. Wieczorem w sali miejscowej szkoły podstawowej odbyła się zabawa karnawałowa oraz pokaz uroczystego „zabicia niedźwiedzia”.
W miesiącu lutym przez trzy dni, 26–28, bierdzańscy strażacy walczyli z pożarem dwóch
gospodarstw w Ligocie Turawskiej, a następnie usuwali jego skutki.
W czasie Wielkiego Tygodnia 18–19 kwietnia, zgodnie z tradycją, po raz trzeci bierdzańscy strażacy pełnili wartę honorową przed Bożym Grobem w miejscowym kościele parafialnym. Rozprowadzającymi byli Marcin Cebula i Krzysztof Sobania.

Zawody strażackie
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W czasie Wielkanocy 20 kwietnia strażacy gasili dzikie wysypisko w Zakrzowie Turawskim.
Dwa tygodnie później, 2 maja, na terenie Bierdzan paliła się słoma, dzięki sprawnej akcji miejscowych strażaków pożar ugaszono. Następnego dnia uroczyście obchodzono święto strażackie.
22 czerwca po raz kolejny drużyny strażaków jednostki bierdzańskiej OSP wzięły udział
w Gminnych Zawodach Pożarniczych w Kotorzu Małym. Po zaciętej rywalizacji juniorki –
drużyna żeńska, i harcerze zdobyli I miejsce, puchar i nagrodę pieniężną, zaś seniorzy zdobyli
wysokie II miejsce.
Jednostka OSP Bierdzany brała udział 12.08.2003 r. w gaszeniu prasy do zbierania słomy,
która uległa samozapaleniu w Ligocie Turawskiej.
We wrześniu Robert Wiecha wykonał w remizie nową instalację elektryczną, do której
strażacy sami wykuli rowki. Zostały również zawieszone nowe lampy w garażu.
Strażacy brali również aktywny udział w organizacji dożynek gminnych na terenie Bierdzan, które odbyły się w dn. 20–21 września.
24 listopada jednostka zabezpieczała wypadek drogowy w Bierdzanach na skrzyżowaniu
ulic Opolskiej i Laskowskiej.
W grudniu zakupiono nowe wyposażenie strażackie, m.in.: klucze do węży, topory strażackie, latarkę akumulatorową, koc gaśniczy, mundur wyjściowy, kominiarki, koszulę letnią,
rogatywkę. Koszt zakupów wyniósł ok. 1000 zł.
27.12.2003 r. w remizie strażackiej w Bierdzanach odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze, w czasie którego druhowi Piotrowi Wienchowi wręczono puchar i dyplom z okazji
pięćdziesięciolecia członkostwa w bierdzańskiej straży. Obecnych na zebraniu było 41 strażaków z Bierdzan.
Przez dwie kolejne soboty, 6 i 13 lutego 2004 r., odbyło się coroczne wodzenie niedźwiedzia, w którym wzięło udział 12 miejscowych strażaków. W czasie odwiedzin zebrano produkty żywnościowe, których część przekazano miejscowej szkole, natomiast pozostałą większość na potrzeby Domu Dziecka w Turawie.
W kwietniu przez dwie kolejne środy strażacy wypompowywali wodę ze studzienek odwadniających boisko LZS-u w Bierdzanach,
po to, żeby mogły być przeprowadzone mecze sportowe.
27 kwietnia w ramach prac na rzecz środowiska strażacy: Bernard Skiba, Marcin Cebula, Benedykt Śliwa, Tomasz Śliwa, Mariusz
Lewicki, Michał Śliwa, Bartłomiej Śliwa, Marek Grzesik, Dawid Klyk dokonali wycinki suWodzenie niedźwiedzia
chych konarów akacji przy drodze kościelnej.
Przez dwa popołudnia 20–21 kwietnia miejscowi druhowie na placu przy remizie ustawiali pamiątkowy głaz, mający upamiętnić 70-lecie istnienia straży pożarnej w Bierdzanach.
Ten duży kamień został pozyskany podczas wykonywania prac wodociągowych, wykopano
go z ziemi na skrzyżowaniu ulic Stawowej i Dębowej. Druh Andrzej Staś nieodpłatnie udostępnił ładowarkę i kostkę brukową potrzebną na ułożenie monumentu. Przy ustawieniu głazu pracowali: Kazimierz Waśniowski, Benedykt Śliwa, Krystian Hajduczek.
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Na przełomie kwietnia i maja własnym sumptem bierdzańscy strażacy odnowili w garażu
ściany i posadzkę. Odnowione zostały również bramy garażowe.
Na wyposażenie jednostki zakupiono 28.04.2004 r. basen brezentowy, 3 szt. mundurów wyjściowych, 10 szt. czapek do mundurów koszarowych. Ogólny koszt zakupu wyniósł 3609 zł.
Szczególna uroczystość odbyła się 9.05.2004 r. – obchody 70-lecia istnienia straży pożarnej w Bierdzanach. O godz. 9.50 w asyście strażackiej orkiestry dętej z Jasienia bierdzańscy
strażacy przemaszerowali w kolumnie do kościoła na mszę św. odprawioną w intencji strażaków. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się w sali gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej. Jeszcze przed uroczystym obiadem na płycie boiska zostały wręczone przez prezesa
bierdzańskiej jednostki i komendanta gminnego straży pożarnych odznaczenia resortowe
i medale dla strażaków seniorów. Na wniosek zarządu OSP w Bierdzanach wszyscy strażacy
zostali udekorowani medalami. Następnie wspólnie spożyto obiad, który składał się m.in.
z pieczonego świniaka nadziewanego kaszą, którego przyrządził Korneliusz Jagusch.
W sierpniu zamontowano w remizie alarm, aby na przyszłość zapobiec włamaniom do
obiektu. Montażu dokonał Sławomir Polok.
4 września bierdzańscy strażacy uczestniczyli w akcji gaszenia palącego się ścierniska w Bierdzanach na „Kopalinie” w sąsiedztwie lasu.
W rozegranych 12 września gminnych
zawodach pożarniczych w Kotorzu Małym
seniorzy z Bierdzan zajęli I miejsce, zaś juniorki II. Jako nagrodę przywieziono puchar
Czas na odznaczenia
i pieniądze w kwocie 600 zł.
W Bierdzanach u Marka Sieroty
29.09.2004 r. wybuchł pożar stodoły. Na skutek ognia zaczadzeniu uległ inwentarz żywy
w oborze – 15 świń, oraz spaliła się słoma i siano. W akcji ratowniczej, która trwała trzy
godziny, wzięli udział druhowie: Hubert Nowak, Tomasz Śliwa, Tomasz Janczyk, Dawid
Friedrich, Rajmund Wiesiołek, Benedykt
Kulawik.
Zawody sportowo-pożarnicze
W listopadzie na potrzeby jednostki zakupiono profesjonalny kompresor kołowy, radiotelefon Motorola GP 360 oraz trzy komplety
nowych mundurów. Koszt zakupu wyniósł 5760 zł.
W Wigilię Bożego Narodzenia 2004 r. bierdzańscy strażacy brali udział w akcji poszukiwawczej mężczyzny, zaginionego 6 grudnia w lesie między Zakrzowem Turawskim a Kosicami. Akcja zakończyła się niepowodzeniem.
Ponowne poszukiwania zaginionego mężczyzny były prowadzone 12.01.2005 r. w rejonie
Kosic, Poliwody i Radawia, również bez skutku.
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5 stycznia, wzorem lat ubiegłych, niedźwiedź odwiedzał mieszkańców. Wieczorem w miejscowej szkole odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez strażaków, na której tradycyjnie „zabito niedźwiedzia”.
16.02.2005 r. w bierdzańskiej remizie gościła młodzież szkolna. 60 uczniom strażacy zaprezentowali sprzęt, umundurowanie i przedstawili historię jednostki.
Dwa miesiące później, 21 kwietnia, zakupiono dwa mundury wyjściowe i dwa węże W-110.
8 maja ośmiu druhów z Bierdzan wzięło udział w dziewiątej pielgrzymce strażaków na
Górę Św. Anny. W czasie obchodów Bożego Ciała, w dn. 26 maja, w kondukcie procesyjnym
strażacy nieśli sztandar i baldachim.
Przez tydzień, 5–11 maja, trwała rozbiórka starego pokrycia dachowego bierdzańskiej remizy i pokrycie go nową blachą trapezową. Strażacy pomagali firmie dekarskiej Jacka Biczysko
z Jełowej. Dzięki dużemu zaangażowaniu druhów z Bierdzan
prace remontowe posuwały się bardzo szybko. Pieniądze potrzebne na sfinansowanie całej inwestycji pochodziły z funduszu Towarzystwa Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej,
które jako współlokator strażackiej świetlicy obiecało także
wyasygnować potrzebną kwotę na wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewaRemont dachu
nia na piętrze remizy.
31 maja o godz. 2.55 w trakcie trwania burzy jednostka z Bierdzan została wezwana do
pożaru w Zakrzowie Turawskim, gdzie na skutek uderzenia pioruna uległa zapaleniu stodoła
i pomieszczenia gospodarcze. Dzięki szybkiej interwencji pożar został ugaszony w zarodku.
23.08.2005 r. delegacja bierdzańskich strażaków wzięła udział w weselu druha Andrzeja Skiby. Został on wraz z orszakiem weselnym odprowadzony spod domu rodzinnego do
rogatek wioski przez samochód pożarniczy. Tydzień później, 31 sierpnia, strażacy wzięli
udział w uroczystościach weselnych druha Rajmunda Wiesiołka. Został odprowadzony przez
strażaków aż do zabudowań panny młodej.
W październiku strażaków z Bierdzan odwiedzili ich koledzy z Niemiec, strażacy z partnerskiej gminy z Saalfelder Höhe.
7 listopada rozpoczęto rozbudowę remizy strażackiej w Bierdzanach. Wykonano wykop
pod fundament przyszłej kotłowni i pomieszczeń. Zakupiono 35 ton żwiru, 1400 kg cementu
oraz stal zbrojeniową. Kosze zbrojeniowe wykonali Marcin Cebula i Mariusz Lewicki. Następnego dnia o godz. 10.00 rozpoczęły się prace przy wylewaniu fundamentów. Wykorzystano wielką betoniarkę Korneliusza Jaguscha i prace wykonano już o 10.30. Praca
przebiegała bardzo sprawnie, gdyż z pomocą
przyszedł Stefan Bastek, udostępniając ładowarkę z ciągnikiem. W pracach przy wylewaniu fundamentów uczestniczyli: Marcin
Cebula, Mariusz Lewicki, Mateusz Kosok.
W drugiej połowie listopada rozpoczęto praPrace przy rozbudowie remizy
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ce przy wznoszeniu ścian. Prowadził je Krystian Jagiella z Laskowic, a jego pomocnikiem był
Mateusz Kosok. Pomagali również strażacy: Marcin Cebula, Roman Koehler, Kazimierz i Arkadiusz Waśniowscy, Tomasz i Benedykt Śliwa, Dawid Friedrich.
Jednostka OSP Bierdzany w 2005 r. zakupiła dwa komplety mundurów wyjściowych, sześć
kompletów mundurów letnich dla druhen, dwie specjalne lampy akumulatorowe, prądownicę pianową, środek pianotwórczy 60 l. Pod koniec listopada dotarł do bierdzańskiej jednostki
sprzęt ratownictwa medycznego: deska ortopedyczna, komplet szyn Kramera, butle tlenowe z reduktorem i dwoma kompletami masek. Sprzęt kosztował 2730 zł.
Po tygodniu zajęć ekipa pięciu druhów z Bierdzan: Benedykt Śliwa, Arkadiusz Waśniowski,
Kazimierz Waśniowski, Roman Koehler, Andrzej Świętek pomyślnie zakończyła kurs ratownictwa medycznego w Osowcu. Zdali egzamin i uzyskali certyfikat ratownictwa medycznego.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 28.12.2005 r. W drodze jawnego głosowania wybrano zarząd OSP w Bierdzanach w składzie:
- Krzysztof Sobania – prezes
- Marcin Cebula – naczelnik
- Benedykt Śliwa – kronikarz
- Krzysztof Prochota – sekretarz
- Jan Szyska – skarbnik
- Andrzej Skiba – zastępca przewodniczącego
- Roman Koehler – wice naczelnik
- Benedykt Śliwa – gospodarz
- Joachim Grega – członek
- Anna Grzesik – członek.
Komisja rewizyjna:
- Hubert Biskup –
przewodniczący
- Patrycja Michalczyk
– zastępca przewodniczącego
- Arkadiusz Waśniowski – sekretarz.
Po raz pierwszy w historii
OSP Bierdzany do zarządu
weszły dwie druhny.
19.01.2006 r. sześcioosoZebranie sprawozdawczo-wyborcze
bowa ekipa strażaków z Bierdzan wzięła udział w pokazie strażackim dla młodzieży gimnazjalnej.
Po intensywnych opadach śniegu bierdzańscy strażacy w dn. 7 lutego odśnieżyli dach sali gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej, żeby zapobiec groźbie jego zawalenia.
18 i 25 lutego przez dwie soboty strażacy uczestniczyli w wodzeniu niedźwiedzia.
Bierdzańscy strażacy w dn. 2 marca zabezpieczali teren tragicznego w skutkach wypadku
drogowego, do jakiego doszło na terenie ich miejscowości na ul. Opolskiej.
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28 marca powrócił do
remizy bierdzański wóz strażacki GBM po przeglądzie
i konserwacji podwozia.
Przez następne dwa dni był
uzbrajany w sprzęt. Samochód przeszedł gruntowną
kosmetykę zewnętrzną i na
powrót został zgłoszony do
udziału w akcjach bojowych.
Wiosną po długiej zimie
przystąpiono do dalszej realizacji prac budowlanych
Wodzenie niedźwiedzia
przy remizie. 8 kwietnia został wylany beton na stropie nad kotłownią, składem opału i warsztatem. Przy wykonywaniu
stropu pracowali: Rajmund Wiesiołek – prowadzący i nadzorujący pracę, Marcin Cebula, Benedykt Śliwa, Kazimierz i Arkadiusz Waśniowscy, Roman Koehler, Tomasz Śliwa, Korneliusz
Jagusch, Andrzej Lebioda, Zygfryd Reichel.
Dalsze prace przy rozbudowie świetlicy trwały od 8 maja, koncentrowały się na drugiej
kondygnacji: kuchnia, łazienki, taras.
W czasie obchodów 50-lecia istnienia szkoły w Turawie w dn. 3.06.2006 r. bierdzańscy
strażacy zaprezentowali swoje umiejętności w zakresie ratownictwa drogowego.
Wyposażenie jednostki z Bierdzan wzbogaciło się, gdyż w czerwcu zakupiono 2 kompletne
mundury wyjściowe, 10 par butów sznurowanych typu militarnego, 4 odcinki węża W-52, worek sorbentu do neutralizacji paliw i płynów w czasie usuwania skutków wypadków drogowych.
Druga połowa 2006 r. była bardzo pracowita dla strażaków z Bierdzan. 14 września brali
udział w gaszeniu pożaru budynku mieszkalno – gospodarczego w Jełowej. W październiku, wezwani do wypadku drogowego, w którym zderzyły się dwa samochody, pomogli się
wydostać jednemu z kierowców, który był zakleszczony w rozbitym samochodzie. Po zabezpieczeniu poszkodowany został przekazany ekipie karetki pogotowia. 20 listopada w godzinach nocnych doszło do wypadku drogowego w Bierdzanach na skrzyżowaniu ul. Opolskiej
i Laskowskiej. Bierdzańscy ratownicy udzielili pomocy przedmedycznej rannej pasażerce
i rannemu kierowcy. Pięć dni po ostatnim wypadku, 25 listopada, przystąpiono do kolejnego etapu prac związanych z rozbudową bierdzańskiej remizy. Został zaszalowany i zalany
betonem wieniec murów piętra przybudówki. Wiele prac wykonał w tym przedsięwzięciu
Joachim Grega. 7 grudnia odszalowano deski wieńca oraz zatynkowano ubytki w elewacji
frontowej remizy.
W czasie grudniowego zebrania sprawozdawczego zarząd straży pożarnej w Bierdzanach
otrzymał absolutorium.
13.01.2007 r., na prośbę zarządu, wójt gminy Turawa wyraził zgodę na wycinkę drewna potrzebnego do rozbudowy bierdzańskiej remizy. Drewno w ilości 3,2 m³ zostało wycięte
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przez Rudolfa Kowola. Przywiezione zostało
do Piotra Szwedy w Bierdzanach i pocięte na
odpowiedni wymiar.
Dzięki staraniom druha Andrzeja Szczęsnego, bierdzańska straż pozyskała profesjonalną przyczepę pożarniczą produkcji niemieckiej.
Szczególnie pracowity dla strażaków
Bierdzańscy strażacy w czasie gaszenia pożaru
z Bierdzan był styczeń 2007 r. Wichura
w Zakrzowie Turawskim
w dn. 18 stycznia zniszczyła wiele drzew,
szczególnie na odcinku Bierdzany – Ligota Turawska. Strażacy brali udział w usuwaniu przewróconych konarów drzew. Po raz pierwszy w historii bierdzańskiej straży akcja była sfilmowana i ukazała się we wszystkich programach telewizji ogólnokrajowej. Tego samego dnia
druhowie naprawiali dachy na terenie wsi, gdyż nawałnica zerwała wiele dachówek. Następnego dnia przerwano akcję usuwania szkód, gdyż jednostka została wezwana do wypadku
drogowego, na trasie Bierdzany – Trzebiszyn. Na skutek zderzenia się dwóch samochodów
ranna została jedna osoba, którą po wydostaniu z rozbitego samochodu i ułożeniu na desce ortopedycznej przekazano służbie medycznej. Przez dwa dni usuwania szkód na terenie
Bierdzan strażacy pomogli mieszkańcom dwudziestu gospodarstw. 21 stycznia strażacy brali
udział w akcji gaszenia pożaru w Zakrzowie Turawskim, gdzie spalił się dom mieszkalny, a śmierć
na skutek zaczadzenia poniósł zamieszkały w nim mężczyzna. Tej samej niedzieli wieczorem,
na skutek silnego wiatru i chwilowych opadów gradu, złamane drzewo uszkodziło samochód wojskowy na trasie Bierdzany – Trzebiszyn. W akcji usuwania skutków wypadku pomagali bierdzańscy strażacy.
24 lutego jednostka w Bierdzanach została poinformowana o wypadku zbiorowym pojazdów w Osowcu. Po przybyciu na miejsce okazało się, że były to ćwiczenia z ratownictwa
drogowego i medycznego.
Do prawdziwego wypadku drogowego została wezwana jednostka z Bierdzan 25 marca.
Doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych koło Jełowej. Jednostka bierdzańska udzieliła pomocy poszkodowanemu i zabezpieczała miejsce zdarzenia.
Stało się już tradycją, że w okresie Wielkiego Tygodnia strażacy z Bierdzan pełnią wartę
przy Bożym Grobie. Podobnie było w 2007 r.
1 maja przez sygnał selektywnego alarmowania jednostka została zaalarmowana o pożarze
lasu między Kadłubem Turawskim a Rzędowem. W akcji pożarniczej, która trwała 3 godziny, brał
udział samolot i śmigłowiec.
W maju bierdzańscy strażacy wyjechali dwukrotnie, raz do wypadku drogowego na terenie Bierdzan, a za drugim razem usuwali skutki burzy.
Latem na terenie rozbudowanej remizy został postawiony komin.
16 sierpnia zdarzył się ciężki wypadek samochodowy na terenie Bierdzan: samochód fiat
126p zderzył się z terenowym mercedesem. W wyniku wypadku poszkodowany został kierowca
„malucha”, któremu bierdzańscy strażacy udzielili niezbędnej pomocy przedmedycznej.
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Jednostka OSP w Bierdzanach w 2007 r. wzbogaciła się m.in. o 3 mundury wyjściowe oraz
5 kompletów letnich dla druhen, 8 szt. hełmów MDP, prądownicę, 2 komplety ubrań specjalnych do usuwania os i szerszeni. Kilka dni po tym zakupie strażacy mogli je wykorzystać, gdyż
uczestniczyli w akcji usuwania szerszeni. W ciągu całego roku strażacy kilkakrotnie usuwali
gniazda szerszeni, nie tylko na terenie Bierdzan.
Bierdzańscy strażacy w dn. 22 września wzięli udział w poszukiwaniu zaginionego mężczyzny w lasach miejscowości Osowiec – Trzęsina. Niestety, odnaleziono go martwego, poszkodowany zmarł na zawał serca.
Wzorem lat ubiegłych, 11 listopada, w dzień św. Marcina, strażacy wzięli udział w zabezpieczaniu przemarszu dzieci na boisko, gdzie odbywał się festyn. Druhowie pomagali również
przy obsłudze festynu.
W listopadzie zakończono przewidziane na rok 2007 prace przy rozbudowie remizy. Budowa osiągnęła stan surowy zamknięty, łącznie z wykonaniem posadzki, komina, przykryciem połaci dachowej i wstawieniem wszystkich drzwi i okien.
4.02.2008 r. bierdzańscy strażacy naprawiali dach miejscowej szkoły podstawowej, który
na skutek silnego wiatru został uszkodzony. W tym samym miesiącu, 10 lutego, decyzją zarządu delegacja strażaków udała się do Raciborza – Markowic, aby uświetnić obchody 50-lecia
kapłaństwa ks. infułata Mariana Żagana, byłego bierdzańskiego proboszcza.
W dniach 1 do 4 maja obchodzono w Bierdzanach Gminny Dzień Strażaka. Pierwszego
dnia delegacje wszystkich jednostek z gminy Turawa oraz delegacje gości z partnerskiej gminy
Saalfelder Höhe z Niemiec postawili drzewko majowe. 2 maja w namiocie odbyła się msza
koncelebrowana przez miejscowego proboszcza i kapelana strażackiego.
Przez cały okres wakacyjny strażacy brali udział w akcjach usuwania rojów os i szerszeni.
16 października, po blisko miesięcznej nieobecności, powrócił do jednostki
po remoncie samochód bojowy. Zamontowano na nim
pompę oraz przystosowano
pojazd do nowych urządzeń
aparatury wodnej. Od tej
Dzień strażaka w Bierdzanach
pory jednostka w Bierdzanach posiada pojazd typu GBA, wcześniej GBM. Przez dwa tygodnie grupa kilkunastu strażaków uzbrajała samochód od nowa, łącznie z wymianą wszystkich schowków. Dodatkowo
wykonano nowy ruchomy stojak na mundury.
W czasie zebrania sprawozdawczego 3.01.2009 r. wybrano w drodze uchwały nowego
skarbnika, został nim Waldemar Mocigemba. Na zakończenie zebrania komendant gminny
poinformował o możliwości pozyskania dla bierdzańskiej jednostki samochodu z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego od OSP Gosławice. Wszyscy zebrani z aprobatą odnieśli się do
tej propozycji i już następnego dnia pojechali go obejrzeć. W lutym po dokonaniu niezbędnych formalności został zakupiony na potrzeby OSP w Bierdzanach samochód pożarniczy
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Mercedes 208 od gosławickiej jednostki strażackiej. Do
pierwszoplanowych zadań
należało dostosowanie go
do potrzeb ratownictwa drogowego, a więc zakup odpowiedniego sprzętu w postaci:
piły spalinowej, torby medycznej, agregatu oraz deski
ortopedycznej.
30 marca, dzięki uprzejUdzielenie zarządowi absolutorium
mości zarządu OSP Osowiec
i zaangażowaniu bierdzańskich strażaków, jednostka pozyskała cztery kompletne zestawy
aparatów powietrznych AP3. Dzięki pozyskanemu sprzętowi OSP Bierdzany będzie mogła brać
udział w gaszeniu pożarów o znacznym zadymieniu.
22 kwietnia odbył się pogrzeb druha Gerarda Rogowskiego, wieloletniego strażaka z Bierdzan. W ostatniej drodze towarzyszyli mu miejscowi strażacy.
Ostatniego dnia kwietnia na placu przed remizą postawiono drzewko majowe – gaik.
2.05.2009 r. uroczyście obchodzono 75-lecie istnienia straży pożarnej w Bierdzanach. Po
uroczystym pochodzie po całej wsi strażacy wzięli udział w mszy św., po jej zakończeniu
wraz z orkiestrą udali się do „Bastioniu”. W czasie części oficjalnej wręczono medale przyznane przez zarząd. Wszyscy druhowie zostali odznaczeni: odznakami MDP oraz w zależności
od stażu służby, odznaką „za
wysługę lat”. Następnie rozpoczęła się część nieoficjalna
uroczystości, strażacy przystąpili do spożywania obiadu. Ogólna liczba wszystkich
uczestników wyniosła ok.
100 osób. Tydzień po obchodach bierdzański poczet
sztandarowy w składzie: Benedykt Śliwa, Robert NieUroczystość w „Bastionie”
miec, Tomasz Śliwa uczestniczył w Opolu w poświęceniu i wręczeniu sztandaru Komendzie Miejskiej w Opolu.
Aby uświetnić odbywające się na terenie parafii bierzmowanie, w dn. 23 maja strażacy
wystąpili z pocztem sztandarowym.
W czasie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Kotorzu Małym w dniu
14.06.2009 r. Harcerska Drużyna Chłopców zajęła I miejsce, Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt – II, zaś seniorzy zajęli III miejsce.
W okresie wakacyjnym były mieszkaniec Bierdzan Damian Ozimek pozyskał profesjonalne żaluzje do samochodu bojowego. Ekipa bierdzańskich strażaków wzięła udział
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11.07.2009 r. w przygotowaniu obozowiska na terenie Gimnazjum w Turawie. Rozłożyli
10 wojskowych namiotów polowych wraz z wyposażeniem. Dwa dni później strażacy z Bierdzan zapewnili uczestnikom obozu różne atrakcje.
27 września, z okazji pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich ks. Bohdana Dei, byłego
proboszcza z Bierdzan, delegacja strażaków udała się do Katowic, gdzie odprawiona była
uroczysta msza św.
We wrześniu na potrzeby
miejscowej jednostki OSP
pozyskano z policji samochód marki VW Transporter. Pojazd ten wcześniej
Delegacja bierdzańskich strażaków
służył jako samochód konwojowy w Komendzie Powiatowej w Brzegu. Strażacy z Bierdzan musieli go przemalować na kolor
czerwony, oznakować i przystosować wnętrze dla potrzeb ratownictwa pożarniczego.
9 grudnia z inicjatywy gminnego komendanta straży wszystkie jednostki strażackie Gminy Turawa zostały wyposażone w dodatkowe komplety sprzętu do ratownictwa przedmedycznego – torba medyczna, deska ortopedyczna, szyny Kramera oraz opatrunki hydrożelowe.
Przed Bożym Narodzeniem remiza w Bierdzanach została przyozdobiona – ustawiono
choinkę, a na placu strażackim postawiono szopkę bożonarodzeniową.
W kwietniu 2010 r. strażacy z Bierdzan zabezpieczali odbywające się w Opolu targi budownictwa.
W tym samym miesiącu 24 kwietnia na skutek wprowadzenia nowych przepisów, wszyscy
druhowie biorący udział w akcjach musieli zaliczyć szkolenie podstawowe, ukończyć kurs
bhp i zdać egzamin. Szkolenie trwało przez cztery kolejne soboty.
1 maja obchodzono święto strażaków. O godz. 14.00
zebrali się druhowie i przemaszerowali w pochodzie
z orkiestrą w asyście pocztu
sztandarowego ulicami Bierdzan. Następnie o godz. 15.00
była odprawiona msza św.
w intencji strażaków. W czasie
spotkania w namiocie wręczono druhom odznaczeBierdzańscy strażacy na Górze Św. Anny
nia i medale. Uroczystość
175

uświetnił występ dzieci szkolnych, postawienie drzewka majowego oraz pokazy ratownictwa
drogowego. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich strażaków.
Następnego dnia poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach 80-lecia powstania OSP
w Ligocie Turawskiej.
9 maja 13 bierdzańskich druhów i druhen uczestniczyło w pielgrzymce strażaków na Górę
Św. Anny. Brało w niej udział 146 pocztów sztandarowych, 160 jednostek straży i 3 z Republiki Czeskiej.
Następnego dnia w remizie gościły przedszkolaki. Maluchy miały okazję zwiedzić obiekt,
poznać sprzęt strażacki oraz wziąć udział w pokazie ratownictwa drogowego. Tego samego
dnia wydarzył się wypadek drogowy w Bierdzanach na skrzyżowaniu ul. Szkolnej, Opolskiej
i Laskowskiej, ranny został kierowca samochodu osobowego. Teren zabezpieczali miejscowi
druhowie.
W lipcu trwały prace przy przebudowie i modernizacji VW Transportera. Wszystkie prace z wyjątkiem malowania wykonali miejscowi strażacy.
31 lipca druhowie zabezpieczali wyścig kolarski wokół Jezior Turawskich.
Bierdzańska jednostka zakupiła w dn. 5 sierpnia radiostację samochodową Motorola GP360 do VW Transportera z pieniędzy za
udział w akcjach. Po jej zamontowaniu i dostrojeniu do pasma strażackiego pojazd mógł
być wprowadzony do udziału w akcjach
bojowych.
14 sierpnia delegacja z pocztem sztandarowym wzięła udział w obchodach 90-lecia
istnienia OSP Osowiec.
W sierpniu odbyło się przyjęcie weselne
Tomasza Śliwy w remizie strażackiej w Bierdzanach. W uroczystościach weselnych wzięła
udział delegacja miejscowych druhów. Powrócono do powojennej tradycji, gdy uroczystości weselne strażaków odbywały się
Poczet sztandarowy
w remizie OSP.
Poczet sztandarowy oraz druhowie wzięli udział we mszy św. odpustowej ku czci św. Jadwigi. Jak zwykle dwóch druhów dodatkowo zabezpieczało parkingi oraz pilnowało porządku na zewnątrz kościoła.
8.01.2011 r. odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze, w czasie którego przedstawiono
sprawozdania: z działalności jednostki, finansowe oraz komisji rewizyjnej. Udzielono zarządowi absolutorium za rok 2010.
17 stycznia doszło do wypadku samochodowego na trasie Bierdzany – Jełowa. Kierowca
zbiegł z miejsca zdarzenia. Dalsze nocne poszukiwania w lesie nie przyniosły rezultatu.
Tego samego dnia strażacy z Bierdzan zabezpieczali także miejsce wypadku w Kosicach.
W następnym miesiącu – 15 lutego bierdzańska jednostka odkupiła od kotorskiej nową mo176

topompę do brudnej wody firmy Honda, za kwotę 1800 zł. Pompa została zamontowana na
wozie bojowym GBA.
Jeszcze zimą przez dwie soboty 19 i 26 lutego strażacy odwiedzali wszystkie posesje z „niedźwiedziem”. Z wodzenia niedźwiedzia została przygotowana audycja, wyemitowana w telewizji
polskiej o zasięgu ogólnokrajowym.
Wskutek nieprzemyślanego postępowania w czasie wiosennego wypalania traw w Jełowej
doszło do pożaru. W dn. 2 marca bierdzańscy strażacy pożar ten ugasili.
Wiosną trzykrotnie druhowie z Bierdzan usuwali skutki nawałnicy: w dn. 19 marca,
7 i 12 kwietnia.
W trakcie obchodów Wielkiego Tygodnia strażacy pełnili wartę przy Bożym Grobie. Mszę
rezurekcyjną jak co roku uświetnił poczet sztandarowy, a czterej strażacy nieśli baldachim.
5 czerwca w godzinach porannych bierdzańscy strażacy usuwali skutki wypadku drogowego, do jakiego doszło na terenie wsi na ul. Starowiejskiej. Młody mężczyzna pod wpływem
alkoholu wjechał w skarpę i pojazd się przewrócił.
15 lipca bierdzańscy strażacy wraz ligockimi brali udział w gaszeniu pożaru poszycia leśnego oraz młodnika na terenie obszaru leśnego w kierunku Ligoty Turawskiej. Pod koniec
miesiąca, 27 lipca o godz. 17.15 doszło do
pożaru na terenie dawnej gorzelni w Bierdzanach. Bierdzańską jednostkę wsparli strażacy z Opola. Dwa dniu później bierdzańscy
druhowie zabezpieczali wypadek drogowy,
do jakiego doszło na trasie Bierdzany –
Jełowa. Wyciągnięto z rowu przewrócony
samochód i wydobyto z niego zakleszczoną
kobietę, którą następnie przekazano służbą
medycznym.
Parę dni później, 2 sierpnia doszło do
Prace przy GBA
wypadku na trasie Bierdzany – Ligota Turawska. Samochód osobowy marki opel vectra wpadł do rowu. W zdarzeniu były poszkodowane trzy osoby, którym pomocy udzieli strażacy z Bierdzan.
Do tragicznego wypadku doszło 15 sierpnia w godzinach nocnych na trasie Bierdzany
– Trzebiszyn. Na skutek nadmiernej prędkości wypadł na łuku drogi samochód osobowy
z pięcioma pasażerami. Pojazd uderzył w drzewo i śmierć poniosła pasażerka siedząca
z przodu. Pozostałe osoby nie będące przypięte pasami wypadły z samochodu na skutek uderzenia. Strażacy z Bierdzan zabezpieczali teren.
W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych przeprowadzonych na boisku
w Kotorzu Małym w dn. 17.09.2011 r., poseł na sejm, wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków Ryszard Galla wręczył jednostce OSP Bierdzany podziękowanie za sposób
prowadzenia działalności statutowej.
11 listopada doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Laskowicach. W trakcie akcji
gaśniczej znaleziono spalone zwłoki właściciela posesji. Bierdzańscy strażacy zaopatrywali
jednostki biorące udział w akcji w wodę.
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W październiku w czasie obchodów 300-lecia budowy kościoła w Bierdzanach, miejscowi
druhowie przez dwa dni zabezpieczali całą imprezę.
31 grudnia odbyła się zabawa sylwestrowa w bierdzańskiej remizie strażackiej, w trakcie
której o godz. 24.00 zawyła syrena strażacka zwiastując nowy 2012 rok .
W styczniu odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze, w trakcie którego z funkcji prezesa miejscowej jednostki strażackiej zrezygnował Krzysztof Sobania. W drodze głosowania
prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Bierdzanach został wybrany druh Benedykt Śliwa, a na dotychczasowej jego funkcji sekretarza zastąpił go syn Tomasz.
Po wieloletnich staraniach uzyskano zgodę na ścięcie starego dębu rosnącego przy ul. Starowiejskiej na posesji pp. Mocigemby. Ze względu na bliskość zabudowań i jezdni strażacy
musieli wykonać pracę z podnośnika koszowego.
W styczniu na skutek nagłej odwilży zostały zalane pomieszczenia piwniczne i magazynowe miejscowej restauracji Dworek Jana. Przez dwa dni druhowie wypompowali wodę z tych
pomieszczeń.
16 lutego przejeżdżająca przez Bierdzany cysterna z melasą wpadła do rowu przy ul. Opolskiej.
Strażacy z Bierdzan zabezpieczyli drogę do momentu wypompowania zawartości do beczek.
21 marca bierdzańscy druhowie brali udział w akcji gaszenia suchych łąk w Budkowicach.
Na skutek celowych podpaleń doszło w dn. 27 marca do pożarów w kilku miejscach
w Dylakach. Strażacy z Bierdzan przez pięć godzin brali udział w akcji, w której uczestniczył
samolot strażacki i śmigłowiec.
8 kwietnia o godz. 6.00 strażacy wzięli udział w mszy rezurekcyjnej, jak co roku uroczystość uświetnił poczet sztandarowy, a czterej strażacy nieśli baldachim.
4 maja w czasie święta strażackiego, bierdzańscy strażacy w asyście orkiestry dętej udali się
w uroczystym przemarszu ul. Szkolną na rondo i w dół do kościoła, na mszę św. odprawioną
w ich intencji.
W następnym tygodniu 13 maja druhowie z Bierdzan udali się na pielgrzymkę na Górę
Św. Anny. Jednostkę bierdzańską reprezentowało 8 strażaków, w tym dwie druhny.
Z okazji 100-lecia istnienia jednostki OSP Węgry,
w uroczystościach w dn.
19–20.05.2012 r. uczestniczyli strażacy z Bierdzan
z pocztem sztandarowym.
Dodatkowo 4 druhów bierdzańskich zabezpieczało
w niedzielę parkingi, plac i namioty.
23 czerwca na boisku
sportowym w Zawadzie odbyły się Gminne Zawody
Zawody strażackie
Sportowo-Pożarnicze Gminy
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Turawa. Wystartowały dwie drużyny z Bierdzan – seniorzy zajęli I miejsce, zaś harcerska chłopców II miejsce.
13 lipca jednostka bierdzańska uzyskała zgodę na zajęcie pomieszczenia w parku po dawnym PGR, jako skład drewna na opał.
10 sierpnia o godz. 19.30 druhowie z Bierdzan wyjechali na poszukiwania zaginionego
dzień wcześniej mieszkańca. Po kilkugodzinnych poszukiwaniach w lasach akcję zakończono. Następnego dnia jednostką otrzymała informację, że poszkodowany odnalazł się w Lublińcu. Tego samego dnia druhowie wyjechali do zdarzenia drogowego, do jakiego doszło na
terenie Bierdzan. Poszkodowany został miejscowy strażak. Na skutek nieuwagi najechał na
niego z tylu inny pojazd. Po udzieleniu pomocy dwóm poszkodowanym i uprzątnięciu terenu
akcję zakończono.

3.4 Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” w Bierdzanach
Ludowy Zespół Sportowy w Bierdzanach powstał w 1948 r.,
jednak brak odpowiednich środków finansowych, a szczególnie
działacza, który by poprowadził drużynę, spowodował rozwiązanie klubu. Klub ten praktycznie nie istniał w latach 1969–1970.
Reaktywowania zespołu sportowego podjął się w 1971 r. społecznik Hubert Michalczyk, który został prezesem. Jego zastępcą
oraz kierownikiem Klubu był Robert Panicz, zaś trenerem Ginter
Gospodarek. Drużynę juniorów trenował Teodor Losek. Drużyna Ludowego Zespołu Sportowego w Bierdzanach bardzo dobrze sobie radziła w rozgrywkach.
Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w. awansowali do klasy „A”. Ludowy Zespół Sportowy
„Sokół” w Bierdzanach był inicjatorem i organizatorem życia kulturalnego wsi. Organizował
kursy tańca towarzyskiego, konkursy turystyczne, zawody wędkarskie, festyny, zabawy karnawałowe dla dzieci i młodzieży. Przez wiele lat działacze klubowi wykonywali wiele prac na rzecz
mieszkańców, m.in. wspomagali szkołę. Do najwierniejszych i najofiarniejszych sympatyków
klubu należeli: Emanuel Walerowicz, Gotfryd Panicz, Reinhold Cygan, Hubert Dreja, Henryk
Polok, Marian Kowalczyk, Bernard Reihel (ówczesny sołtys), Bernard Skiba, Tadeusz Prochota,
Werner Michalczyk, Jerzy Walerowicz, Karol Walerowicz, Jan Lechki. Powyżsi działacze bezinteresownie uczestniczyli w organizowanych przez Klub pracach. Przy ich wydatnej pomocy wybudowano dużą salę klubową z szatniami, punktami WC i prysznicami. Budowa obiektu trwała
pięć lat, jego uroczyste otwarcie nastąpiło 9.05.1982 r. W okresie późniejszym dobudowano boisko piłkarskie. Wybudowano
dwa garaże na autokary oraz
pomieszczenie gospodarcze.
Zagospodarowano wydzierżawiony od PGR w Bierdzanach
staw. Do 1989 r. LZS „Sokół”
Bierdzany nie korzystał z żadnych dotacji, lecz sam wspomagał potrzebujących82.
Bastion
82

L. Richta, Jak sobie radzą w Bierdzanach, [w:] „Fala” 1/1992, s. 5.
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W lipcu 1999 r. wybrano zarząd Klubu w składzie:
Rita Gabryś – prezes, Marcin Cebula – wiceprezes, Paweł Gabryś – kierownik drużyny.
Skład drużyny w 1999 r.:
Marcin Cebula, Krzysztof Prochota, Tomasz Wojtowicz, Andrzej Michalczyk, Rafał Nowak, Waldemar Janczyk, Grzegorz Wicher, Rafał Wojtowicz, Rafał Sygulka, Janusz Sokołowski, Andrzej Świętek, Krzysztof Nowak, Krzysztof Lewicki, Kazimierz Waśniowski, Sebastian
Lyra, Krystian Hajduczek, Szymon Psykała, Adam Lechki.
W sezonie 1999/2000
drużyna seniorów prowadziła rozgrywki w klasie „C”,
zaś w następnym sezonie
2000/2001 wywalczyli awans
do klasy „B”. Do drużyny
dołączyli Witold Wiśniewski i Paweł Filarski, a od
września Roman Koehler,
Tomasz Piech, Jan Surdziel,
Andrzej Biskup, Dawid
Drużyna „Sokół” Bierdzany, która zdobyła Puchar Wójta
Friedrich, Łukasz Antczak,
Gminy Turawa w 1997 r. („Fala” 2/1997)
Gabriel Heinlet, Dariusz
Drożdż, Krzysztof Borecki, Dawid Gajda, Marcin Nowak, Kamil Pielorz, Robert Niemiec
oraz Piotr Dziadek. Zgłoszono powstanie drużyny juniorów.
Od nowego sezonu 2001/2002 rozgrywki w Bierdzanach rozpoczęły dwie drużyny – seniorzy i nowo założeni juniorzy. W 2003 r. z drużyny odchodzą do LZS „Strażak” Węgry:
Roman Koehler, Andrzej Świętek, Tomasz Niemiec, Roman Niemiec; Jan Surdziel odszedł na
dwa lata, powrócił w 2005 r. Trenerem drużyny juniorów od 2005 r. został Grzegorz Wicher83.
W drużynie seniorów następowały kryzysy i do końca sezonu 2004/2005 grali w klasie „C”.
Od nowego sezonu 2005/2006 awansowali do klasy „B”.
Zawodnicy drużyny seniorów z tego okresu:
bramkarze: Andrzej Lebioda, Tomasz Kolanus;
obrońcy: Andrzej Świętek, Marcin Nowak, Rafał Bastek, Dariusz Drożdż, Piotr Panek,
Krzysztof Prochota, Tomasz Niemiec;
pomocnicy: Jan Surdziel, Jacek Siudziński, Roman Koehler, Robert Słowik;
napastnicy: Rafał Gierok, Kamil Pielorz, Dawid Friedrich, Roland Kondziela.
W grudniu 2007 r. wybrano nowy zarząd Ludowego Zespołu Sportowego w Bierdzanach
w składzie:
Tomasz Niemiec – prezes
Joachim Świtala – wiceprezes
Jan Surdziel – sekretarz
Rajmund Świętek, Rajmund Wieszołek, Andrzej Świętek, Marek Kupka – członkowie zarządu.
W 2009 r. Klub został zgłoszony do KRS-u.
83

Na podstawie rękopisu Rity Gabryś.
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Drużyna seniorów w 2008 r.
Od lewej górnej strony: Andrzej Wojtowicz, Marcin Nowak, Mariusz Kubalka, Roman Koehler, Krzysztof
Prochota, Andrzej Pytel, Tomasz Niemiec, p. Ochman, Jan Surdziel, Tomasz Podlaski, Michał Oleś, Andrzej
Świętek, Kamil Pielorz, Roland Czaplik, Szymon Jendrzej, Rafał Gierok i leżący bramkarz Dariusz Lewicki

Obecnie Klub posiada trzy sekcje piłki nożnej: trampkarzy, juniorów i seniorów.
Sekcja trampkarzy została założona w 2010 r. Pierwszym trenerem drużyny był Rafał Gierok. Ze względu na dość liczną grupę zawodników pomagał mu w szkoleniu Damian Świtala.
Następnie grupę przejął Grzegorz Nowakowski. Kadra tej sekcji to głownie zawodnicy z Bierdzan, a także z sąsiednich miejscowości – Laskowic, Chudoby, Trzebiszyna, Jełowej i Tuł. Sukcesem
tej sekcji są powołania kilku zawodników do kadry województwa opolskiego, mimo iż drużyna istnieje bardzo krótko.
Juniorzy obecnie grają w II Lidze opolskiej. Awans pod wodzą Arkadiusza Podlaskiego
wywalczyli w sezonie 2009/2010 w składzie:
bramkarz: Denis Schilk, Adrian Staś;
obrońca: Damian Świtala, Marek Grzesik, Patryk Pyrasz, Tomasz Lewicki, Krystian Tokarczyk, Tomasz Mazur;
obrońca/pomocnik: Michał Danielczyk;
pomocnik: Robert Michalczyk, Adam Okwieka, Daniel Wiench, Dawid Kupka, Darek
Kozioł, Mateusz Marcinuk, Marcel Pankala, Mateusz Lizoń;
pomocnik/napastnik: Patryk Góra;
napastnik: Kamil Skrzypek, Fabian Lesik, Fabian Śliwa84.
Skład drużyny juniorów w sezonie 2010/2011:
bramkarz: Dariusz Lewicki, Adrian Staś;
obrońca: Damian Grzesik, Damian Świtala, Marek Grzesik, Patryk Pyrasz, Sebastian Staś,
Kamil Kosmala, Krystian Tokarczyk, Tomasz Mazur;
84

http://sokolbierdzany2.futbolowo.pl/index.php?p=archiwum&kadra (22.09.2012).
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Drużyna juniorów
Od lewej górnej strony: Arkadiusz Podlaski, Fabian Lesik, Denis Schilk, Patryk Pyrasz, Damian Świtala,
Daniel Wiench, Robert Michalczyk, Tomasz Mazur, Damian Grzesik, Marek Grzesik, Mateusz Morcinek,
Adam Okwieka, Andrzej Wojtowicz, Dariusz Lewicki – bramkarz, Kamil Skrzypek, Dawid Kupka

pomocnik: Robert Michalczyk, Adam Okwieka, Daniel Wiench, Fabian Lesik, Michał
Junik, Dawid Kupka, Denis Schilk, Darek Kozioł;
pomocnik/napastnik: Mateusz Marcinuk;
napastnik: Kamil Skrzypek, Andrzej Wojtowicz, Denis Luptak85.
Obecnie drużyna juniorów pod wodzą trenera Marcina Grysczyka kontynuuje swoją
przygodę w II lidze, będąc w niej jedną z najmocniejszych drużyn – wiekowo jedną z najmłodszych, gdyż spora część zawodników to wychowankowie sekcji trampkarzy.
Drużyna seniorów obecnie gra w klasie „B”.
Skład drużyny w sezonie 2010/2011:
bramkarze: Dariusz Lewicki, Tomasz Majewski;
obrońcy: Arkadiusz Podlaski, Andrzej Pytel, Tomasz Niemiec, Roland Czaplik, Krzysztof
Prochota, Andrzej Świętek, Rafał Gierok;
pomocnicy: Damian Kita, Kamil Wróblewski, Mariusz Kuś, Bartosz Stachera, Arkadiusz
Gomułka;
napastnicy: Bartłomiej Głodek, Szymon Jendrzej, Radosław Bielański, Andrzej
Wojtowicz, Daniel Słaby.
Zawodnikami występującymi w przeszłości lub dalej grającymi są przede wszystkim wychowankowie Klubu. Lista zawodników, grających obecnie oraz w przeszłości w drużynie
seniorów Sokoła: Dariusz Lewicki, Tomasz Majewski, Tomasz Podlaski, Andrzej Świętek,
Grzegorz Nowakowski, Tomasz Niemiec, Marek Grzesik, Krzysztof Prochota, Damian Świtala, Jan
Surdziel, Andrzej Pytel, Tomasz Majewski, Damian Kita, Marcin Grysczyk, Adam Okwieka, Fabian
Lesik, Piotr Wochna, Tobiasz Kandziora, Kamil Wróblewski, Kamil Pielorz, Rafał Gruman,
Rafał Gierok, Radosław Bielański, Andrzej Wojtowicz, Denis Miździoł. W poprzednich sezo85

Tamże.
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Drużyna seniorów w sezonie 2010/2011

nach drużynę seniorów prowadził trener Maciej Michniewicz, a jego praca została zwieńczona grą w finale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu z drużyną LZS Kępa. Obecnie drużynę
seniorów prowadzi trener Piotr Plewnia.
Obecny zarząd Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół” w Bierdzany dokonał wielu inwestycji i modernizacji na terenie zarządzanego obiektu. Najważniejsze wykonane prace:
- oświetlenie płyty boiska
- nowe ogrodzenie boiska wraz z piłkochwytami
- odwiert studzienny
- nawodnienie płyty boiska
- modernizacja obiektów sportowych Klubu.
Celem Zarządu jest także zmodernizowanie obiektu piłkarskiego, tak aby kibice przybywający na mecze mogli spokojnie i na wygodnych siedzeniach oglądać ciekawe widowiska86.

86

Na podstawie materiału dostarczonego przez prezesa Tomasza Niemca.

183

4. Kadłub Turawski
Powierzchnia – 747.8007 ha
Liczba mieszkańców – 620

4.1 Historia wsi Kadłub Turawski
Nazwa wsi Kadłub oznacza wydrążony kloc drzewa, wstawiany do ziemi dla ujęcia wody, studzienka1.
W okresie międzywojennym prace archeologiczne były pro- Pieczęć wsi Kadłub Turawski
(po obróbce graficznej)
wadzone również na terenie Kadłuba Turawskiego. Natrafiono
wtedy na ślady osadnictwa z epoki neolitu, jednak nie zachowała się mapa określająca położenie
tego stanowiska archeologicznego. Najprawdopodobniej uległa zniszczeniu w czasie wojny2.
We wszystkich poprzednich publikacjach podawano, że pierwsza informacja o Kadłubie
pojawiła się pod koniec XIII w., w dokumencie biskupa Jana III z Wrocławia z 17.11.1295 r.,
otoczył on wtedy opieką duszpasterską między innymi wsie Kadłub, Kotorze, Węgry. Dlatego
też przedstawiam najważniejszy fragment tegoż tekstu dotyczący Kadłuba: item decimas de
allodio Gerconis et de agris Chanstonis necnon et decimas militares in Lanca, in villa Benessii,
in Kadlup, que Pruscouici nominatur, de aratris tantum ipsorum militum, salvis decimis, que in
ipsis villis cedunt ad mensam episcopalem in gonithwam, nonam eciam septimanam in Opo
liensi theloneo, que ad prefatam ecclesiam sancti Adalberti pertinuit ab antiquo. Język łaciński
ulegał w ciągu wieków licznym zmianom, współczesne tłumaczenia tego tekstu bardzo się
różnią między sobą – oto trzy przekłady: Także dziesięciny z posiadłości folwarku Gerconis
a także dziesięciny rycerskiej [albo wojskowej, wojennej] z Lanca ze wsi Benesi i ze wsi Kadlup,
który nazywamy jest [Pruscouici] Pruskim. Z posiadłości [gospodarstw] o nazwie Aratrum [od
pługa], z tych „Aratrum” [dziesięcina] była zbierana jedynie od samych żołnierzy, z zachowa
niem dziesięcin, które w tychże samych miejscowościach, są przeznaczone na stół biskupi w celu
gonithwam3 w stanie nienaruszonym. Także, co 9 tydzień na podatek dla Opola, który [ten po
datek] od dawna przynależał do kościoła, wyżej wspominany, kościół św. Wojciecha. (tłum. ks.
dr hab. Norbert Widok). Powyższy dokument łaciński z 1295 r. został w XIX w. przetłumaczony przez historyków na język niemiecki i wydany drukiem. Oto najważniejszy fragment tego
tekstu, dotyczący Kadłuba: die Zehnten von dem Vorwerke des Gesco und von den Aeckern des
Christo die Ritterzehnten in Lanca villa Benessii, Kadlup que Pruscovici nominatur, unbeschadet
der in denselben Dörfern dem bischöflichen Tische in gonithwam zustehenden Zehnten, endlich
1
2

3

H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988.
Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, Autorska Pracownia Architektury i Urbanistyki, Opole ul. Wrocławska 107 p. 3, 2004 r. s. 15.
„A był także rodzaj dziesięciny zwany gonitwą, którą to nazwę rozmaicie uczeni nasi usiłowali wytłómaczyć się. Jedni, że
składana była na koszta obrony i pogoni za napadającą na Polskę Litwę i Tatarów, inni, że płacona z osady kmiecej po wygonieniu z niej kmiecia” Z. Gloger, dz. cyt.
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noch die neunte Woche vom Zolle zu Oppeln. Przedstawiam tłumaczenie tego tekstu z języka
niemieckiego: dziesięcina z folwarku Gresco oraz z pól od Christo, dziesięcina rycerska z Lanki,
wsi Benessii, Kadlup, należna „stołowi” biskupiemu dziesięcina w stanie „nienaruszonym” z tych
samych wsi „gonithwam w końcu jeszcze dziewiąty tydzień cła do Opola”. (tłum. A. Kupka).
Kolejne tłumaczenie tego tekstu zostało zamieszczone na stronie internetowej Kadłuba Wolnego: z dziesięciny rycerskiej w Łące (Lanca), Villa Benessii, Kadłuba, który nazywają Prusz
kowskim, wsie Łąka oraz Kadłub Pruszkowski powinny bez ujmy dla dziesięciny, dostarczać
na stół biskupi zwierzynę łowną oraz przekazywać cło drogowe z dziewiątej rogatki na drodze
do Opola4. W opracowaniach dotyczących Kadłuba Wolnego podawana jest informacja, że
powyżej przedstawiony fragment dokumentu biskupa Jana III z 1295 r. dotyczy tej miejscowości, dlatego też przedstawiam argumenty potwierdzające tę tezę. Obok Kadłuba Wolnego
znajduje się wieś Prusków – w dokumencie tym występuje określenie Kadlup, który nazywany
jest Pruscouici-Pruskowski. Oznaczałoby to, że w XIII w. wieś Prusków była znaczniejszą wsią
niż Kadłub Wolny, dlatego określenie Kadłub nazywany Pruskowski. Dokument ten wymienia obok Kadłuba wieś Lanca– czyli obecną wieś Łąkę obok Radawia, nazywaną potocznie
Łanka. Gdyby powyższy wywód uznać za prawidłowy, to oznaczałoby, że Kadłub Turawski
nie powstał pod koniec XIII w. i mylnie obchodzono 700-lecie istnienia wsi w 1995 r.
Wydaje mi się jednak, że w dokumencie sporządzonym przez biskupa Jana III w 1295 r. wymieniony jest Kadłub Turawski, dlatego też przedstawiam najważniejsze argumenty broniące
mojej tezy. Najprawdopodobniej pod nazwą wsi Lanka kryje się wioska w pobliżu Opola,
która w 1559 r. została zlikwidowana, gdyż wtedy gubernator Oppersdorf kazał założyć na jej
miejscu tak zwany Kaliski staw. Staw ten leżał nad rzeką Swornicą na wschód od Gosławic.
Przy zakładaniu tego stawu zlikwidowano trzy wioski, a mianowicie: Sowczyce, Zbiczina i Lędzin
(Lanka)5.W kolejnym dokumencie z 1375 r. dotyczącym sprzedaży mostu na Błotnicy w Gosławicach wymienione są miejscowości wokół tego mostu i ich dochody. Wśród wymienionych wsi jest m.in. Lanka, Kadłub-Calub, Kotorze, Węgry. (Dokument ten przedstawiam
w całości w dalszej części tekstu). W kolejnym dokumencie księcia Bolko z 1432 r., poinformowano, że Janko z Groszowic i Janko Lanka, posiadacze Lanki (Lędziny?) prawdopodobnie nabyli
Groszowice. Oznacza to, że wieś Lanka znajdowała się w pobliżu Opola. W tłumaczeniu
tekstu z 1295 r., które zamieściłem jako ostatnie, przedstawiona jest następująca treść: oraz
przekazywać cło drogowe z dziewiątej rogatki na drodze do Opola. Oznaczałoby to, że przez
wsie Łąka koło Radawia, Prusków, Kadłub Wolny musiałby prowadzić trakt handlowy,
jednak taki trakt nigdy nie prowadził przez wyżej wymienione wsie. Trakt łączący Opole z Olesnem
prowadził jednak przez Kadłub Turawski i Lankę, znajdującą się obok Gosławic6. Do połowy XIX w. droga ta prowadziła przez Kadłub Turawski, a nie przez Kadłub Wolny, Prusków,
Łąkę. Możemy to sprawdzić na podstawie zachowanych starych map. Obecna droga łącząca
Olesno z Opolem powstała dopiero w latach 1852–1853. Istnieje dokument erekcyjny kościoła św. Michała w Oleśnie wydany w 1226 r. przez biskupa wrocławskiego Wawrzyńca,
w którym potwierdzono fakt istnienia w Oleśnie komory celnej i grodu kasztelańskiego. Zaś
4
5
6

K. Derdzińska, Kadłub Wolny – dzieje spółki leśnej, www.elvish.org/gwaith/slask/kadlub.htm (30.07.2010).
H. Moecke, Kronika Groszowic Chronik der Groschowitz. 1937, http://www.dokumentyslaska. pl/# (20.09.2010).
J. Nowakowa, Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, Wrocław, 1951.
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prawa miejskie Olesno otrzymało w 1275 r. Już w XIII w. istniał w Oleśnie kościół, który mógł
sprawować wtedy opiekę duszpasterską nad wsiami położonymi w jego pobliżu – Kadłubem Wolnym i Lanką. Dlatego też byłoby bardzo dziwne, gdyby opiekę duszpasterską nad
tymi odległymi wsiami sprawował kościół w Opolu. Jeżeli Kadłub miał znajdować się obok
Pruskowa, który miał być znaczniejszą wsią, to dlaczego dokument ten nie wymienia wsi Prusków, że została objęta opieką duszpasterską? W dokumencie tym z 1295 r. jest adnotacja przy
Kadłubie: Kadlup que Pruscovici nominatur – Kadłub nazywany jest Pruscovici. Być może tak
nazywano kiedyś Kadłub Turawski. Nie mam pewności, że Pruscovici oznacza Pruski, czy
Pruskowski. Być może dokument ten podkreśla jedynie sąsiedztwo wsi Kadlup i Pruscovici. I ostatni bardzo ważny argument przemawiający za uznaniem, że dokument biskupa Jana
III z Wrocławia wymienia Kadłub Turawski. Następne informacje pisane o Kadłubie Wolnym
pochodzą dopiero z lat 1521–1580. Żaden zachowany dokument wydany po 1295 r., a przed
XVI w., nie informuje o Kadłubie Wolnym ani o leżącym obok Pruskowie. Oznacza to, że
najprawdopodobniej wsie te wtedy nie istniały. Co jest również bardzo istotne, w dokumencie
biskupa Jana III z Wrocławia wymienione są wyłącznie wsie położone w pobliżu Opola. Pod
koniec dokumentu są również wymienione wsie: Chotors (Kotórz) i (Wangri) Węgry7. Nie ma
już żadnej wątpliwości, że następny dokument, o którym już wspomniałem, dotyczy Kadłuba
Turawskiego, dlatego też przedstawiam go w całości: Opole, 02.04.1375 – Nicolaus Bochneck,
kasztelan księcia Ladislaus (Władysława) w Opolu, oznajmia, że Heinrich Pechnowicz sprzedał
most na rzece Błotnica Goslowiez (w Gosławicach) następującym osobom: Sstiepan Lubosicz
(z Luboszyc), T. Pribkone Goslawicz (z Gosławic), Czestone z Lastonis , Maczkone z Murowa,
Stanislao Stuheto z Crossicz Kosse. Roczne dochody wynosiły: Kolanowice 1 ½ , Węgry 4 ¼ , oba
Kotorze 5, Szczedrzyk 5, Lanka 2 ½ , Calub (Kadłub) 4, Lipa 3 ½ , Laskowice 2, Sowczicz 6 gro
szy, Goslowicz (Gosławice) 5 scot. [scotum – nazwa monety – 1/24 marki] 8 (tłum. A. Kupka)
W dokumencie tym jest wymieniona wieś Lanka, o czym już wcześniej napisałem.
Najprawdopodobniej właścicielem Kadłuba w 1427 roku był opolski książę Bernhard, zaś
jego przedstawicielem mógł być wójt, który zawiadywał w jego imieniu jurysdykcją cywilną i kryminalną. Nie wiadomo, kiedy książęta opolscy sprzedali lub podarowali Kadłub
jakiemuś rycerzowi. 24 marca 1462 r. (środa przed zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny)
Bartosch Bees z Schmeglsdorf (Chróścina Op.) sprzedał swojemu bratu Adamowi Bees z Lesczin
(Leszczyny w okręgu Rybnik) swój udział w dobrach Kadlubietz (Kadłubie), Kotorzu i Ligocie za 200 marek czeskich groszy. Oznaczałoby to, że bracia Bess odziedziczyli te dobra po
swoich rodzicach. Według tego dokumentu Kadłub i Ligota były zaliczane do okręgu oleskiego. Rok później 15 października 1463 r. (czwartek przed dniem św. Jadwigi) w obecności
7
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Bischof Johannes von Breslau fundiert auf Bitten von Herzog Boleslaus von Oppeln eine Probende an der Oppelner Heiligkreuzkirche und stattet diese mit den Einkünften der Adalbertkirche in Oppeln und der Stanislauskirche in Chrzumczütz.....[I]N nomine domini amen.... item decimas de allodio Gerconis et de agris Chanstonis necnon et decimas militares
in Lanca, in villa Benessii, in Kadlup, que Pruscouici nominatur, de aratris tantum ipsorum militum, salvis decimis, que
in ipsis villis cedunt ad mensam episcopalem in gonithwam, nonam eciam septimanam in Opoliensi theloneo...... Et idem
vicarius perpetuus archidiaconum recipere tenebituret procurare, cum illuc venerit visitacionis officium exercendo. Ille vero
vicarius, quem ponet in Opol idem canonicus in ecclesia sancte Crucis, parrochianos, qui pertinuerant ad sepedictam ecclesiam beati Adalberti de allodiis et ortis iuxta Opuliensem civitatem constitutis necnon de Nouauilla, de Gruchouiz,
de Dobre Dambe, de Ledzinice, de Chranstouiz, de Sbychim, de Sowchiz, de Chotors, de Wangri, de Lubnani, de Lubozici,
de allodiis Gerconis et Gisleri omni tempore tamquam parrochianos ecclesie sancte …
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 12.

187

księcia opolskiego Nikolausa wyżej wymienione dobra zostały sprzedane za kwotę 422 marek
czeskich groszy. Nabywcą tych dóbr została szlachcianka Anna Schilhangen z Ottmuth (Otmęt)9. Nie wiadomo, jak zmieniali się następni właściciele tych ziem do początku XVI w.
W 1504 r. Johann Cumowitz z Węgierskiego Brodu sprzedał wyżej wymienione dobra wraz
ze Szczedrzykiem, Rosochą i Kucharami swojemu pełnomocnikowi Wenzelowi Sobcze (występuje również pisownia Sebcze10). W dokumencie tym dalej Kadłub jest nazywany Kadlubietz.
W następnym dokumencie, wpisie do ksiąg hipotecznych z 15 czerwca 1513 r., użyto już nazwy
Kadlub. Dokument ten dotyczy zobowiązań majątku w Ligocie, leżącego obok Kadłuba, na
rzecz kościoła św. Krzyża w Opolu. Oznacza to, że już w odległych czasach Kadłub był znaczniejszą wsią. Obie wsie, Kadłub i Ligota, dalej należały do okręgu oleskiego. W 1513 r. nowym
właścicielem Kadłuba i okolicznych dóbr został Elias von Sobcze11, zaś 20 lipca 1521 r. (sobota
przed św. Małgorzatą) Elias von Sobcze w obecności księcia opolskiego Jana sprzedał swoje
dobra: wsie Kadłub i Ligotę, należące do okręgu oleskiego, Kotorze Wielki i Mały, Rosochę, Kuchary, należące do okręgu opolskiego i Jeżową (okręg lubliniecki) Christophowi Sparchowitz
von Schyltperk. Pięć lat później wyżej wymienione dobra znowu zostały sprzedane. Nowym
nabywcą Kadłuba i wymienionych wcześniej miejscowości został Peter von Königsfeld. Dokument ten potwierdził książę opolski Jan, w środę przed Bożym Ciałem w 1526 r. Ta znaczna
rodzina Königsfeld pochodziła z dalekiej Bawarii, w pociętej na kwadraty tarczy cztery królew
skie popiersia, które w 1 i 4 srebrnym polu są ubrane na złoto z brązową brodą i zamkniętymi
koronami, te w 2 i 3 czerwonym polu w złoto ubrane z siwą brodą i otwartymi koronami… .
Peter von Königsfeld był oficerem w stopniu kapitana, żonaty z Chatariną Strela z Otmętu12.
W publikacji Powiat Opolski szkice monograficzne13 przedstawiono kolejną informację
o Kadłubie, zawartą w urbarzu z 1534 r., a dotyczącą zamożności wsi, w której mieszkali czterej kmiecie (bogaci gospodarze) – aż trzej byli zobowiązani do brania udziału w wyprawach
wojennych w służbie konnej. Dotarłem do oryginału tego urbarza w Państwowym Archiwum
we Wrocławiu. Przedstawiam najważniejsze informacje zawarte w tym dokumencie dotyczące Kadłuba.
Wieś Skadłub [pisownię wsi podałem zgodnie z oryginałem]
Wolnymi chłopami, którzy posiadali dokument i nie musieli płacić podatków, byli:
– Henrich (Henryk) Kosski (lub Kesski?),
– Jacob (Jakub) Graliz, Mareck (Marek).
Zobowiązani byli jednak do służby konnej na wypadek wojny.
Płacić podatek musieli:
– Milolaws (Mikołaj) – 18 groszy
– Marrek (Marek) – 9 groszy
– Wspomniany Kosski za zaprzęg – 8 groszy
– Jacob Grabiez – 12 groszy
– Janeck (Jan) Makowiezki – jest wolny
9
10
11
12
13
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– Clement Skwarnis – 1 R14, 8 groszy
– Clemendt (Klemens) Nawrot – 28 groszy
Podatek drogowy (myto) do Radloff (najprawdopodobniej do Radawia lub – co bardzo
wątpliwe – do Radłowa obok Olesna) przynosi 20 mk (marki czeskie), z tego połowa należy
się Probstowi (najprawdopodobniej kościołowi-kapłanom, lub co jest wątpliwe, poborcy) 15.
Suma podatków:
Łącznie – 10 (najprawdopodobniej talarów16).
Podatek płacony na św. Michała – 3 R,
12 groszy (na podstawie tłumaczenia Wernera Panitza).
Po śmierci Petera von Königsfeld, która nastąpiła około 1545 roku, majątek wraz
z Kadłubem przejął jego syn Georg. Po jego
śmierci, której dokładna data nie jest znana,
Fragment urbarza z 1534 r.
ale nastąpiła między 1562 a 1565 rokiem,
dotyczący
Kadłuba Turawskiego
nowym właścicielem Kadłuba i okolicznych
17
dóbr została siostra Georga Königsfelda Chatarina (Katarina) . Wyszła ona za mąż za Johanna Kokorz (Chokors) von Kamenetz, herbu czarny kogut z kozią głową i kozimi nogami18.
W piątą niedzielę po Wielkanocy 1574 r. Johann Kokorz von Kamenetz nabył połać lasu między Kadłubem a Dylakami, przy lesie królewskim, aż do dóbr folwarcznych Kuchary i Rosocha, od
braci Henricha i Stephana Koschützki z Zakrzowa. Teren ten zakupił wraz z chłopem, jego
polami i łąkami, które on wcześniej wykarczował i wyrównał. Chłop ten mieszkał 3/8 mili
na południe od Kadłuba w kierunku Dylak (mila niemiecka 7500 m, czyli 3/8 mili to około
2800 m), na pewno gospodarstwo tego chłopa znajdowało się na terenie obecnej Michalonki. Carl Kahl w swojej kronice Das Majorat Turawa podał, że w okresie późniejszym na
tym wykarczowanym obszarze mieszkał chłop wraz z zagrodnikiem i trzema domostwami
chałupników.
Po śmierci Johana Kokorz w 1586 r. całym majątkiem zaopiekowała się jego żona Chatarina. Jej córka Barbara wyszła za mąż za Johanna Sedlinitsky von Choltiz na Dimirz, lecz
wkrótce zmarła i osierociła sześcioro dzieci. Chatarina Kokorz w swoim testamencie spisanym 8 czerwca 1592 r. – w czwartek przed św. Medardusem – w zamku Kamenetz, swoje dobra: Kadłub, Turawę, Kotorze, Ligotę, Kuchary, kuźnię w Trzęsinie, dom w Opolu, przekazała
najstarszej wnuczce Catharinie Sedlinitzky. Po spisaniu testamentu przez Chatarinę, jej spadkobierczyni Catharina von Sedlinitzky poślubiła Andreasa Kochtitzky, barona von Kochtitz,
pana na posiadłościach Lubliniec i Koszęcin. Jednak jeszcze za swojego życia, w czwartą niedzielę
po Wielkanocy 1600 r., Chatarina Kokorz przekazała swoje dobra, w tym Kadłub Turawski,
swojej wnuczce poprzez pisemne oświadczenie woli. W czasie wojny trzydziestoletniej żarli14
15

16
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Złoty reński – inna nazwa guldena – 1gulden równał się 0,5 talara.
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wy protestant Andreas Kochtitzky walczył przeciwko cesarzowi, był nawet naczelnym gubernatorem Śląska. Poparł oddziały duńskie walczące na Śląsku z katolikami, za to posunięcie
został oskarżony przez cesarza o zdradę stanu, następnie skazany na wygnanie i konfiskatę
dóbr. Majątek w okolicach Turawy (Kadłub) nie został mu jednak zabrany, bo był własnością
jego żony. Następnie Andreas Kochtitzky walczył w czasie wojny trzydziestoletniej po stronie
szwedzkiej. Wpadł w ręce cesarskie, został uwięziony i zmarł w więzieniu wiedeńskim. Ciało
jego jednak nie mogło być pogrzebane. W 1629 r. Catarina Kochtitzky sprzedała dobra
turawskie wraz z Kadłubem Johannowi von Dubrawka (Dombrowka) na Lassowitz i Skorkau za 58 tysięcy talarów. Nowy właściciel 9 lat później, w 1638 r., ze znaczną stratą, bo za
30 tysięcy talarów sprzedał dobra turawskie wraz z Kadłubem Nikolausowi von Blankowsky.
Oznacza to, że dobra te zostały zniszczone w czasie wojny trzydziestoletniej i bardzo straciły
na swej wartości. Nikolaus von Blankowsky był dwukrotnie żonaty: pierwszy raz z Julią von
Koschtitzky, a po jej śmierci z wdową Marią Beatą Ludwiką hrabiną von Kürben z domu von
Pawlosky. W tamtych czasach wśród szlachty śląskiej było wielu wyznawców Lutra, byli nimi
również właściciele Kadłuba: Andreas Kochtitzky, Johann von Dubrawka, Nikolaus von Blankowsky. Jednak ten ostatni na łożu śmierci przeszedł na katolicyzm.
Życie chłopów stawało się jednak coraz trudniejsze, gdyż w czasie wojny trzydziestoletniej ziemia opolska została poważnie zniszczona. Przeciągające wojska, zarówno katolickie,
jak i protestanckie, paliły zabudowania, niszczyły plony, zabijały ludność. Po zajęciu Opola
przez Szwedów w 1642 r. ekscesy żołnierskie tak przybrały na sile, że mieszkańcy Kadłuba
nie widzieli innego wyjścia, jak wraz z dobytkiem uciec i ukryć się w lasach. W czasie wojny
trzydziestoletniej wieś popadła w ruinę. Również właściciele ziemscy ograniczali gospodarkę
chłopską, chłopi często i pięć dni w tygodniu musieli pracować na polu folwarcznym. Najprawdopodobniej i mieszkańcy Kadłuba od czasów Kochtitzkiego nieraz byli ewangelikami,
lecz często na łożu śmierci przyjmowali sakrament zmarłych i przechodzili na religię katolicką. Ci, którzy w czasie wielkanocnym nie przyjmowali Eucharystii, nie wyrazili skruchy
na łożu śmierci, jak również liczni włóczędzy, nie byli grzebani na poświęconym cmentarzu,
tylko za jego płotem, w szczerym polu lub pod krzyżem. Również kontakty mieszkańców
Kadłuba z Opolem zaczęły maleć. Musieli kupować większość towarów u właściciela folwarku. W 1652 r. wprowadzono na Śląsku ustawę zabraniającą chłopom opuszczania wsi bez
zezwolenia pana, a zbiegostwo karano śmiercią. Chłop na Śląsku nie był właścicielem ziemi
i nie mógł nią swobodnie dysponować, jak również nie mógł jej przekazać swym dzieciom.
Panowie kazali chłopom drogo płacić za wszystko, m.in. za zezwolenie na zawarcie małżeństwa. Chłopi nie pozostawali bierni. Odpowiedzią na wzrastający ucisk feudalny było częste
ich zbiegostwo, niedbałe wykonywanie pańszczyzny. Życie mieszkańców wypełnione było
mozolną pracą. Jedynie w niedzielę i święta mieszkańcy mogli odpocząć.
Mieszkańców Kadłuba przyciągały targi i jarmarki w Opolu, Oleśnie. Mężczyźni kupowali
wtedy wyroby rzemieślnicze, a kobiety nie umiały oprzeć się pięknym błyskotkom. Wzrok
kobiet przyciągały również kolorowe chusty. W niedziele i święta w mozole udawali się mieszkańcy Kadłuba dwiema polnymi drogami do kościoła w Kotorzu, gdyż msze św. w Ligocie
były odprawiane rzadko. Zimą, gdy spadł śnieg, a droga stawała się nieprzejezdna, wieś była
odcięta od świata. Być może do około roku 1620 opiekę duszpasterską nad mieszkańcami
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Kadłuba sprawował proboszcz kościoła parafialnego w Zakrzowie. Najprawdopodobniej w czasie wojny trzydziestoletniej proboszcza z Zakrzowa wyrugowano, a dobra kościelne przejęli
luterańscy właściciele. Księgi metrykalne w Kotorzu były prowadzone od 1687 r., a w ich
spisach są ujęci mieszkańcy z Kadłuba. W 1679 r. proboszcz z Kotorza otrzymywał od jednego zagrodnika z Kadłuba 10 czeskich i 2 grajcary19. Po śmierci Nikolausa von Blankowsky
nowym właścicielem Kadłuba w 1687 r. został jego syn Bogusław Ernest von Blankowsky.
Ten prawowity katolik, szambelan cesarski żył krótko, bo tylko 48 lat, zmarł 23 grudnia 1704 r.
Wtedy nowym właścicielem majątku wraz z Kadłubem został jego starszy syn Karl Franz,
który swoją posiadłość łącznie z Kadłubem sprzedał 8 kwietnia 1712 r. za 66 tysięcy florenów
reńskich Martinowi Schulz von Löwencron.20 Martin von Löwencron był dwukrotnie żonaty.
Jedyny jego syn Anton w chwili śmierci ojca miał 15 lat, dlatego też przez następne 10 lat, to
jest do 1741 r., została ustanowiona na nim kuratela. Jednak dobra turawskie wraz z Kadłubem przejął już w 1739 r. po ukończeniu studiów prawniczych. W 1746 r. ożenił się z Anną
Barbarą von Garnier, córką Petera von Garnier na Lublińcu. Z małżeństwa tego urodziło się
sześcioro dzieci. Anton von Loewenkron zmarł w 1759 r. w wieku 44 lat. Rok później wdowa Barbara poślubiła hrabiego Franza Gaschina na Żyrowej. Z małżeństwa tego urodziło się
ośmioro dzieci, ale wszystkie, z obu małżeństw zmarły przed śmiercią matki, tzn. Anny Barbary.
W 1804 r. zmarła Anna Barbara, dożywszy sędziwego wieku 78 lat. Wtedy cały majątek wraz
z Kadłubem przeszedł w ręce jej bratanka Franciszka Xawerego von Garnier.
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna Wolfganga Wielanda Principa
tus Silesiae Oppoliensis zaznaczono na terenie
Kadłuba 11 gospodarstw „bauerów”.
Przez wiele lat sołtysami (łac. scultetus)
dziedzicznymi w Kadłubie była rodzina Schneider, której nazwisko w księgach metrykalnych zapisywano również: Snaider, Snajder, Snayder, Sznajder. Nazwisko Schneider
(niem. „krawiec”) było bardzo popularne na
Śląsku, występowało również w sąsiednich
miejscowościach, np. w Ligocie. Często występującym nazwiskiem na terenie obecnej
Fragment mapy Principatus Silesiae Oppoliensis
ligockiej parafii było również Krawiec. Indotyczący Kadłuba Turawskiego
formacja o kadłubskim sołtysie jest zawarta
w kotorskiej księdze metrykalnej w 1734 r., wtedy sołtysowi Christofowi Schneider, zagrod
nikowi, urodziło się dziecko, które zostało ochrzczone. Oznacza to, że kadłubski sołtys nie był
zamożnym kmieciem, tylko zagrodnikiem, który aby przeżyć, musiał najmować się do pracy.
Sołtysi Schneidrzy najczęściej byli luteranami, dlatego też w kotorskich katolickich księgach
metrykalnych tylko wtedy jest o nich zapis, gdy np. któreś z dzieci zostało ochrzczone lub zawarto małżeństwo z katolikiem. Dwie żony Christofa, którego ojciec był również kadłubskim
sołtysem, były wyznania katolickiego, dlatego informacje na ich temat są zawarte w kotor19
20
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skich księgach metrykalnych. Rodzicami chrzestnymi dwojga dzieci w małżeństwie Christofa
Schneider byli właściciele dóbr turawskich Anna Barbara i jej mąż Antonii Löwencron. Ostatni sołtys z rodziny Schneider zmarł około 1755 r., gdyż wtedy wdowa po nim, Eva z d. Panitz,
wyszła ponownie za mąż. W tym czasie nastąpiła zmiana rodziny kadłubskich sołtysów, stanowisko objął Urban Paniczek, syn Valentego. Urban był w młodości pachołkiem w Ligocie,
najprawdopodobniej w tamtejszym folwarku, w tej miejscowości również się ożenił. Przez kilka lat mieszkał w Łące (Łance) obok Zębowic. Wydaje się bardzo dziwne, w jaki sposób były
folwarczny pachołek mógł zostać sołtysem i przejąć karczmę w Kadłubie. Mógł się bogato
ożenić i wtedy byłoby go stać na zakup urzędu sołtysa. Najprawdopodobniej jednak wymarła
męska linia rodziny Schneidrów, a druga żona Christofa Eva z d. Panitz, przekazała gospodar
stwo swojemu bliskiemu krewnemu Urbanowi Paniczek – Panitz. W kotorskich księgach metrykalnych zapisano, że Urban Panitz (a nie Paniczek), kadłubski sołtys (Scholtze), zmarł jako
wycużnik 9.11.1795 r. Oznacza to, że Eva Panitz nosiła to samo nazwisko co Urban, mogli być
krewnymi. Zmianę kadłubskiego sołtysa mogła wprowadzić również gorliwa katoliczka Anna
Barbara Löwencron po śmierci w 1759 r. swojego pierwszego męża Antona (ojciec Antona był
luteraninem), gdyż nie chciała sołtysa ewangelika. Urbanowi Paniczek urodziło się aż dziesięcioro dzieci. Jego dwaj synowie również zostali sołtysami – Andreas w Zakrzowie, zaś Blasius
w Rzędowie. Potomkowie Urbana Panitza jeszcze w XIX w. byli sołtysami w Kadłubie21.
W Kadłubie wydobywano wtedy rudę darniową, a na terenie Poliwody wytapiano żelazo.
Według dostępnych źródeł, w latach 1723–1725 wieś posiadała sołtysa, 2 kmieci, 16 niewolnych, 6 zagrodników i chałupników. Jak podał w swojej pracy Carl Kahl, w 1731 r. Kadłub
posiadał 1 karczmę, 16 chłopów, 2 średniaków, 7 zagrodników pańszczyźnianych, 1 karczmę
w Dylakach, razem 26 rodzin. W katastrze z 1723 r. wspomina się o przydrożnej karczmie
pod Kadłubem, nazywaną gospodą u Dillera (podaje się również pisownię nazwiska Dylla),
w której mieszkały dwie osoby. Na pewno informacja ta dotyczyła karczmy, która znajdowała
się, na „krojcungu” – jak się mówiło potocznie – krzyżówce Kadłub–Dylaki. Właściciele dóbr
turawskich, rodzina von Garnier, w swoich posiadłościach przez bardzo długi okres czasu
posiadali dwie karczmy, znajdowały się one na obrzeżach wsi Kotórz Mały i Kadłub Turawski. W Kadłubie, jak już powyżej nadmieniłem, był to dom, który znajdował się na skrzyżowaniu Kadłub-Dylaki. Dzierżawcą tej karczmy przez bardzo długi czas był Żyd. Najprawdopodobniej pod koniec XIX w. karczmę tę zlikwidowano, a budynek najprawdopodobniej
został sprzedany rodzinie Piskol, która przybyła z Czech. Następnie dom ten został sprzedany
rodzinie Banski. W budynku tym urodził się ks. Józef Panitz, którego matka była z domu Banski. Obecnie właścicielem tego domu jest rodzina Grysczyk z Kadłuba Turawskiego.
W Kadłubie ma źródło rzeka Bryniczanka zasilająca stawy hodowlane na Prawołsowie, by
wpaść w miejscowości Stare Kolnie do prawego dopływu Odry-Stobrawy. Południowa, lewa
odnoga Brynicy miała swoje źródła przy południowo-zachodnim krańcu Zakrzowa Turawskiego, obecnie wypływa z Breilerowego stawu, następnie przepływa pod szosą Kadłub-Dylaki (obok domu państwa Matysek), dawniej w lesie zasilała dwa mniejsze stawy hodowlane,
tzw. Nowy i Stary Staw Kadłubski. Następnie po przepłynięciu w lesie przy krzyżu pod szosą
Rzędów-Kadłub zasilała duży staw zwany Karolus na pamiątkę przedostatniego hrabiego na
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Turawie Karla von Garnier, by 800 m dalej, a 2 km przed stawami Prawołsowa połączyć się
ze swoją siostrzaną prawą odnogą mającą swoje źródło w lesie za leśniczówką, na północny
zachód od Kadłuba. I ona zasilała po drodze jeszcze dwa małe stawy o nazwie Adelen
Teich i Jäger Teich, tzn. Staw Adeli i Staw Myśliwych. Pierwszy został po II wojnie światowej
zalesiony i obecnie porastają go 70-letnie olchy. Trochę większy Jäger Teich (Staw Myśliwych)
został w latach 80. XX w. przez Nadleśnictwo Turawa starannie wyczyszczony i pięknie
odnowiony z przeznaczeniem na zbiornik przeciwpożarowy. Ta pierwsza, południowa odnoga Brynicy jest bardzo często wyschnięta, a stawy dawno przestały istnieć. Pierwsze dwa,
Nowy i Stary Staw Kadłubski, pochłonął las, a Karolus również jest obecnie łąką. Staw Karolus zlikwidowano w latach 30. XX w. i na jego miejscu urządzono łąki dla siedlerów – przesiedleńców z Zakrzowa Turawskiego i Ligoty Turawskiej, wysiedlonych z terenu obecnego
Jeziora Turawskiego. Natomiast prawa odnoga zawsze była bogatsza w wodę, obecnie z roku
na rok ma jej jednak coraz mniej. Jak podają stare źródła, gdy nie istniała jeszcze kolejka wąskotorowa, to Brynicą spławiano drewno, które wycinano w lesie. Znający rzeczkę mieszkańcy wiosek, przez które przepływa Brynica, pamiętają, ile dawniej niosła wody. Obecnie latem
sprawia wrażenie leniwego strumyczka. Mieszkańcy Kadłuba musieli dawniej spożywać dużo
ryb, bo istniało dużo stawów wokół wsi. Wymienia je w swojej kronice Carl Kahl, który podał, że w 1731 r. istniał staw wzdłuż drogi Kadłub – Rzędów po prawej stronie drogi, a staw po lewej
stronie tejże drogi był już wtedy pusty i porośnięty lasem. Również Adelen Teich i Jäger
Teich dostarczały mieszkańcom ryb. Kolejny zbiornik to staw Oczionto – wtedy już łąka
między Kadłubem a Ligotą. Jeszcze nie tak dawno, niedaleko mojego domu, był w lesie mały
stawek nazywany Ustkiem. W moim dzieciństwie zimą urządzaliśmy sobie na nim lodowisko,
obecnie jest już zalesiony. Ze stawkiem tym związane są tajemnicze opowieści. Wielu grzybiarzy słyszało płacz dziecka wydobywający się z Ustka. Podobno w okresie międzywojennym
małżeństwo z Opola utopiło w nim małe dziecko. Według innych starych opowieści, w stawku tym utopiła się cygańska dziewczynka. Ci, którzy lubią spacery po lesie w okolicy Ustka,
twierdzą, że nieraz ich „świodło”, to znaczy nie mogli odnaleźć powrotnej drogi do domu.
Na Śląsku nieraz występowały różne klęski. W 1736 r. deszcz padał nieprzerwanie 47 dni.
Pod koniec czerwca tego roku opady zakończyły się, plony zostały zniszczone, dlatego
też w roku następnym na Śląsku nastał głód. Podobna powódź nastąpiła w 1739 r., a w roku
następnym znów była klęska głodu.
Kolejne bardzo ważne informacje zawarte są w publikacji Beyträge zur Beschreibung von
Schlesien z 1784 roku. W publikacji tej napisano, że Kadłub Turawski nazywano „Kadlubia” i jest własnością hrabiego von Gaschin. Do wsi tej należały domy znajdujące się wzdłuż
drogi Tylla (Dylaki) i dalej domy znajdujące się niedaleko miejscowości Prenzow (powinien
być raczej zapis Rzenzow). Kadłub zamieszkiwało wtedy 20 kmieci, l0 zagrodników i 6 chałupników. Łącznie liczba mieszkańców wynosiła 193 osoby22. W publikacji tej mylnie podano
nazwę Rzędowa, gdyż zapisano Prenzow. Jednak parę stron dalej napisano: Rzenzow, Szen
zow, jeden hrabia Gaschin; niedaleko Kadłuba założono kolonię 20 chałupników. Również
w następnej publikacji z 1852 r., w której wypisano dobra rodziny von Gaschin w okręgu
opolskim, użyto słów Kadlub sammt Prenzow und Tylla (Kadlub wraz z Prenzow i Tylla),
22
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jednak wśród dóbr tej rodziny wymieniono również Rzenzow, Ellguth, Sakrau23. Wydaje mi
się, że albo autorzy obu publikacji korzystali z tych samych źródeł, w których mylnie zapisano
nazwę wsi Rzędów, albo była wtedy dzielnica Kadłuba, która nazywała się Prenzow. Dlatego
też najprawdopodobniej nie jest prawdą, jak podają niektóre publikacje, że do Kadłuba w XVIII w.
przyłączono Dylaki i Rzędów. Takie mylne informacje podano np. W wypisach do dziejów
Gmin Opolskich24.
W tym czasie we wsi
znajdował się jeszcze wiatrak – na „Starym Polu”, zaś
na „grofskim polu Krzyżówce – Kadłub Dylaki – Tylla”
była smolarnia produkująca
wielkie ilości smoły i sma- Fragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung von
Schlesien dotyczący Kadłuba Turawskiego
rów. Produkty te wywożono
do Opola, a potem dalej na zachód. W Kadłubie prowadzono również hodowlę pszczół na
barciach drzewnych. Pasieki były ogromne, gdyż liczyły nawet kilkaset roi. Jeszcze nie tak
dawno można było spotkać we wsi liczne roje pszczół, lecz obecnie bartnictwo już całkowicie
zanikło. Gdy Napoleon toczył zwycięską wojnę z Prusami, jego wojska dotarły do Kadłuba.
Do dzisiaj zachowały się na „grofskim placu” groby kilku poległych francuskich żołnierzy,
a miejsce to nazwane „Kierchówkiem” (cmentarzem), uświetnione jest starą kapliczką i drzewami, obecnie już ściętymi. Miejsce to upamiętnia obecnie pamiątkowa tablica.
Król pruski wydał w 1807 r. dekret o zniesieniu poddaństwa osobistego. Mieszkańcy Kadłuba stali się ludźmi wolnymi. Rok później zniesiono na Śląsku pańszczyznę. Na mocy
edyktu regulacyjnego po 1811 r. chłopi mogli nabywać ziemię, którą uprawiali, musieli jednak za usamodzielnienie się
zapłacić panu, oddając mu trzecią część ziemi – jeśli korzyTablica upamiętniająca miejsce stali z niej dziedzicznie, a nawet połowę – gdy ziemi nie dziespoczynku żołnierzy
dziczyli. Po 1827 r. na własność mogli dostać ziemię nawet
napoleońskich
zagrodnicy. Po Wiośnie Ludów w 1850 r. król pruski wydał
ustawę rozszerzającą regulację uwłaszczeniową na mniejsze gospodarstwa i całkowicie zniesiono zwierzchnią władzę feudała. Wszyscy mieszkańcy państwa pruskiego stali się ludźmi
całkowicie wolnymi. Po śmierci Franciszka Xaverego w 1838 r. dobra turawskie objął jego
syn Franz Seraphin. Odtąd drogi między właścicielami dóbr turawskich a mieszkańcami Kadłuba się rozeszły. Skończyła się zależność między panem feudalnym a chłopami.
Kadłub Turawa i Dille (Tylla) przed rokiem 1821 zamieszkiwało 316 seelen – dusz (mieszkańców), poczta dla wsi była w Opolu25, zaś kilkadziesiąt lat później, bo w 1859 r., urząd pocztowy dla Kadłuba znajdował się już w Malapane – Ozimku26.
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Ważne informacje dotyczące Kadłuba Turawskiego zawarto w akcie fundacyjnym lokalii
w Ligocie Turawskiej. Napisano w nim, że sołtysem w Kadłubie w 1813 r. był gospodarz Johann Przibylla, zaś ławnikami gospodarze Christeck Kullick i Jacob Panitz. Wieś zamieszkiwało wtedy 19 gospodarzy, 10 zagrodników, 9 chałupników.
Gospodarze:
Chałupnicy:
Zagrodnicy:
1. Chrystek Adametz
1. Valleck Sladek
1. Blasek Golla
2. Martin Woiteck
2. Simon Dziuba
2. Simon Wodniock
3. Woiteck Schwitalla
3. Jacob Howor
3. Urban Kansy
4. Jacob Siega
4. Joseph Krawietz
4. Simon Skiba
5. Wawrzin Kupka
5. Wawrzin Skiba
5. Andras Farrys
6. Johann Golla
6. Bartek Wodniock
6. Johann Lottko
7. Jacob Panitz
7. Woitek Dziemba
7. Andres Gebel
8. Paul Krawietz
8. Wawrzin Panitz
8. Thomas Brzitwa
9. Johan Przibyla
9. Bartek Kroll
9. Valek Schmidt
10. Thomas Farrys
10. Paul Dziemba.
10. Bartek Schwitalla
11. Joseph Schwitalla
(tłum. Patrycja Kałuża).
12. Maciek Przibyla
13. Christek Kullik
14. Peter Kupka
15. Joseph Kupka
16. Michal Walloseck
17. Valleck Kalczock
18. Mathus Stalleck
19. Jacob Kensy.
Fragment aktu fundacyjnego ligockiej lokalii

Od 1813 r. Kadłub należał do lokalii w Ligocie Turawskiej, która posiadała własnego kapłana. W latach 1846–1847 ziemię opolską ogarnęła klęska głodu, który stał się powodem wybuchu epidemii tyfusu. Kilka lat później Kadłub spotkała tragedia, pożar zniszczył większość
zabudowań, jednak wieś bardzo szybko odbudowano i jak podają źródła, w 1873 r. w Kadłubie zamieszkiwało 7 kmieci, 7 zagrodników i 53 chałupników. Łącznie wieś zamieszkiwało
700 mieszkańców. Wskutek dużego przeludnienia wsi gospodarstwa ulegały coraz większemu
rozdrobnieniu, powodując bezrobocie wśród ludności. Niektórzy w poszukiwaniu znośnych
warunków egzystencji udawali się poza granice kraju, na emigrację zarobkową. Byli jednak
śmiałkowie, którzy pracowali w hucie w Jedlicach i w Ozimku i codziennie musieli pieszo
przejść do pracy 20 km. Ci, którzy lubili pracę na roli, karczowali lasy i budowali własne domostwa. W ten sposób wydłużyła się ulica Leśna. Mój pradziadek Balzer Panitz, żyjący w latach 1860–1929, zakupił 1,5 ha lasu na „Podborze”, wzdłuż obecnej ulicy Leśnej. Wykarczował
las, a na jego miejscu zbudował dom.
Mieszkańcom Kadłuba różnie się powodziło, niektórzy również tracili cały majątek. Na
taki ciekawy zapis natrafiłem w rejestrze opolskim, dlatego też przedstawiam cały ten tekst:
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Kadlub-Turawa. Przymusowa sprzedaż. Sąd w Turawie przeprowadza aukcję przymusową na
gospodarstwo rolne zakatalogowane pod nr 18 należące rolnikowi Antoniemu Hallek z Kadłuba.
Wartość gospodarstwa jest oceniana na 230 talarów 8 groszy 7 fenigów. 19.04.1836 r. w pomiesz
czeniach sądu w Turawie. [Tarr] oraz najnowszy wykaz hipoteczny są do wglądu w registratu
rze27. (tłum. A. Kupka)
Błogosławieństwo licznej rodziny było zawsze typowe dla Śląska. Rodziny były wielodzietne i liczyły 16, a nawet 20 dzieci. Istniało przekonanie, że Pan Bóg dzieli sprawiedliwie, ubogim
daje dużo dzieci, a bogatym jedno. Wierzono, że każdy człowiek, rodząc się niesie z sobą swój los,
dlatego ważny był dzień narodzin dziecka: jeżeli ktoś urodził się w niedzielę, mówiono, że będzie szczęśliwy; urodzenie się w piątek zwiastowało nieszczęśliwe życie. Po urodzeniu dziecka
odbywał się jego chrzest w kościele, jednak bez udziału matki. Chrzestni zanosili dziecko do
kościoła i nadawali mu imię – najczęściej świętego kalendarzowego, to znaczy tego, którego w dniu urodzin dziecka było święto. Na rodziców chrzestnych „potków” wybierano ludzi
majętnych, bo wierzono, że dziecko dziedziczy cechy po chrzestnych. Rodziny były wielodzietne, toteż starsze rodzeństwo przejmowało od rodziców wiele obowiązków pilnowania
i wychowywania młodszych. Dzieci musiały wykonywać wiele prac gospodarczych i często
zapominały o szkole. Rodzice nie poświęcali dzieciom dużo czasu i one same musiały sobie
zająć czas pracą i zabawami.
Kolejne informacje na temat Kadłuba
przedstawił historyk niemiecki J.G. Knie w publikacji wydanej w 1845 r. Tekst ten przedstawiam w całości: Kadłub – 3 mile od Opola.
75 domów mieszkalnych, 576 mieszkańców
(16 ewangelików i 5 Żydów). 1 wiatrak leżący
na wschodzie poza wsią. 1 smolarnia na połu
dniu wsi w lesie. 1 karczma Dyllokowska, 1 ko
wal, 290 bydła rogatego i do tego Tylla (Dyloc
ki) park na południu ¼ mili. (tłum. A. Kupka)28.
Widok na kadłubską kaplicę
Kolejne bardzo ważne informacje na temat Kadłuba zamieścił urzędnik rejencji opolskiej Felix Triest w publikacji Topographisches
Handbuch von Oberschlesien wydanej w 1864 r. Również ten tekst przedstawiam w całości
Kadłub Turawski, położony 3.25 mili od Opola, posiada powierzchnię 1630 mórg, w skład któ
rej wchodzi 17 zagród chłopskich, 7 zagrodników i 53 chałupników. Dawniej istniało tutaj 20
zagród chłopskich i tylko 10 chałupników. Całkowity podział (rozpad) trzech zagród chłopskich
i częściowe rozparcelowanie posesji zagrodników spowodowało jednak znaczący przyrost liczby
chałupników. Wśród tych dóbr, (które uległy podziałowi), znajdują się jedna zagroda chłopska,
jedna posesja zagrodnika i trzy posesje chałupnicze, które znajdują się w odległym o 3/8 mili na
południe od wsi przysiółku zwanym Dylloken-Kadlub (Michalonka). Używa się nazwy Dyllo
ken-Kadlub dla odróżnienia od nazwy części królewskiej wsi Dylloken-Biestrzynnik. Mieszkańcy
należą do parafii Ligota Turawska, jak również do tamtejszej szkoły. Mieszkańcy Dylloken-Ka
27
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dlub należą do parafii Szczedrzyk, dzieci uczęszczają do szkoły w Biestrzynniku. Wysokość po
datków w skali rocznej: 115 talarów podatku gruntowego i podatku od budynków, 248 talarów
podatku dochodowego, 22 talary podatku przemysłowego. (tłum. A. Kupka)29. W publikacji tej
F. Triest omówił również problemy ludnościowe Kadłuba, a szczególnie stały wzrost liczby
ludności wsi. W 1858 r. było we wsi 666 mieszkańców, trzy lata później już 702 mieszkańców,
w tym 685 katolików, 12 protestantów i 5 Żydów. W Kadłubie było wtedy 88 domów mieszkalnych oraz 47 zabudowań gospodarczych.
18.12.1859 r. zostało zawarte prywatne porozumienie pomiędzy ligockim lokalistą ks.
Hattwichiem a mieszkańcami Kadłuba w sprawie terminu oddania dotacji. Na życzenie lokalisty mieszkańcy mieli przekazać księdzu naturalia po terminie, jaki został zapisany w akcie
fundacyjnym. Zmiana ta nastąpiła po raz pierwszy w roku 1859 r. Naturalia od mieszkańców
Kadłuba lokalista otrzymał dn. 03.12.1859 r. Dokument podpisali: Panitz – sołtys, Hattwich
– lokalista w Ligocie dn. 18.12.1859 r.30
W 1880 r. zmarł w Kadłubie w wieku 70
lat Franz Wodetzki, Gemeindeschreiber –
gminny pisarz31. W 1890 r. wieś zamieszkiwało 807 osób, a dziesięć lat później już tylko
680 osób. Jaka była przyczyna takiego stanu
rzeczy, nikt już nie pamięta. Rzeczywiście
w Kadłubie większa ilość zgonów była wśród
dzieci w 1893 r., jednak nie na tyle duża,
żeby ubyło tak dużo mieszkańców, bo w daSklep mięsny Cyrysów znajdujący się w domu
nym okresie przyrost naturalny był dodatni,
pp. Sladków (zdjęcie udostępnił Piotr Sladek)
co oznacza, że więcej rodziło się dzieci niż
umierało mieszkańców32. Dlatego przypuszczam, że stale pogarszająca się stopa życiowa, jak
również przeludnienie wsi, zmusiło niektórych do szukania szczęścia na obcej ziemi. Jak to
zwykle bywa, emigrowali najbardziej aktywni mieszkańcy. Emigrowano wtedy głównie na
Górny Śląsk („na Góry”), jak również w głąb Niemiec, szukając pracy w kopalniach. Już wtedy popularne były wyjazdy na zachód na roboty sezonowe. Do pracy u „bauera” wyjeżdżali
najczęściej kawalerowie. Moja nieżyjąca już sąsiadka, p. Matylda, bardzo mile wspominała te
wyjazdy i opowiadała mi o swoim „punie”. Emigracja była nierozłącznym elementem rozwoju
Śląska. Wyjeżdżało wiele osób, lecz najczęściej wracali. Każdego Ślązaka cechuje przywiązanie
do swojej ziemi, tej „małej ojczyzny”. Mieszkańcom Kadłuba żyło się bardzo spokojnie, lecz
biednie. Wieś była przeludniona, domy malutkie. Brakowało pracy, a do miasta było dosyć daleko. Mimo tak niesprzyjających okoliczności, Simon Panic ofiarował w 1869 r. mieszkańcom
spichlerz, który zamieniono na kaplicę. Wreszcie w centrum wsi był „swój kościół”. Niestety,
msze odprawiane były w nim rzadko, ale wieś posiadała Dom Boży, który łączył wszystkich
mieszkańców.
Również mieszkańcy Kadłuba musieli służyć w wojsku. Na ciekawy wpis natrafiłem w publikacji: Geschichte des Königin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiments Nr 3: von seiner Stiftung
29
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F. Triest, dz. cyt. s. 107
Dokument założenia lokalii w Ligocie Turawskiej.
Parafialne księgi metrykalne.
Na podstawie analizy ksiąg metrykalnych.
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Plakat informujący o koncercie w Turawie
(udostępnił Mariusz Halupczok)

1859 bis zum Jahre 1896. Podano w niej, że mieszkaniec Kadłuba, kapral Franz Adamiec, żołnierz ósmej kompanii regimentu królewskiego, został odznaczony za męstwo żelaznym
krzyżem w czasie kampanii francusko-pruskiej 1870–187133.
Po 1890 r. Kadłub Turawski nawiedził pożar. Zapalił się
dom u Howona (obecnie dom u Podstawy), następnie ogień
przeniósł się do Locha i Kensego. Ogień zmienił kierunek,
przeniósł się na drugą stronę ulicy i spalił się dom Grysczyków, Maurera. Podpalaczem okazał się młodzieniec z tejże
miejscowości. Gdy uciekał, ogień podążał za podpalaczem,
ten schronił się w gospodarstwie państwa Zmudów, jednak
pożar ominął to zabudowanie. W podzięce pp. Zmuda zbudowali kapliczkę. Zachował się bardzo ciekawy folder. W dn.
7.05.1892 r. w sali u Ebischa w Turawie odbył się koncert charytatywny muzyki poważnej na
rzecz pogorzelców z Kadłuba Turawskiego. Bilet wstępu na koncert kosztował 75 fenigów.
Jeżeli koncert został zorganizowany 7.05.1892 r. to oznacza, że pożar w Kadłubie Turawskim
wybuchł przed tą datą.
Parterowa szkoła w Kadłubie Turawskim została zbudowana w 1866 r., zaś rozbudowano
ją w 1886 r. Zbudowano wtedy piętrowy dom, w którym powstały mieszkania nauczycielskie34. W 1900 r. do kadłubskiej szkoły uczęszczało 131 uczniów, którzy uczyli się w trzech
pomieszczeniach klasowych. Patronat nad szkołą sprawował „graf” von Garnier z Turawy35.
Kolejna rozbudowa szkoły na terenie wsi była w latach 1911–1912.
Straż pożarna w Kadłubie Turawskim powstała w 1910 r. Założycielami jej byli: Fritz Breiler – główny inicjator, Piotr Syga – ówczesny sołtys, Jan Warzecha i Jan Reimann. Po odbyciu
przeszkolenia w Nysie pierwsi strażacy rozpoczęli obowiązkowe dyżury konne. Strażaków
było wtedy aż 24. Każda sekcja pełniła miesięczny dyżur w obrębie 12 kilometrów od Kadłuba Turawskiego. We wsi był jeszcze stróż nocny, aby na wypadek pożaru mógł zaalarmować
mieszkańców. Stróża wybierała straż i ustalała dla niego etat. Trzy razy w roku strażacy brali udział w obowiązkowych ćwiczeniach, które odbywały się na Poliwodzie. Fritz Breiler był
pierwszym komendantem straży pożarnej w Kadłubie Turawskim. Funkcję tę pełnił do 1935 r. Jego
następcą został Rudolf Klimas i był komendantem do 1945 r. Po II wojnie światowej zlikwidowano w Kadłubie Turawskim straż zawodową i powołano Ochotniczą Straż Pożarną36.
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Mężczyźni musieli iść walczyć za cesarza. Wszyscy
myśleli, że walki będą trwały parę tygodni, najwyżej parę miesięcy. Jak wiemy, wojna ta była
33
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von C. Altrock, Geschichte des Königin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiments Nr. 3: von seiner Stiftung 1859 bis zum
Jahre 1896, Mittler, 1897, s. 563.
H. Cyrus, Schematismus der Volksschulen Schlesiens in drei Bänden (Statistik, Adressbuch): eine übersichtliche Zusammen
stellung aller. ev. und kath. Schulen, Breslau, 1925, T. 3, s. 197.
Schematismus der katholischen Volksschulen der Provinz Schlesien: mit zwei Anhängen: im Auftrage des Vereins katholischer
Lehrer Schlesiens, Breslau, 1900, s. 209
Na postawie kroniki straży pożarnej w Kadłubie Turawskim.
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Kadłubscy strażacy – zdjęcie z 1960 r.

jedną z najbardziej okrutnych i trwała do 1918 r. Najczęściej wojsko ginęło od gradu pocisków
armatnich. Często żołnierze przebywali w tym samym okopie parę lat. W wyniku ostrzału
artyleryjskiego powstawały ogromne wyrwy w ziemi, które zapełniały się wodą, często topili
się w nich żołnierze. W okresie I wojny światowej bardzo trudno żyło się na wsi. Brakowało
rąk do pracy, a sytuację pogarszały przymusowe dostawy. Trudno było nawet o chleb, w sklepach brakowało wszystkich towarów. Uczniowie musieli zbierać pokrzywy, które pakowano
do worków i wysyłano. Dziś już nikt nie pamięta, jaki był cel tych dziwnych pakunków. Ludzie
żyli w niepewności, czekając na wiadomość od swoich najbliższych z frontu. Atmosferę strachu wzmógł fakt, że na początku wojny, jeszcze w 1914 r., zginęło 2 żołnierzy – mieszkańców
Kadłuba: Lesch Thomas, Walosek Josef. Bardzo tragiczny okazał się rok 1915. Na froncie
zginęło aż 8 mieszkańców: Morawietz Stefan, Sladek Franz, Wodniok Martin, Wienczek
Johann, Banski Johann, Krawietz Franz, Morawietz Franz, Morawietz Ludwig. W latach
następnych zgonów było już mniej: w 1916 r. – 3 żołnierzy: Switalla Franz, Howon Anton,
Stasch Peter; w 1917 r. – 3 żołnierzy: Wodniok Peter, Czaplik Stephan, Krawietz Thomas, a w 1918 r. – 7 żołnierzy: Czaplik Theodor, Jagusch Franz, Grzeschik Wilhelm, Kupka Peter, Farys Valentin, Farys Paul, Wrobel
Franz. W latach 1914–1918 zginęło łącznie
23 żołnierzy – mieszkańców Kadłuba.

Okres międzywojenny
Gdy skończyła się wojna, mężczyźni wrócili do swych rodzin, jednak na ziemi śląskiej
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Tablica upamiętniająca mieszkańców Kadłuba
Turawskiego poległych w czasie I wojny światowej

Mieszkańcy Kadłuba Turawskiego – zdjęcie z lat 30. XX w. (udostępnił Piotr Sladek)

nie zapanował pokój. Ludność musiała opowiedzieć się, do jakiego państwa chce należeć: do
Niemiec czy do tworzącego się państwa polskiego. Na to pytanie trudno było odpowiedzieć
mieszkańcom Kadłuba, gdyż czuli się Ślązakami. Niektórzy chcieli należeć do Niemiec, a inni
byli ciekawi, co to za nowe państwo powstało – Polska. Głośną akcję propagandową, popierającą Polskę, prowadził ligocki proboszcz ks. dr Josef Jelitto. Był przez 9 miesięcy duszpasterzem na terenie parafii Ligota Turawska. 20 marca 1921 r. odbył się plebiscyt na Śląsku.
Według zachowanych źródeł, w Kadłubie za Polską głosowały 292 osoby, za Niemcami 171.
Kiedy w maju 1921 r. wybuchło III powstanie śląskie, powstańcy dotarli od strony Zębowic aż
do Zakrzowa Turawskiego i musieli zawrócić – wieś była broniona przez oddziały Freikorpsu.
Żaden mieszkaniec Kadłuba nie przyłączył się do powstania – ani po stronie polskiej, ani
niemieckiej.
Po pierwszej wojnie światowej były prowadzone badania geologiczne podłoża ziemi, na
długości 20 km między Olesnem a Kadłubem Turawskim, firma B.-G. Barsch wykonała wtedy odwierty w celu stwierdzenia anomalii skały macierzystej37. Jednak nie dotarłem do wyników tych badań.
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Kadłuba został przeprowadzony w 1925 r. Wyniki tego spisu ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji pt. Adreßbuch des Land
kreises Oppeln. Na podstawie tego opracowania przedstawiam
najważniejsze informacje dotyczące tej miejscowości. W Kadłubie sołtysem (Halbbauer) był wtedy Peter Syga, a wieś zamieszkiwało 667 mieszkańców, 168 rodzin – osoby dorosłe
samotne i owdowiałe, jak również prowadzące samodzielne
gospodarstwa. Poczta znajdowała się wtedy w Kadłubie Turawskim u państwa Walosek, zaś ślubów cywilnych udzielał Pieczęć urzędu stanu cywilnego
(Standesbeamter) Wilhelm Pietrzik – miejscowy kierownik w Kadłubie Turawskim z 1934 r.
37

Bundesanstalt für Bodenforschung, Germany (West). Geologische Landesanstalt, Preussische Geologische Landesanstalt, Germany. Reichsamt für Bodenforschung, Geologisches Jahrbuch, 1925, T. 45, s. 14.
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szkoły. Większość mieszkańców była rolnikami. Dlatego też sporządziłem listę mieszkańców,
którzy wtedy posiadali inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Leśniczymi byli: Paul Engelmann i Paul Pawlas – gajowy
Nauczyciele: Wilhelm Pietrzik – Hauptlehrer, Alfons Dziendzielski, Karl Schneider
Gospody: Ernest Breiler, Michael Kupka
Sklep: Franz Walosek
Szewcy: Franz Czaplik, Ignaz Lipp, Stefan Widera
Krawcy: Franz Grzeschik, Peter Kupka, Gustav Zubeil
Stolarze: Paul Matyssek, Paul Moch
Kowale: Franz Kmitta, Vinzent Sladek, Johann Warzecha – mistrz kowalski
Kołodziej: Stefan Matyssek
Rzeźnicy: Jacob Cyris, Michael Kupka,
Siodlarz: Fritz Breiler,
Strażnik drogowy: Rochus Wieschollek
Położna: Cäcilie Wodara
Listonosze: Alois Dawid, Heinrich Reisewitz, Johann Syga, Marie Walosek – pracownik poczty.
Najbardziej popularne nazwiska w Kadłubie, według ilości rodzin: Panitz – 14, Czaplik –
9, Jagusch – 9, Kupka – 9, Wodniok – 8, Switalla – 7, Grzeschik – 6.
W 1925 r. Kadłubie mieszkało wtedy 812 mieszkańców. Wieś miała zapewnione połączenie transportowe z Kotorzem Małym, które zapewniał jeden raz w ciągu dnia urząd pocztowy
w Kadłubie pojazdem „Postkarriole”38. Najbliższa stacja kolejowa znajdowała się w Kotorzu
Małym oddalonym o 13,4 km. Opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawował lekarz, który
mieszkał w Ozimku oddalonym o 10,5 km39.
W 1928 r. kadłubskiej szkole nadano obecny wygląd. W okresie międzywojennym w szkole obowiązywał ośmioletni cykl nauczania. Uczniowie zajmowali 3 izby lekcyjne i uczyli się
systemem klas łączonych, a liczba dzieci wahała się w granicach 140–150 dzieci. W szkole znajdowały się trzy mieszkania nauczy
cielskie. Najstarszym znanym kierownikiem
szkoły był Wilhelm Pietrzik, gdyż pełnił tę
funkcję jeszcze przed pierwszą wojną światową od 1905 aż do 1934 r., kiedy przeszedł
na emeryturę. Po nim przez rok pełniła obowiązki kierownika szkoły Klara Scholiach,
a od 1936 r. placówkę przejął Otto Wilczek,
Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim
który kierował szkołą do 1945 r.
Między Kadłubem a Ligotą znajdują się do dzisiaj „Gliniołki” – miejsce, gdzie wydobywano glinę. Bardzo często na miejscu formowano cegłę, następnie suszono ją na świeżym
powietrzu. Gdy była sucha, wypalano ją na miejscu w „Gliniołkach”.
Najświetniejszym czasem dla Kadłuba był okres międzywojenny. Szczególnie starsze pokolenie bardzo mile wspomina ten okres, gdyż Kadłub ze wsi drewnianej stał się miejscowością
38
39

„Postkarriole”– pojazd pocztowy przeznaczony również do przewozu osób, ciągnięty przez konia.
H. Cyrus, dz. cyt., s. 197.
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murowaną. W ciągu krótkiego, bo wynoszącego dwadzieścia lat okresu, wieś zmieniła całkowicie swoje oblicze. Mieszkańcy zaczęli dbać o swoje domostwa, wybudowano wiele domów
z cegły. Można dziś powiedzieć z całą stanowczością, że rozwój taki był możliwy dzięki uprzemysłowieniu Śląska. Więcej osób mogło pracować w Hucie „Małapanew” w Ozimku, inni
podjęli pracę w Fabryce Artura Fuchsa „Strumpf und Wollwaren” w Dylakach, która powstała

Zdjęcie Kadłuba z lat 20. XX w. (udostępnił Piotr Sladek)

w 1898 r. W czasie wielkiego kryzysu, w 1933 r., podjęto budowę Jeziora Turawskiego. Ci, którzy pracowali przy budowie jeziora, wozili piasek, sypali umocnienia. Inni budowali domy dla
przesiedleńców (Siedlongi). Takie domy wybudowano między innymi w Zakrzowie Turawskim i Ligocie Turawskiej. W tamtych czasach, chociaż pracy było bardzo dużo, a maszyn nie
stosowano jeszcze w takim zakresie jak obecnie, ludzie mieli więcej czasu dla siebie. Bardzo to
jest dziwne, ale był wtedy czas na plotki, na wieczorne spotkania sąsiedzkie. Mężczyźni bardzo
chętnie spędzali długie godziny w gospodzie. Zdarzało się, że gospodarze przepijali łąki, pola.
Przed wojną były w Kadłubie dwie gospody, położone kilkadziesiąt metrów od siebie: u Breilera i Kupki (Michla). Życie mieszkańcom mijało bardzo spokojnie. Ludzie nie żyli zamknięci
w czterech ścianach, byli bardziej otwarci. Latem obok leśniczówki odbywały się zabawy na
świeżym powietrzu. Bardzo popularne były wtedy festyny. Większość gospodarstw jeszcze
przed wojną zostało zelektryfikowanych. Można było włączyć lampy elektryczne i nie trzeba
już było siedzieć przy dymiących lampach naftowych. Sołtysem (Bürgermeister) do wybuchu
wojny był Josef Jagusch. Leśniczymi – Fejsztrami – przed 1945 rokiem w Kadłubie byli: Engelmann, Höhne i Dewidei. Jeszcze przed wybuchem wojny niektórzy mieszkańcy zakupili
sobie radia i mogli dowiedzieć się, co dzieje się w Berlinie i w wielkim świecie.
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Wieś zakupiła od właściciela Poliwody Aulocka 1,5 ha lasu, za obecną stacją pomp. Teren
został wykarczowany i urządzono na nim boisko sportowe. Przygotowanie boiska wymagało
ogromnego wysiłku, gdyż wszystkie prace trzeba było wykonać ręcznie.
Niestety, nieuchronnie zbliżała się wojna. 10.08.1936 r. nazwę wsi Kadlub – Turawa zmieniono na Fichten (świerk).

Kadłub Turawski przed wybuchem wojny (zdjęcie udostępnił Andrzej Latusek)

Kadłub Turawski w czasie II wojny światowej
Jeszcze latem 1939 r. nikt nie spodziewał się, że za parę miesięcy wybuchnie najbardziej
straszliwa wojna na świecie. Jednak starsi mieszkańcy widzieli znaki na niebie w postaci krzyża, miotły, co oznaczało wojnę. Pod koniec lata 1939 r. we wsi stacjonował Wehrmacht. W Kadłubie
wojskowe samochody ciężarowe stacjonowały na „Klimasiej łące obok Przyjołska”, zaś żołnierze byli zakwaterowani u okolicznych mieszkańców. Żołnierze Wehrmachtu musieli udawać się na ćwiczenia do Ligoty. Bardzo im się nudziło, często chodzili na zabawy do Michla.
Turawski „szandera” gonił kadłubskie podlotki, żeby nie przychodziły na potańcówki, nawet
ukarał niektóre mandatami. W 1939 r. wybuchła II wojna światowa, jednak dla mieszkańców
Kadłuba zaczęła się o wiele później. Na początku wojny wcielano do wojska głównie starszych mężczyzn. Gdy 1 września Niemcy zaatakowały Polskę, można było usłyszeć w godzinach popołudniowych huk wystrzałów armatnich – Wolkenfänger. Pamiętajmy, że granica
między Polską a Niemcami przebiegała między Gwoździanami a Pawonkowem, czyli była
oddalona niespełna czterdzieści kilometrów. Po klęsce Polski niektórzy żołnierze powrócili
do domu, jednak większość dalej pozostała w armii, np. pilnując jeńców wojennych w Kluczborku. Mogli wtedy często odwiedzać swoje rodziny, pomagać przy pracach domowych. Te
kilkanaście kilometrów pokonywali na rowerach. Parę miesięcy później był kolejny pobór do
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wojska, płacz i długie pożegnania. Mieszkańcy Kadłuba bardzo się zmienili, stali się bardziej
małomówni. Codziennie wieczorami matki z dziećmi, klęcząc, odmawiały różaniec, prosząc
o szczęśliwy powrót z wojny swoich bliskich. Z niepokojem spoglądano na przejeżdżający
czarny samochód poczty, który przywoził telegramy z informacjami o śmierci najbliższych.
W miarę trwania wojny coraz więcej docierało tych smutnych telegramów do mieszkańców
wsi. W sklepach zaczęło brakować towarów pierwszej potrzeby, zostały wprowadzone miesięczne kartki żywnościowe „Lebensmittelkarten”, zwane punkcikami z racji malutkich kwadracików. Wprowadzono również roczne kartki „Bezugsschein” na zakup obuwia, ubrania.
Jeżeli ktoś uzyskał zgodę na ubój trzody chlewnej, to rodzina przez określony czas nie otrzymywała mięsa z kartek żywnościowych, dlatego często odbywał się nielegalny ubój zwierząt.
Ryzyko było wielkie, bo konsekwencje w razie wpadki były ogromne, wysyłano złapanych do
obozu koncentracyjnego. W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Wszyscy zrozumieli, że będzie to bardzo długa wojna. Kolejne pobory do wojska, coraz mniej zostawało w domach mężczyzn. Kobiety musiały przejąć rolę głowy rodziny. Same musiały orać
pole, siać i kosić zboże. Tragizm tej sytuacji potęgował fakt, że nie wiedziały, co dzieje się z ich
bliskimi na froncie. Mężczyźni w czasie krótkich urlopów starali się pomóc swoim rodzinom
i sąsiadom w prowadzeniu gospodarstwa. Wieczory na wsi stały się bardzo smutne, z zaciemnionymi oknami. Rodziny spędzały długie wieczory w domu, często modląc się za najbliższych. Obowiązywały wtedy przymusowe dostawy mleka, trzody chlewnej, bydła, dlatego
też w rodzinach, gdzie brakowało rąk do pracy, zostali przydzieleni robotnicy przymusowi
z Polski i Ukrainy. W Kadłubie było sześciu robotników przymusowych, trzech mężczyzn:
u Skiby – Bronek, u Kmity – Maks, i Wasyl u Raimanna, i trzy kobiety: u Waloska, Zmudy
i Kansego. Stopniowo nasilały się naloty bombowe. Alianci chcieli zniszczyć wały okalające
Jezioro Turawskie, lecz przeszkadzały im balony zaporowe i artyleria przeciwlotnicza. Nasza
wieś nie została zbombardowana. Najprawdopodobniej przypadkowo zrzucono bombę na
pograniczu Kadłuba Turawskiego i Michalonki. Gdy ogłaszano naloty – Fliegeralarm, mieszkańcy chowali się w piwnicach, wykopanych w ogrodach ziemiankach. Ci, którzy mieszkali
blisko lasu budowali ziemianki w lesie. Już w 1944 r. zdawano sobie sprawę z nieuchronnej
klęski wojsk niemieckich. Chociaż komunikaty radiowe głosiły, że wojska Wehrmachtu wciąż
wycofują się na z góry upatrzone pozycje, oznaczało to kolejne przegrane bitwy. Nie można
było wtedy słuchać zagranicznych stacji radiowych, tylko rządowe, które zachęcały do pracy,
walki i poświęcenia. Mieszkańcy Kadłuba byli jednak ciekawi aktualnej sytuacji na froncie
i wieczorami siadali przy odbiornikach radiowych i słuchali zagranicznych stacji. Trzeba było
jednak uważać, bo miejscowi szpicle nadstawiali ucha do okien, żeby sprawdzić, czy ktoś nie
słucha zagranicznych stacji radiowych. Dalej w każdej wsi odbywały się cotygodniowe pokazy
filmów propagandowych, w Kadłubie takie seanse odbywały się w sali u Breilera. Filmy te pokazywały głównie chwile tryumfu wojsk niemieckich, jednak mieszkańcy wiedzieli, że nadchodzą dni klęski. Latem 1944 r. zaczęto się przygotowywać do odparcia wojsk radzieckich.
Przystąpiono do budowy linii obronnych od Zakrzowa w kierunku Bierdzan wzdłuż lasu.
Okopy wykonywali głównie mieszkańcy Opola, których przywożono autobusami. Jeńcy włoscy odlewali betonowe kopuły bunkrów. Po wojnie wszystkie bunkry zostały wywiezione. Na
kadłubskim „Kisbergu” zachował się mały bunkier, który był jednak magazynem na amuni204

cję. W połowie stycznia 1945 r. wojska radzieckie przekroczyły linię Wisły. W kierunku Śląska
Opolskiego kroczyły wojska 1. Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa. Nikt się nie
spodziewał, że po tygodniu walk wojska radzieckie dotrą do Kadłuba. Styczeń 1945 r. był wyjątkowo mroźny, występowały kilkunastostopniowe mrozy. Zarządzono pośpieszną ewakuację
mieszkańców. Sołtys Piotr Panitz nawoływał do ucieczki przed wojskami radzieckimi. Mówił
o okropnościach, jakich dopuszczają się one na niemieckiej ludności cywilnej. Mieszkańcy
Kadłuba stanęli przed trudnym wyborem, czy wybrać los tułacza w zimową porę, czy pozostać w swoim domu i poddać się wojskom radzieckim. Część mieszkańców pośpiesznie spakowała swój majątek i umieściła go na saniach, wozach, bryczkach. Ci, którzy podjęli decyzję
ucieczki, dotarli do Opola na dworzec kolejowy. Tam jednak panował już bałagan, brakowało
taboru kolejowego. Tłumy ludzi tratowały się wzajemnie. Maszyniści mówili, że wyjeżdżają
donikąd. Większość tych osób powróciła z powrotem do swej wsi, gdyż było już za późno
na ewakuację. Ci mieszkańcy, którzy pozostali, przezornie zabezpieczyli swoje najcenniejsze
rzeczy, schowali swoje niemieckie dokumenty, spalili stare zdjęcia – wiedzieli, że za posiadanie
dokumentu z niemieckim napisem grozi im śmierć. W drugiej połowie stycznia 1945 r. od
strony Olesna, Szumiradu, Dobrodzienia dochodził huk wystrzałów armatnich. Oznaczało
to, że zbliżają się wojska radzieckie. Dla wielu mieszkańców naszej wsi niedziela 21 stycznia
1945 r. stała się pierwszym dniem II wojny światowej. Nieuchronnie zbliżały się chwile, gdy
życie ludzkie będzie bez wartości, a zapanuje zbrodnia, terror, gwałt, rabunek i przemoc. Nikt
nie przypuszczał, że nadchodzą czasy cierpienia, poniżenia, a te ostatnie miesiące wojny odbiją się piętnem na ich dalszym życiu.
W samo południe w niedzielę 21 stycznia do Kadłuba Turawskiego wkroczyły wojska
radzieckie. Mieszkańcy przezornie pochowali się w piwnicach, ziemiankach. Gdy Rosjanie
wkraczali do wsi, najpierw spadł pocisk artyleryjski na szopę w centrum wsi, następnie wjechał na koniu radziecki oficer, a za nim rozpierzchli się po wsi żołnierze. Rosjanie do piwnicy
pod miejscową piekarnią wrzucili granat, były pierwsze ofiary wśród ludności cywilnej. Następnie u p. Klimas zabili dwóch młodzieńców i starszego sąsiada. Żądni krwi Sowieci przeszukiwali domy, szukając „Germańców” i „panienek”. Zabierali mieszkańcom ich dobytek,
a czego nie zdołali zabrać, niszczyli. Wkrótce pozabierali mieszkańcom świnie, by zjeść
ich mięso wraz z pieczonymi na słoninie plasterkami ziemniaków, popijając herbatą – „ciajem”. Gdy wkroczyli sołdaci, spotkał się z nimi miejscowy policjant „szandera” Panitz, zwany
Kolisko, który został przez nich zatrzymany, ale wkrótce po wojnie powrócił i zamieszkał
w Szczedrzyku. W Kadłubie Rosjanie torturowali, a następnie zabijali niemieckich jeńców
wojennych w miejscowej leśniczówce (w leśniczówce tej przez wiele lat po wojnie straszyło
– proboszcz Christen wielokrotnie święcił budynek). Ponadto Rosjanie zestrzelili niemiecki
samolot, z którego strzelano z broni maszynowej do ich żołnierzy. W okolicy „Szlakówki” złapano zestrzelonych niemieckich lotników, samochodem przywieziono ich do miejscowej masarni u Cyrysa, gdzie byli torturowani przez wiele godzin: odcinano im części ciała, oślepiano,
a w końcu zastrzelono na gnojowniku. Wojska radzieckie, które jako pierwsze wkroczyły do
naszych wsi, miały za zadanie walczyć z niedobitkami wojsk niemieckich. Za nimi podążała
druga armia radziecka, która mordowała miejscową ludność cywilną, paliła domy, gwałciła
kobiety.
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W zabudowaniach u Breilera Rosjanie założyli swoje „Gospodarstwo”, w którym pracować musieli mieszkańcy Kadłuba: kobiety doiły krowy, zaś mężczyźni opiekowali się bydłem.
Sowieci zabierali słomę i siano okolicznym mieszkańcom. Docierali aż do Grodźca, który był
wtedy niezamieszkały, gdyż wszyscy mieszkańcy opuścili wieś przed wojskiem radzieckim. Po
przejściu frontu Rosjanie uruchomili fabrykę w Dylakach, gdzie musiały pracować jej przedwojenne pracownice, które za wykonywaną pracę otrzymywały produkty żywnościowe. Były
nadzorowane przez dwóch żołnierzy radzieckich. Wczesną wiosną 1945 r. wywieziono ze wsi
wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn. Niestety, większość z nich już nie powróciła, a ci,
którzy przeżyli radzieckie obozy pracy, opowiadali o nieludzkim ich traktowaniu w kopalniach promieniotwórczego uranu czy trującego ołowiu. Ci, którym udało się przetrwać i powrócili
do domu, zostali najczęściej kalekami fizycznymi i psychicznymi. Wielu z nich w krótkim
czasie po powrocie z niewoli zmarło na skutek chorób nabytych w ZSRR. Byli jeńcy, którzy
przeżyli wojnę, mogą godzinami opowiadać o okrucieństwie wojsk radzieckich. Wszyscy moi
rozmówcy podkreślali wyjątkową brutalność, głupotę i zacofanie Sowietów.
Po zakończeniu wojny, kiedy sytuacja polityczna się unormowała, jeńcy wojenni mogli
wrócić do domu. Takim zbiorczym punktem dla większości byłych jeńców był Frankfurt nad
Odrą. Gdy kolejny ich transport wracał do Niemiec, ich nazwiska i imiona odczytywano
w studiu radiowym – oznacza to, że łączenie rodzin odbywało się drogą radiową. Jeżeli były
jeniec chciał wrócić do Kadłuba, do swojej rodziny, otrzymywał nowe dokumenty w ambasadzie polskiej i mógł dojechać koleją do miejsca zamieszkania. Gdy przywitał się już ze swoją
rodziną, musiał zameldować się na najbliższym posterunku milicji obywatelskiej.
Bardzo ważnym momentem w powojennym życiu wsi były powroty jeńców wojennych
oraz osób uznanych za zaginione. Niestety, bardzo mało powróciło mężczyzn wywiezionych
za wschodnią granicę. Tylko nieliczni wrócili dopiero w 1950 r. – pięć lat po zakończeniu
wojny. Powracający z niewoli przynosili także smutne wiadomości o tych, którzy już nigdy
nie powrócą do swoich bliskich, a zmarli na obcej radzieckiej ziemi z głodu i przepracowania.
Inaczej wyglądały powroty z niewoli alianckiej: jeńcy wracali wcześniej niż z niewoli radzieckiej i byli dobrze wyposażeni na dalszą drogę, gdyż otrzymywali paczki żywnościowe. Mój
dziadek Paul Panitz powrócił z jugosłowiańskiej niewoli w lutym 1947 r. okradziony, zabrano
mu w niewoli nawet ubranie i obrączkę ślubną. Odziany w stary zniszczony koc, podarowany przez napotkaną w Niemczech kobietę, wysiadł w zimny poranek na dworcu w Kotorzu
Małym, następnie pieszo dotarł do rodzinnego domu w Kadłubie Turawskim. Gdy wszedł na
podwórko, nie poznały go nawet jego dzieci, które zamknęły szybko drzwi wejściowe, bo myślały, że kolejny żebrak nachodzi ich biedną rodzinę. Dopiero, gdy usłyszały głos ojca, rozległ
się okrzyk radości i wpuściły go do domu.
W 1945 r. władze radzieckie przekazały Śląsk Opolski Polsce.
W okresie powojennym młodzież bardzo się nudziła. Często młodzieńcy zabierali do
domu porzuconą broń, z której wieczorami strzelali. Ulubionym miejscem ich zabawy był
oczywiście las. Nieraz wrzucali do ogniska naboje i z ukrycia obserwowali eksplozję pocisków.
O poczynaniach młodzieży dowiedział się pierwszy powojenny leśniczy z Kadłuba – Zachnik
i poinformował o tym milicjantów z posterunku w Turawie. Wszyscy młodzieńcy w wieku
16–20 lat, a było ich dwunastu, zostali przewiezieni do Turawy i wstępnie przesłuchani na
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posterunku milicji, trzech najmłodszych wypuszczono, w tym mojego wujka Paula Panitza.
Pozostali, pod milicyjną eskortą, udali się pieszo do Urzędu Bezpieczeństwa w Opolu przy
ul. Mickiewicza, naprzeciw kościoła śś. Piotra i Pawła. Młodzi chłopcy w brutalny sposób
byli przesłuchiwani przez urzędników bezpieczeństwa, chciano im wmówić, że tworzą partyzanckie oddziały Werwolfu. Jednak młodzieńcy nie mieli się do czego przyznać. Następnie
przewieziono ich do aresztu w Katowicach. Tam rozpoczęły się brutalne ich przesłuchania,
ciągłe bicie i poniżanie. Jednak przesłuchujący ich esbecy przekonali się, że młodzieńcy
tylko z nudów zabawiali się niewypałami. Sąd wykazał niewinność młodych mieszkańców
Kadłuba. Na początku sierpnia zaczęto ich zwalniać z aresztu, codziennie po dwie osoby.
10 sierpnia wszyscy aresztowani byli już w domu. Zanim odzyskali wolność, musieli podpisać
oświadczenie, że byli dobrze traktowani przez przesłuchujących.

Okres powojenny
Kadłub Turawski bardzo drogo zapłacił za wywołanie przez III Rzeszę II wojny światowej.
W wyniku wojny wieś poniosła ogromne straty: zginęło 103 mieszkańców, w tym 3 kobiety.
Dziś nazwiska i imiona poległych osób zostały uwiecznione na tablicy pamiątkowej, która
znajduje się w miejscowym kościele. Również okres powojenny nie był łatwy dla mieszkańców. Na terenie Gminy Turawa w połowie 1945 r. rozpoczęły działalność gminne komisje
weryfikacyjne, które pracowały do końca grudnia 1946 r. Jeżeli rodziny chciały dalej mieszkać
w swoim domu, w swej miejscowości, to musiały udowodnić, że czują się Polakami. Pozostałe
osoby, które miały inny światopogląd, musiały wyjechać. Większość mieszkańców została,
gdyż żal im było ojcowizny, dlatego też w Kadłubie nie ma repatriantów. Mieszkańcy pozostali również w Kadłubie, gdyż w tym czasie w Niemczech był potworny głód. W latach powojennych bardzo szerzyło się szabrownictwo. To, czego nie zniszczyli ani nie zabrali Rosjanie,
zabrali szabrownicy. Mieszkańcom pozostały tylko puste obory.
Nowy rok szkolny rozpoczął się 10 października 1945 r. Nowe władze zatrudniły
Anielę Lubecką na stanowisku kierownika
szkoły oraz Helenę Zieleniewską – nauczy
cielkę. Wkrótce Helena Zieleniewska opuściła Kadłub Turawski i pracę w kadłubskiej szkole podjął Władysław Dec. Pierwsi
uczniowie w okresie powojennym to dzieci
z rocznika 1932, które podjęły naukę w klasie
czwartej i na niej ukończyły edukację.
Mieszkańcy Kadłuba starali się naprawić
Szkoła w Kadłubie Turawskim w okresie
zniszczenia wojenne. Remontowano domy
powojennym (zdjęcie wykonał Rudolf Gryga)
i obejścia. Parę lat po zakończonej wojnie sytuacja zaczęła się normować. Mieszkańcy Kadłuba wybrali w tym czasie pierwszego powojennego sołtysa Franciszka Jagusia, który jako jedyny znał język rosyjski.
Około 1947 r. założono w Kadłubie Turawskim Ludowy Zespół Sportowy, którego trenerem został miejscowy piekarz Józef Respondek. Młodzież odnowiła kadłubskie boisko spor207

towe, które w czasie wojny porosło lasem. Przygotowanie boiska wymagało ogromnego wysiłku, trzeba było m.in. wykarczować teren. Drużyna ta w rozgrywkach odnosiła duże sukcesy.
Skład wczesnej drużyny: Czaplik Gerard, Czaplik Piotr, Klimas Piotr, Kochanek Jerzy, Koch
Teodor, Kotula Franciszek, Kuboń Reinhold, Kupka Ewald, Maurer Eugeniusz, Morawiec Alfons, Niedziela Paweł, Panicz Franciszek, Panicz Gerard, Panicz Paweł, Panicz Teodor, Pyrlik
Walter, Reimann Jerzy, Sojka Waldemar, Syga Alfons, Waloszek Paweł, Waloszek Reinhold,
Wodniok Erwin, Zubeil Horst, Zubeil Werner – bramkarz. Jak wspomina Jerzy Reimann,
ich drużyna zagrała pierwszy mecz ze Szczedrzykiem. W 1954 r. wieś opuścił trener Józef
Respondek, który przeniósł się do podopolskich Wrzosek, i drużyna zaprzestała działalności. Większość kadłubskich
zawodników grała dalej, jednak w ligockim i turawskim
LZS-ie. Obecnie już nie ma
śladu po byłym kadłubskim
LZS-owskim boisku, gdyż
rosną na nim kilkudziesięcioletnie sosny.
W 1956 r. ułożono asfalt
na trasie Kadłub Turawski–
Turawa. W roku następnym
Alfons Kensy przeznaczył
działkę przy ulicy Opolskiej
na cmentarz. W 1958 r. teren
Skład pierwszej kadłubskiej drużyny piłkarskiej – w górnym rzędzie
cmentarza ogrodzono. O tej
od lewej: Koch Teodor, Wodniok Erwin, Kotula Franciszek,
pory wieś miała swój cmenKuboń Reinhold, Waloszek Reinhold. W środkowym rzędzie:
Niedziela Paweł, Reimann Jerzy, Panicz Paweł. Na dole: Klimas Piotr, tarz, gdyż wcześniej zmarWaloszek Paweł, Sojka Waldemar (udostępnił Piotr Sladek)
łych grzebano na cmentarzu
w Ligocie Turawskiej. Wielu mieszkańców Kadłuba podjęło pracę w Hucie „Małapanew”
w Ozimku i w pierwszych latach powojennych dojeżdżało do niej rowerami. Wieś zaczęła ponownie zmieniać swoje oblicze. Zburzono resztę starych domów krytych słomą i wybudowano nowe. Przystanek autobusowy znajdował się przy ulicy Głównej w pobliżu domu Koschary
-Kmity, obok głębokiego rowu. Gdy podjeżdżał autobus, pasażerowie pchali się do jego wejść,
żeby zająć siedzące miejsca. Zdarzało się, że w czasie przepychania ktoś wpadał do rowu, po
szyję w wodzie, dlatego też przystanek przeniesiono na obecne miejsce, obok kościoła.
W 1959 r. nowym sołtysem Kadłuba wybrano Waltera Bonka. Wciągu jego trzydziestodwuletniej służby na rzecz mieszkańców w Kadłubie zaszły wielkie zmiany. Powstała m.in.
nowa droga wzdłuż obecnego sklepu GS-owskiego, w 1974 r. ulica Leśna została wyasfaltowana. Przeprowadzono również inne inwestycje, które omówiono poniżej.
W okresie powojennym w latach 1945–1949 pierwszym komendantem OSP był Piotr Kulig. Jego następcą został Jan Moch, który sprawował urząd komendanta w latach 1949–1960.
Długoletnim, bo od 1945 do 1980 r., sekretarzem OSP w Kadłubie Turawskim był Tomasz
Panicz, zajmował to stanowisko przez 35 lat, aż do śmierci. W 1958 r. ówczesny zarząd roz208

począł starania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę remizy strażackiej w czynie
społecznym. Aktywnym organizatorem tego
przedsięwzięcia był Walter Bonk, który został wybrany prezesem OSP i jak wcześniej
wspomniałem, sołtysem Kadłuba Turawskiego. Lokalne władze – Gromadzka Rada
i PZPR – przeciwstawiały się idei budowania
remizy wiejskiej, zwyciężył jednak upór strażaków. W 1960 r. przystąpiono do jej budoRemiza strażacka
wy, a pierwszą cegłę położył Piotr Zyla, który pełnił jednocześnie nadzór nad budową. Po dziesięciu latach budowy remizę oddano do
użytku. Do 1973 r. w budynku tym miała siedzibę Gromadzka Rada Narodowa. W skład
GRN w Kadłubie wchodziły następujące wsie: Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Zakrzów
Turawski, Dylaki i Biestrzynnik. Po reformie administracyjnej pomieszczenia po GRN przeznaczono na Ośrodek Zdrowia.
W centrum Kadłuba znajdowała się mała kaplica, pragnieniem jednak wszystkich mieszkańców było posiadanie kościoła, w którym nie brakowałoby miejsca dla wiernych. Dlatego
też w 1967 r. mieszkańcy bez pozwolenia rozbudowali małą kaplicę.
W połowie czerwca 1972 r. doszło do tragicznego wypadku w Kadłubie Turawskim, na
skrzyżowaniu, w miejscu obecnej wysepki nazywanej potocznie „rondem”. Mieszkaniec Zakrzowa Turawskiego p. Sikora wyjechał na motorowerze marki Simson przed ciężarówką, która
jechała od strony Zakrzowa Turawskiego. Samochód zaczął hamować i zarzuciło jego przyczepą, która lewym tylnym kołem zahaczyła o tabliczkę rejestracyjną motoroweru. Pan Sikora przewrócił się do rowu przed placem obok gospody. W wyniku upadku zmarł na miejscu40.
W latach osiemdziesiątych wielu mieszkańców Kadłuba opuściło swoją miejscowość i wyjechało do Niemiec. Liczba mieszkańców zmniejszyła się o jedną trzecią.
W 1985 r. z inicjatywy proboszcza ks. J. Obsta na kadłubskim cmentarzu zbudowano kaplicę przedpogrzebową.
Po zmianie ustroju politycznego w 1989 r. zaczęły się tworzyć struktury mniejszości narodowej w Kadłubie Turawskim. Lokalny zarząd ukonstytuował się 15.05.1990 r. w składzie:
Henryk Farys – przewodniczący
Paul Kupka – z-ca przewodniczącego
Paul Waloszek – sekretarz
Georg Reimann – skarbnik.
Ogromny był entuzjazm mieszkańców, że po tak długim okresie wyczekiwania mógł legalnie zaistnieć w miejscowej mowie język niemiecki, który po prawie pięćdziesięciu latach
powrócił do szkół. Większość mieszkańców Kadłuba wstąpiła do mniejszości niemieckiej.
Wkrótce aż 355 osób złożyło deklaracje związkowe.
W lipcu 1991 r. została rozebrana stara remiza strażacka w Kadłubie Turawskim, która
przez wiele lat służyła za magazyn nawozów. Była nawet propozycja, żeby zamienić ją na magazyn sprzętu kościelnego, jednak ta propozycja upadła i remizę całkowicie rozebrano.
40

Piotr Sladek wywiad.
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21.01.1991 r. mieszkańcy Kadłuba wybrali nowego sołtysa Ernesta Grzesika. Zastąpił on
na tym stanowisku wieloletniego sołtysa Waltera Bonka. Nastąpił nowy etap w historii Kadłuba. W okresie pokomunistycznym zaczął się okres większych możliwości. Urząd Gminy zaczął przeznaczać więcej środków na infrastrukturę wsi. Kadłub uległ ogromnemu przeobrażeniu, wieś wypiękniała. W ciągu ostatniego dwudziestolecia zostało przeprowadzonych wiele
inwestycji na terenie wsi, które przedstawiono poniżej.
W 1992 r. ulica Stara otrzymała 700 m dywanik asfaltowy.
Młode pokolenie wybrało sobie łatwiejsze życie za granicą. Jednak byliśmy świadkami, że
wśród nich istnieje dalej zainteresowanie „swoją miejscowością”. Gdy 7 października 1991 r.
Kadłub był organizatorem gminnych dożynek, wiele osób przyjechało z Niemiec podziwiać
korowody, chcieli być uczestnikami tego wydarzenia. A już na pewno nie zabrakło nikogo
z byłych mieszkańców na lipcowym festynie w 1995 r. z okazji 700-lecia istnienia Kadłuba. Przygotowania do tej imprezy trwały bardzo długo i brali w nich udział prawie wszyscy
mieszkańcy. Jedni wykonywali chodnik, inni przygotowywali program artystyczny. Na tę uroczystość wieś zmieniła całkowicie swoje oblicze. Odnowiono domy, pomalowano płoty, bardziej zadbano o ogródki i trawniki. Kadłub pokazał, że również „wieś za lasami” (tak mówią
o Kadłubie w Turawie), może przygotować wspaniały dwudniowy festyn. Wszyscy uczestnicy tego festynu długo będą pamiętać dwa
upalne lipcowe dni, w których obchodzono
700-lecie Kadłuba. Zabawa się skończyła, goście wyjechali i nastąpiły szare, mozolne dni
pełne pracy.
W 1994 r. wieś została stelefonizowana.
W tym samym roku wybudowano w Kadłubie studnię o głębokości 54 m, ujmującą
wodę z warstw czwartorzędowych. Wydajność
eksploatacyjna studni wynosi 1464,60 m³/d,
Pomnik upamiętniający 700 lat
istnienia miejscowości
pobór wody 43,00 m³/d. Woda zawiera nieco
podwyższone ilości żelaza i poddawana jest odżelazianiu, a następnie pompami podawana
jest do sieci wodociągowej. Wodociąg z Kadłuba zaopatruje obecnie w wodę następujące wsie:
Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Rzędów, Ligotę Turawską, Bierdzany. Budowę wodociągu w Kadłubie rozpoczęto w 1996 r., w tym samym roku wykonano 7900 mb. sieci tranzytowo-rozdzielczej i 40 przyłączy domowych. Dwa lata później, 20 października 1998 r.,
oddano do użytku Stację Uzdatniania Wody w Kadłubie o wydajności 45,6 m³ na godzinę,
koszt budowy 770 tys. zł.
8.02.1997 r. pierwsze wodzenie niedźwiedzia w powojennej historii wsi.
13.12.1999 r. specjalnie powołana komisja przeprowadziła kontrolę we wszystkich placówkach edukacyjnych na terenie gminy Turawa. Na posiedzeniu zarządu w dn. 6.01.2000 r. wójt
Walter Świerc przedstawił projekt planowanej reformy oświatowej. Według jego propozycji
w Kadłubie Turawskim miała powstać zbiorcza szkoła dla Ligoty Turawskiej, Rzędowa i Zakrzowa
Turawskiego. W tajnym głosowaniu w czasie sesji w dn. 31.01.2000 r. radni jednym głosem
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opowiedzieli się za lokalizacją Zbiorczej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Turawskim i utworzeniu szkół filialnych kl. I–III w Ligocie Turawskiej i Zakrzowie Turawskim. W tym okresie
mieszkańcy Ligoty Turawskiej rozpoczęli walkę o swoją szkołę. Jednakże, co jest bardzo dziwne, radni przeprowadzili w dn. 18.02.2000 r. powtórne głosowanie dotyczące lokalizacji zbiorczej szkoły we wsiach „za lasami”. Przed tą sesją na radnych był wywierany nacisk ze strony
ówczesnych władz gminy, jak mają głosować. Władze gminy bały się wyniku głosowania, dlatego przeprowadzono glosowanie jawne. Radni stosunkiem głosów 9 do 8 zdecydowali o likwidacji
placówki w Kadłubie Turawskim i utworzeniu zbiorczej szkoły w Ligocie Turawskiej41. Co
jest najdziwniejsze, ówczesny przewodniczący rady gminy już przed głosowaniem miał
przygotowaną zgodę kuratora opolskiego na likwidację placówki w Kadłubie Turawskim.
Zastanawiające jest, skąd wiedział, jaki będzie wynik głosowania. Nie wiem również jakie były
przyczyny powtórnego głosowania w dn. 18.02.2000 r., jeżeli takie głosowanie przeprowadzono już 31.01.2000 r. Mieszkańcy Kadłuba Turawskiego nie pogodzili się z w ich opinii
niesłuszną decyzją dotyczącą likwidacji placówki kadłubskiej i wystosowali w tej sprawie
list do wojewody opolskiego Adama Pęzioła, prosząc o uchylenie niesłusznej uchwały. Gdy
to nie pomogło, zaskarżyli decyzję radnych do sądu administracyjnego. Szkoła w Kadłubie
Turawskim przestała istnieć, tylko jeszcze przez trzy lata funkcjonowała jako filia ligockiej
szkoły z kl. I–III. Na decyzję odwoławczą musiano czekać prawie dwa lata. Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu w dn. 23.10.2002 r. w sprawie skargi Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Kadłubie Turawskim na Uchwałę Rady Gminy w Turawie z dn. 18.02.2000
r. likwidującą szkołę w Kadłubie Turawskim stwierdził, że szkoła w Kadłubie Turawskim
była zlikwidowana niezgodnie z prawem. Słusznie napisał Henryk Ostrowski w Fali42, że
Kadłub wygrał bitwę, lecz przegrał wojnę, gdyż nie udało się już odwrócić istniejącego stanu
placówek oświatowych na terenie Gminy Turawa. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie
Turawskim ostatecznie przestała istnieć. Rodzice jednak chcieli mieć swoją szkołę na terenie
miejscowości i założyli stowarzyszenie, które powołało szkołę z klasami I–III. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim musiała przestać istnieć, gdyż nie walczy się z Bogiem.
Przed sławetnym głosowaniem w sprawie likwidacji szkół w dn. 18.02.2000 r. ówczesny ksiądz
wikary modlił się w ligockim kościele parafialnym, by radni utworzyli zbiorczą szkołę w Ligocie Turawskiej. Ówczesna dyrektor szkoły podstawowej w Kadłubie Turawskim, pani Krystyna Borkowska, podjęła wespół z mieszkańcami decyzję o utworzeniu stowarzyszeniowej
szkoły podstawowej. Utworzono komitet organizacyjny i szkoła została założona w 2003 r.
Dzięki pani Borkowskiej, do tej pory funkcjonuje w Kadłubie szkoła realizująca naukę w klasach
1–3. Uczniowie mają w szkole zapewnioną troskliwą opiekę przez grono wybitnych nauczycieli. Mieszkańcy Kadłuba pokazali, że potrafią się zjednoczyć w słusznej sprawie.
Mieszkańcy Kadłuba lubią się bawić, czego dowodem są festyny wiejskie zorganizowane
przez sołtysa Ernesta Grzesika, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców. Wszystko rozpoczęło się od festynu, który odbył się 29–30 lipca 1995 r. z okazji 700-lecia istnienia Kadłuba Turawskiego. W sobotę o godzinie 13.00 odbyło się oficjalne powitanie gości. Następnie
był bardzo ciekawy program artystyczny: koncert orkiestry polsko-niemieckiej, aukcja prac
41
42

J. Janus, Szkolny węzeł gordyjski. [w:] Nowa Trybuna Opolska, 29.02.2000.
H. Ostrowski, Amnezja pani radnej, [w:] „Fala” 4/2005, s. 9.
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dla dzieci, gry i zawody sportowe, pokazy
sztucznych ogni, zabawa dla dzieci, wieczorem zabawa dla dorosłych. W niedzielę 30 lipca
uroczystości rozpoczęto o godz. 10.00 mszą
świętą. O godz. 12.00 wystąpiły zespoły regionalne i dziecięce. Następnie od godziny
15.00 na boisku odbył się mecz. Po godzinie
17.00 w namiocie był ciekawy program artystyczny. Wieczorem była zabawa taneczna.
Występ zespołu z Kadłuba Turawskiego
(„Fala” 2/2001)
W latach następnych były kolejne festyny:
- 3–4 sierpnia 1996 r. – 85-lecie istnienia Straży Pożarnej;
- 23–24 sierpnia 1997 r. – Heimattreffen;
- 1–2 sierpnia 1998 r. – 60 lat Jezior Turawskich;
- 31.07–01.08.1999 r. – V Biesiada Śląska;
- 29–30 lipca 2000 r. – Kadłubiada 2000;
- 28–29 lipca 2001 r. – Kadłubiada po raz siódmy.
W 2002 r. nie odbył się tradycyjny festyn w Kadłubie, przeżyliśmy jednak bardzo wzniosłe
wydarzenie: wywodzący się z Kadłuba ojciec franciszkanin Antoni Bonifacy Reimann został biskupem misyjnym w dalekiej Boliwii,
4 i 5 maja przeżyliśmy wielkie wydarzenie
historyczne, jego prymicje biskupie. Główne nabożeństwo odbyło się w kościele parafialnym w Ligocie Turawskiej, w Kadłubie
zaś stanął na boisku namiot na przeszło tysiąc osób. W ciągu dwóch dni raczyliśmy się
pięknymi widowiskami artystycznymi, wierszami, piosenkami. Po wsi unosił się donośny głos Hej, viva Antonio, śpiewali wszyscy
Otwarcie Ekspozytury Banku
w Kadłubie Turawskim („Fala” 3/2007)
uczestnicy tego historycznego wydarzenia.
W czerwcu 2005 r. wykonano nowy dojazd na kadłubskim cmentarzu. Pan Andrzej Staś
ułożył kostkę brukową.
W 2006 r. wyremontowano salę OSP w Kadłubie Turawskim z funduszy Mniejszości Niemieckiej, która na ten cel przeznaczyła 50 tys. zł. Uroczyste otwarcie nastąpiło 19 lutego.
Bank Spółdzielczy w Łubnianach w dn. 22.05.2007 r. otworzył Ekspozyturę Banku w Kadłubie
Turawskim przy ulicy Głównej 20 w pawilonie handlowym GS Turawa. Placówkę otwarto
głównie z myślą o klientach tej miejscowości oraz pobliskich wsi: Zakrzowa, Ligoty i Bierdzan.
W uroczystości otwarcia uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej Banku z Przewodniczącym Panem Józefem Gerstenberger, członkowie Zarządu Banku z Prezesem Stanisławem
Dembowskim oraz pracownicy. Uroczystość otwarcia zaszczycił swoją obecnością wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa. Poświęcenia obiektu dokonał ks. proboszcz Jerzy Obst43.
43
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22.02.2009 r. miejscowi strażacy zorganizowali dla wszystkich mieszkańców, a szczególnie dla dzieci, kulig. Dwa traktory ciągnęły
długi sznur sań. Zatrzymano się na polanie
leśnej, gdzie wcześniej było przygotowane
ognisko. Przy płomieniach ogniska uczestnicy
kuligu mogli ogrzać i upiec kiełbaski, których
sponsorem była OSP w Kadłubie Turawskim.
W dniach 29–30 sierpnia 2009 r. Kadłub
Urlop bp. Antoniego Reimanna w rodzinnej
miejscowości
Turawski był organizatorem Dożynek Gminnych i Przeglądu Zespołów Amatorskich z Gminy Turawa. Ta dwudniowa impreza była bardzo udana, gdyż dopisała również pogoda. Było to autentyczne święto całej gminy. Przepięknie ustrojona wioska wprawiała w podziw wszystkich gości. W ciągu dwudniowej imprezy
był bogaty program artystyczny. O bezpieczeństwo przeciwpożarowe i porządek zadbali strażacy miejscowej jednostki OSP. Wzorem lat poprzednich, w pierwszym dniu dożynek, w sobotę
odbył się, Przegląd Zespołów Artystycznych z Gminy Turawa. Wystąpiła także zaproszona
orkiestra z Francji „La Lyre”, odbyła się degustacja produktów spożywczych przywiezionych
przez tę orkiestrę. Po występie francuskiej orkiestry zaprezentowały się na przeglądzie dożynkowym orkiestry i zespoły działające na terenie Gminy Turawa. Główny dzień dożynek
był w niedzielę, rozpoczął się uroczystą mszą św. w kadłubskim kościele. Po mszy zaproszono
wszystkich gości na wspólną grochówkę. O godz.13.00 uformował się barwny korowód i piętnaście minut później na czele orkiestry dętej przemaszerował przez wieś. Ważnym punktem
programu było wręczenie przez Wójta gminy statuetek i dyplomów osobom wyróżnionym
za działalność na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Po części oficjalnej występ rozpoczęła orkiestra „La Lyre”. Po niej wspaniale zaprezentowali się mieszkańcy Kadłuba Turawskiego:
dzieci z miejscowej szkoły, jak również dorośli.
W półtoragodzinnym programie zabawiał
gości dożynkowych Grzegorz Stasiak z TVN
-u. Wieczorem zaś zaczęła się zabawa, aż do
godzin porannych, a przygrywał zespół „Tornado”. Dożynki gminne w Kadłubie Turawswkim były wyjątkowo udane, dopisała pogoda
i przybyło dużo gości.
Grzegorz Stasiak z TVN-u
Od początku stycznia 2010 r. w pomieszczeniu po byłej sali gimnastycznej, obecnie obiekt prywatny, otwarto punkt apteczny.
W 2010 r. miejscowa straż obchodziła 100-lecie istnienia. Z tej okazji strażacy w dniach
26–27 lipca zorganizowali wspaniały dwudniowy festyn. Najaktywniejszymi organizatorami
tego festynu byli prezes OSP Damian Salawa i naczelnik – Joachim Siwoń.
Na miejscowym boisku rozłożono duży namiot. Sobotnie obchody rozpoczęto w godzinach popołudniowych zawodami strażackimi – Pierwsze Kadłubskie Zawody Pożarnicze
o Puchar Naczelnika OSP. Wszystkie jednostki biorące udział w zawodach wykazały się pro213

fesjonalnym przygotowaniem. Następnie odbyły się pokazy strażackie, w których zaprezentowano wydobywanie poszkodowanego w czasie wypadku samochodowego, pierwszą pomoc
oraz gaszenie pożaru. Po tych pokazach, w namiocie na estradzie wystąpiły mażoretki z Ozimka,
które zaprezentowały ciekawe układy taneczno-marszowe. Kolejnym punktem bogatego programu artystycznego był występ zespołu Anton aus Tirol z Kuniowa. Wieczorem była zabawa
taneczna, w czasie której przygrywał zespół Tornado.
W niedzielę festyn rozpoczął się o godz. 11.30, uroczystą mszą św. w namiocie w intencji strażaków, która była celebrowana przez trzech znakomitych kapłanów; bp. Antoniego
Reimanna, kapelana Strażaków Województwa Opolskiego ks. prof. dr. hab. Józefa Urbana
i ligockiego proboszcza ks. Sławomira Pawińskiego. Po mszy św. wszyscy uczestnicy festynu
mogli raczyć się wojskową grochówką ugotowaną w kuchni polowej.

Przemarsz kadłubskich strażaków w czasie festynu. (zdjęcie Foto Emil)

Jednostka w Kadłubie została doceniona – uhonorowano ją Złotym Medalem Za Zasługi
Dla Pożarnictwa, w czasie ceremonii udekorowano tym medalem kadłubski sztandar OSP.
W czasie kadłubskiego festynu gościły straże z powiatu opolskiego (wszystkie jednostki Gminy Turawa) i sąsiednich gmin, oraz z powiatu oleskiego (Zębowice, Radawie, Kadłub Wolny,
Szemrowice) i strażacy z zaprzyjaźnionego Saalfelder Höhe z Niemiec. Wszystkie zaproszone jednostki straży zostały obdarowane okolicznościowymi upominkami. Festyn był bardzo
udany, gdyż dopisała pogoda i co najważniejsze, tłumy ludzi chcących się odprężyć i bawić
w czasie świetnie zorganizowanej imprezy. Profesjonalną konferansjerkę w czasie zawodów i festynu prowadził pan Andrzej Byra.
Jesienią 2010 r. rozpoczęto asfaltowanie drogi do gruntów rolnych w kierunku miejscowej leśniczówki. Warstwę dywanika asfaltowego położono 10.10.2010 r. w czasie kadłubskiej
sumy odpustowej. W ramach inwestycji wykonano 830 m drogi o szerokości 3 metrów
wraz z dwoma mijankami i 12 wjazdami na działki rolne. Uroczyste otwarcie odcinka drogi
nastąpiło 9 listopada. W uroczystości wzięli udział: wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa,
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mieszkańcy Kadłuba Turawskiego, a inwestycję poświecił ks. proboszcz Sławomir
Pawiński. Koszt budowy drogi wyniósł ponad 260 tys. zł.
Jedną z najpiękniejszych wsi w Gminie Turawa jest Kadłub Turawski. Nie jest
to efektem przypadku, tylko pracowitości
mieszkańców, którzy dbają o swoje domostwa, a także sołtysa Ernesta Grzesika, który od 1991 r. pełni tę zaszczytną funkcję.
Otwarcie drogi w Kadłubie Turawskim
Mieszkańcy wsi chcą, żeby ich wieś była
jeszcze piękniejsza, dlatego podjęto zaszczytną inicjatywę – zagospodarować pusty plac obok
miejscowego pawilonu handlowego. Postanowiono upiększyć wieś i zbudować skwerek, który miał stać się wizytówką wsi. W ciągu ponad trzech tygodni 5–29.05.2012 r. trwały prace
przy budowie skweru. Udział wzięło dwudziestu ośmiu mieszkańców, którzy przepracowali
społecznie łącznie 360 godzin. Jednakże pracy trzeba było wykonać wiele, najpierw zebrano
wierzchnią warstwę podłoża. Następnie nałożono wiele ton ziemi, torfu, ułożono włókninę, na którą nasypano żwir. Zasadzono
145 drzewek i krzewów ozdobnych. Wzdłuż
skwerku wykonano nowy chodnik z kostki
brukowej.
Obecnie kończy się bardzo ważna inwestycja na terenie Kadłuba Turawskiego – kanalizowanie miejscowości. Jeszcze w 2012 r.
wszystkie domy zostaną podłączone do sieci
Mieszkańcy, którzy wykonali najwięcej prac
kanalizacyjnej.
przy budowie nowego skweru
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Obecnie w Kadłubie mieszka 497 mieszkańców (nie mylić z zameldowanymi) i są to w większości ludzie starsi. Każdy, kto przejeżdża przez
naszą miejscowość, widzi ładne domy i obejścia. Wszystkie drogi są wyasfaltowane. Życie
mieszkańców płynie spokojnie, wszyscy się znają. Bardzo chętnie posługują się mową śląską.
Chociaż we wsi nie brakuje również problemów. Coraz więcej jest pogrzebów, coraz mniej
ślubów i chrztów. Jaka będzie przyszłość Kadłuba? Nie wiadomo.

4.2 Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim
Pierwsza szkoła w Kadłubie Turawskim powstała w 1865 r. – informację tej treści zawarto
w kotorskiej kronice parafialnej. Napisano w niej również, że ta nowo otwarta szkoła była pod
patronatem turawskiego „grafa”, który sam musiał zatrudnić nauczyciela w kadłubskiej placówce. W kronice tej napisano także, że w czasie otwarcia szkoły turawska hrabina przekazała
przybory szkolne najpilniejszym uczennicom44.
W opracowaniach niemieckich z początku XX w. napisano, że szkoła w Kadłubie Turawskim została zbudowana w 1866 r. jako mały parterowy budynek. W 1886 r. obiekt ten został
44

Kotorska kronika parafialna.
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rozbudowany. Dobudowano wtedy pięt ro
z mieszkani ami nauczycielsk imi.
W 1900 r. do kadłubskiej szkoły uczęszczało 131 uczniów, którzy uczyli się w trzech
pomieszczeniach klasowych. Patronat nad
szkołą sprawował dalej „graf ” von Garnier
z Turawy.
Nauczyciele w szkole w Kadłubie Turawskim w 1900 r.:
Budynek szkoły w Kadłubie Turawskim
- Thomas Kruppa – ukończył seminarium nauczycielskie w Oleśnie w 1887
r. – otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 120 marek, zasiłku
mieszkaniowego – 250 marek,
- Richard Käser – ukończył seminarium nauczycielskie we Wrocławiu w 1896 r. – otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 30 marek.
Lokalnym inspektorem szkolnym dla szkoły w Kadłubie Turawskim był powiatowy inspektor szkolny45.
W kolejnym spisie katolickich szkół przeprowadzonym w 1911 r. napisano, że do szkoły
w Kadłubie Turawskim uczęszczało 181 uczniów, którzy uczyli się w trzech oddziałach klasowych. Tygodniowa liczba godzin nauczania w szkole wynosiła: 28, 22, 14.
Kierownikiem kadłubskiej szkoły był wtedy Wilhelm Pietrzik (ur. 12.12.1876 r. ), pracował
w Kadłubie Turawskim od 7.05.1905 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Rosenberg
(Olesno) w 1897 r., zajmował pięciopokojowe mieszkanie służbowe o pow. 93 m². Drugim nauczycielem był Theodor Weidlich (ur.12.06.1886 r.), pracował w Kadłubie Turawskim od 1.08.1906 r.,
ukończył seminarium nauczycielskie w Frankenstein (Ząbkowice Śląskie) w 1906 r. Szkoła w Kadłubie Turawskim posiadała wtedy ogródek szkolny o pow. 10 ar i działkę 2,2 ha. W publikacji
tej najprawdopodobniej mylnie podano datę powstania kadłubskiej szkoły – 1864, a powinien
być rok 1865, być może chodzi o datę rozpoczęcia budowy tej placówki. Podano w tej książce
mylnie, że budynek szkolny w Kadłubie Turawskim był położony w pobliżu lasu. Nie jest to
prawdą, gdyż zawsze znajdował się w środku wsi. Kadłubska szkoła płaciła w 1911 r. podatek
w wysokości 400 marek, jednak nie uiszczała podatku kościelnego46.

Informacja dotycząca szkoły w Kadłubie Turawskim, zawarta w Schematismusie … z 1911 r.
45
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Schematismus der katholischen Volksschulen der Provinz Schlesien : mit zwei Anhängen : im Auftrage des Vereins katholischer
Lehrer Schlesiens, wydawca F. Keller, 1900 r. s. 209.
H. Cyrus, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg. Bez. Oppeln, Breslau, 1911, s. 242.
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Kolejna rozbudowa obiektu szkolnego w Kadłubie Turawskim była przeprowadzona w latach
1911–1912.
W 1925 r. przeprowadzono na terenie Śląska spis szkół, którego wyniki ukazały się w dwóch
publikacjach, przedstawiam ich najważniejsze fragmenty:
Kadlub-Turawa – katolicka szkoła.
Uczniów 173 (1 ewangelik) w szkole 3 klasy.
Nauczyciele:
- Wilhelm Pietrzik – (ur. 12.12.1876 r.) kierownik szkoły (Hauptlehrer), w szkole w Kadłubie od 7.05.1905 r.
- Karl Schneider (ur. 17.03.1891 r.) w szkole w Kadłubie od 1.05.1912 r.
- Alfons Dziendzielski (ur. 5.10.1895 r.) w szkole w Kadłubie od 1.11.1924 r.
Mieszkania nauczycieli: pięciopokojowe, ogrzewane. Kierownik szkoły Pietrzik posiadał
mieszkanie o pow. 94,71 m² i wartości 200 marek, Dziendzielski – dwa ogrzewane pokoje
o pow. 44,64 m² i wartości 89 marek.
Szkoła została zbudowana w 1866 r., zaś mieszkania nauczycielskie w 1886 r.
„Hauptlehrer” Pietrzik posiadał na uposażeniu 6-arowy ogród z 40 drzewami owocowymi
i 1,75 ha pola o wartości 49 marek.
Kontrolę nad szkołą sprawował ośmioosobowy zarząd, któremu przewodniczył „graf”
von Garnier z Turawy. Miejscowi katolicy mieli zapewnioną opiekę duszpasterską przez kapłana z Ligoty Turawskiej, zaś ewangelicy należeli do kościoła w Ozimku47.
W drugiej publikacji napisano, że do szkoły w Kadłubie w 1925 r. uczęszczało 179 uczniów,
nauka odbywała się w trzech pomieszczeniach klasowych.
– Wilhelm Pietrzik – Hauptlehrer, ukończył seminarium nauczycielskie w Oleśnie w 1897 r.
– Karl Schneider – ukończył seminarium nauczycielskie w Oleśnie w 1901r.
– Alfons Dziendzielski – ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau (Prószków) w 1920 r.
Mieszkania nauczycieli: Pietrzik – 87 m² wartości 200 marek.
Szkoła posiadała ogródek o pow. 3 ar i 1,5 ha działkę nauczycielską przynoszącą dochód
40 marek48.
W 1928 r. w czasie remontu nadano kadłubskiej szkole obecny wygląd.
W okresie międzywojennym w szkole obowiązywał ośmioletni cykl nauczania. Uczniowie
zajmowali trzy pomieszczenia lekcyjne i uczyli się systemem klas łączonych, a liczba dzieci
wahała się w granicach 140–150 dzieci. W szkole znajdowały się trzy mieszkania nauczycielskie. Najstarszym znanym kierownikiem kadłubskiej szkoły był Wilhelm Pietrzik, gdyż pełnił
tę funkcję jeszcze przed pierwszą wojną światową od 1905 aż do 1934 r., kiedy przeszedł na
zasłużoną emeryturę. Po nim przez rok pełniła obowiązki kierownika szkoły Klara Scholiach,
a od 1936 r. placówkę przejął Otto Wilczek, który kierował kadłubską szkołą do 1945 r. Był
żonaty i miał pięcioro dzieci: Manfreda, Reinera, Theo, Inge, Renate. Zajmował mieszkanie w budynku szkolnym na pierwszym piętrze. W kadłubskiej szkole do końca wojny pra47
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cowała Klara Scholiach, panna, zajmowała
mieszkanie na najwyższej kondygnacji budynku, w opinii mieszkańców była elegancką kobietą. Bardzo rygorystyczny nauczyciel
Piwowarsky zajmował mieszkanie na parterze. Miał czwórkę dzieci: Edgara, Hannelorę,
Elisabeth oraz Giselę49. Nauczycielka Stulcyk,
która mieszkała u pp. Świtała obok szkoły,
przygotowywała młode dziewczyny do roli
Budynek szkoły w Kadłubie Turawskim
żon i matek. Uczyła szycia, gotowania w czapo rozbudowie w 1928 r.
sie zajęć popołudniowych, które odbywały
się w domu państwa Kuboń, obecni właściciele posesji pp. Grysczyk. Pod koniec II wojny
światowej krótko w szkole w Kadłubie Turawskim pracowali: nauczyciel Walowsky i nauczycielka Rienge z Bawarii.
W ligockich księgach metrykalnych napisano, że w 1934 r. zmarł w Kadłubie Turawskim
w wieku 71 lat Roman Klimas, „Hauptlehrer” – kierownik szkoły. Obecni mieszkańcy nie
pamiętają, czy Roman Klimas pracował w szkole w Kadłubie Turawskim, czy tylko spędził
jesień życia w tej miejscowości. Sprawdziłem w parafialnych księgach metrykalnych – Roman
Klimas nie urodził się na terenie parafii Ligota Turawska.
Przed wkroczeniem w styczniu 1945 r. armii radzieckiej naukę w szkole w Kadłubie Turawskim przerwano. Wszyscy nauczyciele opuścili bezpowrotnie Kadłub Turawski. Kadłubski obiekt szkolny szczęśliwie ocalał, lecz Rosjanie go zdewastowali, jak również zniszczyli
wyposażenie szkoły.
Naukę w powojennej rzeczywistości rozpoczęto 10.10.1945 r. Rozpoczął się wtedy nowy
rok szkolny 1945/46. Nowe władze oświatowe zatrudniły w szkole w Kadłubie Turawskim
Anielę Lubecką na stanowisku kierownika szkoły, starszą osobę nazywaną przez uczniów
„chapeć” (but), gdyż nosiła koślawe obuwie, oraz Helenę Zieleniewską, która w 1946 r. opuściła Kadłub Turawski. Wtedy objął po niej posadę nauczyciela Władysław Dec, który zajął
mieszkanie nauczycielskie na parterze budynku. Pierwsi uczniowie w okresie powojennym to
dzieci z rocznika 1932, które podjęły naukę w klasie IV i na niej zakończyły edukację.
W nowym roku szkolnym 1946/1947 rocznik 1933 – 14 uczniów i 1934 – 16 pobierał naukę w klasie IV. Następne roczniki: 1935 – 22 uczniów i 1936 –17 uczniów w kl. II i III, rocznik
1937 – 19 uczniów i 1938 – 11 uczniów – kl. I i II, rocznik 1939 – 13 uczniów w kl. I. Następne
roczniki już normalnym trybem realizowały obowiązek szkolny50. 18.06.1948 r. odbył się
w Kadłubie Turawskim festyn nazwany „Dniem śpiewu i sportu”. Wystąpił m.in. chór szkolny
z Zakrzowa Turawskiego51 Aniela Lubecka opuściła z Kadłub Turawski w 1949 r., a kierownictwo szkoły objął przybyły z Jędrzejowa Henryk Ciosk. W 1950 r. pracę w kadłubskiej szkole
zakończył Władysław Dec. Zastąpił go Reinhold Kuboń. 1.05.1952 r. nastąpiła kolejna zmiana w gronie nauczycielskim szkoły w Kadłubie Turawskim: Reinhold Kuboń odszedł do
49
50
51

Zofia Oremek wywiad.
K. Borkowska, Szkoła w Kadłubie Turawskim, [w:] „Fala” 1/1993, s. 4 i 5.
Kronika Szkoły Podstawowej w Zakrzowie Turawskim.
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Uczniowie z rocznika 1935–36 otaczają ulubionego nauczyciela Władysława Deca (zdjęcie udostępniła Maria Farys)

pracy w szkole Zakrzowie Turawskiego, a zastąpił go Jan Kandora52. W tym okresie pracował
również w kadłubskiej placówce Rudolf Joszko.
Pierwszą zachowaną kronikę Szkoły Podstawowej w Kadłubie Turawskim z 1957 r.
rozpoczęto pisać od słów:
Co roku witamy ją radośnie
Co roku żegnamy ją na dwa miesiące.
Tu przeżywamy wiele radosnych chwil,
Tu się bawimy i uczymy żyć!
W kronice tej przedstawiono wiele cennych informacji z życia Szkoły Podstawowej
w Kadłubie Turawskim, które pokazują nie
Akcja zalesiania (kronika szkoły)
tylko funkcjonowanie placówki szkolnej, ale
także – czym poza nauką zajmowała się młodzież szkolna w okresie powojennym. Niestety,
była regularnie prowadzona tylko do 1969 r., a ostatni wpis wykonano w 1973 r. W okresie
powojennym co roku uczniowie brali także udział w akcji zalesiania. Leśniczy Drozd nie
szczędził uczniom pochwał za ich pracę i mówił im: Bądźcie zawsze takimi. W 1957 r. uczniowie ze szkoły z Kadłuba Turawskiego pracowali jak prawdziwi rolnicy: orali ziemię, siali
kukurydzę i sadzili ziemniaki, gdyż brali udział w ogólnopolskim konkursie, którego nazwy nie podano w kronice. Uczniowie uprawiali działkę rolną, która znajdowała się w lesie.
Chociaż nieraz młodzież szkolna narzekała, że praca była zbyt ciężka, to gdy nie chciało im
się pracować – myśleli o konkursie, nagrodach, wyjeździe do Warszawy, to mobilizowało ich
to do dalszej pracy. W końcu po długich oczekiwaniach ukazały się wyniki konkursu,
52
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szkoła w Kadłubie Turawskim zajęła I miejsce w województwie, ósme w skali krajowej.
Uczniowie klas III–VII w nagrodę pojechali
na wycieczkę do Pokrzywnej. Wyjechano
wcześnie rano, by dojechać w południe. Podróż urozmaicono śpiewem przy akompaniamencie harmonisty z Rzędowa. W czasie
wycieczki uczniowie najlepiej czuli się w wodzie, kąpiąc się w rzece, wieczorem pojechali
Praca uczniów na poletku (kronika szkoły)
na nocleg do Jarnołtówka. Następnego dnia
wycieczkowicze zdobyli Kopę Biskupią.
Rok szkolny 1960/1961 rozpoczęto 1 września. Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole
otrzymali „tyty” – rogi wypełnione słodyczami. W kadłubskiej szkole zaszły zmiany w zatrudnieniu grona pedagogicznego.
Kierownik szkoły Henryk Ciosk przeniósł
się do Zawady Książęcej, a jego miejsce zajął Rudolf Gryga. Naukę w siedmioklasowej
szkole realizowało 62 uczniów, których
uczyło 2 nauczycieli. Przybyła wtedy Krystyna Krzanowska, która wyszła za mąż za p.
Uczniowie przy autobusie przed wyjazdem
Wronę. Następnie pracę po niej objęła pani
(kronika szkoły)
Szot53. Od 1 października w szkole istniały
kółka zainteresowań: sportowe, fotograficzne, haftu. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się zajęcia kółka fotograficznego,
które prowadził kierownik szkoły Rudolf
Gryga. Zakupiono na potrzeby szkoły aparat fotograficzny, powiększalnik. Uczniowie
mieli możliwość poznania techniki wywołania filmów, wykonania zdjęć, techniki ich
powiększania. Na kółku sportowym, również
prowadzonym przez Rudolfa Grygę, ucznioUczniowie w Pokrzywnej (kronika szkoły)
wie poznali nowe gry zespołowe, np. palant,
szczypiorniak 7-osobowy. Zimą młodzież szkolna brała udział w akcji „Każde dziecko przyjacielem zwierząt”, dlatego też już jesienią, jak co roku, zbierano kasztany i żołędzie, a ptakom
zbudowano karmniki. Zimową porą uczniowie wraz z nauczycielem kilkakrotnie wyjeżdżali
furmanką zaopatrywać paśniki w karmę. Na początku stycznia zorganizowano choinkę noworoczną. Staraniem komitetu rodzicielskiego każde dziecko otrzymało od „Dziadka Mroza”
torebkę ze słodyczami. Bawiono się wtedy przy dźwiękach adaptera, śpiewano, tańczono,
53
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a zabawa trwała do późnego wieczora. Bardzo uroczyście obchodzono w szkole w Kadłubie
Turawskim Międzynarodowy Dzień Dziecka, na zakup zabawek i nagród rzeczowych przeznaczono 700 zł. Po południu chłopców i dziewczęta podzielono na grupy, które brały udział
w różnych konkurencjach sportowych. Trzy pierwsze miejsca w każdej dyscyplinie sportowej
były nagrodzone. Na początku czerwca na terenie kadłubskiego boiska zostało zorganizowane wielkie święto sportowe, w którym brała udział młodzież z Ligoty Turawskiej, Kadłuba
Turawskiego, Zakrzowa Turawskiego. Rozegrano pomiędzy tymi szkołami gry zespołowe:
palanta, szczypiorniaka, piłkę nożną, dwa ognie. Oprócz tego z każdego rocznika po jednym
uczestniku z każdej szkoły brało udział w czterech konkurencjach lekkoatletycznych: skok
w dal, skok w wzwyż, bieg na 60 m i rzut na odległość. Bezapelacyjnie pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja Kadłuba Turawskiego, która zdobyła 125 pkt, II miejsce zajęła Ligota
Turawska – 107 pkt. Na wyróżnienie zasłużyli:
- dziewczynki – Maria Świtala54, Krystyna Kansy
- chłopcy – Piotr Panitz, Jerzy Czyrnia, Jerzy Maurer, Marcin Niedziela, Antoni Reimann.
10 czerwca 1961 r. w nagrodę najlepsi uczniowie ze szkoły z Kadłuba Turawskiego bezpłatnie mogli uczestniczyć w wycieczce autokarowej: Opole, Nysa, Otmuchów, Kłodzko, Kudowa
Zdrój. Mieli możliwość zapoznania się z zabytkami Śląska oraz pięknymi krajobrazami Sudetów. Rok szkolny zakończono 25 czerwca. Uczniowie w większości osiągnęli dobre wyniki,
jednakże czterech musiało powtórzyć klasę. Po przemówieniu kierownika szkoły odbyła się
bogata część artystyczna, na którą złożyły się wiersze, śpiewy, recytacje indywidualne i zespołowe. Przodownicy nauki i pracy społecznej otrzymali nagrody.
W roku szkolnym 1961/1962 pracę w szkole w Kadłubie Turawskim rozpoczęło 4 nauczycieli:

Uczniowie w czasie wycieczki w Sudetach (kronika szkoły)
54
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221

Uczniowie z Kadłuba Turawskiego
w czasie wycieczki (kronika szkoły)

Rudolf Gryga – kierownik szkoły, p. Szot, nowozatrudniony Augustyn Kulik pochodzący
z Bierdzan i emeryt Jerzy Piechoczek z Zakrzowa Turawskiego, który przez 17 godz. tygodniowo uczył klasę I. 3 września odbyły się rejonowe
dożynki w Ligocie Turawskiej. Uczniowie ze
szkoły z Kadłuba Turawskiego ubrani w piękne
stroje krasnoludków z królową śniegu, zdobyli
pierwsze miejsce i w nagrodę od przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie
Turawskiej Ludwika Twardawskiego otrzymali kilkadziesiąt kilogramów cukierków.
Jeszcze jesienią uczniowie zbudowali kar-

Uczniowie kl. I w roku szkolnym 1961/1962 (kronika szkoły)

mniki dla ptaków. Zimą dokarmiali zwierzęta leśne, dla których zbudowano paśniki.
W trakcie dowozu karmy zwierzętom leśnym
urządzono dzieciom kulig. Młodzież szkolna
zbudowała ptakom domki lęgowe. Wiosną
uczniowie ze szkoły z Kadłuba Turawskiego w czasie szkolnej wycieczki odwiedzili
Warszawę. 25 maja odbyły się w Turawie lekKulig urządzony w czasie dokarmiania zwierząt
(kronika szkoły)
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koatletyczne zawody rejonowe dla sześciu szkół. Najlepsze trzecie miejsce indywidualnie w czwórboju lekkoatletycznym zdobyli Hubert Lubojański i Maria Świtala, oraz drużynowo pierwsze
miejsce w sztafecie dziewcząt i drugie w sztafecie chłopców. 1 czerwca zorganizowano
w Kadłubie Turawskim „Święto Sportowe”
z udziałem sąsiednich szkół. Zawodnicy
z Kadłuba Turawskiego zajęli zdecydowanie I
miejsce w konkurencjach drużynowych.
W roku szkolnym 1962/1963 liczba
uczniów w szkole wzrosła do 93, w związku
ze wzrostem stopnia organizacyjnego szkoDrużyna z Kadłuba Turawskiego (kronika szkoły)
ły rozpoczęła pracę nowa nauczycielka Agata Maj –absolwentka Liceum Pedagogicznego w Opolu. W maju młodzież klas starszych
wzięła udział w wycieczce autokarowej do Zakopanego i Krakowa. Wycieczka się udała,
gdyż dopisała pogoda i humory. Dzień Dziecka był wyjątkowo udany, gdyż Komisja Kultury,
Oświaty i Pomocy Społecznej przy GRN w Ligocie Turawskiej wyasygnowała 800 zł na zakup
nagród dla zwycięzców zawodów międzyszkolnych. Zawodnicy zachęceni nagrodami
bili rekordy życiowe. Większość nagrodzonych miejsc zdobyli zawodnicy z Kadłuba
Turawskiego. Wśród dziewcząt zwyciężyła
Urszula Reimann i otrzymała maszynę do
szycia. Za zajęcie II miejsca Maria Moch
otrzymała duży komplet chusteczek. Wśród
chłopców zwyciężył Jerzy Maurer, uzyskując
Grupa na stokach Gubałówki (kronika szkoły)
zdalnie sterowany samochód.

Uczniowie kl. I w roku szkolnym 1963/1964 (kronika szkoły)
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Rok szkolny 1963/1964 rozpoczęła nowa nauczycielka Bogusława Świątek, zastąpiła p. Szot.
W czasie rozegranych 25 września powiatowych zawodów o Puchar Świata Młodych uczennica
kl. VII Urszula Reiman zajęła I miejsce, a Maria Moch czwarte. W październiku Bogusława
Świątek założyła drużynę zuchów. W związku ze zbliżającą się reformą oświaty wprowadzającą szkołę ośmioklasową, zachodziła konieczność wybudowania w czynie społecznym dodatkowej jednej sali lekcyjnej. 24.03.1964 r. powstał komitet remontu szkoły. Po zapoznaniu
się z zadaniami, potrzebami i zamierzeniami kadłubskiej placówki, na zebraniu wiejskim powołano Komitet Przebudowy w składzie: Jan Lubojański – przewodniczący, Paweł Niedziela,
Maksymilian Matysek, Franciszek Kansy, Alfred Świtała, Józef Grysczyk. W tym okresie w szkole
dobrze działała Szkolna Kasa Oszczędności, w kwietniu zajęła I miejsce w powiecie. W czerwcu rok szkolny zakończyło 13 absolwentów, trzech z nich zdało egzamin do szkoły średniej.
Naukę w nowym roku szkolnym 1964/1965 rozpoczęło 104 uczniów. Nauczycielka
Bogusława Świątek została czasowo przeniesiona do szkoły w Ligocie Turawskiej. W październiku w czynie społecznym ganek łączący podwórze z boiskiem został wytyczony w nowym miejscu – wykonano go obok zewnętrznych ustępów. Podwórze gospodarcze zostało
oddzielone od terenów przeznaczonych dla uczniów. Zima 1965 r. była bardzo ostra, urządzono jednak uczniom wycieczki. Staraniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Opolskiego zorganizowany został konkurs dla młodzieży szkolnej pod nazwą „Akcja 100 000”. Szkoła w Kadłubie
Turawskim zgłosiła swój udział, chociaż nie posiadała sali gimnastycznej i potrzebnego sprzętu, np. kozła czy materaca. Utworzone zostały cztery sześcioosobowe drużyny: chłopców starszych i młodszych i dziewczynek w tych samych kategoriach. Każdy zespół miał w programie
8 gier, z których podczas zawodów cztery wylosowano i rozegrano. Obowiązywała punktacja:
2 pkt za wygraną, 1 remis, 0 za przegraną konkurencję w zawodach. O wyniku ogólnym meczów międzyszkolnych decydowała suma punktów zdobytych przez wszystkie cztery zespoły.
Szkoła w Kadłubie Turawskim zdobyła mistrzostwo powiatu pokonując rywali:
Kadłub Turawski – Ozimek 21 : 11
Kadłub Turawski – Chmielowice 17 : 15
Kadłub Turawski – Dobrzeń Wielki 19 : 13.
Z mistrzem miasta Opole, szkołą nr 5, przegrano 11 : 21. 21.03.1965 r. doszło do rewanżu
ze szkołą nr 5. Zawody te były w całości transmitowane przez telewizję. W pierwszej konkurencji „Wybijanie klocków” drużyna dziewczyn młodszych w składzie: Teresa Panitz, Emilia
Sikora, Łucja Zyla, Maria Sladek, Małgorzata Bartyla, Maria Fenger wygrała 2 : 0. W następnej
konkurencji „Tunel” remis. Wynik 3 : 1 dla Kadłuba Turawskiego. Przegrano w „Przeskoku
przez ławkę” – wynik 3 : 3. „Kozłowanie piłki” wygrał zespół z Kadłuba Turawskim – wynik 5
: 3. Następnie rozgrywki rozpoczęli młodsi chłopcy w składzie: Piotr Maurer, Joachim Waloszek, Jan Matysek, Paweł Kansy, Piotr Joszko, Fryderyk Breiler. Dwie gry wygrali, a dwie przegrali
– stan meczu 9 : 7 dla Kadłuba Turawskiego. Następnie rozgrywki rozpoczęły dziewczyny
starsze w składzie: Maria Moch, Rita Maurer, Maria Wodniok, Krystyna Zyboń, Agnieszka
Lubojańska, Teresa Matysek. Zdobywają 5 punktów, tracąc tylko 3. Stan meczu 14 : 10. Do
zwycięstwa potrzeba było tylko 3 punkty. Następnie chłopcy starsi wystąpili w następującym składzie: Paweł Wodniok, Antoni Janczyk, Marcin Niedziela, Hubert Waloszek, Antoni
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Reimann, zdobyli 3 punkty, to wystarczyło do zwycięstwa. Drużyny z Kadłuba Turawskiego
wygrały łącznie 17 : 15.
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej wydziału oświaty w Opolu wyasygnowało pokaźną sumę 20 000 zł na zakup mebli i pomocy naukowych. Zakupiono meble dla klas VI
i VII oraz pomoce do fizyki i chemii. Ponadto dodatkowo szkoła otrzymała telewizor marki
„Stadion”.
31.03.1965 r. oceniono całokształt pracy Komitetu Przebudowy Szkoły w Kadłubie Turawskim. Ogólne wpływy ze strony społeczeństwa wyniosły 14 300 zł, zaś dotacje ze strony
Gromadzkiej Rady Narodowej 9400 zł. Z powyższych sum wybudowano jedną salę lekcyjną,
wyremontowano mieszkanie nauczycielskie oraz zakupiono hydrofor. Największą pracą wykazali się Paweł Niedziela i Maksymilian Matysek. W dalszej kolejności wykonano instalację
wodno – kanalizacyjną w całym obiekcie.
W roku szkolnym 1965/1966 nastąpiła zmiana w kadrze nauczycielskiej, dotychczasowy
kierownik szkoły Rudolf Gryga na własną prośbę został przeniesiony do Kotorza Wielkiego.
Kierownictwo nad kadłubską szkołą przejął Stanisław Janik. W tym okresie w szkole pracowali także: Agata Maj, Bogusława Świątek, Jerzy Piechoczek, Augustyn Kulik. W czasie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 107 uczniów kadłubskiej szkoły powitał nowy kierownik placówki. Na koniec uroczystej akademii uczniowie kl. I otrzymali „tyty”.
Uczniowie klas starszych pojechali rowerami na otwarcie nowo wybudowanej szkoły w Dylakach. 28 września odbył się w szkole poranek w związku z miesiącem odbudowy Warszawy.
Wystąpił wtedy po raz pierwszy chór szkolny, który założył Stanisław Janik. W następnym
miesiącu, 12 października, z okazji Dnia Wojska Polskiego odbył się w szkole uroczysty
apel. 8 listopada zorganizowana została akademia z okazji 48. rocznicy Wielkiej Rewolucji
Październikowej. W tym samym miesiącu założono w szkole koło mandolinistów. Dla uhonorowania 1000-lecia istnienia państwa polskiego w czasie konferencji rady pedagogicznej
został ułożony i zatwierdzony plan imprez i uroczystości okolicznościowych:
- przygotowanie młodzieży do konkursu czytelniczego
- wystawa rysunków związanych z 1000-letnią historią
- wystawa prac kółka fotograficznego
- organizowanie poranków, apeli, ognisk związanych z różnymi rocznicami
- wprowadzenie słuchania „Błękitnej sztafety”55
- zorganizowanie spotkania z przedstawicielami wojska polskiego
- harcerska wiosna czynów
- imprezy sportowe: „Akcja 100 000”, turniej piłki ręcznej, zawody sztafetowe, rajd rowerowy wokół Jeziora Turawskiego
- zgaduj – zgadula – „Co wiesz o 1000-letnich dziejach państwa polskiego.
Wszystkie postanowienia powyższego planu były realizowane w ciągu całego roku szkolnego. W konkursie czytelniczym szczebla powiatowego Fryderyk Breiler, Hubert Waloszek
zdobyli I miejsce i otrzymali cenne bony książkowe po 150 zł, zaś Joachim Waloszek zdobył
V miejsce. Drużyny z Kadłuba Turawskiego w „Akcji 100 000” zajęły II miejsce w powiecie.
30 stycznia odbyła się w miejscowej sali u Breilera choinka noworoczna dla dzieci szkolnych.
55

Cykl propagandowych audycji radiowych, zainicjowany przez Felicję Wągrowską.
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W czasie tej imprezy wystawiono ciekawy program artystyczny, a każdy uczeń otrzymał od
komitetu rodzicielskiego torebkę cukierków. Następnie była zabawa taneczna dla wszystkich
dzieci. Współpraca grona pedagogicznego z komitetem rodzicielskim układała się bardzo
dobrze. 13 lutego rodzice zorganizowali zabawę taneczną, z której dochód przeznaczono na
potrzeby szkoły.
Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca urządzono w szkole poranek. Rozegrano gry i zabawy
sportowe. Z funduszu komitetu rodzicielskiego zakupiono nagrody, ciastka i cukierki dla
wszystkich dzieci. 24 czerwca uroczyście zakończono rok szkolny. Z końcem roku szkolnego
odeszły do innych placówek Agata Maj i Bogusława Świątek.
Rok szkolny 1966/1967 był ważnym etapem reformy systemu kształcenia, gdyż wprowadzono ośmioklasowe nauczanie. Klasa VIII liczyła 27 uczniów, uczęszczała do niej także młodzież z Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego. Łącznie uczniów w szkole było 133. Rok
ten był bardzo ważny, gdyż był ostatnim rokiem obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Od
września pracę w kadłubskiej szkole podjęli Eugeniusz Gala i Witold Kręgiel, a w październiku Zdzisława Kadwal (Kostrzewska). Z okazji święta Ludowego Wojska Polskiego odbyło się
spotkanie z oficerem LWP.
W lipcu 1968 roku zakończono prace związane z założeniem w szkole instalacji wodnokanalizacyjnej. Woda bieżąca została doprowadzona do wszystkich klas i mieszkań nauczycielskich. Z pomocą przy instalowaniu wodociągu pośpieszyli absolwenci kadłubskiej szkoły:
Antoni Reimann, Hubert Waloszek. Jednakże żaden z nauczycieli nie pomógł społecznie
w czasie wykonywanego remontu.
W roku szkolnym 1967/1968 naukę w klasie I rozpoczął najliczniejszy rocznik – 26 uczniów.
W czasie obchodów 50. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej
szkoła w Kadłubie Turawskim została odświętnie udekorowana. Zawieszono na budynku

Uczniowie kl. I w roku szkolnym 1967/1968 (kronika szkoły)
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szkolnym hasło oświetlone kolorowymi żaróweczkami. Zorganizowana została uroczysta
akademia, w czasie której były obecne wszystkie dzieci. W czasie przeglądu zespołów szkolnych w Turawie 30.03.1968 r. zespół mandolinistów z Kadłuba Turawskiego zajął I miejsce,
zaś kadłubski chór II miejsce.
W roku szkolnym 1968/1969 zmienił się skład rady pedagogicznej. Odszedł na zasłużony
odpoczynek serdecznie i uroczyście żegnany długoletni nauczyciel Jerzy Piechoczek, a Augustyn Kulik przeniósł się do Turawy. W ciągu całego roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Kadlubie Turawskim pracowali: Stanisław Janik – kierownik szkoły, Maria Lechowicz (Bodnaruś), Krystyna Zdyb, Zofia Bodzioch (Grengler), Witold Kręgiel, Zdzisława Kostrzewska.
Nauczyciele zorganizowali akademie z okazji rocznic państwowych i uroczystości szkolnych.
Kadłubski chór szkolny w przeglądzie zespołów szkolnych w Turawie zajął I miejsce. W nagrodę za osiągnięcia szkolne komitet rodzicielski ufundował dwudniową wycieczkę, zwiedzono Oświęcim – obóz koncentracyjny, Kraków – Wawel, Wieliczka – kopalnia soli, Chorzów
– wesołe miasteczko. Rok szkolny został zakończony uroczyście. Wszyscy uczniowie klasy
VIII ukończyli szkołę. Witold Kręgiel zakończył pracę w kadłubskiej szkole.
W roku szkolnym 1969/1970 pracę w Szkole Podstawowej w Kadłubie Turawskim rozpoczęły Irena Kręcichwost i Krystyna Skiba (Panicz) z Ligoty Turawskiej. Przez następne dwa
lata skład grona nie zmienił się.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach.
Rok
1966/1967
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970

I
18
10
26
17
13

II
20
17
11
27
16

III
14
18
17
11
27

IV
18
15
18
17
11

Klasy
V
16
17
15
19
18

Uczniowie kl. I w roku szkolnym 1972/1973
(zdjęcie udostępnił Jerzy Farys)
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VI
12
16
18
14
18

VII
9
11
14
16
15

VIII
27
11
13
15

suma
107
131
130
134
133

Na koniec roku szkolnego 1971/1972 pracę w
kadłubskiej szkole zakończyły Krystyna Skiba i Zofia
Grengler.
Rok szkolny 1972/1973
rozpoczęto w obecności przewodniczącego GRN i przedstawicieli rodziców. W szkolnictwie nastąpiły wielkie
zmiany. Wydana została
Karta Praw i Obowiązków
Nauczycieli. Naukę w szkole
w Kadłubie Turawskim realizowało 130 uczniów, których

Grono pedagogiczne wraz z uczniami kl. V w czasie zabawy świątecznej
luty 1974 r. (zdjęcie udostępniła Krystyna Borkowska)

Zakończenie roku szkolnego 12.06.1974 r.: grono nauczycielskie,
rada rodziców i uczniowie (zdjęcie udostępniła Krystyna Borkowska)

uczyło sześcioro nauczycieli:
Stanisław Janik – kierownik szkoły, Maria Bodnaruś,
Irena Kręcichwost, Zdzisława Kostrzewska, Krystyna
Zdyb, Ewa Jakóbczyk. Naukę
w klasie I rozpoczęło zaledwie 10 uczniów: Jerzy Farys, Klaudiusz Jaguś, Maria
Kensy, Krystyna Kuliberda,
Artur Kupka, Weronika Moj,
Krystian Serwuszok, Lidia
Sojka, Joachim Walosek, Rainer Wodniok. Rok ten był
bogaty w wydarzenia szkolne
i państwowe: 50. rocznica powstania ZSRR, 55. rocznica
rewolucji październikowej,
500. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Chór szkolny
wziął udział w „Jesieni Opolskiej 1972” i bardzo podobał
się wszystkim jego występ. Od
16 października rozpoczęła się
w szkole wizytacja, kontrolowano poziom nauczania poszczególnych przedmiotów.

Rozpoczęcie roku szkolnego w dn. 21.08.1975 r. (zdjęcie udostępniła Krystyna Borkowska)
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W roku szkolnym 1973/1974 nastąpiły wielkie zmiany w zatrudnieniu w Szkole Podstawowej w Kadłubie Turawskim. Grono nauczycielskie stanowiło dziewięcioro nauczycieli: Stanisław
Janik – kierownik szkoły, Maria Bodnaruś, Irena Kręcichwost, Zdzisława Kostrzewska, Krystyna Zdyb, Krystyna Borkowska, Krystyna Kuboń (Panicz) z Kadłuba Turawskiego, Czesława
Pludra, Papadopulos (z pochodzenia był Grekiem), który zakończył pracę na koniec roku szkolnego.
Od 1.09.1974 r. pracę w Szkole Podstawowej w Kadłubie Turawskim rozpoczęło siedmioro
nauczycieli: Stanisław Janik – kierownik szkoły, Maria Bodnaruś, Krystyna Borkowska, Krystyna
Kuboń, Elżbieta Górecka, Zdzisława Kluczyńska, Zdzisława Kostrzewska – matematyczka zakończyła pracę w czerwcu 1975 r.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach.
Rok
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1975/1976
1976/1977

I
16
18
10
13
11
7

II
13
17
18
11
13
11

III
18
14
17
17
11
13

IV
26
19
17
17
17
11

Klasy
V
10
25
17
15
17
17

VI
17
12
26
17
15
18

VII
18
15
9
26
17
13

VIII
15
18
14
9
26
10

suma
133
138
128
125
127
105

W nowym roku szkolnym 1975/1976 pracę rozpoczęła Halina Mikulska. Kolejne zmiany zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Kadłubie Turawskim nastąpiły w roku szkolnym
1977/1978, odeszły panie: Elżbieta Górecka i Halina Mikulska, zastąpiły je Brygida Grzesik
(Kansy) z Ligoty Turawskiej i Lidia Lipok (Jurek) z Kadłuba Turawskiego. W następnym roku
pracowała Alicja Kozłowska, po roku opuściła kadłubską placówkę.
W roku szkolnym 1978/1979 pracę w Szkole Podstawowej w Kadłubie Turawskim rozpoczęła
Renata Sporin z Opola. W listopadzie 1978 r. Stanisław Janik objął stanowisko dyrektora Zespołu Gminnego Szkół w Zębowicach. Obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Kadłubie
Turawskim objęła Krystyna
Borkowska. W następnym
roku szkolnym (1979/1980)
w czasie urlopu macierzyńskiego Brygidy Kansy od października 1979 r. został zatrudniony Janusz Baryłowicz.
Na koniec czerwca 1980 r.
pracę zakończyła Lidia Jurek
– wyjechała do RFN-u.
W
roku
szkolnym
1980/1981 nastąpiły kolejne
zmiany w gronie nauczycielskim. Grono pedagogiczne
Uczniowie kl. V w roku szkolnym 1977/1978
stanowili nauczyciele: Kry(zdjęcie udostępnił Jerzy Farys)
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Kadłubski chór szkolny
(zdjęcie udostępnił Jerzy Farys)

styna Borkowska – dyrektor szkoły, Renata
Sporin, Bogusław Relidziński, Dorota Lukasek. Krystynę Panicz, która poszła na urlop
macierzyński, zastąpiła Krystyna Kokot. Na
koniec roku szkolnego pracę zakończyła
Brygida Kansy.
Lata osiemdziesiąte rozpoczęły się od
stopniowej modernizacji Szkoły Podstawowej w Kadlubie Turawskim. W 1982 r. w miejscu starych pomieszczeń gospodarczych powstały dwa nowe garaże, a na obiekcie szkolnym przełożono dachówkę.

Zakończenie roku szkolnego czerwiec 1979 r.

Grono nauczycielskie, od lewej strony: Irena Sporin,
Lidia Lipok-Jurek, Krystyna Borkowska
i uczniowie kl. VIII – czerwiec 1980 r.

W roku szkolnym 1981/1982 do pracy
powróciła Krystyna Panicz, a na urlop macierzyński poszła Krystyna Kokot. Pracę w kadłubskiej szkole rozpoczął Krzysztof Kurylak,
nauczyciel fizyki, chemii i wychowania fizycznego. Na koniec roku szkolnego pracę
zakończyła Renata Sporin, która wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre
Dame. W nowym roku szkolnym 1982/1983
zastąpił ją Janusz Prajs. Pracę w kadłubskim
oddziale przedszkolnym rozpoczęła Renata
Kuboń z Kadłuba Turawskim. Janusz Prajs
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opuścił kadłubską szkołę w lutym 1984 r.,
zastąpił go tylko na trzy miesiące Czesław
Skulski, w maju został zatrudniony Adam
Ingram.
Kolejne zmiany zatrudnienia w Szkole w Kadłubie Turawskim nastąpiły od
1.09.1984 r., pracę w szkole rozpoczęła
Eryka Pytel (Czaja) – nauczycielka nauczania początkowego, Ireneusza Węgrzyn – nauczycielka matematyki, fizyki, chemii,
Rozpoczęcie roku szkolnego 1980/1981
i Małgorzata Ingram, a od lutego 1985 r.
(zdjęcie udostępniła Krystyna Borkowska)
Grażyna Frychel na miejsce Doroty Lukasek,
która przebywała na urlopie macierzyńskim. W roku szkolnym 1985/1986 w szkole w Kadłubie Turawskim pracowali: Krystyna Borkowska – dyrektor szkoły, Eryka Czaja, Grażyna
Frychel, Renata Kuboń, Krystyna Panicz, Ireneusza Węgrzyn, Bogusław Relidzyński. W następnym roku szkolnym pracę zakończyła Grażyna Frychel, a zatrudniona została Małgorzata
Malinowska. W 1986 r. rozpoczął się kapitalny remont szkoły i mieszkań nauczycieli. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Rozpoczęto budowę kotłowni i szamba. Zbudowano
wewnętrzne sanitariaty, a w całym obiekcie zostało założone centralne ogrzewanie. Zaadaptowano na parterze mieszkanie nauczycielskie na dodatkową izbę lekcyjną i pokój nauczycielski.
Przez następne dwa lata skład grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Kadłubie Turawskim się nie zmienił. W roku szkolnym 1989/1990 zwolniła się z pracy w kadłubskiej
szkole Małgorzata Malinowska, a w następnym roku wyjechała do RFN Renata Kuboń. W styczniu

Rozpoczęcie nauki w szkole 1.09.1982 r. (zdjęcie udostępniła Krystyna Borkowska)
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1991 r. Bogusław Relidzyński objął posadę dyr. szkoły w Osowcu, w kadłubskiej szkole w tym
okresie pracowały nauczycielki: Krystyna Borkowska – dyr. szkoły, Eryka Czaja, Krystyna
Panicz, Ireneusza Węgrzyn, Dorota Lukasek.
Niestety, lata osiemdziesiąte to okres masowych wyjazdów do Niemiec, przez co drastycznie zmalała liczba dzieci w kadłubskiej placówce. Spowodowało to obniżenie stopnia organizacji szkoły, najpierw do 6 oddziałów (oddział przedszkolny, klasy I i VIII oddzielne, pozostałe łączone), następnie do 5 oddziałów tj. 1 oddział przedszkolny plus pozostałe klasy łączone.
W 1988 r. Małgorzata Hys z d. Bartyla sprzedała swoją nieruchomość Kuratorium Oświaty, a sama wyjechała do Niemiec. W wyniku starań miejscowej dyrektorki szkoły Krystyny
Borkowskiej, Szkoła Podstawowa w Kadłubie Turawskim przejęła w 1991 r. ten budynek
mieszkalny. Po remoncie uruchomiono w nim oddział przedszkolny, a w byłej sali tanecznej
urządzono salę gimnastyczną. W roku szkolnym 1992/1993 do pracy w kadłubskiej szkole
powrócił Bogusław Relidzyński.
W następnym roku szkolnym pracę w oddziale przedszkolnym objęła Marzena Kumiec.
Bogusław Relidzyński zwolnił się z pracy w czerwcu 1994 r. i w roku szkolnym 1994/1995
zastąpiła go Genowefa Wojnar. Przez następny rok nie nastąpiły żadne zmiany w gronie
nauczycielskim. Przez pół roku, do lutego 1997 r. w oddziale przedszkolnym pracowała
Klaudia Kaleja, którą następnie zastąpiła Małgorzata Malinowska. Na koniec roku szkolnego
pracę zakończyła Ireneusza Węgrzyn, która wyjechała do Niemiec. W nowym roku szkolnym 1997/1998 zastąpiła ją Małgorzata Matysek z Kadłuba Turawskiego, pracę w kadłubskiej szkole rozpoczął także Arnold Bonk, nauczyciel języka niemieckiego. W 1997 r. przeprowadzono remont sali gimnastycznej. Wzmocniono filarami podpiwniczenie, wyburzano
wewnętrzną przybudówkę i podest. Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania,
zainstalowano cztery dodatkowe punkty świetlne, zamurowano dwa otwory okienne i wstawiono dwa nowe okna. Zostały na nowo otynkowano ściany, które następnie pomalowano.
Wycyklinowano nową podłogę w sali. Na
koniec czerwca 1998 r. pracę w kadłubskiej
szkole zakończyła Genowefa Wojnar, która
przeszła na zasłużoną emeryturę, od nowego roku szkolnego zastąpił ją Andrzej Byra.
W ostatnim roku istnienia Szkoły Podstawowej
w Kadłubie Turawskim. 1999/2000 nastąpiła kolejna zmiana w gronie nauczycielskim,
Arnolda Bonka zastąpiła Małgorzata Kilian.
Na koniec roku szkolnego 1999/2000 Szkoła
Grono pedagogiczne od lewej strony:
Małgorzata Matysek, Eryka Czaja, Dorota Lukasek, Podstawowa w Kadłubie Turawskim została
zlikwidowana. W szkole pracowali wtedy naKrystyna Panicz, Krystyna Borkowska (zdjęcie
udostępniła Krystyna Borkowska)
uczyciele: Krystyna Borkowska – dyr. szkoły,
Eryka Czaja, Krystyna Panicz, Dorota Lukasek, Małgorzata Malinowska, Małgorzata
Matysek, Andrzej Byra. Przez następne trzy lata kadłubska szkoła stała się filią Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej, z obniżonym poziomem nauczania do kl. I–III. W szkole
pracowały nauczycielki: Krystyna Borkowska – kierownik szkoły, Eryka Czaja, Krystyna Panicz.
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Radni Gminy Turawa podjęli decyzję likwidacji filialnej szkoły w Kadłubie Turawskim
od 1.09.2003 r. Mieszkańcy Kadłuba Turawskiego, a szczególnie Krystyna Borkowska, nie
pogodzili się z decyzją likwidacji kadłubskiej
szkoły. W 2003 r. założono Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”, które powołało Stowarzyszeniową
Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim z poziomem nauczania do kl. III.

Szkolny zespół taneczny TIC–TAC
(zdjęcie udostępniła Krystyna Borkowska)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008 (zdjęcie wykonała Dorota Farys)

Nauka w nowej szkole rozpoczęła się
1.09.2003 r. Pracę rozpoczęli nauczyciele: Krystyna Borkowska – dyrektor szkoły,
Krystyna Panicz nauczanie w klasach I–III,
Joanna Napierała oddział przedszkolny, Michał Panicz – religia. W 2007/2008 nastąpiła
zmiana, Joannę Napierałę zastąpiła Agnieszka
Biegańska, a pracę rozpoczęła Iwona Byra – język niemiecki. W 2009/2010 została zatrudniona Klaudia Gwiozda – nauczycielka języka angielskiego.
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Rozpoczęcie roku szkolnego
(zdjęcie wykonała Dorota Farys)

Obecny skład grona nauczycielskiego w Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim: Krystyna Borkowska – dyrektor szkoły,
Krystyna Panicz – nauczanie w klasach I–III, Agnieszka Biegańska – oddział przedszkolny,
Michał Panicz – religia, Iwona Byra – język niemiecki, Klaudia Gwiozda – język angielski.
Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym
w Kadłubie Turawskim
1 września 2003 roku rozpoczyna działalność nowa szkoła o nazwie Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kadłubie Turawskim. Organem prowadzącym jest
Stowarzyszenie Rodziców „Nasza Szkoła”. Na prezesa Stowarzyszenia powołano Panią
Reginę Jaguś, v-ce prezesem wybrano Panią Agnieszkę Bartoszyn, skarbnikiem zostaje Pani
Sylwia Krok, członkami Zarządu – Panowie Ernest Grzesik i Adrian Kupka. Na drugą kadencję
na prezesa powołano Panią Ewelinę Król, v-ce prezesa – P. Sylwię Krok, skarbnika – P. Reginę
Jaguś.
Nieocenionej pomocy udzielał, zarówno w walce o szkołę, jak i przy powstaniu nowej
placówki, zaprzyjaźniony z nami mieszkaniec Kadłuba, nieżyjący już niestety prawnik – Pan
Henryk Farys.
Wymienione osoby (i wiele, wiele innych niewymienionych z nazwiska, ale mocno nas wspierających) bardzo aktywnie działały na rzecz powstania nowej szkoły: brały udział w sesjach Rady
Gminy, opracowały Statut i zadbały o przeprowadzenie formalności prawno-sądowych: dokonały rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zadbały o uzyskanie
numeru Regon, NIP, uzyskanie zgody Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu, Kuratorium
Oświaty. Wszystkie te sprawy należało załatwić do końca kwietnia, aby pozyskać pozytywną
opinię wymienionych wcześniej instytucji. Zważywszy na to, że uchwała o likwidacji szkoły
zapadła ostatniego lutego – należało działać bardzo szybko. Szczególnie zaangażował się pan
Sołtys Ernest Grzesik, nie szczędząc czasu sił i pracy.

„Pan Żaba” zabawia dzieci szkolne (zdjęcie wykonała Dorota Farys)
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Ale udało się!
Czym podyktowana była ta ogromna determinacja w walce o szkołę?
Rodziców – bo widzieli i cenili sukcesy szkoły w konkursach, olimpiadach; widzieli troskę
o podmiotowe traktowanie każdego dziecka, sukcesy w szkołach średnich, wysoki odsetek
naszych absolwentów kończących studia. Trudno było pogodzić się z tym, aby szkoła zniknęła
z mapy gminy.
Najstarsi mieszkańcy Kadłuba bardzo przeżywali likwidację szkoły twierdząc, że wieś bez
szkoły to wieś martwa, wieś bez perspektyw.
A więc po licznych spotkaniach, dyskusjach postanowiliśmy nie oddać szkoły, zadbać, aby
chociaż tym najmłodszym dzieciakom stworzyć optymalne warunki rozwoju, zaoszczędzić
trudów dojazdów do szkoły… i tak powstała nasza szkoła jako jedna z 87 w Polsce. Dziś takich
szkół jest znaczne więcej.
Z ogromnym niepokojem, ale i z nadzieją witaliśmy nowy rok szkolny 2003/2004. Wiedzieliśmy, że jesteśmy zdani na siebie, że musimy utrzymać się z niewielkiej dotacji.
Rodzice bardzo wspierali szkołę w jej wszelkich poczynaniach. Poza tym demografia była
obiecująca i wiedzieliśmy, że nadchodzą liczniejsze roczniki, a co za tym idzie – lepsza przyszłość szkoły.
Pieniądze otrzymywane na działalność szkoły staraliśmy się wydawać bardzo racjonalnie.
Każdy zakup był przemyślany, jednak nie żałowaliśmy funduszy na pomoce naukowe.
Staraliśmy się zadbać o lepszy wizerunek placówki – wymieniliśmy podłogi we wszystkich klasach, w dwóch salach przeprowadzono kapitalny remont, wymieniono grzejniki
w całym obiekcie oraz najważniejsza inwestycja – ocieplenie i otynkowanie budynku.
Na ten cel długo gromadziliśmy fundusze
z różnych źródeł. W kosztach inwestycji
partycypuje Gmina, z uwagi na posiadanie
zasobów mieszkaniowych w części budynku
szkolnego.
Nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem dbają o efekty dydaktyczne, wizerunek
Występ dzieci szkolnych
szkoły, jej estetykę. Również rodzice w miarę
(zdjęcie
wykonała Dorota Farys)
możliwości wspierają działania szkoły.
Od lat szkoła organizuje zabawy dochodowe, z których zysk przeznaczony jest na potrzeby placówki. Głównym organizatorem jest Pani Regina Jaguś. Dzięki jej staraniom przybywa
rocznie około 2 500 złotych na potrzeby szkoły. Pani Regina od lat nie ma dzieci w szkole, jednak bardzo pomaga w działaniach na jej rzecz. Podobnie wspiera nas Pani Sylwia Krok – jako
członek Zarządu, oraz wymieniony już wcześniej Pan sołtys – Ernest Grzesik.
Nasi uczniowie, uczący się w mało licznych klasach, mają bardzo dobre warunki rozwoju,
możliwość kreatywnej pracy pod kierunkiem nauczyciela, a nauczyciele komfortowe warunki
pracy w mało licznych klasach, co pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka.
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I tak minęło 9 lat działalności naszej szkoły. Nie
zapomnimy naszych pierwszych pierwszoklasistów –
Witka Bartoszyna, Adama
Panicza, Nicol Serwuszok,
Krysi Wróblewskiej. Do historii naszej szkoły przejdą
pierwsi jej absolwenci – już
osiemnastolatkowie. Są to:
Adrianka Bienek, Astrid
Matysek, Łukasz Farys, DaWystęp dzieci szkolnych (zdjęcie wykonała Dorota Farys)
mian Panicz, Daniel Pawuś,
Dawid Pawuś, Daniel Serwuszok.
Nasza szkoła jest placówką o strukturze z klasami I–III oraz oddziałem przedszkolnym.
Dzięki staraniom nauczycieli uczniowie nasi reprezentują szkołę we wszystkich konkursach,
adresowanych do klas młodszych. Mamy na tym polu duże sukcesy – nie sposób wymieniać
wszystkich, ale w niektórych mamy rokrocznie duże osiągnięcia. Należy tu wymienić sukcesy
sportowe w dziedzinie tenisa stołowego – główne wygrane należały do Łukasza Farysa, później Krzysia Farysa, a w ostatnim roku do Dawida Kuliga, Bartka Hocwika i Roberta Pytla.
Uczniowie nasi bardzo licznie wyjeżdżali na zawody sportowe pod nazwą „Bieg po życie”.
Sukcesy odnosili: Łukasz Farys, Daniel Serwuszok, Karolina Moch, Rafał Krok, Krzyś Farys,
Dawid Rohn, Wiktoria Fenger, Łukasz Moch, Kasia Kasprzyk, Kasia Hełka, Dominik Kulig,
Bartek Siwoń.
Przed kilku laty bardzo popularny był wśród uczniów klas I–III Wojewódzki Konkurs
Ortograficzny. Uczniowie, którzy odnosili sukcesy, to Łukasz Farys, Florian Kasprzyk, Matias
Kupka, Krzysztof Woszko, Piotr Siwoń.
Tradycją stał się udział w konkursie dla klas I–III „Co wiem o swojej gminie”; w konkursie
tym kilkakrotnie uczestniczyli z sukcesami: Karolina Moch, Martina Gabryś, Krzyś Farys,
Kevin Król i dwukrotny zwycięzca – Dawid Kulig.
Nasi uczniowie również chętnie uczestniczyli w konkursach kroszonkarskich, organizowanych przez Urząd Gminy w Turawie. Dzieci sumiennie przygotowywały się, czołowe miejsca zajmowali Dawid Kulig i Jakub Rudnik.
Kiedy odkryliśmy Międzynarodowy Konkurs Matematyczny adresowany również dla
klas młodszych – postanowiliśmy rozwijać talenty matematycznych naszych uczniów. I tak
od pierwszego roku (2009) sukces Krzysia Farysa – ucznia klasy drugiej, który uzyskał wynik
bardzo dobry, plasując się w czołówce województwa. Za rok (2010) jeszcze lepszy wynik
w województwie, ponadto pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym –
„Geniusz Matematyczny”. W kolejnym roku (2011) sukces powtórzył Marek Dworaczyk,
a w 2012 wyróżnienie uzyskali: Bartek Hocwik, Marek Dworaczyk, Robert Pytel, Seweryn
Koc, Dawid Kulig.
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Co roku uczestniczymy w Gminnym Konkursie Recytatorskim – z nagrodami przyjeżdżali
Rafał Krok, Igor Król, Bartek Siwoń, Kasia Hełka, jednak dwukrotnym zwycięzcą (w latach 2011,
2012) był Jakub Rudnik.
Od dwóch lat organizowany jest Gminny Konkurs Poezji Niemieckiej. W konkursie tym
możemy pochwalić się sukcesami nawet w grupie przedszkolnej – Kevin Pikos dwukrotnie
zdobył II miejsce, Ewelina Wiecha – IV, natomiast w kategorii klas I–III laury zbierali: Jasmin
Syga, Robert Pytel (2011), Marek Dworaczyk, Julia Matysek (2012).
Szkoła ma wielu indywidualnych sympatyków, współpracuje z organizacjami środowiskowymi, działającymi na terenie gminy. Należy wymienić Radę Sołecką, Koło Mniejszości
Niemieckiej, Policję, OSP, Nadleśnictwo Turawa, Bank Spółdzielczy w Łubnianach. Wspólnie
organizujemy wiele imprez okolicznościowych, takich jak Mikołaj, Wigilia dla Samotnych,
Biała Zima, Święto Rodziny, Dzień Dziecka
i inne. Ponadto instytucje te wspierają nas finansowo.
Zaangażowanie rodziców mających dzieci w szkole jest naturalne, ponieważ żadna
szkoła nie może funkcjonować bez wsparcia
rodziców i środowiska, ale szczególne podziękowania należą się osobom, które stale Święto rodziny (zdjęcie wykonała Dorota Farys)
i bezinteresownie wspierają szkołę i nauczycieli pracą, radą, pomocą finansową. Wymienić należy Pana Ernesta Grzesika, Panią
Reginę Jaguś, Panią Sylwię Krok, Państwa
Małgorzatę i Andrzeja Rudnickich, Panią
Krystynę Salawę.
Wszyscy powinni rozumieć, jak ważne jest wychowanie małego człowieka, jego
uspołecznienie, nabywanie wrażliwości
etycznej i estetycznej, a ten proces zaczyna się Absolwenci przedszkola w Kadłubie Turawskim
(zdjęcie udostępniła Krystyna Borkowska)
już w przedszkolu i trwa do końca edukacji.
Nie da się przecenić wczesnego etapu edukacji i wychowania dziecka, ponieważ uczy się
ono prawidłowych relacji interpersonalnych i zaczyna się kształtować jego system wartości.
Patrząc z perspektywy czasu, wszyscy jesteśmy utwierdzeni w przekonaniu o zasadności
powstania szkoły. Niepokoić może tylko malejąca liczba urodzeń, ale prognozy na najbliższe
lata wciąż są obiecujące.
Krystyna Borkowska

4.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubie Turawskim

Straż pożarna w Kadłubie Turawskim powstała w 1910 r. Założycielami byli: Fritz Breiler –
główny inicjator, Peter Syga – ówczesny sołtys, Johann Warzecha i Johann Reimann. Po
odbyciu przeszkolenia w Nysie pierwsi strażacy, a było ich wtedy aż 24 (cztery sekcje po sze-
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ściu strażaków), rozpoczęli obowiązkowe dyżury konne. Każda sekcja pełniła miesięczny dyżur w obrębie 12 kilometrów od Kadłuba
Turawskiego. We wsi był jeszcze stróż nocny, aby na wypadek pożaru
mógł zaalarmować mieszkańców. Wtedy z każdego domu musiał stawić się jeden członek rodziny z wiadrem lub bosakiem. Stróża wybierała straż i ustalała dla niego etat. Trzy razy w roku strażacy brali
udział w obowiązkowych ćwiczeniach, które odbywały się na Poliwodzie. Fritz Breiler był pierwszym komendantem straży pożarnej
w Kadłubie Turawskim, funkcję tę pełnił do 1935 r. Jego następcą
został Rudolf Klimas i był komendantem do 1945 r. W okresie międzywojennym funkcję sekretarza straży pełnił Franz Kotz (Koc). Na
potrzeby straży zbudowano małą remizę strażacką obok miejscowej
szkoły. Pierwszy poważny pożar, w którym brała udział kadłubska
straż pożarna, miał miejsce w 1918 r., palił się wtedy dom u Waloszka.
Kolejny pożar wybuchł w 1941 r. u Sygi.
Po II wojnie światowej zlikwidowano w Kadłubie Turawskim
straż zawodową i powołano Ochotniczą Straż Pożarną. W okresie
powojennym w latach 1945–1949 pierwszym komendantem OSP był
Fritz Breiler
Piotr Kulig. W skład zarządu wchodzili: Walenty Jaguś, Józef Warzecha, Piotr Kmita, zaś propagandzistą był Franciszek Wodniok. Długoletnim sekretarzem
OSP w Kadłubie Turawskim był Tomasz Panicz – od 1945
do 1980 r. Zajmował to stanowisko przez 35 lat, aż do śmierci. Kolejny pożar w okresie powojennym był w Kadłubie Turawskim w 1947 r. u Piotra Jagusia.

Przedwojenna remiza strażacka

Nowym
komendantem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kadłubie Turawskim w 1949 r. został
Jan Moch, który sprawował
urząd komendanta w latach
1949–1960. Zastępcą koKadłubska sikawka strażacka
mendanta był Henryk Pytlik,
a gospodarzem Józef Grysczyk. W 1958 r. ówczesny zarząd rozpoczął starania w sprawie
uzyskania pozwolenia na budowę w czynie społecznym remizy strażackiej. Aktywnym organizatorem tego przedsięwzięcia był Walter Bonk, który został wybrany prezesem OSP i sołtysem Kadłuba Turawskiego. Lokalne władze – Gromadzka Rada i PZPR, przeciwstawiały się
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Kadłubscy strażacy w okresie powojennym

idei budowania remizy wiejskiej, zwyciężył jednak upór strażaków. W 1960 r. przystąpiono
do jej budowy, a pierwszą cegłę położył Piotr Zylla, który pełnił jednocześnie nadzór nad
budową. Projektantem budynku remizy strażackiej w Kadłubie został architekt Palt z Masowa. Wzorował się na projekcie dostarczonym przez Komendanta Wojewódzkiego Straży
Pożarnej z Opola Zdzisława Filingera. Budowniczym brakowało funduszy na realizację obiektu. Gromadzka Rada Narodowa i PZPR wstrzymały budowę aż na pięć lat. Aktywni strażacy:

Strażacy w czasie obchodów 50-lecia istnienia jednostki
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Walter Bonk, Jan Moch, Henryk Pytlik, Józef Grysczyk, Konrad Reimann, Wendelin Sladek,
Józef Kulig, Paweł Koc, Herbert Skiba oraz Józef Koc postawili na swoim i wybudowali w czynie społecznym piękną świetlicę. Po dziesięciu
latach budowy budynek oddano do użytku.
Budowa została zakończona w 1970 r. Na
ówczesne czasy wartość czynu społecznego
wynosiła 600 tysięcy złotych. W tym czasie
jedna cegła kosztowała 80 groszy. Wiele materiałów budowlanych nieodpłatnie przekazali sami mieszkańcy, żwir na całą budowę
ofiarował Paweł Sladek.
Remiza w Kadłubie Turawskim
Nowy zarząd OSP w Kadłubie Turaw(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
skim został wybrany w 1972 r., na urząd
naczelnika powołano Józefa Zubeila, Walter Bonk został prezesem, zaś skarbnikiem Paweł
Czaplik. W obiekcie remizy strażackiej funkcjonowała Gromadzka Rada Narodowa. Po reorganizacji administracji w 1973 r. do remizy przeniesiono Wiejski Ośrodek Zdrowia. Gospodarzem obiektu i kierowcą samochodu strażackiego Lublin był Paweł Czyrnia. Po wyjeździe
do RFN w poł. lat 70. ubiegłego wieku zastąpił go Henryk Syga, po jego śmierci w 1983 r.
obowiązki gospodarza i kierowcy do 2000 r. pełnił Józef Koc.
Nowy skład zarządu wybrano w grudniu 1983 r. Naczelnikiem OSP wybrano wtedy
Ernesta Grzesika, jego zastępcą Huberta Woclawa, zaś prezesem Waltera Bonka. Strażacy
rozpoczęli starania o doposażenie w nowy sprzęt, gdyż samochód typu Lublin nie spełniał
już wymogów nowoczesnej jednostki ratowniczej. 6.12.1984 r. OSP w Kadłubie Turawskim

Strażacy w czasie obchodów 70-lecia istnienia jednostki
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otrzymało samochód GBM 3000 l oraz zakupiło beczkowóz o pojemności 6000 l, który
przerobiono do celów strażackich i otrzymano drugą motopompę. Kadłubscy strażacy
w tym samym roku brali udział w gaszeniu
pożaru na terenie wsi – domu u Jerzego Lesia. W 1985 r. za uzyskanie maksymalnej
ilości punktów w wojewódzkim przeglądzie
OSP, strażacy otrzymali 12 października samochód Star 244 oraz motopompę P05
M800. Po długich walkach z Urzędem
Gminy w 1985 r. strażacy otrzymali w swojej
Kadłubscy strażacy przy swoim wozie bojowym
remizie pomieszczenie na biuro.
Na walnym zebraniu 8.12.1985 r. wybrano Jerzego Konieczkę nowym prezesem OSP w Kadłubie Turawskim. W 1986 r. kadłubska OSP otrzymała radiotelefon, gdyż znowu uzyskała
maksymalną ilość punktów w wojewódzkim przeglądzie strażackim. Radiotelefon ten potrafiło obsługiwać aż siedmiu przeszkolonych kadłubskich radiooperatorów. Poprawiła się wtedy
łączność jednostki – OSP w Kadłubie Turawskim stała się nowoczesną jednostką reagującą
na każde wezwanie. Przed budynkiem remizy ustawiono zabytek – starą ręczną pompę konną. 7.12.1986 r. w czasie walnego zebrania z funkcji zastępcy naczelnika zrezygnował Hubert
Woclaw, zastąpił go Piotr Panicz. Po roku aktywnej pracy nowy zastępca naczelnika opuścił
Kadłub Turawski i wyjechał do Niemiec. W 1988 r., znów po 32 latach, strażacy zajęli pierwsze miejsce w zawodach gminnych. W tym samym roku wydarzyło się bardzo dużo, m.in.
kadłubscy strażacy przejęli klub i zaczęli organizować w nim dyskoteki. Nowym zastępcą OSP

Strażacy w czasie obchodów 80-lecia istnienia jednostki
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w Kadłubie Turawskim 11 grudnia wybrano
Piotra Stasia. Rok później, po długich staraniach w Urzędzie Gminy w Turawie, zamontowano drugą syrenę przy rozwidleniu ulic
Głównej i Starej. Z okazji 80-lecia istnienia
straży w Kadłubie Turawskim mieszkańcy
zebrali wolne datki i zakupili sztandar z wizerunkiem św. Floriana.
W 1994 r. odbyły się wybory na prezesa
Sztandar straży pożarnej w Kadłubie Turawskim
OSP w Kadłubie Turawskim. Strażacy postawili na dotychczasowego naczelnika i wybrali Ernesta Grzesika. W latach 2000–2004 kadłubscy strażacy w czynie społecznym etapami ocieplali budynek straży pożarnej, od strony
północnej i zachodniej. W 2004 r. powstała żeńska drużyna straży pożarnej i zajęła od razu
I miejsce w zawodach gminnych. W roku następnym drużyny: żeńska i seniorzy, zajęły drugie
miejsce w gminnych zawodach strażackich.
Bardzo wiele działo się w 2006 r. Powrócono do przedwojennej tradycji „wodzenia niedźwiedzia”. Od tej pory co roku niedźwiedź wraz grupą przebierańców gości w każdym gospodarstwie. Pod koniec stycznia jest organizowana zabawa dla dzieci z niedźwiedziem. W czasie
czerwcowych gminnych zawodów strażackich drużyna dziewcząt zajęła I miejsce, chłopców
II, a seniorzy zajęli V miejsce. W tym samym miesiącu był zorganizowany pokaz strażacki dla
miejscowych przedszkolaków. W sierpniu strażacy w czynie społecznym wykonali remont
budynku straży. W czasie remontu szczególnie aktywni byli: Damian Salawa, Piotr Pacula,
Józef Bartocha, Joachim Siwoń oraz Norbert Krok.
W czerwcu 2007 r. kadłubscy strażacy na zawodach gminnych zajęli wysokie lokaty: drużyna żeńska II miejsce, młodzieżowa chłopców III , zaś seniorzy zajęli IV miejsce. Remizę wymalowano, w garażach zostały ułożone płytki.
6.01.2008 r. z funkcji prezesa zrezygnował Ernest Grzesik. Jego obowiązki przejął Jerzy
Konieczko. 26 stycznia i tydzień później 2 lutego odbyło się tradycyjne wodzenie niedźwiedzia, zaś 3 lutego zorganizowano dzieciom zabawę. W tym samym roku w grudniu w czasie
walnego zebrania wybrano nowy zarząd OSP
w Kadłubie Tur. w składzie:
Damian Salawa – prezes OSP
Jerzy Konieczko – wiceprezes
Joachim Siwoń – naczelnik
Józef Koc – skarbnik
Dawid Matysek – sekretarz
Sandra Salawa – kronikarz
Wodzenie niedźwiedzia
Jan Salawa – gospodarz.
Komisja rewizyjna:
Alfred Kasprzyk – przewodniczący,
Członkowie: Józef Jańczyk, Egon Ledwig.
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Strażacy z Kadłuba Turawskiego

Wkrótce dzięki staraniom nowego zarządu straż w Kadłubie Turawskim uzyskała sprzęt
ratownictwa medycznego. W styczniu 2009 r. strażacy zorganizowali dzieciom z Kadłuba Turawskiego kulig, zaś w lipcu kadłubscy strażacy pomagali przy organizacji obozu strażackiego
dla dzieci i młodzieży w Turawie. W 2009 r. wymieniono kolejne okna, a w czerwcu na dwie
ściany budynku remizy strażackiej nałożono ozdobny tynk.
Zgodnie z wieloletnią tradycją, także w 2010 r. w dniach 30 stycznia i 6 lutego barwny
korowód przebierańców z „Niedźwiedziem” na czele odwiedził mieszkańców Kadłuba Turawskiego. Pomimo siarczystego mrozu, wszystkim dopisywał dobry humor, a gospodarze
domów z wielką gościnnością witali odwiedzających ich gości. Także osoby przejezdne, które
zostały zatrzymane do „kontroli” przez niedźwiedzią policję, z życzliwością patrzyły na „Niedźwiedzia”. W niedzielę 7 lutego „Niedźwiedź” bawił się z najmłodszymi mieszkańcami wioski,
częstując ich słodyczami. Zebrane dary żywnościowe zostały przekazane do Seminarium Duchownego w Opolu i Sanktuarium Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Z kolei datki pieniężne przeznaczone na organizacje festynu
z okazji jubileuszu 100. rocznicy powstania
jednostki OSP w Kadłubie Turawskim. W
maju kadłubska jednostka aktywnie uczestniczyła w działaniach ratownictwa w czasie
powodzi na terenie Starej Schodni i Ozimka. Kadłubska straż pożarna ma powody do
chluby, gdyż jest jedną z najstarszych jednostek na terenie Gminy Turawa. Zarząd OSP
w Kadłubie Turawskim podjął decyzję, żeby
Zabawa niedźwiedzia z dziećmi
okrągłej setnej rocznicy istnienia straży na
terenie miejscowości nadać szczególny wymiar. Postanowiono z tej to okazji zorganizować dwudniowy festyn. Powołano komitet organizacyjny, jednak głównymi organizatorami tego przedsięwzięcia byli: prezes OSP Damian
Salawa i naczelnik OSP Joachim Siwoń.
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W dniach 26–27 czerwca 2010 r. został zorganizowany festyn z okazji 100-lecia
straży pożarnej w Kadłubie Turawskim. Na
miejscowym boisku rozłożono duży namiot.
Sobotnie obchody rozpoczęto w godzinach
popołudniowych zawodami strażackimi –
„Pierwsze Kadłubskie Zawody Pożarnicze
o Puchar Naczelnika OSP”. Wszystkie jednostki biorące udział w zawodach wykazały
się profesjonalnym przygotowaniem. ZwyWóz bojowy kadłubskiej straży
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ciężyła jednostka z Ligoty Turawskiej, drugie
miejsce zajęła jednostka z Kadłuba Turawskiego, trzecie miejsce – Rzędów. Następnie odbyły
się pokazy strażackie, w których zaprezentowano wydobywanie poszkodowanego w czasie
wypadku samochodowego, pierwszą pomoc oraz gaszenie pożaru. Po tych pokazach, w namiocie na estradzie wystąpiły mażoretki z Ozimka, które zaprezentowały ciekawe układy taneczno-marszowe. Kolejnym punktem bogatego programu artystycznego był występ zespołu „Anton aus Tirol” z Kuniowa. Wieczorem można się było bawić na zabawie tanecznej,
na której przygrywał zespół Tornado.
W niedzielę festyn rozpoczął się o godz. 11.30, uroczystą mszą św. w namiocie w intencji strażaków, która była celebrowana przez trzech znakomitych kapłanów: bpa Antoniego
Reimanna, kapelana Strażaków Województwa Opolskiego ks. prof. dr. hab. Józefa Urbana
i ligockiego proboszcza ks. Sławomira Pawińskiego. Po mszy św. wszyscy uczestnicy festynu
mogli raczyć się wojskową grochówką ugotowaną w kuchni polowej.
Jednostka w Kadłubie została doceniona – uhonorowano ją Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, w czasie ceremonii udekorowano tym medalem kadłubski sztandar
OSP. W czasie tej uroczystości wyróżnieni
zostali również wieloletni kadłubscy strażacy: Józef Koc – Złotym Medalem Za Zasługi
Dla Pożarnictwa, zaś Józef Jańczyk Srebrnym
Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Następnie z ciekawym program artystycznym
zaprezentowały się miejscowe dzieci i zespoły. Po bardzo ciekawym programie artystycznym wystąpił zespół wokalno – instrumentalny z Węgier. W czasie trwania występów
wszyscy uczestnicy festynu mogli posilić
się darmowym ciastem i kawą. Następnie
półtoragodzinny program kabaretowy zaprezentował „Tolek” z Tarnowa Opolskiego.
Wieczorem w czasie zabawy tanecznej przygrywały zespoły Polaris II i Twist.
Udekorowanie kadłubskiego sztandaru OSP
W czasie kadłubskiego festynu gościły straZłotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
(zdjęcie Emil Czyrnia)
że z powiatu opolskiego (wszystkie jednostki
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Gminy Turawa) i sąsiednich
gmin, oraz z powiatu oleskiego (Zębowice, Radawie,
Kadłub Wolny, Szemrowice)
i strażacy z zaprzyjaźnionego
Saalfelder Höhe z Niemiec.
Wszystkie zaproszone jednostki straży zostały obdarowane okolicznościowymi
upominkami.
Festyn był bardzo udany,
gdyż dopisała pogoda i co
Prezes OSP w Kadłubie Turawskim Damian Salawa obdarowuje
zaproszonych gości okolicznościowymi upominkami.
najważniejsze, tłumy ludzi
(zdjęcie Emil Czyrnia)
chcących się odprężyć i bawić w czasie świetnie zorganizowanej imprezy. Profesjonalną konferansjerkę w czasie zawodów i festynu prowadził pan Andrzej Byra. Festyn odbył się dzięki pomocy licznych sponsorów.
W październiku 2010 r. za pieniądze zarobione w czasie festynu, kadłubska jednostka zakupiła samochód VW Transporter T4. W ciągu następnych miesięcy był karosowany u miejscowego mechanika. Najwięcej godzin przy adaptacji pojazdu przepracowali: Adam Rudnik
– właściciel zakładu mechanicznego, Damian Salawa, Joachim Siwoń,
Denis Walerowicz oraz Mateusz
Salawa.
W grudniu 2010 r. w czasie
walnego zebrania wybrano nowy
zarząd OSP w Kadłubie Turawskim
w składzie:
Damian Salawa – prezes OSP
Jerzy Konieczko – wiceprezes
Joachim Siwoń – naczelnik
Nowy samochód VW Transporter T4
Adam Rudnik – skarbnik
(zdjęcie wykonał Damian Salawa)
Dawid Matysek – sekretarz
Sandra Salawa – kronikarz
Jan Salawa – gospodarz.
Komisja rewizyjna:
Piotr Staś – przewodniczący,
Członkowie:
Roland Panicz,
Alfred Kasprzyk.
Prace przy karasowaniu samochodu trwały również wiosną 2011 r. Pojazd został wyposażony w nowoczesny sprzęt: motopompę M8/8, motopompę szlamową, piłę łańcuchową,
agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, zestaw ratownictwa medycznego, węże, miotły i łopaty. W maju 2011 r. w czasie uroczystości ku czci św. Floriana nowy samochód VW
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Transporter T4 został poświęcony przez ks. Joachima Waloszka. W lipcu kadłubscy strażacy
pomagali przy organizacji obozu strażackiego.
W 2012 r. rozpoczęły się prace przy wymianie pozostałych okien w obiekcie i ocieplaniu
ściany wschodniej remizy.
Historia kadłubskiej straży została spisana przez Marię Waloszek-Brzozoń jako piosenka
i wykonana przez miejscowe uczennice w czasie jubileuszu 75-lecia istnienia straży w 1985 r.
Autorami kolejnych zwrotek są pp. Iwona i Andrzej Byra, całość została wyrecytowana przez
Sybillę Jaguś w czasie festynu zorganizowanego w 2010 r. z okazji 100-lecia istnienia OSP
w Kadłubie Turawskim.
I
Niedaleko od Turawy
Zdarzył się ten fakt ciekawy
I choć dawno się to stało
OSP do dziś przetrwało
II
Czterech dzielnych mężów chciało
Strażakami zostać śmiało
Taki był straży początek
W 1910
III
Wpierw do Nysy pojechali
I tam kursy pozdawali
Żeby mogli ludzi chronić
I od klęski ognia bronić
IV
Więc strażacy dyżur mieli
Świątek piątek czy niedziela
I na koniach wyruszali
Tak dobytku pilnowali
V
W każdej wiosce był stróż nocny
A to musiał być chłop mocny
Bo tak w trąbkę musiał dmuchać
Aż mu tchu zabrakło w płucach
VI
Gdy ten alarm się roznosił
O pożarze ludziom głosił
Wszyscy z domów wybiegali
Wspólnie sobie pomagali
VII
A czy wiecie moi mili
Że strażacy się ćwiczyli
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Poliwoda miejscem była
Gdzie straż sprawność swą sprawdziła
VIII
Może kilku z Was pamięta
Ze Fric Breiler był komendant
I niejeden medal dostał
Aż do śmierci członkiem został
IX
A że czasu szmat upłynął
Niejeden strażak przeminął
Przy okazji tego święta
Chcemy dziś o nich pamiętać
X
Wreszcie w sześćdziesiątych
latach
Przyszła upragniona data
Kiedy zezwolenie dano
I remizę zbudowano
XI
Choć były kłopoty spore
Władze stały wciąż oporem
Ale strażak chłop uparty
Tej remizy przecież warty
XII
Wszyscy dzielnie pracowali
Żwir za darmo nawet dali
I tak cegła do cegiełki
Stanął dom nasz piękny wielki
XIII
Rok 72
Walter Bonk i Józef Zubeil
Oni nam tu przewodzili
Sił zapału nie szczędzili
XIV
Rok 83
Józef Koc i Ernest Grzesik
Choć w zarządzie są niedługo
Nowy sprzęt jest ich zasługą
XV
Rok 85
Jorg Konieczko prezes nowy
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Nowy także nasz samochód
I sukcesy na zawodach
XVI
Rok 94
Przyniósł nam kolejne zmiany
Ernest Grzesik na prezesa
Zimą wodzimy niedźwiedzia
XVII
Sierpień 2006
Kadłubskim strażakom cześć
Remizę remontowali
Na zawodach zwyciężali
XVIII
W 2008 się nam objawia
Nowy prezes Damian Salawa
Joachim Siwoń naczelnikiem
To wyborów jest wynikiem
XIX
Świętujemy już 100 lat
Czasu to jest długi szmat
Dziś remizą się chlubimy
I dorobkiem się cieszmy
XX
Prośmy wszyscy Boga dziś
Byśmy dalej mogli żyć
Bo to rzecz nie byle jaka
Szczycić się mianem strażaka
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5. Kotórz Mały
Powierzchnia – 1394.2779 ha
Liczba mieszkańców – 930

5.1 Historia wsi Kotórz Mały
Nazwa wsi Kotórz Mały w zapisach często się zmieniała.
Użyto określenia: Chotors – 1295 r., Cotorz – 1300 r., Chotors
– 1312 r., 1562 – Chottorz, Kotórz. Znawca historii kotorski
proboszcz ks. Carl Kahl twierdził, że najprawdopodobniej
nazwa wsi Kotórz Mały wywodzi się z dialektu morawskiego
lub z języka czeskiego. W języku czeskim występuje słowo choterex, w liczbie mnogiej choterce – podwórko dla kur i chotrce
Pieczęć wsi Kotórz Mały
w liczbie mnogiej chore – owies. Zmiana samogłoski „e” na
(po obróbce graficznej)
„o” wyrazie „chotorce” i dodanie samogłoski „o” w słowie
„chotrce” daje nam słowo Chotorce1. Oznacza to, że początki tej wsi sięgają czasów, gdy okoliczne ziemie należały do państwa czeskiego lub morawskiego, czyli okresu przed 999 r. kiedy
Bolesław Chrobry przyłączył Śląsk do państwa polskiego. Według Henryka Borka2 nazwa wsi
Kotórz wywodzi się od imienia Chotor, staropolskie słowo chociec – chcieć, gdyż pierwotną
nazwę wsi zapisywano Chotor.
Na terenie Kotorza Małego zlokalizowane są liczne wykopaliska archeologiczne. W większości prace archeologiczne były przeprowadzone w okresie międzywojennym. Występują
wykopaliska z epoki brązu, w latach 30. XX w. odkryto m.in. dwie siekiery kamienne3. Koniec
epoki brązu 1000–800 p.n.e., może nawet początki epoki żelaza 800–650 p.n.e. Na działkach
granicznych nr 192–204, 206, 720/191, 1099/190, 1100/190, 717/189, 718/189 usytuowano
punkt osadniczy i osadę produkcyjną z epoki neolitu, kultury przeworskiej z okresu wpływów
rzymskich. Drugi punkt osadniczy z epoki neolitu zlokalizowany został na zachód od punktu
wysokościowego 167 m, na południe od lasku, około 1500 m na południowy wschód od stacji
kolejowej Kotórz Mały, przy granicy wsi. Lokalizacja kolejnego punktu osadniczego – ujętego
w chronologii jako pradzieje, obecnie nie jest już znana. Czwarty punkt osadniczy z epoki kamiennej został zlokalizowany około 1000 m na wschód od stacji kolejowej w Kotorzu Małym,
po wschodniej stronie cieku wodnego. Piąty punkt osadniczy z epoki mezolitu i neolitu umiejscowiono na wydmie na punkcie wysokościowym 165,9 m, przeciętej torem kolejowym, około
600 m od stacji kolejowej Kotórz Mały. Natrafiono na terenie miejscowości na ślad kultury
łużyckiej, jednak nie jest znana obecna lokalizacja tego punktu. Podobnie nie jest znane usytu1
2
3

Ks. C. Kahl, Das Majorat Turawa, Frankfurt, 1991, s. 9.
H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988, s. 123.
Dr. G. Raschke, Frühgermanen gingen über die Oder, [w:] „Oppelnerheimatblatt“ maj 1937, nr 7.
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owanie średniowiecznego śladu osadniczego i lokalizacja śladu osadniczego, który określono
w chronologii jako pradzieje. Dziewiąte miejsce, gdzie przeprowadzono wykopaliska, znajduje się na działce nr 1007/372, określono je jako pradzieje i XIV–XV w. Dziesiąty punkt osadniczy określony w chronologii jako pradzieje i XIV–XV w. znajduje się na działce granicznej
nr 1667/235. Kolejny produkcyjny punkt osadniczy i punkt osadniczy z epoki kamiennej –
kultury przeworskiej – późny okres wpływów rzymskich i z XIV i XV w., został usytuowany
na działkach nr 2116/380 i 2117/380. Dwunasty punkt osadniczy i osada produkcyjna z epoki
kamiennej kultury przeworskiej – późny okres wpływów rzymskich i z XIV i XV w., znajduje
się na działkach granicznych nr 1057/412, 1058/412, 1287/429, 1490/400, 1288/430, 706/387,
1049/405, 423, 424, 1283/429, 395, 1248/430, 1050/404.
Stanowisko trzynaste w Kotorzu Małym zostało odkryte w 1998 r. podczas badań powierzchniowych prowadzonych metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski przez zespół archeologów Artura Rapińskiego, znajduje się ono na działkach nr 988/140, 218, 219, 221, 773/222,
974/225, 224, 975/228, 386. Zostało zlokalizowane na niskim, lewobrzeżnym terasie Małej
Panwi. Podczas badań odkryto zabytkowy materiał z okresu kultury łużyckiej i przeworskiej,
liczne fragmenty naczyń glinianych, kawałki żużli. W sierpniu 2000 r. archeolodzy Krzysztof
Spychała i Grzegorz Molenda przeprowadzili ratowniczo–rozpoznawcze badania stanowiskowe na działce nr 988/140 (należącej do Anny Ciolek) w miejscach najbardziej wyniesionych
wzdłuż drogi do oczyszczali ścieków. Odkryto 19 obiektów, w tym ślady słupowego budynku o charakterze półziemianki, paleniska, rumowiska pieca dymarskiego. Odkryto jamy po
różnych obiektach produkcyjnych. W jednym z obiektów wystąpiły wyłącznie fragmenty naczyń kultury łużyckiej, m.in. dużego grubościennego naczynia zasobowego, obok przedmioty z brązu, dłutko tulejkowate. W pozostałych miejscach znaleziono zabytki głównie kultury
przeworskiej, z małym ilościowo wtrętem zabytków kultury łużyckiej. Odkryto także ułamek
naczynia neolitycznego. Wśród materiału zabytkowego przeważały fragmenty naczyń, przede
wszystkim ręcznie lepionych grubo i średniościennych, szorstkich i chropowatych. Znalezione fragmenty ceramiki były to głównie części naczyń garnkowatych, doniczkowych i misowatych. Odkryto także liczne kawałki żużli oraz
grudy polepy i kilka kawałków glinianych
ciężarków tkackich. Najprawdopodobniej
odkryto peryferyjną część osady. Materiał
zabytkowy uzyskany podczas prac ratowniczych świadczy o istnieniu w tym rejonie
pracowni hutniczej związanej z pracownią
4
Stanowisko 13. a i b – fragmenty naczyń, c – brązowe kultury przeworskiej .
dłuto tulejkowate – K. Spychala, Grzegorz Molenda,
Kolejny punkt osadniczy i osada proRatownicze badania osady hutniczej w Kotorzu Małym
dukcyjna z epoki neolitu – kultury przeworskiej i XIV – XV w., został usytuowany na działkach granicznych nr 988/140, 218, 219,
221, 773/222, 974/225, 224, 975/228, 386.
4

K. Spychala, Molenda G., Ratownicze badania osady hutniczej w Kotorzu Małym, województwo opolskie, red. Eugeniusz
Tomczak Badania archeologiczne na Górnym Śląsku, Katowice, 2002, s. 242–245
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Czternaste miejsce na terenie Kotorza
Małego, gdzie prowadzono wykopaliska archeologiczne i okryto punkt osadniczy, który
określono jako pradzieje i XIV–XV w, znajduje się na działkach granicznych nr 241, 245
i 1071/244. W punkcie nr piętnaście określonym jako punkt osadniczy epoka kamienna
i XIV–XV w., znajduje się na działkach nr
507/155 i 669/155. Na działkach nr 479/138
i 2294/137 na trafiono na punkt osadniczy
z XIV–XV w.
Najstarsza informacja o Kotorzu została zawarta w Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis (księga uposażeń biskupstwa
wrocławskiego) – urzędowym wykazie dóbr
i dochodów, zawierającym dokładne dane
dotyczące zasięgu własności biskupstwa
Cyfry oznaczają miejsca badań archeologicznych
wrocławskiego na Śląsku, wykaz miast, wsi
przeprowadzonych na terenie Kotorza Małego,
na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków
i osad będących własnością biskupa bądź
zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa,
diecezji oraz zestawienie dochodów Kościoła
oprac. w Autorskiej Pracowni Architektury
z należnej dziesięciny. „Liber fundationis…”
i Urbanistyki w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
zawiera spis lokowanych na prawie niemieckim (iure theutonico) osad należących do biskupa wrocławskiego. Dawniej sądzono, że księga
ta powstała w 1305 r. Z najnowszych badań wynika, że dokument spisano wcześniej niż w 1295 r.
Większość badaczy uważa również, że informacje zawarte w księdze mogą dotyczyć sytuacji jeszcze wcześniejszych niż rok 1280. Według Ryszarda Derdzińskiego, księga powstała
z inicjatywy biskupa krakowskiego Jana Muskaty, pełniącego w latach 1258–1293 obowiązki
poborcy świętopietrza w metropolii gnieźnieńskiej, której podporządkowana była diecezja
wrocławska5. Przedstawiam najstarszy tekst zawarty w Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, dotyczący Kotorza: Item in Chotors Domanonis Staniconis et Jacobi coci solvitur
decima more polonico, valet tres urnas mellis. Item in magno Chors novalia spectant ad
mensam episcopalem6. – Podobnie w Kotorzu dziesięcina na wypadające blisko siebie święta
św. Stanisława i Jakuba7, płacona na prawie polskim, warta była trzy dzbany miodu. Podobnie
plony z Kotorza Wielkiego są widziane na biskupim stole. (tłum. J. Farys)
Etymologia nazwy wsi Kotórz Mały wskazuje, że była to osada służebna. Na jej mieszkańcach, których głównym zajęciem były bartnictwo i rolnictwo, ciążył także zapewne obowiązek służby łowieckiej na rzecz księcia. Sposób pobierania dziesięciny wskazuje na lokowanie
osady na prawie polskim. Najciekawsze w nazwie opisywanej wioski jest określenie „polskie”
5
6
7

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liber_fundationis_episcopatus_Vratislaviensis (19.02.2011)
Codex diplomaticus Silesiae 14, Breslau, 1889, s. 100.
Po długotrwałych pracach nad tekstem i konsultacjach ze specjalistami, doszedłem do wniosku, że źródła wymienione
w przypisie powyższym zawierają błędy literowe. Moim zdaniem tekst powinien wyglądać następująco: Item in Chotors
Donationis Stanislaus et Jacobi coii solvitur decima more polonico, valet tres urnas mellis.
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(polonico). Historycy nie są zgodni co do jego znaczenia. Historyk Idzi Panic, badając powyższą księgę, zauważył, że przymiotnik ten oznacza formę ustrojową osady bądź sposób pobierania dziesięciny. Inny pogląd zakłada, że określenie „polskie” wskazuje na istnienie w okolicy
drugiej osady o podobnej nazwie, która powstała później i dla odmiany ulokowana została
na prawie niemieckim. Rzeczywiście, obok Kotorza Małego istnieje wieś Kotórz Wielki8. Być
może Kotórz Mały jest starszą wsią niż sąsiedni Kotórz Wielki.
Kolejną informację o Kotorzu Małym zawarto w dokumencie wydanym 17.11.1295 r.
przez biskupa Jana III z Wrocławia, w którym otoczył opieką duszpasterską Chotors – Kotórz.
W dokumencie tym poinformowano o utworzeniu przy kościele kolegiackim św. Krzyża w Opolu prebendy na rzecz kanonika kapituły kolegiackiej9. Przedstawiam najważniejsze
informacje w tym dokumencie, dotyczące Kotorza: Wikariusz z Chrząszczyc dożywotnio i każdorazowo mianowany przez opolskiego kanonika katedralnego ma prowadzić duszpasterstwo
dla parafian, którzy należą do kościoła św. Wojciecha. Również ma prowadzić duszpasterstwo
dla mieszkańców alodium10 i ogrodów w Opolu, również dla … de Chotors (Kotorze), de Wangri
(Węgry), de Lubnani (Łubniany), de Lubozici (Luboszyce) i folwarki Gesco i Gisler, zboże jako
danina z tych wsi ma być dostarczone dla kanonika. (tłum. J. Farys)
Bardzo ważny dokument dotyczący Kotorza Małego został wydany 21.08.1312 r. Zawarto
w nim informacje, że książę opolski Boleslaw I (Bolko I) nadał wsi Kotórz Mały założonej
na prawie polskim11 liczne przywileje. Sprzedał dziewięciu wielce szanownym mieszkańcom:
Nicolausow, Mathiae, Cziechoslaus, Bogdalon, Wenzelowi, Swienclo, Martinow,
Ade i Stencho z polskiego Chotorza wszystkie rellificia (najprawdopodobniej cały majątek),
które należą do tej wsi i które są w posiadaniu starych rolników, jako posiadłość dziedziczną za roczną daninę – 20 garnców miodu, a w przypadku małego zbioru jeden zwój groszy
obiegowych za każdy plaster miodu12. Przyznano również wyżej wymienionym mieszkańcom Chotorza i ich potomkom ius hospitium seutentumirale – gościnne prawo niemieckie
– wolność, dziedziczenie z możliwością sprzedaży majątku lub możliwość odstąpienia od
umowy również w przyszłości. Nieraz osady, pierwotnie lokowane na prawie polskim, loko8
9

10

11

12

http://www.strzelecopolski.pl/zaginione-strzelce-polskie (23.02.2011).
Prebenda – uposażenie duchownych nie połączone zasadniczo ze sprawowaniem obowiązków duszpasterskich.
Prebendy powstały w średniowieczu, w celu zapewnienia utrzymania duchownym nie posiadającym dochodów z działalności duszpasterskiej. Dotyczyło to przede wszystkim kanoników kapituł katedralnych sprawujących funkcje administracyjne w diecezji. Prebendy zastąpiły wcześniejszą wspólnotę dochodów członków kapituły. W Polsce już w XIII wieku każdy
kanonik miał swoje odrębne uposażenie, czyli prebendę.
Prebendy ustanawiano na dochodach kościoła, w szczególności pochodzących z dziesięcin. http://pl.wikipedia.org/wiki/
Prebenda (29.01.2011).
Allodium – funkcjonująca w średniowiecznym systemie prawa feudalnego forma własności nieruchomości. Była to ziemia
stanowiąca nieograniczoną własność, wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych, czym różniła się od lenna. Nazywana
również własnością bezwarunkową oraz własnością dziedziczną. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alodium (28.01.2012).
Lokacje na prawie polskim miały miejsce między X a XII wiekiem. Przy zakładaniu wsi umowy między panem feudalnym
zawierali tylko wolni chłopi. Niewolni byli przypisywani do ziemi i w praktyce pozbawieni praw. Okres wolnizny był w tym
przypadku o wiele krótszy. Pierwsze prawo polskie nie posiadało wspólnych cech i zasad, nie przewidywało też rozbudowanych instytucji dla osady. Wszelkie uprawnienia zachowywał pan feudalny: nadawał prawo do osadzenia i ustalał należny
czynsz, samodzielnie odpowiadał także za sprawy sądownictwa i sprawiedliwości. Chłopom nadawano prawo dziedzicznego uprawiania ziemi na wyznaczonej działce. Kolejną wadą prawa polskiego była przewaga czynszu płaconego w towarach
i pracy, a nie, jak w prawie niemieckim, w pieniądzu. http://historia.gazeta.pl/historia/1,101502,6972113,Lokacje_na_prawie_polskim_i_prawie_niemieckim.html (17.02.2011).
Codex diplomaticus Silesiae 16, Breslau, 1892, s. 228.
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wano ponownie na prawie niemieckim, by usprawnić ich działanie. Po popularyzacji prawa
niemieckiego praktycznie zaprzestano lokacji na prawie polskim, wiele osad utworzonych na
prawie polskim przeszło na prawo niemieckie, podobnie zrobiono w Kotorzu Małym13.
Kotórz został wymieniony w dokumencie sporządzonym w Opolu, 2.04.1375 r., a dotyczącym sprzedaży mostu na Błotnicy w Gosławicach. Poinformowano w nim, że ambe Choctes – oba Kotorze płaciły cło 5 scot (scotum – nazwa monety – 1/24 marki)14.
Kolejna informacja o Kotorzu pochodzi z 18.10.1399 r., wtedy książę opolski Wladislaus
(Władysław Opolczyk) podarował wieś Luboschtz – Luboszyce wraz z młynem Dominikanom z Opola. Nakazał mieszkańcom wsi: Kotocz (Hotocz) – Kotórz, Lunani, Hangri (Węgry)
15
mielić zboże w wyżej wymienionym młynie. Świadkami powyższego dokumentu byli: Perco von Hotocz (Percode Kotocz) i Nicolaus von Budzan (Nikolaus de Rudzau)16.
Bardzo ważny dokument dotyczący Kotorza Małego, sporządzony w języku niemieckim
w Gr. – Strehlitz (Strzelce Opolskie) w sobotę przed Zielonymi Świątkami 1427 r. przez księcia
opolskiego Bernharda na Ober–Glogau (Głogówek), Gr. – Strehlitz (Strzelce Op.) i Rosenberg
(Olesno), znajdował się do końca II wojny światowej w archiwum turawskim17. W dokumencie tym za wierną służbę i miłość książę pozostawił i podarował Janke z Janicau (Jaryszów k.
Strzelec Op.) najwyższe prawo nad Kotorzem Małym, wraz z wszystkimi należnościami i wpływami18. Najprawdopodobniej Janke otrzymał tylko wyższą jurysdykcję19 – zwierzchnictwo
sądowe i z tego tytułu zyski, a nie na własność Kotórz Mały.
Kolejnym właścicielem Kotorza Małego został Andriasch (Andrzej) von Borgene. Przedstawiam tłumaczenie stosownego dokumentu:
Turawa 4 tekst łaciński, 25.05.1429
Bernhard książę na Opolu (Oppeln) i Niemodlinie (Falkenberg), pan Głogówka (Oberglogau), Strzelec Opolskich (Strelitz) i Olesna (Rosenberg)
Schambor z Kotorza (Chotorz) sprzedał za 150 marek dobra kotorskie ze wszystkimi dochodami: użytkami, lasami, krzakami, łąkami, pastwiskami, stawami, stawkami, drogami wodnymi Andriaschowi von Borgene20. (tłum. A. Kupka)
Rok później Kotórz Mały znowu zmienił właściciela. Przedstawiam tłumaczenie dokumentu dotyczącego tego wydarzenia:
13

14
15
16
17
18
19

20

Wsie posiadały instytucję sądową – ławę, oraz samorząd wiejski. Przedstawicielem pana, np. księcia, był sołtys. W założonej na prawie niemieckim miejscowości znajdowały się też największe działki przypisane panu feudalnemu. Praca na
tych działkach była, obok czynszu pieniężnego, formą zapłaty dla pana – księcia. W ten sposób system prawa lokacyjnego i prawa
wychodu przyczyniały się do przypisania chłopów do ziemi i wykształcenia się w późniejszym okresie pańszczyzny. Prawo
niemieckie uwalniało suwerena od konieczności sprawowania nadzoru nad miejscowością, zadania w jego imieniu wykonywał sołtys. Największe przywileje na wsi miał oczywiście sołtys. Mógł on wymierzyć dla siebie większy obszar ziemi wolnej od czynszu. Ponadto miał on także prawo zakładania i prowadzenia karczmy oraz pobierał 1/6 czynszów oddawanych
przez chłopów panu i 1/3 dochodów z opłat składnych ławie za rozpatrywanie spraw.
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 12.
Gustav Türk podał pisownię Hotocz i Wangri w G. Türk, Turawa in alter und neuer Zeit, maszynopis, Breslau, 1944.
G. Türk, Turawa in alter und neuer Zeit, maszynopis, Breslau, 1944, s. 2.
Dokument nr 28 w archiwum Garnierów w Turawie, obecnie nieistniejące.
C. Kahl, dz. cyt., s. 12.
Jurysdykcja przypadała księciu. Jego przedstawiciele na wsi, wiejscy wójtowie, zawiadywali jurysdykcją cywilną i karną. Z kar pieniężnych, które we włościach nie mogły przekroczyć kwoty 10 marek obiegowej waluty, otrzymywali po 1/3 książę, wójt, sołtys.
G. Türk, dz. cyt., s. 1.
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Turawa 6 tekst łaciński, 13.05.1430
Bernhard książę na Opolu (Oppeln) i Niemodlinie (Falkenberg), pan Głogówka (Oberglogau), Strzelec Opolskich (Strelitz) i Olesna (Rosenberg)
Schambor z Kotorza (Chotorz) szlachetny Andriasch von Lippe (Sippe) sprzedał Kotórz Mały
szlachetnemu Henrichowi (Henrykowi) Dornhein Hauptmannowi (zarządcy danego regionu)
z Niemodlina za 170 marek (marka była wartości 48 groszy)21. (tłum. A. Kupka)
Prawdopodobnie Andriasch von Borgene i Andriasch von Lippe był tą samą osobą.
Henrich Dornhein pozwolił sprzedawcy do końca życia użytkować wieś Kotórz Mały –
najprawdopodobniej była to dziwna transakcja między kolegami.
Kolejne dwa ważne dokumenty dotyczące mieszkańców Kotorza Małego zostały sporządzone w 1430 r. w obecności księcia opolskiego. W pierwszym prawo dziedziczenia i sprzedaży majątku przez mieszkańców Kotorza Małego z 1312 r. potwierdził ponownie książę opolski
Bernhard w 4. poniedziałek po niedzieli Invocavit22 (pierwsza niedziela okresu pasyjnego)23.
W dokumencie tym potwierdzono, że kotorscy mieszkańcy nie mają obowiązku płacenia żadnej daniny oprócz 20 garnców miodu24. W następnym dokumencie Bolesław książę opolski
sprzedał dziewięciu (wymienionym w dokumencie z 21.08.1312 r.) gospodarzom z Polskiego
Kotorza (Kotorza Małego – najprawdopodobniej ich potomkom) wszystkie należące do tej
wioski ule, które rocznie urnę miodu (kwota pominięta) groszy przyniosła. Świadkami sporządzenia dokumentu byli: książęcy rycerz Sandco v. Sucha, Nassembar, książęcy notariusz
Johann, Janussius, Baba, Damian Vassico25.
Cztery lata później, w środę przed świętym Janem Baptystą (Chrzcicielem) 29.06.1434 r.
książę opolski swoją książęcą jurysdykcję – wyższe prawa nad wsią Kotórz Mały podarował
dowódcy na zamku w Opolu (Schlosshauptmann) Janko Chotulinsky i jego potomkom.
Wśród świadków tego ważnego dokumentu był również Andreas de Sippe26. Historyk niemiecki Gustav Türk podał inną datę sporządzenia tego dokumentu – 23.06.1434 r. (co wydaje
się słuszne, bo wspomnienie Jana Chrzciciela jest 24.06). Carl Kahl był zdania, że Janke wymieniony w dokumencie w 1427 r. i 1434 r. to ta sama osoba. Najprawdopodobniej powyższy
dokument był potwierdzeniem sporządzonego w Strzelcach Opolskich w 1427 r., jednakże nie
jest znana przyczyna ponownego jego potwierdzenia. Nie wiadomo, jakie było nazwisko rodowe
Janka, wiadomo, że posiadał następujące posiadłości: Janischau (Jaryszów) i Kotulie (Kotulin).
W 1462 r. Kotórz Mały należał już do zamożnej rodziny Bees. Nie wiadomo, kiedy nabyli kompleks ziem, w skład którego wchodziły następujące dobra: Chotorze, Kadlubietz, Ellguth, gdyż w środę przed Zwiastowaniem Najświętszej Marii Panny 24.03.1462 r. w obecności
księcia opolskiego Nikolausa, Bartosch Bees z Schmeglsdorf (Chróścina Opolska) sprzedał
swemu bratu Adamowi Bees z Lesczin (Leszczyna k. Rybnika) swój udział w wyżej wymienionych wsiach27. Więcej informacji na temat tego dokumentu przedstawił Gustav Türk,
przedstawiam tłumaczenie:
21
22
23
24
25
26
27

Tamże.
Invocavit – nazwa wywodzi się od słów „Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham”.
Dokument nr 41 znajdował się w archiwum turawskim.
C. Kahl, dz. cyt., s. 12.
Codeks dyplom. nr 16, Aug 21 nr 3304 rok 1312. Wypis z późniejszego czasu z 1430 rękopisu G. 565 w bibliotece z Warmbrunner.
C. Kahl, dz. cyt., s. 14.
Dokument turawski nr 62, nr 5, C. Kahl, dz. cyt., s. 17.
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Turawa 8 24.03.1462 r. dokument księcia Mikołaja (Niclas) z Opola i Głogówka
Bartosch Bes von Smeilsdorf [podał inną miejscowość – Piorunkowice k. Prudnika przyp.
J. F.] sprzedał swojemu bratu Adamowi Bes von Besczini swoją część wsi i dóbr: oba Kotorze
(Chotorz), Kadlubietz i Elgoth za 200 marek. (tłum. A. Kupka)
Najprawdopodobniej bracia po połowie odziedziczyli te dobra po swoim ojcu, a następnie
znowu majątek został połączony – połączenie spadku po ojcu między braćmi.
Rok później, w czwartek przed dniem św. Jadwigi 15.10.1463 r., Adam Bees z Lesczin, który w tym dokumencie zostaje nazwany Johannem, w obecności księcia opolskiego Mikołaja I
(Nikolaus) wyżej wymienione cztery wsie sprzedał za 422 marki czeskich groszy szlachciance
Annie Schilhangen z Ottmuth (Otmęt)28. Historyk wrocławski Gustav Türk podał, że akt
sprzedaży został sporządzony 13.10.1463 r. w obecności księcia Mikołaja I (Nicolaus) z Opola,
Johann Bes von Besczini sprzedał te wsie Annie Schilhanin z Otmętu (Ottmuth).
Nie wiadomo, kiedy Anna Schilhangen z Ottmuth sprzedała oba Kotorze, Kadłub i Ligotę.
Jeszcze w 1478 r. jurysdykcję wyższą nad Kotorzem Małym posiadała rodzina Chotulinsky.
W niedzielę przed św. Marcinem 11.11.147829 r. książęta opolscy Johannes (Jan II Dobry) i Nikolaus (Mikołaj II) wystawili dokument, w którym napisano, że siostry: Maruchna (Margarete –
Małgorzata) pierwsza przeorysza „dziewic” (zakonnic) klasztoru w Czarnowąsach, jej siostra Nyze
(Agnes – Agnieszka) wspólnie z braćmi Johanem i Nickelem (Nikolaus) Chotulinsky na Jelitsch
zasiedziałych, swoje najwyższe prawo (jurysdykcję wyższą) w Kotorzu Małym za określoną sumę
pieniędzy sprzedali Johannowi z Proskau (Prószkow) pod następującymi warunkami:
1. Johann z Proskau (Proschkowky) i jego spadkobiercy z tego prawa wyższej jurysdykcji
zobowiązani są rocznie podatek do św. Michała Mariannie (Maruchnie) 5 marek i Nyze 4 marki
waluty krajowej dożywotno płacić, po jego śmierci danina wygasa.
2. Po bezdzietnej śmieci Proschkowskiego jurysdykcja wyższa miałaby przejść na braci Johanna i Nikela Chotulinskych lub ich spadkobierców. Przynależność i korzyści z jurysdykcji wyższej – prawa najwyższego, zostaną wniesione jako podatek, „zboże czynszowe”,
wozy, praca i wszystko, co oni i ich przodkowie posiadali.
Nie wiadomo, kiedy jurysdykcja wyższa przeszła na właścicieli Kotorza Małego30.
W 1504 r. Johann Cunowitz z Ungarisch–Brod (Węgierska Wyspa – obecnie Czechy)
sprzedał Gross Chotorz, Klein Chotorz, Stedreaches (Szczedrzyk), Ellguth, Kadlubietz, Rosczocha, obie Kuchary Wenzelowi Seebce (Seeben)31 (Sirbitz)32.
Dziesięć lat później, 17.03.1514 r., w piątek po Reminiscere (drugiej niedzieli pasyjnej),
przekazał Wenzel von Sirbitz Kotórz Wielki i Kotórz Mały Eliasowi von Sirbitz, najprawdopodobniej ojciec Wenzel przekazał dobra synowi Eliasowi33.
Do kolejnej transakcji Kotorza Małego doszło w 1521 r., przedstawiam dokument ten
w całości: Turawa 12 dokument w języku czeskim 13.07.1521 r. w obecności Jana II Dobrego
księcia opolskiego i Głogowskiego i pana Olesna
28
29
30
31

32
33

Dokument turawski nr 36, nr 6, C. Kahl, dz. cyt., s. 17.
G. Türk, dz. cyt., s. 3 podał datę 8 listopada.
C. Kahl, dz. cyt., s. 15.
Tak odczytano nazwę Sirbitz w dokumencie, który przetrwał jako zbiór odpisów archiwum wrocławskiego –zbiór dokumentów Lorenza z 1652 r. nr 13.
C. Kahl, dz. cyt.,s. 18.
G. Türk, dz. cyt., s. 4.
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Elias Sirbitz sprzedał Wielki i Mały Chotorz, Ligotę Andrzejową, Kadlubietz, Rossocha oba
Kuchary i Jezowa (okręg lubliniecki) Christophowi z Parchwitz i Schildbergu34. Pięć lat później
wyżej wymienione dobra znowu zostały sprzedane. Nowym nabywcą Kotorza i wymienionych wcześniej miejscowości został Peter von Königsfeld. Dokument ten potwierdził książę
opolski Jan II Dobry, w środę przed Bożym Ciałem w 1526 r. Po śmierci Petera von Königsfelda, która nastąpiła około 1545 r., majątek przejął jego jedyny syn Georg. Z roszczeniami do
dóbr Chotorz i Kuzniczy (być może Kuźni – Trzęsiny) wystąpił Bernhard Makowietzki. W środę po
niedzieli Laetare (czwarta niedziela Wielkiego Postu) 11.03.1562 r. doszło między nimi do porozumienia. Od tej pory Georg von Königsfeld nie używał już tytułu pana na Kucharach, tylko
von Königsfeld na Turawie i Chotorzu35. Nie zachowały się już dokumenty, czego dotyczył ów
spór. Wkrótce po porozumieniu Georg zmarł, między rokiem 1562 a 1565. Dobra kotorskie
objęła jego siostra Katarina (Chatarina) Kokorz z d. Königsfeld wraz z mężem Johannem.
Kotórz Mały w 1312 r. otrzymał lokację na prawie niemieckim od księcia opolskiego Bolesława I. Mieszkańcy nie mieli obowiązku płacenia żadnej daniny, oprócz 20 garnców miodu. W dokumencie lokacyjnym nie napisano o żadnych obciążeniach, np. daninie zbożowej,
należności pieniężnej lub pańszczyźnie. Jednakże późniejsi właściciele wsi starali się nakładać
na mieszkańców coraz większe obciążenia. Chcieli wzbogacić się kosztem kmieci. Podobnie
było w Kotorzu Małym. Nie wiadomo, czy konflikty między mieszkańcami Kotorza Małego
i panem dominium wybuchały wcześniej, bo nie zachowały się żadne dokumenty. Carl Cahl
w swojej pracy Das Majorat Turawa przytoczył dokument z 1565 r., który dotyczył konfliktu
między mieszkańcami Kotorza Małego i właścicielami dominium Johannem Kokorz i jego
żoną Kathariną z d. Königsfeld. Przedstawiam przekład tego dokumentu napisanego w języku
czeskim, wraz z dopiskami Carla Kahla w nawiasach:
Chottorz poniedziałek po św. Marku Ewangeliście, 25.04.1565 r.
Owym mieszkańcom Kotorza Małego poprzez poprzedniego właściciela Georga von Königsfeld odebrane pola, niwy, i łąki zostają zwrócone; nadto winni mieć wolne pastwisko dla bydła
domowego każdego gatunku, również zapędzanie świń na karmiska żołędziowe bez wszelkiego
odszkodowania dla pana, do tego winien im zostać udostępniony cały teren lasu Kotórz Mały;
tylko żerowiska dla dzikiego zwierza i określone ostoje powinny od wypasu być wolne:
1. Tschewine [z lewej strony drogi z Marczalka do łąki Gaschinka]
2. Jablong [z tamtej strony drogi do Jelowaer (Jełowskiej) granicy]
3. Wielkylas [obecnie Wirschlas, na północ od tego, między drogami, które do Kobylna i Bierdzan z drogi ligockiej odbijają. Natomiast naprzeciwko, z prawej strony wymienionej drogi
leży łąka – Gaschinka]
4. Przybraschow [obecnie Proboschow, później również jako Teichstätte (miejsce) wzmiankowane (1731 r.). Na północny wschód od tego leży]
5. Siegoschtze [obecnie Schwiegoschcze, od tego na wschód znajduje się]
6. Geneli [obecnie łąka Imieletz (Imielec), a na południe od niej jest las. Na wschód od Imieletz
leży]
34
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7. Rzentow [po lokalizacji Friedrichsfelde 1760–1777 w jego pobliżu, wieś otrzymała polską
nazwę. Tylko nazwę]
8. Tichy [zaginął]36
Z powyższego tekstu wynika, że obszar Kotorza Małego był bardzo duży. Sięgał do Jełowej,
Ligoty Turawskiej i Rzędowa. Niektóre części lasu pan mógł wykarczować i tego z terenu urządzić pole orne lub folwark, jednak bez szkody dla mieszkańców. Pozostałe lasy sosnowe i świerkowe
miały być oszczędzone. Pan dominatu mógł ścinać drzewa tylko do budowy i dla tartaku. Mieszkańcy Kotorza Małego mieli prawo suche i leżące drewno zabierać na opał, jednak nie mogli
drewna spławiać rzeką. Powyższa umowa z 1565 r. została potwierdzona w dniu prawa krajowego w Raciborzu w sobotę po św. Bartolomeuszu 24.08.1565 r. przez gubernatora Johanna
von Oppersdorf w imieniu cesarza Maximiliana II37.
Uzupełnienie informacji dotyczących powyższego tekstu przedstawił historyk Gustav
Türk, przedstawiam zamieszczone informacje:
Turawa 13 czeski 30.04.1565 r.
Johann Kokorz i jego żona Katharina Königsfeld doszli do porozumienia z mieszkańcami wsi
Kotórz Mały na temat użytkowania wspólnego majątku.
Johann Kokorz z Kamen na Kamenetz chce oddać pola i łąki, które zabrał ostatni właściciel
Georg Königsfeld. Gospodarze dostali wolny dostęp do pastwisk i mogą w lesie karmić żołędziami zwierzęta domowe. Nie mieli prawa wejść do obszarów zwierzyny łownej: Jablony, Rzentschus, Jemeli, Welklas, Przibrassuw, Tich Trniny.
Dokument potwierdził Landeshauptmann (gubernator) Hans von Oppersdorf w imieniu cesarza Maximiliana II38. (tłum. A. Kupka)
Johann Kokorz zmarł w 1586 r. w Tworkau (Tworków). Nie pozostawił synów, dlatego też
kotorskie dominium pozostawił żonie Chatarinie. Mieszkańcy Kotorza Małego bardzo wiele
zawdzięczają owdowiałej Katarzynie Kokorz, gdyż według przekazu ustnego po śmierci męża
wyprostowała bieg rzeki Małapanew, która przepływała przez Kotórz Mały i Wielki i często zalewała obydwie te wsie. W okolicach dzisiejszego Jeziora Turawskiego przed Kotorzem
Wielkim rozdzielała się na dwa koryta, tworząc pośrodku wyspę z przysiółkiem Kuchara, by
połączyć się przed Kotorzem Małym. Następnie rzeka płynęła wzdłuż ulicy Polnej w kierunku Trzęsiny. W Kotorzu Małym na początku wsi od strony Kotorza Wielkiego znajduje się
stawek, który jest pozostałością po starym korycie Małej Panwi. Koryto rzeki zostało przez
Katarzynę Kokorz wyprostowane, a jej nurt skierowano przez Turawę. W zamian za regulację
Małej Panwi mieszkańcy Kotorza Małego wzięli na siebie obowiązek płacenia produktami
naturalnymi, rocznie musieli dostarczać określoną miarę jęczmienia.
Córka Chatariny Kokorz Barbara wyszła za mąż za Johanna Sedlinitzky von Choltiz na
Dzimisz i Powelie. Zmarła bardzo wcześnie, pozostawiwszy sześcioro dzieci. Po śmierci córki
Chatarina Kokorz sporządziła testament na zamku Kamenetz 8.06.1592 r., potwierdzony na
posiedzeniu prawa krajowego w Opolu w czwartek po niedzieli Reminiscere (druga niedziela
Wielkiego Postu) 1593 r. w obecności gubernatora Georga von Opperrsdorfa na Oberglogau
36
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w imieniu cesarza Rudolfa II. Cały majątek przekazała swej najstarszej wnuczce Catharinie
(Katarzyna) Siedlinitzky, w środę po niedzieli Cantate (4 niedziela po Wielkanocy) 1600 r.
Chatarina Kokorz mieszkająca w Kamieńcu (Kamenetz), poprzez pisemne oświadczenie woli
cały majątek przekazała swojej wnuczce. Oświadczenie to zostało potwierdzone w czwartek
po św. apostołach Filipie i Jakubie 1.05.1600 r.39 na posiedzeniu Landtagu przez gubernatora
księstwa opolskiego i raciborskiego Georga von Oppersdorfa w imieniu cesarza Rudolfa II.
Również w tych dokumentach spadkodawczyni wyraziła wolę, żeby posiadłość turawska nie
była podzielona, a spadkobierczyni rok po śmierci Catariny Kokorz miała rozpocząć spłacanie 6000 talarów pięciorgu swojego rodzeństwa.
Żadne dokumenty nie informują o dacie śmierci wielkiej właścicielki dóbr turawskich
Chatariny Kokorz,40 jej wnuczka Catharina Siedlinitzky von Choltitz wyszła za mąż za barona
Andrzeja Kochtitzky von Koschentin i Lublinitz. Z czasów panowania Andrzeja Kochtitzkiego w dobrach turawskich nie zachował żaden dokument dotyczących tych ziem. Jego postać
była bardzo tragiczna. Nieszczęśliwie wplątał się w wir walk wojny trzydziestoletniej. Został
pojmany przez katolickie wojska cesarskie w 1634 r., zamknięty w wiedeńskim więzieniu.
Dwa lata później zmarł, a jego ciało przez dłuższy czas nie zaznało spoczynku w ziemi. Cały
jego majątek został skonfiskowany, bez dóbr turawskich, które były własnością jego żony Cathariny. Jeszcze w 1629 r. Catharina Kochtitzky, żona Andreasa, sprzedała te dobra Johannowi
Dubrawce (Dambrowka, Dombrowka). Zmarła na zamku w Koźlu, w którym rezydowała41.
Majątek turawski, w skład którego wchodziły: Turawa, Chotors (Kotórz Mały, Kotórz Wielki),
Elguth, Kadlub, Kuznica – Trzenschin, zakupił protestant Johann Dubrawka na Lassowitz
i Skorkau za 58000 talarów. Dubrawka był wielkim właścicielem, gdyż oprócz Turawy do jego
majątku należały: Gross i Klein Lassowitz (Wielkie i Małe Lasowice), Sausenberg (Szumirad),
Bierdzan (Bierdzany), Kobyllno (Kobylno), Kudoba (Chudoba), Thule (Tuły), Kielbaschin
(Kiełbasin), Salischau (Zalesie). Dziewięć lat później, w 1638 r., Johann Dubrawka sprzedał
kompleks dóbr turawskich baronowi Nikolausowi Blankowsky von Dembschütz, zarządcy
Chrzelitz, za 30000 talarów42. Po śmierci Nikolausa, która nastąpiła po 1644 r., majątek turawski
wraz z Kotorzem przejął jego syn Johann Blankowsky (1604–1687). Był dwukrotnie żonaty.
Johann Blankowsky zmienił wyznanie na protestanckie, jednak swoje dzieci kazał wychować w religii katolickiej. Sam na łożu śmierci powrócił na łono religii katolickiej. Posiadłość
objął najstarszy syn z pierwszego małżeństwa Boguslav Ernst Anton Blankowsky (1659–
23.12.1707), prawowity katolik, szambelan dworu cesarskiego i zwierzchnik okręgu Rosenberg (Olesno) i Oppeln (Opole)43. Żył krótko, tylko 48 lat. Boguslav Ernst Anton Blankowski
był dwukrotnie żonaty. Przed 1681 r. z Anną Marią z d. Götzen, w 1697 r. z Isabellą Charlotte
z d. Jarocki von Jaroschin.
Pozostawił dwóch synów, którzy zostali jego spadkobiercami. 15.03.1710 r. synowie dokonali podziału dóbr – sporządzili „kartę podziału”. Franz Karl otrzymał dobra turawskie: Tu39
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rawa, Groß i Klein Chotorz, Elguth, Kadlub, Zakrow, Bierdzan, zaś jego brat Johann Wenzel:
Zembowitz, Guttentag, Goslau, Zwoss, Warlow.
Nowy właściciel sprzedał swojemu zarządcy działkę w Kotorzu Małym. Przedstawiam
tłumaczenie dokumentu: Turawa 38 30.09.1711 r. Franz Carl Blankowsky z Dembschütz
przekazał w 1711 r. swojemu ówczesnemu zarządcy Georgowi Friedrichowi von Natziawski, za
jego służbę wolną działkę w Kotorzu Małym nazywaną Nawolinstwi44. (tłum. A. Kupka)
Więcej informacji na temat tej transakcji zawarł ks. Carl Kahl w kotorskiej kronice parafialnej. Georg Friedrich von Natziawski dostał także łąkę, za co miał płacić 36 groszy lub
1 talar śląski rocznie. Zarządca Natziawski zobowiązał się, tak jak chałupnik, do ponoszenia
kosztów na rzecz wsi. Dokument podpisali świadkowie Ignaz Franz von Sedlitzki z Choltitz i Franz Ferdinand.
Dwa lata po podziale dóbr, to jest w 1712 r., Karl Franz Blankowsky sprzedał dobra turawskie Martinowi Scholtz von Loewenkron (Löwencron) z Wieschowej za 66000 florenów
reńskich. Akt sprzedaży został sporządzony 8.04.1712 r. w Troppau (Opawa – Czechy)45. Martin Scholtz von Loewencron był dwukrotnie żonaty: 9.10.1684 z Anną Susanną Malcherowitz (zmarła w Turawie), 7.10.1713 r. z Marią Elisabeth von Skronsky z Budzow wdową von
Schoberg (12.10.1693–3.12.1729)46. Martin Löewencron był bardzo płodny, z pierwszą żoną
miał pięcioro dzieci, a z drugą sześcioro. Był protestantem, jednak przeszedł na katolicyzm.
Martin von Löewencron kupował i sprzedawał działki w Kotorzu Małym. Przedstawiam
treść dokumentów dotyczących tych transakcji:
- Martin Scholtz von Löwencron kupił 2.05.1712 r. za 200 reńskich guldenów od pana
Nadzieyowsky wolną działkę Nawolinstwi w Kotorzu Małym. Informację tę zapisano na
skraju dokumentu Turawa 38.
- Odkupił 2.05.1712 r. działkę od Georga Friedricha von Natziawski w Kotorzu Małym za
200 guldenów.
- Turawa dokument nr 40, sporządzony 15.03.1713 r. w Turawie Martin Scholtz von
Löwencron spadkobierca dóbr na Turawie, Wielkim i Małym Kotorzu, Ligocie Turawskiej … sprzedał swojemu poddanemu Janowi Kuszik posesję zagrodniczą (Robotgarten)
w Kotorzu Małym za 20 reńskich guldenów47. (tłum. A. Kupka)
Cennym źródłem do poznania historii Kotorza Małego są informacje zawarte w protokołach wizytacyjnych, sporządzonych przez biskupstwo wrocławskie. Przedstawiam najważniejsze informacje zawarte w protokołach z XVII i XVIII w.
Protokół wizytacyjny z 1679 r.
Dla proboszcza [Kotorza Wielkiego od mieszkańców] Kotorza Małego, od 19 kolonistów
1 modium48 pszenicy i 1 modium owsa, a od zagrodnika 1 grosz. Ponadto od karczmy jej właściciel zobowiązany jest do zapłacenia modium mąki pszennej i modium owsa49.
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Protokół wizytacyjny z 1678–88
Do tego kościoła [w Kotorzu Wielkim] należą 4 wsie: Kotórz Wielki i Mały, Węgry, Kolanowice50. W pozostałych 4 wioskach, które należą do pana kolatora, niektórzy są heretykami, mianowicie …, w Kotorzu Małym 11, …; ci trwają w herezji ze względu na szacunek pana. Katolicy
uczestniczą pilnie w nabożeństwach. Heretycy w Kotorzu Małym mają cmentarz na pochówki,
na którym był postawiony krucyfiks, lecz faktycznie zbutwiał i runął … w Kotorzu Małym nie
mają cmentarza, lecz grzebią pod krzyżem bez kapłana przy biciu [w dzwon] i śpiewie.
Protokół wizytacyjny z 1697 r.
W 1697 r. w Kotorzu Małym było ośmiu luteranów, wszyscy inni katolicy sumienie uczęszczają do kościoła51.
Protokół wizytacyjny z 1720 r.
Włączona wieś Kotórz Mały
Dziesięcina od mieszkańców wsi 18 mod (modium) mąki pszennej i ta sama ilość owsa.
Opłaty mieszkańców: grosz mesznego na Nowy Rok, na Wielkanoc jajka, zwykle 4 ofiary i akcydencja52 podbierana jak w Kotorzu.
Proboszcz z Kotorza obdarowany jest jajkami na Wielkanoc.

Protokół wizytacyjny z 1720 r.

[Na szkołę płacili akcydensy] z Micro Chottors (Małego Kotorza). Od poszczególnych chłopów odbiera 2 snopy pszenicy
Raz w roku wielkanocne jajka, placki, akcydencję odbiera jak z Kotorza Wielkiego53. (tłum.
J. Farys)
Protokół wizytacyjny z 1728 r.
[Akcydensy mieszkańców na rzecz kotorskiego Kościoła]
Kotórz Mały (Micro Cottorsch)
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Mieszkaniec wsi
Adam Grochol
Andreas Sikora
Gregorius Woÿtak
Michael Pulik
Gregorius Zak
Joannes Wilczek
Andreas Nowak
Mathey Dziurdzial
Michael Tator
Mathaus Grandoch
Joannes Bul
Simon Kosnul
Simon Deütsch
Simon Thomass
Valentinus Lasseck
Joannes Stolarss
Stanislay Wiecha
Mathey Zoja

Modius
pszenicy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Viertel1
pszenicy

modius
owsa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Grosz mesznego od każdego zagrodnika
1 cruciferum z Małego Kotorza54. (tłum. J. Farys)
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna Wolfganga Wielanda
Principatus Silesiae Oppoliensis zaznaczono
na terenie Kotórza Małego 8 gospodarstw
„bauerów”.
Martin von Löwencron w testamencie
przekazał dobra turawskie swojemu synowi
Antoniemu. Po śmierci Martina w 1731 r.
dokonano spisu majątku po zmarłym właścicielu. Carl Kahl w publikacji Das Majorat
Turawa przedstawił ten kotorski majątek.
W Kotorzu Małym znajdowała się karczma, a wieś zamieszkiwało 18 gospodarzy
(wyżej wymienieni), 5 „półzagrodników”
pańszczyźnianych, 2 wolnych zagrodników,
6 chałupników, łącznie 33 rodziny. Według
tego spisu w Kotorzu Małym znajdowały się
dwa lokalne stawy bez wody, które nazywano

Protokół wizytacyjny z 1728 r.

Fragment mapy Principatus Silesiae Oppoliensis
dotyczący Kotorza Małego
54
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viertel
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Dolny i Górny. W II poł. XIX w. po tym drugim zbiorniku nie było już śladu, zamieniono
go na pole orne i łąkę. Znajdował się w starym korycie Małej Panwi.55 Trzęsinę, która była
przysiółkiem Kotorza Małego, zamieszkiwało 3 zagrodników pańszczyźnianych i 4 wolnych.
Znajdowała się w tym przysiółku kuźnica, młyn z jednym kołem.
Anton von Löwencron po uzyskaniu certyfikatu pełnoletności 26.05.1740 r. przejął dobra turawskie. Sześć lat później, 20.02.1746 r., poślubił dwudziestojednoletnią Annę Barbarę
von Garnier. W małżeństwie Antoniego Löwencron i Anny Barbary z d. Garnier urodziło
się sześcioro dzieci, jednak wszystkie wcześnie zmarły. Małżonkowie Löwencron byli bardzo
religijni, troszczyli się o miejscowy kościół. Anton von Löwencron zmarł w 1746 r. Po roku
wdowieństwa Anna Barbara wyszła za mąż za Franza von Gaschin. Małżonkowie budowali
nowe kościoły, jednak w życiu osobistym byli bardzo nieszczęśliwi, gdyż także wszystkie dzieci z tego małżeństwa wcześnie zmarły.
Kolejne ważne informacje dotyczące Kotorza Małego zawarto w publikacji Beyträge zur
Beschreibung von Schlesien, która ukazała się w 1784 r. Przedstawiam tłumaczenie tego tekstu:
Kottorz Klein (Mały) należy do pana grafa von Gaschin, ma 20 gospodarzy, 25 zagrodników,
jedną fryszerkę w Trzenczin (Trzęsina), zamieszkuje 227 mieszkańców56.(tłum. A. Kupka)
Gdy wszystkie dzieci Anny Barbary z obu małżeństw z Löwencronem i Gaschinem zmarły za jej życia, za radą męża Franza postanowiła utworzyć z majątku turawskiego „Fideikomis”. Anna Barbara zmarła
11.02.1804 r. w 78. r. życia.
Po jej śmierci dobra turawskie wraz z Kotorzem objął
Fragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung
jej bratanek, Franz Xaver
von Schlesien dotyczący Kotorza Małego
von Garnier (1804–1838).
Drugim ordynatem majoratu turawskiego został jego syn – Franziskus (Franz) Seraphin
von Garnier (1785–1853).
Ważne informacje dotyczące Kotorza Małego zawarto w publikacji Johanna Georga Knie
Alphabetisch-statistisch-topographische z 1856 r. Przedstawiam najważniejsze informacje zawarte w tym tekście:
Kotórz Wielki i Mały (Groß i Klein Kotarz), 2 wsie, Górny Śląsk, okręg opolski, znajdują się
w kierunku północno-wschodnim do północnego, 1 1/2 do 1 5/8 mili [od Opola], poczta okręgowa,
wyższy sąd krajowy w Raciborzu (Ratibor), urząd sądowniczy w Turawie, patronat major Seraphin Franz „graf” von Garnier, sąd okręgowy w Opolu radca prawny baron von Korff, prowadzi
również sprawy kryminalne … Kotórz Mały (Klein Kottorz), 1399 r. Parua (posłuszny, słuchający)
Kotocz, 80 domów, 570 mieszkańców (10 ewangelików), przynależność do ewangelickiego kościoła
w Opolu, 1 młyn wodny z 2 kołami, 6 rzemieślników. Do Kotorza Małego należą:
a) Ogon (Borek), położenie zachodnio-południowo-zachodnie, ½ mili, 1 gospoda, 2 chałupników
b) Trzęsina (Trzenschin), Trzenśin, parafia znajduje się na północ 3/5 mili, bezpośrednio przy
Małej Panwi, 1 młyn wodny, 16 zagrodników.57 (tłum. A. Kupka)
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Trzecim właścicielem „Fideikomisu” był Constantin Ernst von Garnier (1853–1861).
Kolejne informacje dotyczące Kotorza Małego przedstawił Felix Triest w 1864 r. w publikacji Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Przedstawiam tłumaczenie: Kotórz Mały
zamieszkują: 19 gospodarzy, 13 zagrodników i 28 chałupników, na Ogonie jeden gospodarz i jeden
chałupnik, na Trzęsinie jeden młynarz, 12 zagrodników i 17 chałupników.
Wszyscy mieszkańcy chodzą do szkoły i kościoła w Kotorzu Wielkim.
Płacony podatek: 270 talarów dochodowego i 196 talarów gruntowego i domowego58.
(tłum. A. Kupka)
Przysiółek Kotorza Małego w kierunku Opola – Borek, nazywany był potocznie Ogon,
gdyż znajdował się na końcu miejscowości. Natomiast pola naprzeciw i za dzisiejszą oczyszczalnią, aż do rowu, to „Abloesungi”. Otrzymali je rolnicy z Kotorza Małego w zamian za zrzeczenie się serwitutu leśnego, tj. prawa do bezpłatnego zbierania drewna opałowego i wszelkiego runa leśnego w lasach hrabiowskich.
W 1888 r. zbudowano linię kolejową
Opole – Jełowa – Kluczbork59. Inne źródła
podają, że pierwszy odcinek torów kolejowych Opole – Jełowa otwarto 1.07.1889 r.
Trasę Jełowa – Kluczbork otwarto 1.10.189960.
Czwartym właścicielem „Fideikomisu”
był Constantin Franz Garnier (1861–1868),
a piątym jego brat Karl Fritz Garnier (1868–
1898). Po śmierci Karla dobra turawskie obDworzec kolejowy w Kotorzu Małym,
jął Hubertus von Garnier, który zarządzał
zdjęcie wykonano w 1908 r.
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
nimi do 1945 r.
W 1903 r. doszło do największego pożaru
w historii Kotorza Małego. Spaliła się większość zabudowań we wsi. Opis tego pożaru
zachował się w kronice parafialnej, przedstawiam jego tłumaczenie: 11 sierpnia 1903
r. była bardzo sucha pogoda, wtedy duży pożar zniszczył większość Kotorza Małego. Głupi uczeń szkolny Leo Schwientek61 bawił się
zapałkami i zapalił słomę, był wtedy mocny
Fragment kotorskiej kroniki parafialnej
wiatr i przeniósł ogień na słomiany dach rodotyczący pożaru w Kotorzu Małym
dzinnego domu, stąd ogień przeniósł się dalej.
W ciągu 10 minut spaliły się 63 domy. Nikt nie myślał o ratowaniu domów. Dzięki Bogu nikt nie
poniósł śmierci.
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Cesarz przeznaczył 25000 marek na odbudowę spalonej wsi, graf Hubertus von Garnier kierował odbudową Kotorza Małego, zorganizował dużą pomoc mieszkańcom62. (tłum. A. Kupka).
W pożarze ocalały dwa domy, jeden przy ulicy Wodnej (Mathea), a drugi przy Zielonej
u rodziny Kubus (Drobnik). W Kotorzu Małym przekazywana jest opowieść o uratowaniu
domu Matheów. W czasie pożaru pani Mathea (Mateja) wyszła z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej przed dom, ogień przeskoczył ten budynek i strawił następne zabudowania. Kolejne informacje dotyczące pożaru w 1903 r. zawarł Erwin Nowak, były mieszkaniec
Kotorza Małego i Turawy, w publikacji Reflexionen Eines Oberschlesiers. Napisał, że gdy ogień
ogarnął wieś, mieszkańcy patrzyli na niebo i wodą święconą kropili swoje domy, niektórzy szli
z obrazem św. Floriana. Było tak gorąco, że ludzie musieli schronić się na sąsiednich polach.
Erwin Nowak podał, że w ciągu 4 godzin spaliło się 80 budynków63. Informacja o czasie trwania pożaru jest bardziej wiarygodna niż podana w kotorskiej kronice parafialnej. Jest raczej
niemożliwe, żeby ogień strawił wszystkie zabudowania
wsi w ciągu dziesięciu minut.
Artur Kupka udostępnił mi
zdjęcie, które było wykonane po pożarze. Wyraźnie są
na nim widoczne ocalałe
domy, niektóre tylko częściowo spalone. Oznacza to,
że ocalało więcej domów niż Fragment zdjęcia po pożarze z 1903 r. (zdjęcie udostępnił Artur Kupka)
te dwa, o których powtarza się w Kotorzu Małym. Najprawdopodobniej spaliły się zabudowania w centrum wsi. Wątpliwość budzi również data pożaru, w kronice parafialnej napisano, że
pożar wybuchł 11.08.1903 r. i że nikt nie zginął. Erwin Nowak wspomina, że w czasie pożaru
śmierć poniosły dwie osoby. Jedną osobę udało się ustalić, była nią Maria Sowa z Kotorza
Małego; druga nie jest znana, gdyż nie pogrzebano jej w Kotorzu Wielkim. W kotorskiej księdze zgonów napisano, że (62 – letnia) Maria Sowa z Kotorza Małego, córka Malka z Zawady,
zmarła 10.08.1903 r. przez zaduszenie dymem. Jej pogrzeb odbył się 13 sierpnia. Oznacza to,
że pożar wybuchł w poniedziałek – sprawdziłem dzień tygodnia, 10 sierpnia. Najprawdopodobniej w kotorskiej kronice parafialnej podano mylną datę pożaru w Kotorzu Małym.
Wielkie zasługi przy odbudowie Kotorza Małego miał Hubertus von Garnier, ofiarował wsi 100 000 szt. cegły. Cesarz niemiecki na odbudowę
wsi przeznaczył 40000 marek
[w innych źródłach podano
kwotę 25000 marek – przyp.
J. F.]. Do chwili obecnej można
podziwiać w Kotorzu Małym
piękne ceramiczne dachówki na dachach domów wyKotórz Mały, widok w 1908 r. (zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
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budowanych po pożarze. W każdym nowo
wybudowanym budynku pod zwieńczeniem dachu umieszczano figurę św., Floriana, który został patronem Kotorza Małego.
W 1903 r. bardzo silne wiatry uszkodziły
okoliczne lasy i kotorscy mieszkańcy mogli
taniej zakupić drewno na odbudowę domów. Dach ceramiczny wykonany po pożarze w 1903 r.
W 1907 r. wybuchł kolejny duży pożar w Kotorzu Małym. Spaliło się 7 budynków gospodarczych64.
Po wielkim pożarze w 1903 r. na terenie Kotorza Małego zbudowano co najmniej pięć
dużych studni kręgowych: pierwszą obok posesji Kondzieli (obecnie na terenie byłego magazynu towarów masowych, ul. Opolska), drugą u Króla niedaleko stacji kolejowej, trzecią
u Widery przy ul. Zielonej, czwartą u pp. Dąbrowskich („u Birknera” przy ul. Opolskiej), piąta
przy ul. Wodnej obok posesji z nr domu 25. Najprawdopodobniej po pożarze w 1903 r. założono w Kotorzu Małym straż pożarną.
W okresie przedwojennym i powojennym wieś była pilnowana przez dwóch wiejskich stróżów. Obserwowali, czy w miejscowości nie doszło do pożaru, w razie ognia za
pomocą trąbki mieli alarmować mieszkańców. Najczęściej dyżury nocne pełnił August
Ebisch. Sporządzony był grafik, według którego mieszkańcy pełnili dyżury.
Na placu obok szkoły znajdował się zaPrzedwojenna remiza – stan obecny
wsze konny pług do odśnieżania drogi. Obok
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
stały duże pojemniki ze smołą. Dróżnicy
podgrzewali i przewozili kocioł umieszczony na podwoziu z kółkami. Zalewali smołą dziury
w drodze w kierunku Zawady.
W 1909 r. zostały rozbudowane budynki na stacji kolejowej w Kotorzu Małym, ilość
mieszkań rodzinnych zwiększono do ośmiu.
Do tragicznego wypadku doszło na terenie wsi 28.02.1910 r. W czasie rozbiórki starej stodoły, dwaj młodzieńcy zostali zasypani. Zginął wówczas 15 – letni Alexander Pinkawa, a drugi
mężczyzna był ciężko ranny65.
3.01.1913 r. nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły w Kotorzu Małym. Bardzo długo
trwało, nim w takiej dużej wiosce zbudowano szkolę. Przed południem została odprawiona uroczysta msza św. w kotorskim kościele parafialnym. Po jej zakończeniu dzieci
Droga prowadząca do Kotórza Wielkiego
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
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poszły procesją na otwarcie szkoły, którą ks. proboszcz Theodor Jankowski poświęcił. Zbudowano murowany, parterowy budynek z trzema klasami. W szkole zatrudnieni zostali dwaj
nauczyciele: Paul Winkler – kierownik placówki, oraz nieznany już z nazwiska drugi pedagog.
W latach 1914–1918 trwała I wojna światowa. Mężczyźni zostali wezwani do wojska,
a ich obowiązki przejęły kobiety. Niestety, ówczesny proboszcz ks. Theodor Jankowski nie
odnotował w kotorskich księgach metrykalnych śmierci poległych żołnierzy z kotorskiej parafii. Również tablica z wykazem poległych mieszkańców z Kotorza Małego, zamieszczona na
turawskim pomniku, uległa po II wojnie zniszczeniu. Najprawdopodniej na frontach europejskich śmierć poniosło kilkudziesięciu kotorskich mieszkańców, gdyż z sąsiedniego, o wiele
mniejszego Kotorza Wielkiego zginęło 29, a z Węgier 36 żołnierzy.

Okres międzywojenny
Wiele ważnych informacji dotyczących także Kotorza Małego zostało zawartych w piśmie
urzędowym – „Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy”, po I wojnie światowej. W 1920 r. poinformowano w nim, że obowiązują w Niemczech kartki na mięso, których
rozdzielaniem zajmowali się sołtysi i naczelnicy dóbr samodzielnych. Były również kartki na
chleb, cukier, węgiel66. 23.06.1920 r. starosta opolski Lücke poinformował, że w gospodarstwie
Jana Mathei w Kotorzu Małym, w dn. 21.06.1920 r. stwierdzono zarazę bydła67. W rozporządzeniu
z 10.07.1920 r. starosta opolski poinformował, że Kotórz Mały został okręgiem zamkniętym,
ze względu na epidemię racicową bydła. Bydło musiało
pozostać zamknięte w chlewach. Wyprowadzać je można tylko do uboju, ale za pozwoleniem. Psy musiały być
uwiązane, wystarczyło też
prowadzić je na lince. Rzeźnikom, kastratom, handlaSklep Hansa Przewloki (zdjęcie udostępnił Artur Kupka)
rzom i innym osobom, które
zawodowo przebywają w chlewach, nie wolno było wstępować do chlewów gospodarstw zarażonych chorobą racicy bydła68.
23.07.1920 r. starosta Lücke potwierdził istnienie w Kotorzu Małym zarazy racic i pyska
bydła, opisanej w dokumencie z dn. 10 lipca. Miejscowość była dalej zamknięta w sensie policyjnym69. W Oppelner Kreisblatt – Opolskim Orędowniku powiatowym nie podano, jak
zakończyła się walka z epidemią bydła w Kotorzu Małym.
20.03.1921 r. odbył się plebiscyt na Śląsku. W Kotorzu Małym za Polską głosowało 305,
a za Niemcami 267 mieszkańców.
Po plebiscycie bracia Ludwig i Lorenz Swientek – zwolennicy opcji niemieckiej, posiadali
broń palną i pilnowali porządku na terenie wsi.
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W 1924 r. zdarzył się wypadek kolejowy
na stacji w Kotorzu Małym. W środę 3 grudnia wieczorem o godz. 20.12 wykoleił się wagon pociągu osobowego relacji Opole – Kluczbork, przy wjeździe na stację w Kotorzu
Małym. Nie wiadomo, jakie były przyczyny
wypadku. Jeden pasażer, 18 – letni tokarz
Konstantin Dlugosch z Kotorza Małego, poniósł śmierć, pięć osób było ciężko rannych:
Aleksander Babik z Kotorza Wielkiego, młodzieńcy udający się do szkoły August Weber,
Paul Dlugosch i Stefan Dlugosch – cała trójka
poszkodowanych z Kotorza Małego, poszkodowany był również rolnik Spisla z Kolonii
Informacja o wypadku kolejowym zamieszczona
Siołkowice. Lekko ranni byli: nauczyciel
w prasie (skan udostępniła Anna Długosz)
z Nowych Budkowic Kürzel wraz z żoną,
Paul Margos – urzędnik pocztowy z Turawy, Anton Ochantel – pracownik kolei z Kotorza
Małego, Urban Dlugosch – kołodziej z Kotorza Małego i Wincent Krawczyk – tokarz z Kotorza Małego. Poszkodowanym udzielono pomocy w szpitalu w Opolu, jednak z pierwszą
pomocą pospieszył lekarz z Osowca70.
Pierwszy powszechny spis mieszkańców Kotorza Małego został przeprowadzony w 1925 r. Wyniki ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji Adreßbuch des Landkreises Oppeln. Na podstawie tego opracowania przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące tej miejscowości.
Sołtysem w Kotorzu Małym był chałupnik (Häusler) Stefan Schnotalla, a wieś zamieszkiwało
877 mieszkańców, 127 rodzin – w tym również osoby dorosłe samotne i owdowiałe, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe.W Turawie znajdował się urząd pocztowy, pod
który podlegał Kotorz Mały, jak również urząd stanu cywilnego, ślubów udzielał (Standesbeamter) graf von Garnier. Na czele jednostki administracyjnej (Amtsbezirke), do której należał
Kotórz Mały, stał Hubertus von Garnier z Turawy. Katolicy uczęszczali do kościoła w Kotorzu
Wielkim. Opiekę duszpasterską nad miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Heinrichsfelde (Grabie). Duża część mieszkańców była rolnikami. Sporządziłem listę mieszkańców, którzy wtedy posiadali inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Paul Barutzki – cieśla
Franz Bartylla – mistrz murski
Martin Birkner – murarz
Johann Birkner – murarz
Johann Blosczyk – murarz
Franz Czurlok – brukarz
Rochus Dlugos – dróżnik na kolei
August Dziuba – murarz
Peter Golgon – robotnik
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Viktor Gloger – nauczyciel szkoły podstawowej
Josef Hadasch – cieśla
Michael Hardulla – stolarz
Herbert Hoffmann – nauczyciel zawodu
Paul Jonczyk – kowal
Paul Kloss – nauczyciel
Paul Kubus – murarz
Albert Kulla – murarz
Marie Kulla – krawcowa
Franz II Kupka – cieśla
Johann Kupka – dróżnik na kolei
Wilhelm Krause – pomocnik na kolei
Paul Lakotta – mistrz murarski
Hubert Langer – nauczyciel
Johann Langos – robotnik
Konstantin Lempik – robotnik
Kaspar Lempik – cieśla
Franz Lempik – brygadzista
Andreas Libera – oberżysta
Johann Mathea – pracownik spedycji
Franz Michalczyk – cieśla
Peter Michalczyk – murarz
Johann Michalczyk – malarz
Emilie Müller – krawcowa
Josef Nowak – pomocnik asystenta na kolei
Jacob Moch – cieśla
Julius I Nowak – cieśla
Jakob Nowak – kowal
August Parusel – nauczyciel
Nikolaus Paßon – inspektor badania mięsa
Dorothea Paßon – położna
Bernhard Pawellek – murarz
Alex Pinkawa – pracownik kolei, zamykał szlabany
August Ptassek – magazynier
Johann Radimersky – pracownik kolejowy
Franz Schnotalla – murarz
Julius Schwietza – zwrotniczy
Franz Schwiertz – cieśla
Albine Schwiertz – krawcowa
Paul Sowka – robotnik
Viktoria Tarara – krawcowa
Richard Twardawsky – malarz
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Viktor Twardawsky – szewc
Sofie Twardawsky – praczka
Josef Walter – pracownik stacji kolejowej
Marie Wieschollek – urzędniczka.
Najbardziej popularne nazwiska w Kotorzu Małym:
Dlugos – 9, Nowak – 7, Kulla – 5, Blosczyk – 4, Michalczyk –
4, Sowa – 4, Twardawsky – 4, Widera – 471.
Przysiółek Borek zamieszkiwało w 1925 r. 15 rodzin –
osoby dorosłe samotne i owdowiałe, jak również prowadząNajstarsza pieczęć
ce samodzielne gospodarstwa domowe. Sporządziłem listę
Kotorza Małego
mieszkańców, którzy wtedy posiadali inny zawód i nie utrzy- (skan udostępnił Alfred Kupka)
mywali się z pracy na roli:
Johann Duda – murarz
Josef Geppert – rzeźnik
Peter Kubus – cieśla
Anton Ochantel – strażnik kolejowy
Franz Polednia – murarz
Stefan Schnotalla – kierownik przeładunku
Thomas Schwietz – mistrz w zakładzie
Martin Skrzipczyk – ślusarz72.
Wykaz
mieszkańców
Borku jest jednak błędny,
gdyż np. Stefan Schnotalla
mieszkał w centrum Kotorza, natomiast Peter Kubus
przy dzisiejszej ul. Zielonej.
W Kotorzu Małym znajduje się mały stawek, będący
starorzeczem Małej Panwi.
Rodzina Alberta Brix na tle gospody Josefa Baumanna w Borkach
Zimą, gdy lód był gruby, wy(zdjęcie z 1940 r. udostępnił Bernard Buhl)
cinano bryły lodu i zwożono
je do miejscowych restauracji, rzeźni, sklepów, w ten sposób ich właściciele mieli darmowe
zamrażarki. Lód był przysypywany trocinami, żeby za szybko się nie roztopił.
19.05.1936 r. nazwę wsi Klein Kottorz zmieniono na Klein Kochen.
Już w okresie międzywojennym Kotórz Mały był bardzo ważną wsią, w której mieszkało
wielu znacznych mieszkańców. Bardzo znaną postacią był Franz Kornek, wieczorami, gdy
ludzie siedzieli na ławkach, śpiewał i grał na bałałajce. Na terenie Kotorza Małego było wiele
sklepów i zakładów usługowych. Przy ul. Opolskiej niedaleko obecnego przystanku mieszkał
kawaler Stanislaus Jontzyk, który prowadził zakład szewski73.
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Obok miejscowej remizy był warsztat kołodziejski, który należał do Stanislaus Schnotalla.
Naprawiał wozy, wykonywał do nich drewniane koła. Współpracował z kuźnią Nowaka. W miejscowej kuźni kowal Jakub Nowak miał dużo pracy, wraz z uczniami remontował
mieszkańcom narzędzia, podkuwał konie. W latach 20. XX w. zbudował kuźnię, dziś nieistniejąca. Jego sąsiedzi: Franz Bartyla – mistrz murarski, krótko w czasie wojny był kościelnym,
miał dużo dzieci – ośmioro, m.in. Johann handlował głównie bydłem, przewoził je koleją do
Bytomia na targi, Albert – rzeźnik, miał swój własny sklep mięsny, w którym pracowała jego
siostra Paulina, a po jej zamążpójściu siostra Gertruda. Obok Nowaka mieszkali pp. Schwitala
(Świtała), Wilhelm (powstaniec polski) z żoną Pauliną. Wilhelm wykonywał betonowe kręgi74.
W dwóch miejscowych rzeźniach u Alberta Bartyli i Theodora Kodzieli, który miał swój
sklep, a zakład u Lorenza Tarary, dokonywano uboju zwierząt, produkując na miejscu wędliny,
szynki, można było zakupić wyprodukowane smaczne wyroby. Mieszkańcy Kotorza Małego
mogli również zamówić usługi masarskie do domu, wtedy rzeźnik dokonywał uboju zwierząt na terenie posesji. Usługi krawieckie prowadził miejscowy krawiec Peter Schwiertz.
W Kotorzu Małym w okresie międzywojennym znajdowały się dwie piekarnie. Jedną prowadził Anton Tarara (Klik), nazywany „Semmelmann” (człowiek od bułek). Nosił na placach
duży kosz ze swoimi wypiekami i codziennie odwiedzał mieszkańców. Można było nabyć
smaczne bułki, chleby i ciasta. Za wypieki płacono mu pieniędzmi lub jajkami. Można było
u niego w piekarni upiec również swoje wyroby. Mieszkańcy, siedząc na zewnątrz i plotkując,
czekali na swoje wypieki75. Drugą piekarnię wraz ze sklepem prowadził Stefan Schnotalla.
U niego również można było
upiec chleb i ciasto, które
sami wykonali mieszkańcy.
W Kotorzu Małym znajdowały się dwie restauracje.
Pierwsza obok dworca kolejowego, prowadził ją August
Ptassek. Zimą można było
u niego nabyć cieszące się powodzeniem dobre „jedzenie
kolejowe”. Druga restauracja
wraz rzeźnią znajdowała się
Kotórz Mały w 1908 r. (zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
w środku wsi u Andreasa Libery, na terenie dzisiejszego sklepu geesowskiego i sąsiedniego placu. Na piętrze budynku
była duża sala taneczna. Restauracja u Liberów była bardzo popularna, zatrzymywali się przy
niej podróżujący do Opola. Na placu obok gospody można było zostawić konie. W budynku przy skrzyżowaniu ul. Zielonej z Opolską mieszkał Karl Liebig, jeden z pięciu kotorskich
protestantów, prowadził pierwszy we wsi sklep owocowo – warzywny. Miał bardzo zadbany
dom, przywoził z Opola psujące się warzywa i owoce, które kompostował na polu, dzieci zbierały nadające się jeszcze do spożycia odpadki np. bananów, pomarańczy76. W sklepie Karla
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Liebiga można było zakupić zawsze świeże produkty. Towar
do sklepu sprowadzał nieraz drogą kolejową. Zaopatrywali
się u niego również mieszkańcy okolicznych miejscowości.
Na terenie Kotorza Małego znajdowały się cztery sklepy spożywcze: Leona Libery, Stefana Schnotalli, J. Malka i Bartosika.
W 1933 r. Leon i Edyta Libera zbudowali w Kotorzu Małym
Kotórz Mały (zdjęcie z 1921 r.) dom wraz ze sklepem o powierzchni 35 m². Zaopatrzeniowcem był Leon, zaś jego żona sprzedawczynią. W piwnicy tego domu były magazyny, w których
przechowywano produkty żywnościowe. Szybko psujące się przechowywano w specjalnych
pojemnikach, okładanych lodem, który zasypywano trocinami. W sklepie była filia poczty77.
Przy samych torach kolejowych przy ul. Węgierskiej w kierunku Węgier po prawej stronie
(obok stacji Caritasu) znajdował się tartak Stefana Dlugosa. Jako młody chłopak, był ofiarą
wspomnianego już wyżej w tekście wypadku kolejowego i wyrósł mu garb. Tartak ten przynosił duże zyski, zatrudniał kilkunastu pracowników. Został zlikwidowany na przełomie lat
1942/1943, maszyny tartaczne zostały rozebrane przez Wehrmacht i wywiezione na wschód.
Pozostało dużo trocin, które usunięto dopiero kilka lat po wojnie. Ojciec Stefana Dlugosa
był znanym „wyprosaczem weselnym” (starosta weselny), miał stolarnię. Był bardzo wierzący,
prowadził w kościele różaniec, był „śpiewokiem”. Ludzie nazywali go św. Józef78.
W Kotorzu Małym mieszkał Vinzent Baron – dentysta bez dyplomu, dbał o higienę pacjenta i zawsze nosił czyste chusteczki, bo często wyrywał mieszkańcom chore zęby79. Pan
Kaspar Kasprzyk handlował końmi, sporadycznie prowadził interesy nawet z Cyganami.
Duży plac przeładunku drewna „Holzplatz” znajdował się przy kotorskim dworcu.
Przywożono drewno kolejką wąskotorową
z lasów „grafa” Garniera. Codziennie przeładowywano ogromne ilości drewna na wagony kolejowe. Jeszcze w okresie międzywojennym zmieniono przebieg kolejki wąskotorowej, ze środka wsi przeniesiono na pola
w kierunku obecnej oczyszczalni ścieków
– powodem był śmiertelny wypadek nastoKolej wąskotorowa, zdjęcie wykonano
w okresie budowy Jeziora Turawskiego
latka przy skrzyżowaniu dróg Opole – Tura(udostępniła rodzina Rostek)
wa – Węgry – Kotórz Wielki. W centrum wsi
znajdował się magazyn towarów masowych Stefana Schnotalli, w którym można było kupić
m.in. węgiel, paszę, nawozy sztuczne. Po wojnie dalej był używany przez GS, budynek istnieje
do dzisiaj80.
Zdolnym mieszkańcem był Wilhelm Blosczyk (późniejszy komendant straży), samouk,
robił beczki, maselnice, miotły, ostrzył pługi. Przy ul. Zielonej mieszkał Lorenz Tarara, bar77
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dzo zaradny człowiek: w 1934 r. zakupił maszynę do rozdrabniania drewna, porąbany opał
sprzedawał w Opolu. Skupował stare samochody, demontował je i wykonywał z nich inne
maszyny. Lubił alkohol, zamarzł, gdy wszedł zimą pijany do jeziora Tonloch w Turawie. Przy
ul. Zielonej mieszkał Cälestin Dlugosch zwany „Cela”, handlował zwierzętami, był rzeźnikiem,
był przygłuchawy, szczególnie gdy miał w gospodzie postawić komuś wódkę81.
Od 1931 r. kursował przez Kotórz Mały trzy razy dziennie autobus koloru czerwonego.
W latach 30. XX w. kursował szynobus „Triebwagen”, napędzany silnikiem dieslowskim,
o godz. 11.30 można było pojechać do Kluczborka. Na końcu Kotorza Małego przy obecnej
ulicy Sosnowej znajdowało się miejsce nazywane „Sandberg” (piaskownia), na wydzielonym
ogrodzonym placu zakopywano padlinę. Po wybudowaniu Kadeverfabrik (zakładu utylizacji padliny) w Węgrach, zlikwidowano kotorski „Sandberg”. Obok tego miejsca był „Jugendheim” – klub i boisko82. Po wojnie z „Sandbergu” wybierano piasek i wywożono go koleją do
odbudowy miast.
Najważniejszą organizacją w okolicy był „Kriegerverein” – związek wojenny. Był to najstarszy klub w gminie. Zadaniem tego związku militarnego były ćwiczenia strzeleckie z bronią
palną, musztra i organizacja uroczystych obchodów świąt narodowych. Po objęciu władzy
przez Hitlera nazwę związku zmieniono na „Kyffhäuserbund”. W dni poświęcone bohaterom
jego członkowie spotykali się przy starym pomniku w Turawie. Śpiewano pieśni, np. Vom
guten Kameraden. Gdy zmarł członek związku, pozostali z chorągwiami uczestniczyli w jego
pogrzebie. Związek co roku, w gospodzie u Andreasa Libery, przed Bożym Narodzeniem,
wręczał dzieciom paczki83.
Mali mieszkańcy Kotorza Małego lubili bawić się, np. oponami. We wsi był kierat u Kasprzyka i dzieci bawiły się nim jak karuzelą. W czasie takiej zabawy Marcie Kurtz uszkodziło
nogi, ślady pourazowe pozostały jej na całe życie.
Przy wjeździe do Kotorza Małego od strony Turawy, w prywatnym budynku na Palicach,
wybudowanym w latach 1937–1938, utworzono przedszkole. Nauczycielką była dwudziestoparoletnia panna Hannelore
Karszonke z Opola. Zamieszkała w budynku przedszkola.
Pomagała jej pani Maria Sochor. Do przedszkola uczęszczało około 30 dzieci z Kotorza Małego. Przedszkolaki
przynosiły z domu śniadanie, a w przedszkolu dostawały obiad. W budynku
w jednym pomieszczeniu
dzieci się bawiły, a w druPrzedwojenny budynek przedszkola – obecny widok
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
gim leżakowały; kuchnia
81
82
83

E. Nowak, dz. cyt., 178.
A. Długosz, dz. cyt.
E. Nowak, dz. cyt., s. 93.

272

była w osobnym pomieszczeniu. Gdy w okresie wojny były naloty bombowe, zajęcia w przedszkolu odwoływano84.

Kotórz Mały w czasie II wojny światowej
Po rozpoczęciu przez Niemców II wojny światowej, jej pierwszymi ofiarami w Kotorzu
Małym byli Julius Nowak z ul. Zielonej i Georg Schnotala, syn Stefana Schnotali, który miał
objąć jego gospodarstwo z piekarnią.
W Kotorzu Małym w okresie do 1945 r. były trzy samochody:
- Johann Bartyla (handlował zwierzętami) – niebiesko-żółty samochód dostawczy.
- Stefan Dlugosch – właściciel tartaku – czarny opel.
- Johann Widera przy ul. Zielonej, zakupił auto dopiero pod koniec wojny, zabrali mu
je Rosjanie85.
W czasie wojny przywódca S.A. Klappan z Marszałek, pracownik tartaczny, zawiadamiał
rodzinę o śmierci żołnierza. Gdy jechał na rowerze przez Kotórz Mały, każdy patrzył z niepokojem, kogo odwiedzi. W 1943 r. Klappan wszedł do domu pani Golomb w Kotorzu Małym.
Kobieta z wrażenia straciła przytomność, bo wiedziała, jaką przyniósł wiadomość. Okazało
się, że jej mąż dostał się do angielskiej niewoli. Wcześniej straciła troje małych dzieci86, które
zatruły się czadem87. W 1943 r. żołnierz Wincenty Nowak przyjechał na krótki urlop, bo urodziła mu się córka Regina. Gdy wyjeżdżał z domu, płakał, bo przeczuwał, że już nie wróci
z wojny. Tydzień później zginął88.
W 1939 r. w Kotorzu Małym po ul. Opolskiej często jeździły czołgi, aż zniszczyły drogę.
Rok później drogę wyremontowano, jednak cała aleja starych drzew kasztanowych została usunięta, droga stała się pusta, jasna. Latem 1941 r. do budowy umocnień wokół Jeziora
Turawskiego jednostki Wehrmachtu zabierały mężczyzn niezdolnych do pracy, utworzono
jednostkę, którą nazywano KUV. Zainstalowano działa przeciwlotnicze, światła i balony
zaporowe, gdyż obawiano się, że alianci mogą
zbombardować wały jeziora i wsie mogłyby
być zalane. Światła obsługiwali gimnazjaliści
– prawie co noc mieli ćwiczenia w wyszukiwaniu celu na niebie. W czasie ćwiczeń dwa
samoloty niemieckie uległy katastrofie. Obsługa tych samolotów poniosła śmierć. Wokół wałów znajdowały się 24 balony. Ustawione były na łąkach i polach Turawy i obu
Starorzecze Małej Panwi w Kotorzu Małym
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Kotorzy. Miały kształt cygar, unosiły się na
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wysokość 3000 m. Jeżeli w godzinach przedpołudniowych balony były napełnione, lekcje
w szkole odwołano. Naloty na Jezioro Turawskie nasiliły się, gdy w czerwcu 1944 r. alianci
zajęli Włochy89.
Niektórzy mężczyźni z Kotorza Małego wyróżnili się na wojnie i awansowali do stopnia
podoficera. Trzej synowie Libery byli oficerami. Byli też we wsi symulanci: udawali chorych,
chodzili o kulach, pracowały za nich żony. Po zakończeniu wojny „ozdrowieli” i potrafili ciężko pracować90.
W czasie wojny mieszkało w Turawie dziesięciu jeńców angielskich, którzy pracowali
w tartaku w Kotorzu Małym, zawsze byli elegancko ubrani. Anglicy dostawali czekolady, specjalnie wrzucali je do błota, a kotorskie dzieci je wybierały. Jeńcy rosyjscy byli ubrani w łachmany. Przychodzili do Kotorza Małego, gdyż szukali pracy w zamian za jedzenie. W najlepszej
sytuacji byli jeńcy włoscy, nie byli w ogóle kontrolowani. Mogli chodzić po całej wsi, jednak
mieszkańcy ich nie lubili91.
W Kotorzu Małym pod lasem, przy obecnej ulicy Sosnowej, znajdowały się dwa drewniane baraki, w których mieszkali robotnicy przymusowi z Polski. Pracowali w lesie, żywicowali
drzewa. Mogli sami chodzić po wsi, dostawali kartki żywnościowe i wykupywali sobie towar
w sklepie. Nie byli pilnowani przez wojsko. Mieli dobre kontakty z mieszkańcami. Po wojnie
większość z nich wyjechała. Pozostali pp. Nowak i zamieszkali w Kotorzu Wielkim. Baraki po
wojnie zostały rozebrane92.
W czasie wojny spadły bomby na łąki
„Dejskie”.
W Kotorzu Małym pracowali także robotnicy przymusowi, trzej bracia Plewa – po
wojnie pozostali. Stanisław Plewa pracował
w piekarni u Stanisława Schnotali i ożenił
się z jego córką Hildegardą. Czesław i Lucjan
Budynek stacji kolejowej (zdjęcie z 1921 r.)
Plewa pracowali w gospodarstwie u Nowaka.
Po wojnie również pozostali. U sołtysa Schnotalli pracowała dziewczyna o imieniu Cecylia,
była bardzo nielubiana przez mieszkańców Kotorza Małego. Byli jeszcze robotnicy przymusowi u Webera, w gospodarstwie Ptasska. W gospodzie u Libery pracowała Polka, bardzo lubiła
dużo mówić, nosiła dumnie napis „P”. Kotorscy mieszkańcy często rozmawiali z robotnikami
przymusowymi93.
Latem 1944 r. pod kontrolą SA i partii okoliczni mieszkańcy kopali rowy przeciwczołgowe
od jeziora wzdłuż Małej Panwi aż do Węgier. Przyjeżdżała także koleją do pomocy ludność
z Opola – „Schanzenkolonnen” (kolumny szańcowe).
Po wygraniu ofensywy styczniowej w 1945 r., Rosjanie byli coraz bliżej. Dopiero
14.01.1945 r. w czasie mszy św. mieszkańcy dowiedzieli się od ks. Warsitza o złej sytuacji.
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Burzliwe wydarzenia ze stycznia 1945 r., dla kotorskiego proboszcza Józefa Swolanego
spisał w 1985 r. mieszkaniec Kotorza Małego „H. K.”. Przedstawiam najważniejsze fragmenty tej ważnej relacji: Już 17.01.1945 r. można było zobaczyć przejeżdżające w kierunku Opola
wozy konne załadowane ludźmi i dobytkiem. Do ucieczki przed zbliżającymi się działaniami
wojennymi przygotowali się też mieszkańcy Kotorza Małego. Część zamierzała wyjechać taborem konnym, inni oczekiwali na pociąg, który jednak nie nadjeżdżał. Niektórzy wyjechali na
motocyklach, inni na rowerach. Do ostatnich można było zaliczyć moją matkę i mnie. Zaledwie
wyruszyliśmy w drogę, rozległa się potężna eksplozja. Wysadzono most kolejowy na rzece Małej
Panwi. Był to dzień 21.01.1945 r., niedziela, godz. 15.00. W drodze do Opola wyprzedzaliśmy
liczne wozy konne załadowane dobytkiem, z biegnącymi obok psami. Droga była uciążliwa, pokryta warstwą zbitego śniegu; gałęzie drzew były oszronione, a powietrze mroźne i dokuczliwe. Ale już
rankiem następnego dnia udaliśmy się w drogę powrotną, mówiąc: co się stanie, to niech się stanie.
Nikt nas nie zatrzymał, jednak ostrzegano przed zbliżającymi się wojskami radzieckimi.
Przejeżdżając przez przejazd kolejowy w Kotorzu Małym obok drogi ustawiono karabin maszynowy; żołnierze stali z pancerfaustami.
Zaledwie wróciliśmy do domu, od strony Turawy wkroczyły wojska radzieckie. Była godz.
9.00 dnia 22.01.1945 r.
Od razu zniknęły pozostawione w podwórku rowery, którymi wróciliśmy. Pierwszy żołnierz,
który wszedł w nasze progi, miał zdarte buty i chciał od nas buty z cholewami. Znalazł je we wnęce
pod piecem. Wyszedł ucieszony. Do strzelaniny doszło dopiero na przejeździe kolejowym …94.
22.01.1945 r. pierwsi wjechali do Kotorza Małego żołnierze radzieccy na koniach. Pojedynczy żołnierze niemieccy walczyli przy stacji kolejowej. Podobno pod stacją kolejową znajdowały się tunele i bunkry, Niemcy zniszczyli je przed opuszczeniem Kotorza. Piętnastolatek
Günter Birkner zabrał z domu granaty pozostawione przez Wehrmacht i chciał powstrzymać
natarcie Rosjan. Według innej wersji zastrzelił radzieckiego lejtnanta z pancerfausta i uciekł
do domu. Rosjanie zabili wszystkich domowników, a dom spalili. Zabito m.in. Birknerów i Lochów.
Jeden z Birknerów uciekł, lecz został zastrzelony w rowie. Rosjanie bestialsko zamordowali
kobietę będącą w zaawansowanej ciąży w oddalonym o 150 m „Sandbergu”. Od razu wypalili też Widerów. Inny mieszkaniec Kotorza Małego ociągał się z oddaniem Rosjanom konia,
zabito go na oczach rodziny. Żołnierze radzieccy pola wokół wsi przystosowali na potrzeby
lotniska polowego, dla swoich samolotów wojskowych.
W zachowanych źródłach archiwalnych zapisano, że w Kotorzu Małym śmierć poniosło
trzech żołnierzy radzieckich. Być może Birkner nie zabił żadnego lejtnanta, tylko żołnierza
niższego stopniem. Gdyby zabił oficera radzieckiego, ten fakt najprawdopodobniej byłby odnotowany w źródłach radzieckich95.
W czasie przejścia frontu w Kotorzu Małym zabito ośmiu żołnierzy niemieckich. Trzech
z nich zginęło koło zabudowań Urbana Dlugoscha. Rosjanie kazali ich zakopać tam, gdzie
leżały ciała. Nieśmiertelniki zabrali mieszkańcy. Zostali tam pogrzebani przy płocie Edmunda Króla. Mieszkańcy Kotorza Małego twierdzą, że na terenie wsi zginęło pięciu Rosjan, z których
trzech pogrzebano obok stodoły rodziny pp. Świerc, dwóch na polu rodziny Wiesiołek, mię94
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dzy Kotorzem a Borkiem. Groby z umieszczoną czerwoną gwiazdą były ogrodzone czerwonym płotkiem. W 1946 r. wszystkie groby zostały ekshumowane. Ciała żołnierzy niemieckich
zostały złożone w masowym grobie na cmentarzu w Kotorzu Wielkim. Rosjan zawieziono do
Opola na cmentarz przy ul. Katowickiej96.
Po przejściu wojsk I rzutu w dn. 22.01.1945 r. nastał we wsi spokój do następnego dnia. W godzinach rannych 23.01.1945 r. wieś zalały wojska II rzutu., które zaczęły palić zabudowania,
gwałcić kobiety i mordować ludność. Wojsko było częściowo pijane i w dobrym nastroju. Wśród
nocnej pożogi słychać było muzykę harmoszki. Kiedy po kilku dniach wojsko opuściło wioskę,
przed niejednym chlewem można było znaleźć obcięte kończyny świńskie97.
W ciągu pierwszych dni po wejściu Rosjan zamordowano w styczniu 1945 r. mieszkańców
Kotorza Małego:
1. Johann Birkner – 61 lat, murarz
2. Julia Birkner z d. Wieschollek – 59 lat
3. Günter Birkner – 16 lat
4. Erich Birkner – 24 lata
5. Gertruda Birkner z d. Rogowski – 22 lata
6. Birkner – nienarodzone dziecko
7. Hildegard Loch – 16 lat
8. Josef Loch – 2 lata
9. Maria Loch z d. Polednia – 38 lat
10. Josef Matyschok – 48 lat, robotnik
11. Ignatz (Peter w księdze zgonów) Matyssek – 74 lata, murarz
12. Anna Polednia – 45 lat
13. Else (Elisabeth) Polednia – 42 lata
14. Johann Widera – 74 lata, handlarz
15. Maria Wieschollek – 57 lat98.
Domy i zabudowania spalone w styczniu 1945 r.: ul. Opolska – Andreas Libera – restauracja, duża sala taneczna i stajnia, Kobienia, Richard Thieletzek – stodoła, dom mieszkalny obok
kolei, Engel, ul. Węgierska – Stefan Dlugos, Maria i Gertrud Pinkawa, Oskar Pohl, Gertrud
Lakotta, „na Bahnhofie“ – stacja kolejowa, August Ptassek – restauracja, Loch, Albina Dlugos, Reh, Georg Widera, Johann Birkner, Alois Schnotalla, ul. Polna – Edmund Kroll, Josef
Moch, ul. Zielona – Paul Komor, ul. 1 Maja – Grocholl oraz szkoła99.
Na dworcu u wdowy Viktorii Rogowskiej Rosjanie założyli komendanturę wojskową. Na
budynku była zawieszona czerwona gwiazda. Przy ul. Wodnej Rosjanie plądrowali szafy u rolnika
inwalidy Paula Czecha, ten zdenerwowany uderzył żołnierza laską i czerwonoarmista upadł.
Żołnierz po chwili się wyczołgał, Rosjanie wrzucili go na wóz i odjechali. Później powrócili,
ostrzelali dom, a Paul Czech stał na podwórku i nie poruszył się, ale jemu krzywdy nie zrobili.
W nocy przyszli i zabrali mu krowy100.
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W kwietniu 1945 r. wydana została odezwa w języku rosyjskim i niemieckim, by mężczyźni
w wieku 17–55 lat obowiązkowo stawili się do punktu zbornego, w przeciwnym wypadku będą
rozstrzelani. Część wywieziono do ZSRR, a innych do Kędzierzyna, do demontażu urządzeń
przemysłowych. Wywieziono kobiety i młodzież do budowy fortyfikacji w Kamieniu Śląskim.

Okres powojenny
Wielką osobowością przedwojennego Kotorza Małego był Stefan Schnotalla. Prowadził
we wsi piekarnię wraz ze sklepem, nadzorował przeładunek drzewa oraz był kierownikiem
„magazynu towarów masowych”. Jednak najważniejsza była jego działalność społeczna, organizował życie kulturalne wsi. Był już w 1925 r. sołtysem Kotorza Małego i pełnił ten urząd
do końca II wojny światowej. Aktywnie działał w straży pożarnej, kierował nią, był „Wehrführerem” – dowódcą straży do stycznia 1945 r. Założył straż pożarną w sąsiednim Kotorzu
Wielkim. Kierował strażami pożarnymi na terenie całej ówczesnej gminy, a w razie pożaru
przejmował dowództwo nad akcją gaśniczą. W czasie wejścia Rosjan do Kotorza Małego
w dn. 22.01.1945 r. prowadził rozmowy z dowództwem radzieckim. Rosjanie oszczędzili go. W 1945 r. w czasie procesji
rezurekcyjnej podjechali pod kotorski kościół bryczką dwaj
pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa z Opola, mężczyzna i kobieta. Zabrali z procesji Stefana Schnotallę. On, przeczuwając, że
już nie powróci, [podobno powiedział, że on niczego złego
nie zrobił i jemu też nic nie zrobią] pomachał ręką zgromadzonym na procesji wiernym. Rzeczywiście, ślad po nim zaginął. Rodzina nigdy nie dowiedziała się, co się z nim stało.
Nie wiadomo, gdzie znajduje się jego grób. Podobno jeden ze
strażników więziennych UB z Opola na łożu śmierci zeznał,
że funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa w niesłychanie
brutalny sposób katowali więzionych, używając nawet siekier.
Prawdą jest, że kierownictwo więzienia w Opolu meldowało zgony, które nastąpiły w budynku przy ul. Jagiellońskiej
Stefan Schnotalla
(dzisiaj ul. Drzymały, dawniej Mroßstr.), chociaż wydział
ten oficjalnie żadnego budynku tam nie posiadał. Zmarło tam co najmniej 138 osób, w tym
również Stefan Schnotalla. Oficjalnie Stefan Schnotalla zmarł 10.07.1945 r., ale fakt ten został
w urzędzie stanu cywilnego w Opolu zgłoszony dopiero 11.03.1946 r., a więc z półrocznym
opóźnieniem (nr aktu zgonu 171/46).
W czerwcu 1945 lub 1946 r. przyjechali do Kotorza Małego Rosjanie z 12 wozami załadowanymi beczkami do gnojówki, był w nich alkohol z gorzelni z Bierdzan.
Kolejowy żelazny most na Małej Panwi był wysadzony przez Niemców w styczniu 1945 r., został
odbudowany w 1948 r. Do tej pory pociągi podjeżdżały aż do zniszczonego mostu, pasażerowie przechodzili po kładce na drugą stronę Małej Panwi, do następnego pociągu101.
Po wojnie kotorscy powstańcy śląscy z propolskim nastawieniem poczuli się pewnie, m.in.
Wilhelm Świtała, Piotr Jończyk, Józef Czech, Leonard Świerc (zwany Wilczek) i paru jesz101
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cze innych. Pierwszym powojennym sołtysem w Kotorzu Małym, jeszcze w 1945 r., został
Wilhelm Świtała. Piotr Jończyk został jego doradcą, nazywano ich kotorskimi dyplomatami. Wkrótce ich polskość się skończyła. Wilhelm Światała został aresztowany przez władze
polskie. Po miesiącu został wypuszczony i wycofał się z polityki lokalnej. Podobnie zrobili
pozostali byli powstańcy102.
Po wojnie z balonów, które zabezpieczały Jezioro Turawskie przed bombardowaniem,
mieszkańcy szyli płaszcze przeciwdeszczowe. Działa przeciwlotnicze „Flakgeschütze” wokół
jeziora, których nigdy nie użyto, zostały zdemontowane. Jednak zanim to nastąpiło, doszło
25.03.1945 r. do śmiertelnego wypadku, w wyniku którego zginęły trzy osoby: 11-letnia Renate Widera, 7-letni Josef Czech z Kotorza Małego i Weber z Turawy103.
Mieszkańcy Kotorza Małego nie czuli się pewnie w swoich domach. Powojenna administracja próbowała wyrzucić z domu panią „Ś”, gdyż przed wojną jej mąż pracował przy robotach drogowych i musiał wstąpić do partii NSDAP. Gdy przybyli ją wyrzucić z domu, pani „Ś”,
będąc w szoku, na kolanach płacząc uprosiła miejscowych urzędników, żeby pozostawili ją
we własnym domu. Mała córka, widząc tragedię matki, przejęła się i zachorowała, nigdy nie
odzyskała całkowicie zdrowia psychicznego.
Sołtysem w Kotorzu Małym w latach 1946–1955 był powstaniec śląski Józef Czech. Pomagała mu w pracach administracyjnych jego żona.
W latach 1946–1947 Czesław Plewa, były przymusowy robotnik u Franza Nowaka, zorganizował grupę teatralną, w której występowało wiele młodzieży. Popularnością cieszyło
się przedstawienie „Znajdziesz, gdzieś w polu, mój grób”, przedstawiono los żołnierza, jego
śmierć i żałość rodziny. Polacy i Ślązacy utożsamiali się z treścią tej sztuki104.
Teofil Ciolek z Kotorza Małego, krawiec, inwalida, zorganizował kapelę dętą. Nauczył gry:
Andrzeja Długosza, Wiliego Drunga, Teodora Świętka, Pawła Mateję, Locha. Występowali
m.in. w kościele. Teofil Ciolek zmarł i kapela rozpadła się. W latach 50. XX w. w Kotorzu było
50 koni. Były także pierwsze traktory domowej produkcji, zwane „esiokami”. Zimą Roch Długosz, Antoni Bloszczyk, Jan Nowak, Alfons Blosczyk, Andrzej Długosz, Paweł Czech, Karol
Ciołek zwozili drewno z lasu do stacji kolejowej lub do tartaku w Turawie105.
W czasie wojny miejscowa szkoła została spalona. Uczniowie starszych roczników objętych nauką byli nauczani w prywatnych budynkach mieszkalnych w Kotorzu Małym:
- u Gertrudy Długosz przy ul. Węgierskiej – jeden pokój (obecny właściciel Meinhart
Długosz).
- przy ul. Opolskiej przy dworcu obok wypalonego domu Birknerów. Był to pusty dom,
gdyż poprzedni właściciele wyjechali przed frontem. (obecny właściciel Wesołowski).
Pierwsza klasa realizowała naukę w Kotorzu Wielkim106.
Po wojnie szkołę odbudowali mieszkańcy. Gospodarze z Kotorza Małego wywozili na wozach gruz. Odbudowano obiekt na starych fundamentach. Szkoła otrzymała podobny kształt
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do przedwojennej. Mieszkańcy pracujący przy budowie szkoły mogli odliczyć sobie pracę od płaconego podatku. W 1952 r. odbudowana szkoła w Kotorzu Małym została oddana do użytku107.

Odbudowana szkoła w Kotorzu Małym (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

Właściciel sklepu spożywczego Leon Libera został powołany do wojska w 1939 r., handlem dalej zajmowała się jego żona Edyta. Uciekła przed Rosjanami w 1945 r., przeżyła nalot
w Dreźnie w dn. 13–14.02.1945 r. Rosjanie, którzy weszli do Kotorza Małego, chcieli spalić
sklep Liberów, jednakże dzięki interwencji sąsiadów oszczędzili ten budynek. Gdy po wojnie powróciła Edyta Libera, jej dom był zamieszkany przez repatriantów ze wschodu, jednak
udało jej się odzyskać sklep wraz z zabudowaniami. Po wojnie sklep został odebrany Liberom
i przejęty przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Turawie, a drzwi prowadzące do mieszkania musieli zamurować.
Pani Edycie Liberze pozwolono pracować
w sklepie, który wcześniej należał do niej.
Zmarła w 1953 r., osierociła niepełnoletnie
dzieci. Sklep Paweł i Ingeborga Libera odzyskali w 1979 r.108
Do chwili otwarcia nowego geesowskiego
Sklep Libery (zdjęcie udostępniła Nicola Świerc)
pawilonu handlowego, sklep mięsny mieścił
się w prywatnym budynku przy ul. Zielonej. Był to dawny sklep Lorenza Tarary. Ekspedientką
była Hildegarda Plewa z d. Schnotalla.
Po wojnie sołtysi organizowali przymusowe dostawy zboża do magazynu, który mieścił
się w Kotorzu Wielkim obok kościoła, i do Ośrodka Transportu Leśnego na Borku.
Sołtysa Józefa Czecha w 1955 r. zastąpił Paweł Komor i sprawował urząd do 1984 r. Przed
wojną pracował u Garnierów w Turawie.
18.06.1956 r. wydarzył się na terenie wsi tragiczny wypadek. Jan Góra z Kotorza Wielkiego
chciał przejechać przez tory kolejowe w Kotorzu Małym, nie zdążył, na wóz najechał pociąg
towarowy. Jan Góra zginął, wóz został całkowicie zniszczony, a koniowi nic się nie stało. W wypad107
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ku ranni byli też dwaj mali chłopcy pp. Helscher z Kotorza Małego. Norbert Helscher
ur. 8.06.1955 r. zmarł jeszcze tego samego dnia, a jego o rok starszy brat przeżył109.
W 1969 r. utonął w Jeziorze Turawskim Franciszek Prudlik z Kotorza Małego. W następnym roku u tegoż Prudlika i Gintera Lotko podpalono stodoły. Tragiczny wypadek wydarzył
się w Kotorzu Małym w 1971 r., piorun poraził śmiertelnie Piotra Susczyka, gdy ze szwagrem
Tieleczkiem zakrywał plandeką siano na łące.
W 1963 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Turawie oddała do użytku
w Kotorzu Małym Małym drewniany bufet gastronomiczny, przy rozwidleniu dróg, na placyku obok miejscowej szkoły110. Bar ten nazywany był „Hexa” – z niemieckiego „czarownica”. Wielu mężczyzn, którzy szli lub jechali
na rowerze do domu z pracy, zatrzymywało
się w nim na piwo. W tej małej piwiarni wieczorami grano w karty i dyskutowano. Sławny był ponoć wieczór podczas mistrzostw
świata w 1974 r., kiedy to Polska przegrała
z Niemcami 0:1. Jedni mówili – „nasi” przegrali, inni – „nasi” wygrali111.
„Hexa” (zdjęcie zamieszczone kronice Gminnej
U Alberta Bartyli w latach 70. XX w. znajSpółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Turawie)
dował się punkt zbiórki mleka do zlewni.
Na przedwojennym „Holzplatzu” przy ul. Węgierskiej w jeszcze w latach 70. XX w. stawiano w czasie żniw młockarnię. Mieszkańcy podjeżdżali z wozami ze zbożem i dokonywali
omłotów. Nieraz były długie kolejki. W latach 70. XX w. był wielki pożar. Spaliła się młockarnia i kilka wozów112.
Ks. proboszcz Józef Swolany zapisał w 1973 r. w kotorskiej kronice parafialnej, że Kotórz
Mały to „wioska wdów”, gdyż 15 mężczyzn wyjechało do RFN-u na odwiedziny i nie powróciło.
W ciągu trzech miesięcy w 1982 r. wybudowano
nowy pawilon handlowy na
terenie miejscowości.
Stan mieszkańców w 1982 r.
– 908 osób: 474 kobiety i 434
mężczyzn, 290 rodzin.
W 1984 r. Hubert i HenPawilon handlowy (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ryk Dudek założyli zakład
stolarski. Trzy lata później wybudowali pierwszą halę, w której ruszyła produkcja drzwi
i okien. Dalsza rozbudowa zakładu nastąpiła pod koniec lat 90. XX w. Obecnie firma Dudek
H&H jest symbolem nowoczesności i wysokiej jakości wykonywanych produktów.
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Wieloletniego
sołtysa Kotorza Małego Pawła
Komora, który urząd sołtysowski sprawował 29 lat,
zastąpiła pierwsza kobieta
sołtys – Maria Kula, w latach
1984–1986. W 1986 r. zastąpiła ją Anna Długosz, która
pełniła urząd sołtysa przez
trzynaście lat, do 1999 r.
W latach 80. XX w., gdy
Zakład firmy Dudek H&H (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wieś praktycznie nie otrzymywała żadnych środków, pani sołtys monitorowała skutecznie w Urzędzie Gminy w Turawie wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu wsi. Starała się o przeprowadzanie
melioracji rowów. Anna Długosz wykonywała wiele obowiązków, zajmowała się:
- reglamentacją żywności, wydawaniem kart żywnościowych,
- wydawaniem atestów rolnikom sprzedającym żywiec,
- kontraktacją żywca,
- wydawaniem zaświadczeń na ubój domowy trzody.
Za sołtysowania Anny
Długosz, w Polsce zaszły
wielkie zmiany ustrojowe,
a Kotórz Mały wypiękniał.
Rozpoczęły się wielkie prace na terenie miejscowości,
mieszkańcy szczególnie zaczęli dbać o swoje zabudowania. W 1991 r. ulica ZieNowe osiedle w Kotorzu Małym (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
lona otrzymała trwałą nawierzchnię, a w 1992 r. położono asfalt na ulicy Ogrodowej. Pani sołtys Anna Długosz starała
się o wyasfaltowanie kolejnych ulic, swoje obowiązki wypełniała bardzo sumiennie.
Na terenie miejscowości utworzono organizację mniejszości niemieckiej, do której w 1992 r.
zapisało się 488 mieszkańców. Jednakże wielu mieszkańców opuściło wieś i wyjechało do Niemiec, we wsi było niezamieszkanych 36 domów.
W 1993 r. wieś została zwodociągowana, wykonano 289 przyłączy. Oddanie do eksploatacji wodociągu w Kotorzu Małym nastąpiło 22.12.1993 r. Wieś w okresie powojennym bardzo
się rozwinęła, w 1945 r. było w miejscowości 90 domów, a w 1995 r. ok. 210.
8–9.07.1995 r. hucznie obchodzono 700-lecie istnienia Kotorza Małego i Wielkiego. Po
długich wspólnych przygotowaniach połączonych komitetów organizacyjnych obchodów,
w sobotę 8 lipca rozpoczęto świętowanie. O godz. 14.00 nastąpił przemarsz korowodów na
boisko w Kotorzu Małym. Po części oficjalnej od godz. 15.00 były gry i zabawy, występy zespołów regionalnych oraz poczęstunek dla zaproszonych gości. Następnie był godzinny pokaz
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sztucznych ogni, wieczorem zaś zabawa taneczna. W niedzielę 9 lipca obchody 700-lecia istnienia Kotorza Małego i Wielkiego rozpoczęto uroczystą mszą świętą. Od godziny
14.00 na boisku szkolnym odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną młodzieżową
a oldbojami. Po południu od godziny 17.00
przez dwie godziny występowały zespoły ludowe. Następnie odbył się godzinny konkurs
Festyn z okazji 700-lecia istnienia Kotorza Małego dla dorosłych. Wieczorem była dyskoteka dla
(„Fala“ 3/1995)
młodzieży.
W następnym roku Kotórz Mały był organizatorem dożynek gminnych. W dn.
15.09.1996 r. z ulicy Wodnej wyruszył korowód dożynkowy. Program artystyczny był znakomicie przygotowany, niestety nie dopisała pogoda. W 1996 r., ze względów oszczędnościowych, budynek dworca został zamknięty dla pasażerów. Wieś stała się sławna, gdyż sukcesem
okazały się wybory najpiękniejszej opolanki – Katarzyna Siudyła z Kotorza Małego została
miss Opolszczyzny.
14.02.1997 r. nastąpiło otwarcie stacji Caritasu w Kotorzu Małym, ufundowanej przez
Niemców. Stacja otrzymała sprzęt o wartości wraz samochodem ok. 100 tys. zł. Natomiast
bieżąca działalność placówki była opłacana z budżetu gminy. Stacja ta mogła powstać dzięki
zaangażowaniu wielu osób113.
W dn. 3–5.07.1999 r. na boisku w Kotorzu Małym zorganizowano parafialny
„Heimattreffen”, na który zaproszono również wszystkich byłych parafian mieszkających za granicą. Dopisała frekwencja, był
ciekawy program. W organizację imprezy
szczególnie zaangażowali się mieszkańcy Kotorza Małego.
W 1999 r. została zakończona budowa
oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym.
26.07.1999 r. odbył się jej rozruch mecha- „Heimattreffen” – uroczystą mszę św. koncelebrują
o. Ryszard, ks. J. Swolany i ks. Lodzik
niczny. Budowa była realizowana w ramach
Związku Gmin Dolna Mała Panew. Koszt budowy oczyszczalni oraz kanalizacja samej Turawy wyniosły12 mln zł. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło w następnym roku.
W 1999 r. odbył się remont ul. Boiskowej.
Anna Długosz w czasie sołtysowania Kotorzem Małym w latach 1986–1999 dokonała
wiele dla mieszkańców wsi. Powstały trzy przystanki autobusowe. Zainicjowała umieszczanie
nazw ulic na słupach, co nastąpiło również na terenie całej gminy. Organizowała coroczne dożynki wiejskie. Była jednym z inicjatorów budowy pomnika przy kościele w Kotorzu Wielkim
113
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ku czci poległych w czasie I i II wojny światowej. Za jej sołtysowania odbyła się telefonizacja wsi. Zorganizowała i prowadziła zespół
śpiewaczy „Heimatglocken”. Założyła chór
dziecięcy, który obsługiwał wiele imprez. Repertuar był w języku polskim i niemieckim.
Zespół ten obecnie nie istnieje, w zmienionej
formie funkcjonuje jako „Sonnenkinder”,
prowadzi go Gerda Golla.
W 1999 r. wybrano Klaudię Świerc soł„Sonnenkinder” Kotórz Mały („Fala“)
tysem Kotorza Małego. Kontynuowała prace
na terenie miejscowości, podjęte przez jej poprzedniczkę. Odbyła się dodatkowa telefonizacja
Kotorza Małego. Klaudia Świerc dbała o poprawę stanu nawierzchni dróg.
Na terenie miejscowości wiele się działo w roku milenijnym.
3.04.2000 r. PKP zamknęło linię kolejową przez Kotórz Mały.
22.08.2000 r. nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kotorzu
Małym. Na uroczystość przybyli m.in. wojewoda opolski Adam Pęzioł oraz dyrektor opolskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska Ryszard Zembaczyński. Obiekt poświęcił o. Szymon
Górniak114. Jesienią sołtys Klaudia Świerc zorganizowała zabawę dożynkową w sali LZS-u.
W 2001 r. pani sołtys zadbała o wyrównanie nawierzchni kotorskich dróg, a na ulicę Ogrodową nawieziono 40 t tłucznia. Nowe osiedle „Pod lasem” zwodociągowano.
Wiosną 2002 r. przy rozwidleniu ulic 1 Maja i Opolskiej została nawieziona ziemia i posadzono krzewy ozdobne.
W sierpniu 2003 r. w miejscowym kole DFK w Kotorzu Małym odbyła się niecodzienna
uroczystość: ksiądz Józef Swolany dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy upamiętniającej
mieszkańców Kotorza Małego poległych w czasie II wojny światowej. Przy dźwiękach melodii
Być bliżej ciebie chcę odczytano wiersz autorstwa Pani Doroty Tuni:
Kriegszeit
Wer hat Dir das Recht gegeben,
zu verwalten über so vieles junge Leben,
hast viel Weh‘ getan in unserer Gemeinde,
nahmst unsere Männer, gabst sie dem Feinde. (fragment)
Następnie przy dźwiękach tej samej melodii odczytano nazwiska wszystkich mieszkańców Kotorza Małego poległych w czasie
Poświęcenie tablicy ofiar wojny w Kotorzu Małym
(zdjęcie udostępniła Gerda Gola)
II wojny światowej.
W dniach 4 i 5 października 2003 r. sołtys Klaudia Świerc zorganizowała dożynki gminne.
Program artystyczny był bardzo ciekawy, dopisała także pogoda. Korowód dożynkowy otworzył Wacław Pelczar. W powozie zasiadali: Waldemar Kampa – wójt, Klaudia Świerc – soł114
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tys, ks. Józef Swolany – proboszcz parafii Kotórz Wielki.
18.06.2003 r. zajęcia
w Szkole Podstawowej w Kotorzu Małym odbyły się po raz
ostatni, gdyż uchwałą Rady
Gminy w Turawie szkoła
została zlikwidowana. W nowym roku szkolnym uczniowie z tej szkoły rozpoczęli
naukę w szkole w Zawadzie.
Ostatni pociąg, który przejechał przez Kotórz Mały
(zdjęcie udostępnił Rajmund Konieczny)
2.10.2004 r. uruchomiono na trasie Opole – Kluczbork szynobus, Kotórz Mały otrzymał znowu połączenie kolejowe.
Zimą 27.02.2005 r. rada sołecka zorganizowała kulig. Na 80 uczestników zabawy czekała
gorąca herbata i pieczone kiełbaski. W tym samym roku, po wielu interwencjach Rady Gminy, rozpoczęto remont przejazdu kolejowego.
W 2006 r. zlikwidowano dzikie wysypisko śmieci na końcu ul. Zielonej, na początku lasu,
a w grudniu zakończono kapitalny remont budynku po byłej szkole. W obiekcie utworzono
m.in. dużą salę spotkań dla mieszkańców: po usunięciu ściany, z dwóch klas utworzono jedno
pomieszczenie. Wyremontowane zostały sanitariaty, powstało nowe zaplecze kuchenne. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 7.01.2007 r.
W 2007 r. nastąpiła zmiana sołtysa w Kotorzu Małym. Klaudię Świerc zastąpiła Krystyna
Wieczorek. W pierwszym roku sprawowania funkcji zorganizowała wspólną zabawę dla

„Babski comber” w Kotorzu Małym („Fala” 1/2008)
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kobiet, tzw. „babski comber”. Impreza odbyła się 19.02.2007 r. w wyremontowanej sali byłej
szkoły. Zabawa była bardzo udana. Wspólnie bawiło się około 70 kobiet w przedziale wiekowym od 20 do 75 lat. Od tej pory tradycja „babskiego combru” w Kotorzu Małym jest co roku
kontynuowana.
W 2007 r. stawek przy ulicy 1 Maja został wydzierżawiony miejscowemu klubowi sportowemu na pięć lat. Dzięki inicjatywie pani sołtys, starą wiatę na przystanku autobusowym za
torami wymieniono na nową, zaś cały teren wokół przystanku został uporządkowany.
Rada sołecka wspólnie z młodzieżą podjęła decyzję o wybudowaniu boiska przy placu po
byłej szkole podstawowej. Wcześniej był to ogród zarośnięty chaszczami i trawą. Anna i Małgorzata Wiesiołek z Młodzieżowej Rady Gminy Turawa napisały wniosek do fundacji PRO
BONO i młodzież otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu do urządzenia boisk sportowych. Zakupiono sprzęt sportowy posiadający atesty. Wybrano ziemię spod boiska do
siatkówki plażowej, ustawiono deski ograniczające mieszanie się piasku z ziemią oraz nasypano kilkadziesiąt ton piasku. Ustawiono
również kilkanaście ławek, które zostały wykonane przez mieszkańców Kotorza Małego.
Wykonano także boisko do koszykówki.
31.10.2010 r. odbył się tradycyjny kulig,
Budowa boiska („Fala” 1/2007)
dwa tygodnie później Babski Comber.
W 2012 r. Kotórz Mały był organizatorem
dożynek gminnych. Na boisku sportowym
w dn. 1 i 2 września spotkało się wielu uczestników wspaniałej zabawy. Pierwszego dnia
odbył się tradycyjny Przegląd Zespołów Artystycznych Gminy Turawa, zaś następnego
dnia w niedzielę miały miejsce uroczystości
związane z obchodami święta plonów.
Kotórz Mały jest miejscowością, która
Zabudowania kotorskie przystrojone
się bardzo dynamicznie rozwija, szczególnie
w czasie Dożynek Gminnych
w
2012
r. (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
nowe osiedle „Pod lasem”.

5.2 Szkoła Podstawowa w Kotorzu Małym
Mieszkańcy Kotorza Małego bardzo długo czekali na wybudowanie szkoły podstawowej
w tej miejscowości. Dzieci przez wiele lat obowiązek szkolny realizowały w sąsiednim Kotorzu Wielkim115. Wielkie otwarcie nowo wybudowanej szkoły w Kotorzu Małym odbyło się
3.01.1913 r. Przed południem została odprawiona uroczysta msza św. w kotorskim kościele
parafialnym. Po jej zakończeniu dzieci poszły procesją na otwarcie szkoły, którą ks. proboszcz
Theodor Jankowski poświęcił. W czasie ceremonii otwarcia szkoły obecni byli: członek rady
115

W 1717 r. król Prus Fryderyk Wilhelm I Hohenzollern wydał nakaz by wszystkie dzieci w całym kraju uczęszczały do szkół
podstawowych.
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krajowej Lücke, inspektor powiatowy Hauck,
nauczyciele z Kotorza Wielkiego i Małego.
Zbudowano murowany, parterowy budynek
z trzema klasami. W szkole zatrudnieni zostali dwaj nauczyciele: Paul Winkler – kierownik placówki (zmarł 5.01.1917 r.) oraz
nieznany już z nazwiska drugi pedagog116.
Kolejne bardzo ważne informacje dotyczące kotorskiej placówki zostały zawarte w spiSzkoła w Kotorzu Małym (zdjęcie z 1921 r.)
sie katolickich szkół biskupstwa opolskiego,
który ukazał się w 1925 r. Do szkoły kotorskiej uczęszczało wtedy 137 uczniów, nauka odbywała się w trzech pomieszczeniach klasowych, a nauczycielami w szkole byli:
- Anton Smuda – kierownik szkoły, ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau (Prószków) w 1903 r., zajmował trzypokojowe mieszkanie o pow. 80 m² i wartości 250 marek
- August Parusel, ukończył seminarium nauczycielskie w Frankenstein (Ząbkowice Śląskie) w 1907 r., mieszkał w jednym pokoju o pow. 36 m² i wartości 70 marek.
- Paul Kloss, ukończył seminarium nauczycielskie w Tarnowitz (Tarnowice) w 1920 r.,
zajmował jednopokojowe mieszkanie o pow. 24 m² i wartości 60 marek.

Społeczność szkolna w dn. 23.05.1927 r. (zdjęcie udostępniła Gerda Gola)
Na zdjęciu nauczyciel August Parusel i Gloger (?), uczniowie m.in.: Alfons Tarara, Stefan Kulla, Alios Kubus,
Josef Dziuba, Johann Tarara, Julius Nowak, Peter Kulla, Anton Tarara, Edmund Nowak, Theofil Tarara,
Richard Widera oraz uczennice – Monika Tarara, Agnes Tarara, Albine Kulla, Maria Spyra, Anna Kulla,
Klara Moch, Hedwig Moch, Monika Tarara, Wiktoria Nowak, Gertrud Nowak, Emilia Ciollek,
Helene Nowak, Edith Langner, Rosalia Schnotalla, Maria Kulla, Stefanie Schwiertz
(wykaz nauczycieli i uczniów udostępnił Rajmund Konieczny)
116

Kotorska kronika parafialna.
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W publikacji tej zawarto bardzo ważną informację, że mieszkania nauczycielskie zostały
już zelektryfikowane. Do szkoły należał ogródek o pow. 35 ar117.
Uzupełnienie powyższych informacji zostało potwierdzone w publikacji, która ukazała się
również w 1925 r., a dotyczyła spisu szkół na Śląsku. Wieś Kotórz Mały zamieszkiwało wtedy
1049 katolików. Naukę w szkole realizowało 125 uczniów, wszyscy wyznania katolickiego,
a nauka odbywała się w trzech pomieszczeniach klasowych.
W szkole uczyło trzech nauczycieli:
- Anton Smuda – kierownik szkoły, ur. 27.05.1882 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau (Prószków) w 1903 r. i 1907 r. Pracę w Kotorzu Małym rozpoczął
1.11.1924 r.
- August Parusel, ur. 28.08.1885 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Frankenstein
(Ząbkowice Śląskie) w 1907 r. i 1920 r. Pracę w Kotorzu Małym rozpoczął 1.08.1919 r.
- Paul Kloss, ur. 15.01.1900 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Tarnowitz (Tarnowice) w 1920 r. Pracę w Kotorzu Małym rozpoczął 1.07.1924 r.118
W listopadzie 1926 r. nastąpiło włamanie do szkoły w Kotorzu Małym. Drugi i trzeci nauczyciel ponieśli duże straty119.

Zajęcia w szkole – 1920 r.(zdjęcie udostępniła Gerda Gola) Na zdjęciu nauczyciel Hubert Langner
i uczniowie rocznika 1920–1923: Alfred Tarara, Johann Dziuba, Michael Kulla, Edmund Nowak,
Stefan Ciollek, Peter Kulla, Theofil Dziuba, Helene Nowak, Maria Kulla, Maria Nowak
(wykaz nauczycieli i uczniów udostępnił Rajmund Konieczny)
C. Krisch, Schematismus umfassend die katholischen u. simultanen Volksschulen der Provinzen Nieder- und Oberschlesien /
Hrsg. im Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, 1925, s. 268.
118
C. Herold, Schematismus der Volksschulen Schlesiens in drei Bänden (Statistik, Adressbuch) : eine übersichtliche Zusammenstellung aller. ev. und kath. Schulen. Bd. 3. Oberschlesien / bearb. Von. - 7. 1925, s.193
119
Kotorska kronika parafialna.
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Zachowało się bardzo mało informacji na temat nauczycieli, którzy pracowali w kotorskiej
szkole w drugiej połowie okresu międzywojennego. Wiadomo tylko, że do wybuchu wojny w 1939 r.
pracę w szkole w Kotorzu Małym zakończyli nauczyciele: Viktor Gloger, Janota i August Parusel.
W kotorskiej szkole do zakończenia wojny pracowali pedagodzy:
- Anton Smuda, kierownik placówki wraz z żoną mieszkał na parterze budynku szkoły. Najprawdopodobniej pochodził z sąsiednich Węgier. Nazywano go „Alte” – stary, mówił do
dzieci po śląsku. Był najstarszym nauczycielem, uczył kl. V–VIII. Był impulsywny, nerwowy, wybuchowy. Zwolennik Hitlera, należał do NSDAP i S.A. Miał 5 dorosłych dzieci:
3 córki i 2 synów. Miał 4 wnuków, ale córki nie miały mężów. Najstarszy syn Georg, gdy
był dzieckiem, bał się ojca i ukrywał się zimą u Stefana Schnotali. Uczeń w czasie czytania
zadania domowego musiał stać i na odpowiedniej wysokości trzymać zeszyt, odpowiednio artykułować słowa. Gdy czytał źle, był bity. Georg Barutzki nie wytrzymał, uderzył
nauczyciela zeszytem i uciekł do domu. Nauczyciel Smuda był w szoku i nie wiedział, co
ma zrobić. Rodzina Barutzki się bała i po paru dniach Georg przyszedł do szkoły i nie
było żadnego komentarza ze strony nauczyciela. Johan Tomitzek wymyślił, że gdy Smuda
umrze, napiszą mu na grobie Wierne serce i dwie pracowite ręce przestały bić. Po południu
nauczyciel prowadził biuro rachunkowe „Raiffeisengesellschaft“ w Kotorzu Małym. Biuro
to mieściło się w budynku szkolnym w pokoju nauczycielskim120. Opuścił Kotórz Mały
przed frontem.
- Nauczyciel Paul Fabian zajmował mieszkanie na piętrze. Uczył środkowe roczniki, kl. III
i IV, był przykładem dobrego nauczyciela: spokojny i zdystansowany. Uczył kaligrafii stalówką. Miał trzech synów: Emanuela, Paula i Hansa. Zmarł w 1944 r.121
- Hubert Langner, najmłodszy z całej trójki nauczycieli, mieszkał u Kondzieli, miał dwie
córki, Edyt i Cristinę oraz syna Dietera, w czasie wojny został wezwany do wojska. W okresie powojennym po wypuszczeniu z niewoli powrócił do Kotorza Małego. Był katowany
przez repatriantów polskich. Po wojnie jeździł po chrust do lasu, został wysiedlony z Kotorza Małego, wrzucono jego dobytek na wóz konny i wywieziono. Wyjechał do Niemiec122.
Hubert Langer, był bardzo lubianym nauczycielem, w kl. I i II uczył pisania i czytania.
- dwie panie, Hackert i Sollberg, zastąpiły Huberta Langnera123.
W okresie hitlerowskim spotkania dzieci i młodzieży Hitlerjungend odbywały się w miejscowej szkole. Co roku w maju chodzono po wsi i śpiewano pieśni.
W 1942 r. Hubert Langer został wcielony do wojska. Zaczęło brakować wykwalifikowanej
kadry nauczycielskiej. Starsze mądrzejsze dzieci musiały zajmować się młodszymi. Sytuacja
się zmieniła, gdy zostały zatrudnione dwie młode nauczycielki Hackert i Sollberg. Nauczyciele
Anton Smuda i Paul Fabian mieli swoje ogródki, które graniczyły z podwórkiem szkolnym. W ogródku były drzewa owocowe, którymi zajmował się Jacob Drung.
Dzieci zaczęły odczuwać skutki wojny. Zmarła z Kotorza Małym trójka dzieci: Amalie
Dlugos – zakażenie krwi, Angela Mateja – przeziębienie, Theodor Grochol – gruźlica124.
120
121
122
123
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E. Nowak, Reflexionen Eines Oberrschlesiers,Hannover, 1995, s. 118.
Tamże.
Maria Sochor, wywiad.
Gertruda Kupka, wywiad.
E. Nowak, dz. cyt., s. 120.
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Rosjanie po wejściu do Kotorza Małego 22.01.1945 r. spalili budynek szkolny. Nie wiadomo, jakie były przyczyny tego barbarzyństwa.
Niestety, zachowało się bardzo mało materiałów dotyczących funkcjonowania szkoły
w Kotorzu Małym po II drugiej wojnie światowej. Pierwszą kronikę szkolną założono dopiero
w 1997 r., a placówka została zamknięta w 2003 r., dlatego też większość informacji spisałem
na podstawie wspomnień mieszkańców Kotorza Małego i nauczycieli pracujących w tej szkole. Pamięć ludzka bywa zawodna, dlatego też niektóre informacje mogą zawierać nieścisłości.
Mieszkańcy Kotorza Małego nie pamiętają, kiedy rozpoczął się nowy rok szkolny po
II wojnie światowej. Na pewno zajęcia odbywały się już jesienią 1946 r. Ponieważ miejscowa
szkoła została spalona, uczniowie starszych roczników objętych nauką byli nauczani w prywatnych budynkach mieszkalnych w Kotorzu Małym:
- u Gertrudy Długosz przy ul. Węgierskiej – jeden pokój (obecny właściciel Meinrad
Długosz).
- przy ul. Kolejowej przy dworcu obok wypalonego domu Birknerów. Był to pusty dom,
gdyż dotychczasowa właścicielka pani Birkner, urzędniczka w Opolu, wyjechała przed
frontem. Dzieci były nauczane w jednej dużej klasie zrobionej z dwóch pokoi (obecny
właściciel Wesołowski).
Pierwsza klasa realizowała naukę w Kotorzu Wielkim125.
Nauczycieli w okresie powojennym było wielu: Stanisława Urban – pierwsza kierowniczka szkoły (1946–47), mieszkała w budynku szkolnym „u Birknerów”, musiała prawdopodobnie ustąpić miejsca Lassocie, gdyż później mieszkała przy ul. Opolskiej u Anny Matyszok; chodziła piechotą do Kotorza Wielkiego nauczać pierwszy powojenny rocznik dzieci z Kotorza
Małego, później pracowała również w szkole w Turawie, Marian Lassota – drugi kierownik
szkoły (1947–49), Franciszek Mazur – trzeci kierownik szkoły (od 1949), Wanda Straszewska
– po mężu Nicpoń, mieszkała w budynku obecnego Caritasu, Bronisława Mączka – nauczała
matematyki, zastąpił ją Jan Janeczko (ok. 1951–53), który również uczył matematyki i fizyki,
przed swoją działalnością w Kotorzu pracował w Bierdzanach, Helena Wowk – nauczycielka
języka polskiego, mieszkała w Opolu126.
Po wojnie szkołę odbudowali mieszkańcy. Gospodarze z Kotorza Małego wywozili na
wozach gruz. Odbudowano obiekt na starych fundamentach, częściowo zmieniono jego
przedwojenny kształt. Mieszkańcy pracujący przy budowie szkoły mogli odliczyć sobie pracę
od płaconego podatku. W 1952 r. odbudowana szkoła w Kotorzu Małym została oddana do
użytku127.
Kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym w 1954 r. został Zdzisław Tunia.
Budynek szkolny został w 1958 r. wytynkowany128. Od października 1956 r. pracę w kotorskiej
szkole podjęła Józefa Mudrzyńska. Pięć lat później- w 1961 r. pracę w kotorskiej szkole rozpoczęła Anna Ożarska.
W kotorskiej szkole znajdowały się dwa mieszkania nauczycielskie, na parterze wraz
z rodziną mieszkał Zdzisław Tunia, zaś na piętrze Józefa Mudrzyńska. Dzieci klas I–IV z Ko125
126
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Gertruda Kupka wywiad.
Tamże.
Maria Sochor wywiad.
Lidia Cieśla wywiad.
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torza Wielkiego swój obowiązek szkolny realizowały
w miejscowej szkole, jednakże uczniowie klas V–VIII
uczęszczali do szkoły w Kotorzu Małym. W 1966 r. pracę
w szkole rozpoczęła Helena
Trzyna.
Od 1.09.1972 r. do 1975 r.
pracę w kotorskiej szkole realizował Rudolf Gryga.
Grono nauczycielskie: Anna Ożarska, Bronisława Włodarczyk,
W latach 70. XX w. w SzkoHalina Ratajczak, Józefa Mudrzyńska, Jadwiga Dlugos – długoletnia
le
Podstawowej
w Kotorzu
sprzątaczka szkolna, Dorota Tunia, Zdzisław Tunia
Małym pracowali nauczyciele:
(zdjęcie udostępniła Lidia Cieśla)
Zdzisław Tunia – kierownik szkoły, uczył matematyki, Helena Trzyna – nauczanie początkowe i historia, Teresa Lańska – nauczanie początkowe
i plastyka (mieszkała u Ericha Widera), Herbert Szymon –
biologia i wychowanie fizyczne, Lidia Graczyk – matematyka, Aniela Pasławska – język polski i język rosyjski, Rudolf
Gryga – fizyka, chemia, Halina Łacny – nauczanie początkowe i Zofia Pochroń. W roku szkolnym 1975/1976 obniżono
stopień organizacyjny szkoły w Kotorzu Małym do klas I–VI.
Uczniowie klas VII–VIII zaczęli uczęszczać do Zbiorczej
Szkoły Gminnej w Turawie. Dla młodzieży dojeżdżającej
z Kotorza Małego i Rzędowa zorganizowany został dowóz
Grono nauczycielskie:
autobusem PKS-u.
Janina Jachimiak,
W 1977 r. pracę w Szkole Podstawowej w Kotorzu Małym
Jan Jachimiak (spoza grona),
zakończył
Herbert Szymon, który przeniósł się do Zawady.
Helena Trzyna,
Zdzisław Tunia
Od 1.09.1979 r. obniżony został stopień organizacyjny
(zdjęcie udostępniła Lidia Cieśla) kotorskiej szkoły i utworzono Punkt Filialny w Kotorzu Małym dla klas I–III – nauczania początkowego. Uczniowie klas IV–VIII dalszą edukację realizowali w Zbiorczej Szkole Gminnej w Turawie. W kotorskiej szkole pozostało trzech nauczycieli: Zdzisław Tunia – kierownik punktu, Józefa Mudrzyńska i Aniela Pasławska.
W pozostałej części budynku szkolnego w Kotorzu Małym zostało utworzone przedszkole.
W czerwcu 1980 r. na koniec roku szkolnego na zasłużoną emeryturę odszedł Zdzisław
Tunia – nauczyciel i kierownik Punktu Filialnego w Kotorzu Małym. Na stanowisku kierowniczym zastąpiła go Józefa Mudrzyńska, która pełniła obowiązki kierownika filii do 1985 r., a następnie została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym. W 1985 r. kotorska szkoła
stała się samodzielną placówką, w której nauka odbywała się do klasy czwartej. W budynku
szkolnym, na parterze mieszkała nauczycielka z Niwek pani Miler, a na piętrze Józefa Mudrzyńska.
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Grono nauczycielskie: Herbert Szymon, Józefa Mudrzyńska, Helena Trzyna (Zajega), Zdzisław Tunia, Aniela
Pasławska, Teresa Lańska, Drosik, Lidia Graczyk (Bródka) (zdjęcie udostępniła Lidia Cieśla)

Na miejsce Anieli Pasławskiej do kotorskiej szkoły z przedszkola z Kotorza Małego powróciła
Helena Trzyna. W 1982 r. pracę w Szkole Podstawowej w Kotorzu Małym rozpoczęła Iwona
Derda. Przez sześć lat, w latach 1985–1991, w kotorskiej szkole pracowała Elżbieta Lazar.
W 1991 r. z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym zrezygnowała Józefa
Mudrzyńska, w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę. Od 1.09.1991 r. nowym dyrektorem kotorskiej szkoły została
Helena Trzyna. Pracę rozpoczęły wtedy Ewa Boduch
(Gryc) i Janina Maślanka, ta
ostatnia pracowała tylko jeden rok.
1.09.1992 r. pracę w Szkole Podstawowej w Kotorzu
Małym rozpoczęły AleksanBudynek szkoły, widok obecny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
dra Pancerz i Dorota Mazur.
Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1992/1993: Helena Trzyna – dyrektor szkoły,
Ewa Boduch (Gryc), Aleksandra Pancerz, Dorota Mazur, Józefa Mudrzyńska (parę godzin –
emerytka). W tym okresie naukę realizowało w szkole ok. 50 uczniów.
W 1994 r. pracę w szkole w Kotorzu Małym rozpoczęła Gerda Gola, nauczycielka języka
niemieckiego.
Z końcem sierpnia 1997 r. na emeryturę odeszła dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotorzu
Małym Helena Trzyna. Pracowała jeszcze jako emerytka przez następne dwa lata. Nowym
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dyrektorem szkoły została Aleksandra Pancerz. Wtedy pracę w szkole w Kotorzu Małym rozpoczęła Anna Kulasza.
Pierwszą kronikę Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym założono dopiero w 1997 r.
Rok szkolny 1997/1998
Pierwszego września uczniów klasy I serdecznie powitała Aleksandra Pancerz – dyrektor
szkoły. Naukę w szkole rozpoczęli uczniowie: Małgorzata Bartyla, Aneta Widera, Agnieszka
Slota, Anna Morawiec, Magdalena Spyra, Natalia Ciepiela, Anita Szymczykowska, Karolina

Uczniowie kl. I w roku szkolnym 1997/1998 (kronika szkolna)

Mazur, Michał Barucki, Rafał Świtała, Paweł Fila, Adam Kula, Mathias Palmer. Po ślubowaniu
nastąpiło uroczyste pasowanie na uczniów klasy pierwszej.
2 października odbyły się w szkole wybory do samorządu uczniowskiego. Najwięcej głosów uzyskała Katarzyna Madera i została przewodniczącą Rady Samorządu Uczniowskiego,
Dominika Koziol jej zastępcą. Do pracy w samorządzie zostali wybrani także: Magdalena
Kisiel, Danuta Sordon, Katarzyna Mazur, Adam Stonoga, Jolanta Feliks, Żaneta Pytel. Opiekunką samorządu uczniowskiego została Ewa Gryc.
W ciągu całego roku szkolnego w obiekcie przeprowadzono drobne remonty. Piotr
Długosz, właściciel miejscowego zakładu stolarskiego, podarował szkole drzwi wejściowe.
Dzięki sponsorom zakupiono wiele sprzętu szkolnego.
14 października w szkole uroczyście obchodzono święto Komisji Edukacji Narodowej.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy II pod przewodnictwem Anny Kulaszy. Po
występie uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielkom własnoręcznie wykonane upominki.
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Uczniom klasy III i IV samorząd zorganizował andrzejki. Był to wieczór pełen magii,
wróżb i przepowiedni. Z inicjatywy komitetu rodzicielskiego oraz grona pedagogicznego w Kotorzu Małym w dniu 21 stycznia
odbyło się spotkanie z babciami i dziadkami
z okazji ich corocznego święta. Każda klasa
przygotowała ciekawy program artystyczny. Cały występ zakończyło przedstawienie
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu uczniów
kl. IV. W styczniu odbył się szkolny bal karBal karnawałowy (kronika szkolna)
nawałowy.
20 marca uczniowie pożegnali zimę. Barwny korowód przebierańców przeszedł ulicami
wioski. Po powrocie na szkolne boisko wspólnym okrzykiem: „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, w ogień cię wrzucamy, bo wiosnę witamy” – pożegnano zimę. Do szkoły powrócono z gaikiem – symbolem rozpoczynającej się wiosny. Dzień Matki obchodzono
26 maja. Wszystkie zaproszone mamy wysłuchały ciekawego programu artystycznego, który
wraz z uczniami przygotowała Anna Kulasza.
2 czerwca w Dzień Sportu na boisku rywalizowały cztery drużyny w różnych konkurencjach. Organizatorem i sędzią była nauczycielka wychowania fizycznego Agnieszka Radomska,
która pracowała w kotorskiej szkole jeden rok. Uczniowie klasy I i II brali udział w wycieczce
po najpiękniejszych zakątkach Opolszczyzny: Moszna, Prudnik, Jarnołtówek, Kopa Biskupia,
klasy starsze też wybrały się na wycieczkę po Opolszczyźnie.
Rok szkolny 1998/1999
Uczniowie klasy I: Joanna Cieśla, Andrea Czok, Mateusz Czopek, Patrycja Grochol,
Łukasz Kisiel, Denis Kotula, Patrycja Kozak, Rafał Koźlik, Daria Krawczyk, Oliwer Kubus,
Andrzej Ledwoch, Sabrina Leś, Żaneta Malek, Marek Polok, Magdalena Słota, Robert Słota,
Damian Świerc, Sonia Świerc, Michał Malek
złożyli przyrzeczenie:
- przyrzekamy pilnie się uczyć
- będziemy dbać o dobre imię naszej szkoły
- będziemy dobrymi i zgodnymi kolegami
- będziemy dobrymi dziećmi w rodzinie
- będziemy uczciwie i rzetelnie pracować.
Pracę w szkole rozpoczęła Joanna
Martynowicz.
Wybory do RSU odbyły się 5 października. Najwięcej głosów otrzymali: Iwona Slota,
Tomasz Ochman, Monika Jończyk,
Danuta Sordon, Anna Długosz, Joanna
Samorząd szkolny (kronika szkolna)
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Żygadło, Piotr Juszczyk, Jolanta Feliks, Michał Kulawik, Adam Stonoga. 14 października w dniu
święta nauczycieli uczniowie złożyli swoim pedagogom życzenia. Uroczysty apel przygotowała
Dorota Mazur.
W rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada uczniowie kl. III i IV pod kierunkiem
Joanny Martynowicz przygotowali program artystyczny poświęcony pamięci tych, którzy polegli w walce o wolność Polski.

Bal karnawałowy (kronika szkolna)

30 listopada samorząd uczniowski zorganizował dla klas III i IV zabawę andrzejkową.
Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie z kotorskiej szkoły z pięknymi stroikami i słodkimi upominkami wybrali się z Gerdą Golą do starszych i samotnych mieszkańców
Kotorza Małego. 22 grudnia w szkole odbył się apel, podczas którego składano życzenia, dzielono się opłatkiem i śpiewano wspólnie kolędy.
Zimą odbył się wspaniały bal przebierańców.
19 marca dzieci pożegnały zimę. Spalono
Marzannę, by zima nie dokuczała zwierzętom i ludziom. Z pochodu powrócono z gaikiem. W Dzień Matki tradycyjnie zaproszono
wszystkie matki do szkoły na ciekawy program
artystyczny. Jednak najbardziej matki cieszyły się
z otrzymanych prezentów. 8–9 czerwca uczniowie ze szkoły podstawowej w Kotorzu Małym
Uczniowie w Biskupinie (kronika szkolna)
brali udział w wycieczce po Wielkopolsce.
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Rok szkolny 1999/2000
1.09.1999 r. pracę rozpoczęła Elżbieta Wideł.
Uczniowie z kl. I: Dirk Czok, Patryk Feliks, Teofil Klisz, Łukasz Koziol, Patryk Misztur, Katarzyna Morawiec, Agnieszka Panicz, Patryk Płóciennik, Marcin Pytel, Ewelina Slota, Denis
Strzelczyk, Martyna Szymczykowska, Tomasz Węgrzyn, Patryk Wieczorek, Patryk Wiesiołek
złożyli ślubowanie.
18 września uczniowie brali udział w akcji sprzątania świata: zbierano śmieci w Kotorzu
Małym. Dzieci z kl. I i II zbierały nieczystości wzdłuż ulicy Zielonej, klasa III przy ul. Sosnowej, czwartoklasiści wysprzątali przystanki autobusowe.
28 września wybrano nowy samorząd szkolny. Przewodniczącym szkoły został Michał
Bartyla.
Dzień Nauczyciela obchodzono w kotorskiej szkole bardzo uroczyście. Uczniowie odświętnie ubrani, uśmiechnięci, pod czujnym okiem Anny Kulaszy recytowali wiersze, śpiewali
piosenki. Jako prezent dla pedagogów przygotowano makaronowe naszyjniki.
W 81. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie kl. III i IV pod kierunkiem Joanny Martynowicz przygotowali ciekawy program artystyczny.
Samorząd szkolny wraz z opiekunką zorganizował wieczór wróżb – andrzejki. Przed świętami Bożego Narodzenia odbył się w kotorskiej szkole uroczysty apel przygotowany przez
Dorotę Mazur. Dzieci z kl. III–IV recytowały wiersze, śpiewały kolędy i grały na instrumentach muzycznych. Zgodnie z tradycją kotorskiej szkoły, w dn. 21 stycznia obchodzono Dzień
Babci i Dziadka. Każda klasa przygotowała okolicznościowy program artystyczny. W czasie
karnawału zorganizowano w szkole zabawę. Karnawałowe szaleństwo zakończono wyborem
króla i królowej balu.

Uczniowie klasy IV (kronika szkolna)
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Tradycyjnie 21 marca uczniowie powitali wiosnę. Wykonano kukłę Marzanny, którą spalono.
26 maja przybyły do kotorskiej szkoły ukochane mamy uczniów. Specjalnie dla nich przygotowano wiersze, piosenki i utwory instrumentalne. Cały występ rozpoczęto od przedstawienia pt. „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów kl. IV.
Rok szkolny 2000/2001
Inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się 1 września. Był to dla kotorskiej szkoły
rok szczególny, gdyż przybyły dwie klasy V i VI. Szkoła w Kotorzu Małym stała się szkołą
sześcioklasową. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Aleksandra Pancerz. W klasie I naukę rozpoczęli: Anna Barucka, Jerzy Ciepiela, Kamil Długosz, Nikola Dziemba, Karolina Giesa,
Paweł Juszczyk, Estera Klisz, Jakub Kozak, Patryk Koźlik, Krzysztof Niedziela, Dawid Panicz.
8–10 września uczniowie całej szkoły brali udział w akcji sprzątania świata, która przebiegała pod hasłem – „Zbieramy i segregujemy śmieci”. 29 września odbyły się wybory do
samorządu uczniowskiego, które nadzorowała Krystyna Gołdowska. 10 października uczniowie klasy IV i V pojechali do teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na przedstawienie pt.
„Pinokio”. Jesienią klasa V wraz z wychowawczynią Joanną Martynowicz wybrała się na dwudniową wycieczkę do Jarnołtówka. W listopadzie, jak co roku, odbyły się szkolne andrzejki.
Uczniów nie ominęła „atrakcja”, gdyż zabrakło światła i zabawa zakończyła się wcześnie. Okres
przedbożonarodzeniowy był w szkole bardzo pracowity, każda klasa przygotowała świąteczny wystrój swojej sali. Główną uroczystością były jednak jasełka, które przygotowała Dorota
Mazur. Przed feriami zimowymi odbyła się w szkole bardzo udana zabawa karnawałowa, nad
całością imprezy czuwali nauczyciele. 22 stycznia uroczyście obchodzono w szkole Dzień
Babci i Dziadka. Całą artystyczną oprawę imprezy przygotowały dzieci z klas młodszych. Do
powitania wiosny wszystkie klasy przygotowały się bardzo solidnie, gdyż każda wykonała
prześliczną Marzannę, ale jej topienie ze względów ekologicznych zastąpiono spaleniem.
23 kwietnia obchodzono Światowy Dzień
Ziemi. Program przygotowała i przeprowadziła klasa piąta pod opieką Joanny Martynowicz. Całość uświetniły dwa przedstawienia:
„Złowroga firma”, oraz „Tajemnicze jezioro”.
Nie zabrakło zdrowej żywności, sałatek, przecierów i kanapek. Z okazji święta 3 maja klasa
VI przygotowała uroczysty apel poświęcony
Konstytucji. Dzień Dziecka przebiegał pod
hasłem „Śląskie beranie”. Każdy uczeń mógł
przedstawić opowiadanie, piosenkę, dowcip
Światowy Dzień Ziemi (kronika szkolna)
po śląsku, wygrała Aneta Widera.
Wiosną odbyły się szkolne wycieczki: do Brzegu – klasa IV i VI, oraz rowerowa do „Studzionki” obok Dąbrówki Łubniańskiej. Największe osiągnięcia szkoły:
- Agnieszka Panicz – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym.
- Joanna Żygadło – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie beranie”.
- Robert Sikora – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie beranie”.
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- Monika Jończyk – II miejsce w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej etapu rejonowego
- Anita Panicz – II miejsce w konkursie plastycznym „Sacrum w sztuce dziecka”.
- Sandra Lakota – laureatka konkursu rysunkowego do filmu „W pustyni i w puszczy”.
- Chłopcy z kl. V – II miejsce w gminnych
rozgrywkach piłki nożnej.
- Dziewczęta z kl. VI – I miejsce w gminnych rozgrywkach piłki ręcznej.
- Chłopcy z kl. VI – III miejsce w gminnych rozgrywkach piłki ręcznej.
W czasie wakacji, 28 lipca, po 25 latach
w szkole spotkali się absolwenci z roku 1976. „Śląskie beranie”, klasa szósta w strojach śląskich
(kronika szkolna)

Rok szkolny 2001/2002
W roku szkolnym 2001/2002 naukę w pierwszej klasie rozpoczęli: Robert Ciasto, Andrzej
Komor, Tomasz Konieczny, Krystian Leluszko, Denis Miron, Martina Nowak, Daria Panicz,
Grzegorz Panicz, Klaudia Palmer, Natalia Rose, Mateusz Studziński.
10 września Anna Kulasza zorganizowała akcję dla klas I–III oraz przedszkola „Bezpieczna droga do szkoły”. Na pogadankę zostali zaproszeni policjanci z posterunku w Turawie. Na
koniec prelekcji uczniowie otrzymali odblaskowe znaczki, plany i kalendarze. 21 września
przeprowadzono w kl. I lekcję pokazową, w czasie której pokazano, jak prawidłowo przechodzić na drugą stronę ulicy oraz którą stroną należy prawidłowo chodzić. Z okazji Dnia
Chłopaka 26 września odbyła się w szkole dyskoteka, w czasie której wybrano mistera szkoły,
został nim Denis Kotula, zaś wicemisterem Rafał Weber. W październikowe, piątkowe popołudnie samorząd uczniowski zorganizował „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Uroczysty
apel z okazji Dnia Niepodległości pod kierunkiem Krystyny Gołdowskiej przygotowała kl. V.
Jak co roku, w ostatni dzień nauki w starym
roku w kotorskiej szkole odbyły się jasełka.
Uczniowie klasy III zorganizowali uroczyste
obchody z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po
zakończonej części artystycznej wszyscy goście otrzymali okolicznościowe laurki i zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek. 21 stycznia odbył się w kotorskiej szkole bal karnawałowy. Komisja konkursowa uznała, że najlepszy
strój zaprezentowała Aneta Widera. Na temat
zorganizowanego pierwszego dnia wiosny
„Święto Pieczonego Ziemniaka” (kronika szkolna)
w Szkole podstawowej w Kotorzu Małym została zawarta informacja w „Panoramie opolskiej”129. W kotorskiej szkole odbył się również
konkurs recytatorski w dwóch kategoriach wiekowych: dla młodszych klas I–III i starszych
129

„Panorama opolska” nr 13 (29), 27 marca – 2 kwietnia 2002.
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IV–VI. Mali aktorzy recytowali wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwina. Kolejnym punktem programu był „Mini playback show”, w którym uczniowie naśladowali profesjonalnych
wykonawców. Następnie poprzebierane dzieci maszerowały z Marzannami po wiosce. Organizacji całej imprezy podjęły się nauczycielki Joanna Martynowicz – opiekunka szkolnego
kółka teatralnego i Krystyna Gołdowska – opiekunka samorządu szkolnego. Wiosną dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Kotorzu Małym uczestniczyły w lekcjach mających ich zapoznać
z obrzędami Wielkiego Tygodnia. Podsumowaniem zdobytej wiedzy był konkurs plastyczny. Chętni wykonali pisanki, palmy oraz inne ozdoby wielkanocne. Wielkim sukcesem dla
uczniów kotorskiej szkoły okazał się turawski „Bieg po Życie”. Mateusz Czopek z kl. IV zajął
I miejsce w kategorii chłopców kl. III–IV, Klaudia Palmer z kl. I zajęła I miejsce w kategorii
dziewcząt kl. I–II, Robert Ciasto z kl. I – III miejsce w kategorii chłopców kl. I–II. Uczniowie z klas I–III pod opieką Anny Kulaszy dla swoich mam z okazji Dnia Matki przygotowali
montaż słowno muzyczny „Majowe serce”. Zaproszone matki mogły się przekonać, jakie mają
zdolne dzieci.
Rok szkolny 2002/2003
W roku szkolnym 2002/2003 w Szkole Podstawowej w Kotorzu Małym pracowali nauczyciele: Aleksander Pancerz – dyrektor szkoły, Elżbieta Wideł, Anna Kulasza, Ewa Gryc
– nauczyciele nauczania zintegrowanego, Joanna Martynowicz – nauczyciel przyrody i sztuki,
Elżbieta Sobieralska – matematyka, technika, Krystyna Gołdowska – język polski, historia,

Wycieczka do Wieliczki (kronika szkolna)
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Barbara Pikos – język niemiecki, Dorota Mazur i Monika Moch – religia, Urszula Grodzińska
– informatyka. Obsługa szkoły: Wanda Golla – sprzątaczka, Paweł Weber – woźny i palacz.
Naukę rozpoczęli pierwszoklasiści: Julia Golla, Dawid Kozak, Tomasz Kozak, Maria Mencel, Dżesika Nowak, Rafał Pytel, Patrycja Rose, Mirela Sikora, Małgorzata Slota, Mateusz Sochor, Nikola Świerc. 20 września uczniowie klas starszych pojechali na wysypisko śmieci, by wysłuchać wykładu o segregacji odpadów. Następnego dnia dzieci wszystkich klas uczestniczyły
w akcji „Sprzątanie Świata”. W październiku z okazji święta edukacji uczniowie podziękowali
swoim nauczycielom za ich pracę i trud. 25 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa
zorganizowana przez samorząd uczniowski.
Zorganizowano dużo konkursów, wszyscy
uczestnicy bawili się znakomicie. Tradycyjnie w grudniu została zorganizowana szkolna wigilia. 24 stycznia odbył się bal karnawałowy. Były tańce przebierańców przy dobrej
muzyce. Pierwszego dnia wiosny uczniowie
przepędzili zimę, paląc kukłę Marzanny.
Powitanie wiosny (kronika szkolna)
W kwietniu bardzo uroczyście obchodzony
był w kotorskiej szkole Światowy Dzień Ziemi. 2 czerwca uczniowie obchodzili w szkole
Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu pod hasłem „Sport wolny od dymu tytoniowego”.
18.06.2003 r. zajęcia w Szkole Podstawowej w Kotorzu Małym odbyły się po raz
ostatni, gdyż uchwałą Rady Gminy w Turawie szkoła została zlikwidowana. Uczniowie
z tej szkoły rozpoczęli naukę w szkole w ZaPożegnanie klasy VI (kronika szkolna)
wadzie.

5.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Kotorzu Małym
W 1903 r. w Kotorzu Małym wybuchł największy znany pożar: 11 sierpnia 8-letni Leo
Schwientek bawił się zapałkami i zapalił słomę, wiał wtedy mocny wiatr i przeniósł ogień na
słomiany dach jego rodzinnego domu. Wkrótce ogień rozprzestrzenił się na sąsiednie gospodarstwa. W ciągu 10 minut spaliły się w Kotorzu Małym 63 domy. W takim tempie jest to
raczej niemożliwe, ale tak jest zapisane w kotorskiej kronice parafialnej. Inną relację przedstawił Erwin Nowak, były mieszkaniec Kotorza Małego, mówi o 80 budynkach spalonych
w ciągu 4 godzin130. W pożarze tym ocalały w centrum wsi tylko dwa domy, jeden przy ulicy
Wodnej, a drugi przy Zielonej. Reszta ulicy Zielonej (w kierunku lasu) najprawdopodobniej
nie ucierpiała. Rzekomo dwie osoby zginęły. Pewne jest, że w czasie pożaru udusiła się 62-letnia wdowa po Antonie Sowa, Maria z d. Malek. Na temat drugiej ofiary nic nie wiadomo. Na
odbudowę spalonej wsi cesarz niemiecki przeznaczył 25000 marek, zaś graf Hubertus von
130

E. Nowak, Reflexionen Eines Oberrschlesiers, Hannover, 1995, s. 81.
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Garnier ofiarował 100000 sztuk cegły i sam
kierował odbudową Kotorza Małego. Po
pożarze z 1903 r. na terenie wsi zbudowano
co najmniej pięć dużych kręgowych studni,
pierwszą obok posesji Kondzieli (obecnie
teren byłego magazynu towarów masowych,
ul. Opolska), drugą u Króla niedaleko stacji
kolejowej, trzecią u Widery przy ul. Zielonej,
czwartą u pp. Dąbrowskich („u Birknera”),
piątą przy ul. Wodnej obok posesji nr 25. Po
Przedwojenny budynek remizy w Kotorzu Małym,
tym wielkim pożarze najprawdopodobniej
widok obecny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
na terenie miejscowości założono straż pożarną.
W 1907 r. wybuchł kolejny duży pożar w Kotorzu Małym. Spaliło się wtedy 7 budynków gospodarczych131. W okresie przedwojennym i powojennym wieś była pilnowana przez
dwóch wiejskich stróżów. Musieli obserwować i sprawdzać, czy nie wybuch pożar na terenie
miejscowości. Sporządzony był grafik, według którego sami mieszkańcy pełnili dyżury. Jednakże najczęściej dyżury nocne pełnił August Ebisch. Stróże posiadali trąbkę, co jakiś czas
stróż z ulicy Zielonej nawoływał trąbiąc stróża przy ulicy Wodnej. 22.09.1942 o godz. 17.23
wybuchł pożar w stodole u Michaela Kubusa w Kotorzu Małym. Ogień został zauważony
przez strażaka Johanna Speera (Spyra). Akcję ratowniczą rozpoczęli strażacy z Kotorza Małego pod dowództwem Stefana Schnotalli. Następnie przybyła jednostka z Kotorza Wielkiego,
która rozpoczęła walkę z ogniem od strony domu państwa Wiench („u Ptaska”), przy pomocy
motopompy TS4. Z pomocą strażaków z Turawy pożar ugaszono. W akcji gaśniczej wzięło
udział: 5 strażaków „ochotniczych“, 14 strażaków „obowiązkowych“ i 11 członków HitlerJugend132.

Fragment relacji dotyczący pożaru w 1942 r. (kronika OSP Kotórz Wielki)

Zachowało się przedwojenne zdjęcie przedstawiające 28 kotorskich strażaków, które zostało wykonane na tle stodoły u Schnotali. W pierwszym rzędzie na środkowym miejscu widoczny jest „Brandmeister” – komendant kotorskiej straży Stefan Schnotala i wieloletni sołtys
131
132

Kotorska Kronika Parafialna.
Kronika OSP Kotórz Wielki.
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Kotorza Małego. Był wieloletnim komendantem kotorskiej straży pożarnej. Pełnił tę funkcję
do końca II wojny światowej. W okresie międzywojennym przekazał bezpłatnie działkę, na
której zbudowano małą remizę, istniejącą do dnia dzisiejszego. Stefan Schnotala pełnił również funkcję „Wehrführer” – dowódcy straży pożarnej, jemu podlegały okoliczne jednostki i w razie pożaru kierował akcją gaśniczą. Niestety, los tego wybitnego działacza był nieszczęśliwy. W okresie powojennym został aresztowany przez pracowników opolskiego urzędu
bezpieczeństwa i zabity. Nawet nie jest znane miejsce jego pochówku.

Strażacy z Kotorza Małego w okresie przedwojennym (zdjęcie udostępniła Gerda Gola)
Na zdjęciu Theodor Wiench, Johann Ptassek, August Ptassek, Stefan Schnotalla – komendant, Franz Buhl,
Paul Lempik, Alois Lempik, Reinhold Gwosc, Michael Kubus, Peter Kubus, Hubert Langner, Stanislaus
Wiescholek, Josef Nowak, Peter Michalzyk, Oskar Weber (wykaz strażaków udostępnił Rajmund Konieczny)

W okresie powojennym straż pożarna w Kotorzu Małym miała problemy, żeby kontynuować działalność, gdyż wielu kotorskich strażaków nie powróciło z wojny. Wielki działacz i społecznik Stefan Schnotala został zamordowany. Sprzęt strażacki był również zdewastowany i rozkradziony. Straż odżyła w 1945 r., komendantem został Jakub Nowak. Komendy
wydawał w języku niemieckim – nawet w czasie kontroli w 1946 r.133 Po nim kotorską straż
prowadził jego zięć Antoni Bloszczyk. Aktywnymi strażakami w okresie powojennym byli:
Henryk Kupka – wieloletni skarbnik, Ginter Lotko, Paweł Wiench. Straż była wyposażona
w ręczną pompę – sikawkę, węże, drabinę, bosaki. Syrena alarmowa znajdowała się na słupie
obok straży. W razie pożaru zaprzęg konny do pompy musieli dostarczyć miejscowi gospodarze: Długosz, Bloszczyk, Libera. Zasłużonym wieloletnim strażakiem był Augustyn Ebisch, pełnił
funkcję łącznika między Urzędem Gminy w Turawie a sołtysem i mieszkańcami wsi. Był rów133

E. Nowak, dz. cyt., s. 81.
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nież wieloletnim wiejskim
stróżem. Dzwoniąc dzwonkiem, zwoływał mieszkańców na zebrania wiejskie.
Około 1966 r. zorganizowano w Kotorzu żeńską drużynę w składzie: Teresa Weber,
Maria Michalczyk, Maria
Doits, Marta Kurc, Antonina
Strzałka, Krystyna Długosz.
Pod koniec lat 60. XX w.
kierowniczą rolę w kotorDzień strażaka. Na zdjęciu: 1 – Gabriela Tomiczek, 2 – p. Długosz,
3 – Teresa Weber, 4 – Maria Doits, 5 – Urszula Helscher,
skiej straży przejął Piotr
6 – Antonina Strzałka, 7 – Marta Kurc, 8 – Wilibald Rogowski
Helscher, który pracował
(zdjęcia udostępniła i podpisy wykonała Aneta Kula z d. Helscher)
jako szkoleniowiec w powiatowej Straży Pożarnej w Opolu. Z ogromną energią zaczął mobilizować podupadającą Ochotniczą Straż Pożarną w Kotorzu Małym. W tym okresie liczba kotorskich strażaków wynosiła
około 20. Ćwiczenia strażackie odbywały się na placu naprzeciw miejscowej szkoły podstawowej. Za zarządu Piotra Helschera wyposażenie sprzętowe kotorskiej straży było następujące:
przyczepka, drabina Szczerbowskiego, węże, motopompa Leopolia M800, pompa M400. W Kotorzu Małym brakowało jednak remizy strażackiej z prawdziwego zdarzenia, gdyż wszystkie zebrania
wiejskie odbywały się w miejscowej szkole. Strażacy pod kierownictwem Piotra Helschera postanowili zbudować strażnicę strażacką. Ówczesne władze gminne zaproponowały strażakom
posesję Kapoli, który w zamian za przekazanie gospodarstwa otrzymał pozwolenie na wyjazd do RFN-u. Druhowie zebrali potrzebny materiał budowlany – cegłę i drewno. Postanowili stodołę u Teofila Kapoli przekształcić na remizę strażacką. Wewnątrz stodoły wykonano
nowe fundamenty i wymurowano nawet część ścianek działowych. Jednakże budowa remizy nie została dokończona,
gdyż ówczesne władze gminne ze względów oszczędnościowych stwierdziły, że
nieuzasadnione jest istnienie
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kotorzu Małym. W tamtych czasach podobne jednostki istniały w Kotorzu
Wielkim, Węgrach, Zawadzie, przy fabryce w Osowcu
i w turawskim tartaku.
Uroczysty „Capstrzyk” z okazji dnia strażaka. Na zdjęciu: 1 – Jan Lotko,
W 1977 r. przeprowadzo2 – Zygmunt Matuszewski, 3 – Ginter Lotko, 4 – Józef Długosz,
no reorganizację jednostek
5 – Urszula Helscher, 6 – Józef Długosz
(zdjęcia udostępniła i podpisy wykonała Aneta Kula z d. Helscher)
straży pożarnej na terenie
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Gminy Turawa i nastąpiła likwidacja kotorskiej jednostki strażackiej. Materiał budowlany
z niedokończonej remizy został przekazany miejscowemu LZS-owi. Sprzęt strażacki przekazano sąsiadującym z Kotorzem jednostkom. Sikawkę konną otrzymali strażacy z Trzęsiny,
obecnie jest ona wystawiona przed jednostką straży pożarnej w Osowcu. Strażacy z Kotorza Małego
w ciągu wieloletniego istnienia jednostki brali udział nie tylko w ratowaniu mienia w czasie
pożarów, ale także przy organizacji wielu lokalnych imprez134.
Kotorska straż pożarna z tak wielkimi zasługami przestała istnieć w 1977 r. Jej najbardziej aktywni członkowie, po jej likwidacji, dalej realizowali się w działalności lokalnej, m.in. w miejscowym LZS-ie.

5.4 Ludowy Klub Sportowy „Silesius” Kotórz Mały
W dniu 13.04.1976 r. na zebraniu wiejskim w Kotorzu Małym
w miejscowej szkole podstawowej założony został klub sportowy
z zarządem w składzie:
Jarosław Sokolski – przewodniczący
Józef Komor – wiceprzewodniczący
Artur Długosz – sekretarz
Jerzy Lempik – skarbnik
Rudolf Król, Ryszard Mudrzyński, Józef Borek – członkowie.
Po otrzymaniu od Urzędu Gminy w Turawie działki o powierzchni 3,14 ha pod budowę stadionu sportowego, przystąpiono do prac adaptacyjnych. W roku następnym wykonano płytę boiska, a 9 maja zalano fundamenty o wymiarach 11,5 m x 18,5 m pod pawilon sportowy. Beton wykonano ręcznie z powodu
braku prądu na budowie. Wykonano także nasyp wału dla widowni. W miejscu wybranej ziemi
powstał staw. Zbudowano boisko sportowe o wymiarach 67 m x 100 m i ułożono obrzeża wokół
bieżni sportowej o długości 400 m. W 1978 r. kontynuowano prace przy budowie pawilonu sportowego, bieżni oraz trybuny. Wszystkie prace wykonano w czynie społecznym, a prace brukarskie prowadził Jerzy Lempik. Przeprowadzono po raz pierwszy „wodzenie niedźwiedzia”,
na którym zbierano pieniądze na klub. W roku następnym kontynuowano budowę pawilonu,
bieżni i trybuny. Rozpoczęto
budowę boiska asfaltowego
o wymiarach 40 m x 50 m.
Doprowadzono prąd do stadionu oraz wykonano drogę
dojazdową135.
Na przełomie maj a
i czerwca 1978 r. Artur
Długosz (zam. Kotórz Mały
ul. Wodna) rozpoczął próNa tle boiska stoją od lewej: Rudolf Król, Leśniak, Jerzy Lempik, Jarosław
by organizacji drużyny seSokolski, Ryszard Klimowski (zdjęcie udostępnił Jarosław Sokolski)
niorów. Pierwszy trening
134
135

Piotr Helscher wywiad z dn. 14.11.2010 r.
Na podstawie materiału dostarczonego przez Jarosława Sokolskiego z Kotorza Małego.
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przeprowadził 25.06.1978 r.
w Turawie, gdyż na kotorskiej
płycie posiana była trawa, a
zbyt wczesne użytkowanie
murawy mogło ją uszkodzić. Drużyna nie posiadała
żadnego sprzętu do gry, np.
strojów. Ówczesny naczelnik
Gminy Turawa ze względów
finansowych odmówił pomocy. Artur Długosz poprosił swoją matkę Annę – przeBudowa pawilonu sportowego. Stoją od lewej strony: Jerzy Lempik,
wodniczącą
rady zakładowej
Norbert Komor, Jarosław Sokolski, Józef Borek, Rudolf Król, Karol Lukas,
W.S.B.W.
w
Opolu
o pomoc
Ryszard Mudrzyński (zdjęcie udostępnił Jarosław Sokolski)
w zakupie potrzebnego sprzętu do gry. Wkrótce drużyna
za otrzymane środki zakupiła
koszulki. Parę miesięcy później W.S.B.W. z Opola, dzięki
wsparciu p. Anny Długosz, zakupiła buty sportowe.
Dzięki zaangażowaniu
trenera, w sierpniu 1978 r.
Budowa boiska (zdjęcie udostępnił Jarosław Sokolski)
drużyna została zgłoszona
do rozgrywek w klasie „C”
w sezonie 1978/79. Arturowi Długoszowi udało się zwerbować kilku zawodników z Zawady
i Osowca. Mecze towarzyskie przed rozgrywkami zostały rozegrane na boiskach przeciwników, aby
oszczędzić nową murawę. Pierwszy mecz towarzyski w dn. 30 lipca w Zawadzie wygrał Kotórz
Mały 3 : 2, a bramki zdobyli Andrzej Piwowarczyk, Herbert Twardawski i Ryszard Plewa.
Drużyna Ludowego Zespołu Sportowego z Kotorza Małego wystartowała w rozgrywkach
3.09.1978 r. w niedzielę o godz. 16.00. LZS Kotórz Mały przegrał z LZS Grodziec 2 : 5, a bramki dla
Kotorza zdobyli Krystian Kornberg i Bernard Widera.
Skład drużyny LZS Kotórz Mały w czasie pierwszego meczu rozegranego w dn. 3.09.1978 r.:
- bramkarz: Leonard Sowa (Kotórz Wielki);
- obrona: Józef Matysek (Kotórz Mały), Ryszard Długosz (Kotórz Mały), Józef Komor
(Kotórz Mały), Ginter Tuchocki (Kotórz Wielki), Waldemar Szolc (Zawada);
- pomoc: Erwin Kensy (Kotórz Wielki), Joachim Widera (Kotórz Mały), Ryszard Świtała
(Kotórz Mały), Bernard Widera (Kotórz Mały),
- atak: Krystian Kornberg (Zawada), Artur Długosz (Kotórz Mały), Ryszard Plewa
(Kotórz Mały).
W drużynie występowali także zawodnicy: Andrzej Piwowarczyk (Turawa), Herbert
Twardawski (Kotórz Wielki), Krzysztof Merkel (Kotórz Mały), Ryszard Matysek (Kotórz
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Wielki), Bernard Świtała (Kotorz Mały), Jan Nowak (Kotórz Mały), Paweł Rohn – bramkarz
(Zawada), Jan Polok (Zawada), Norbert Komor (Kotórz Mały) i Oswald Matysek (Kotórz
Mały). Wiosną 1979 r. dołączył do składu Karol Dawid (Kotórz Mały).
Trenerem drużyny LZS Kotórz Mały był Artur Długosz.
Pierwszy sezon drużyna zakończyła na szóstym miejscu w klasie „C”. W ciągu sezonu najwięcej bramek strzelili: Joachim Widera – 7, Bernard Świtała – 6, Krystian Kornberg – 4.
Mecze cieszyły się wielką popularnością kibiców, których było zawsze od 130 do 160136.
W 1980 r. dokończono budowę boiska asfaltowego, ogrodzono je siatką metalową o wysokości 4 m i zakończono budowę trybuny dla widzów. Rozgrywki piłkarskie LZS Kotórz Mały
w sezonie 1978/80 zakończył na I miejscu w klasie „C”. Jednak początkowo klub nie otrzymał awansu do klasy „B”, ponieważ Stal Osowiec złożyła protest do podokręgu, że w przegranym meczu z LZS Krzanowice grał zawodnik ze zmienionym nazwiskiem. LZS Kotórz Mały
wszedł jednak do klasy „B”, gdyż połączył się z upadającym klubem „Tempo” Opole przyjmując nazwę LZS-Tempo-Kotórz Mały. Kotorski klub zyskał kilku zawodników „Tempa”137.
Strzelcy bramek w sezonie 1978/80: Joachim Widera – 11, Krystian Kornberg – 4, Bernard
Świtała – 4.
Od wiosny 1979 r. do 20.09.1980 r. trenerem był Norbert Komor, a następnie Ryszard Maslej.
W lutym 1981 r. w budynku Rejonu Dróg w Kotorzu Małym odbyło się zebranie zarządu
w składzie: Jarosław Sokolski – prezes, Paweł Świerc – wiceprezes, Rudolf Król, Artur
Długosz, Jerzy Lempik, Ryszard Mudrzyński, Stefan Świtała, Karol i Wilibald Rogowscy,
Alfred Grochol i Józef Komor, aby ratować drużynę przed spadkiem do kasy „C”. Na tym
zebraniu Artur Długosz objął obowiązki trenera. Drużyna w sezonie 1981/82 bez wzmocnień
awansowała do klasy „A”.
Najwięcej bramek dla Kotorza zdobyli wtedy: Józef Musiał – 13, Rajmund Świerc – 10,
Joachim Kotula, Joachim Widera, Bernard Widera – 5.
Skład drużyny LZS Kotorz Mały, która awansowała do klasy „A”:
- bramkarze: Norbert Komor (Kotórz Mały), M. Stoksik
- zawodnicy z pola: Ryszard Długosz (Kotórz Mały), Krzysztof Świerc (Kotórz Mały),
Stanisław Bezdziel (Opole), Marek Białkowski (Opole), Józef Komor (Kotórz Mały), Ryszard
Maslej, Ryszard Świtała (Kotórz Mały), Arnold Długosz (Kotórz Mały), Herbert Twardawski
(Kotórz Wielki), Józef Musiał (Opole), Andrzej Wilk (Opole), Rudolf Świtała (Kotórz Mały),
Bernard Świtała (Kotórz Mały), Joachim Widera (Kotórz Mały), Rajmund Świerc (Kotórz
Mały), Joachim Kotula (Kotórz Mały), Marek Świenczewski (Opole), Stanisław Patagowski
(Opole), Piotr Muszczyński (Opole), Rudolf Joszko (Turawa-Marszałki).
Po tym sezonie trener Artur Długosz przeniósł się na trzy lata do LZS Osowiec. W Kotorzu obowiązki trenera objął były reprezentant Polski (1 mecz) oraz pierwszoligowy zawodnik
Odry Opole Antoni Kot 138.
12.12.1981 r. prezes klubu Jarosław Sokolski otrzymał w Warszawie puchar za zdobycie
I miejsca w Polsce w konkursie „Boisko w każdej wsi – ośrodek sportu i rekreacji w każdej
136
137
138

Na podstawie rękopisu Artura Długosza z Kotorza Małego.
Na podstawie materiału dostarczonego przez Jarosława Sokolskiego z Kotorza Małego.
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wsi”. Przyznano klubowi w Kotorzu Małym 40 000 zł, których klub jednak nie otrzymał, gdyż
13 grudnia został ogłoszony stan wojenny. W 1982 r. prowadzono prace wykończeniowe przy
budowie pawilonu sportowego. W październiku został otwarty bar w pawilonie sportowym.
W 1983 r. rozpoczęto budowę sali taneczno-treningowej. W pawilonie zorganizowano
turniej skata. Założono drużynę trampkarzy LZS-Turawa-Kotórz Mały. W następnym roku
kontynuowano budowę sali. Drużyna juniorów grała w klasie „A”, zaś seniorzy spadli do klasy
„B”. Po zakończeniu rundy jesiennej zajmowali I miejsce. W grudniu budowę sali zakończono. Zimą odbyło się „wodzenie niedźwiedzia”, które w dn. 9.02.1985 r. zakończyło się zabawą
taneczną w nowo wybudowanej sali, w której wkrótce uruchomiono kuchnię. Od wiosny LZS
Kotórz Mały wydzierżawiał salę i kuchnię na organizację wesel. Na wyposażenie klubu zakupiono autobus od MZK Opole139.

Skład drużyny. Stoją od lewej strony: Mariusz Dębicki, Rajmund Świerc, Marek Bartyla, Marek Sokolski,
Jarosław Cieśliński, Jacek Cieśliński, Norbert Komor, Erwin Lempik. Siedzą od lewej strony:
Wilibald Rogowski, Krystian Dziuk, Wiktor Sokolski, Renata Lempik, Bogdan Bielecki, Andrzej Nowak,
Krzysztof Klimas, Rajmund Konieczny (zdjęcie udostępnił Jarosław Sokolski)

Wiosną 1986 r. Artur Długosz rozpoczął
pracę trenera w LZS Kotórz Mały, jednak mimo
jego wysiłków drużyna spadła do klasy „B”.
Skład drużyny seniorów:
- bramkarze: Stanisław Bezdziel (Opole), W. Długosz, Henryk Polednia
(Kotórz Wielki);
- zawodnicy z pola: W. Noga, Joachim
Widera (Kotórz Mały), Wiktor
139

Wodzenie niedźwiedzia
(zdjęcie udostępnił Jarosław Sokolski)

Na podstawie materiału dostarczonego przez Jarosława Sokolskiego z Kotorza Małego.
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Sokolski (Kotórz Mały), Ryszard Matysek (Kotórz Wielki), Krzysztof Świerc (Kotórz
Mały), Marek Białkowski (Opole), Waldemar Dziuk (Kotórz Wielki), Henryk
Kwiatkowski (Opole), Damian Karwat (Turawa-Marszałki), Rudolf Świtała (Kotórz
Mały), Krzysztof Bartyla (Turawa), Marek Świenczewski (Opole), Marek Pawleta
(Kotórz Wielki), Rajmund Świerc (Kotórz Mały), Ryszard Moch (Węgry), Marek
Sokolski (Kotórz Mały), Joachim Kotula (Kotórz Mały).
Po spadku do klasy „B” skład drużyny bardzo się zmienił, gdyż część zawodników zrezygnowała z dalszej gry, a niektórzy zostali powołani do odbycia służby wojskowej140.
W 1986 r. trenerem juniorów i trampkarzy został Ryszard Maslej. W czerwcu 1987 r. pracę trenera seniorów zakończył Artur Długosz, zastąpił go były pierwszoligowy zawodnik Odry Opole
Wiesław Korek. W 1988 r. juniorzy awansowali do II ligi, zaś seniorzy do klasy „A”. W tym
okresie w obiekcie LZS-u organizowane były dyskoteki DISCO-MANIA i turnieje tenisa stołowego.
3.04.1990 r. Jarosław Sokolski zrezygnował z funkcji prezesa klubu LZS Kotórz Mały, zastąpił go Andrzej Piwowarczyk. Trenerem seniorów został Norbert Komor. W 1991 r. drużyna
na rok spadła do klasy „B”, by następnie awansować do klasy „A”. Andrzej Piwowarczyk pełnił
funkcję prezesa jedną kadencję, od 1994 r. był wiceprezesem klubu, a Paweł Świerc prezesem.

Drużyna trampkarzy wraz z trenerem Ryszardem Maslejem (zdjęcie udostępnił Jarosław Sokolski)

Rozkwit klubu następuje w sezonie 1999/2000, gdy drużyna seniorów pod wodzą trenera
Norberta Komora i prezesa Artura Długosza (zam. Kotórz Mały ul. Pogodna) awansuje do ligi
okręgowej. Awans drużyny seniorów do Ligi Okręgowej 1999/2000 wywalczyła drużyna
w składzie: Roland Jończyk, Marcin Pawleta, Adam Wodarz, Jarosław Stykała, Mariusz
Kulinicz, Piotr Szczubiał, Janusz Wygaś, Dariusz Korek, Andrzej Kobienia, Rajmund Świerc,
Krzysztof Klimas, Adam Król, Marek Sokolski, Jacek Hermanza, Marcin Widera, Robert
Moch, Bernard Langosz, Damian Jończyk.
W następnym roku, już pod nazwą LKS „Silesius”, drużyna awansowała do IV ligi- wojewódzkiej. Awans drużyny seniorów do IV Ligi w sezonie 2000/2001wywalczli m.in. zawod140

Na podstawie rękopisu Artura Długosza z Kotorza Małego.
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nicy: Krzysztof Klimas, Dariusz Korek, Rajmund Świerc, Piotr Szczubiał, Mirosław Szeląg, Marcin
Wilk, Jarosław Świętek, Grzegorz Pasiorowski, Marek Sokolski, Jacek Hermanza, Adam Król,
Robert Moch, Jarosław Stykała, Andrzej Król.
W tym okresie w przerwach zimowych na hali drużyna seniorów dwa razy pod rząd wygrywa mistrzostwo Opolszczyzny LZS-ów. Piotr Szczubiał zostaje królem strzelców,
a Jarosław Stykała najlepszym zawodnikiem turnieju. Awans drużyny do IV ligi zmobilizował działaczy do inwestycji. Zainstalowano oświetlenie boiska treningowego, a główną płytę

Zwycięska drużyna. Stoją od lewej strony: Józef Moch, Norbert Komor, Artur Długosz (prezes),
Krzysztof Klimas, Janusz Wygaś, Korek, Rajmund Świerc, Piotr Szczubiał, Mirosław Szeląg, Czopek,
p. księgowa, Krzysztof Świętek, Bolesław Mielnik, Waldemar Czech (kierownik drużyny). Siedzą od lewej
strony: Marcin Wilk, Jarosław Świętek, Grzegorz Pasiorowski, Marek Sokolski, Jacek Hermanza, Adam Król,
Robert Moch, Jarosław Stykala, Andrzej Król (zdjęcie udostępnił Jarosław Sokolski)

doprowadzono do wymogów IV ligi, wyremontowano szatnię gości, wybudowano saunę oraz
wykonano nagłośnienie boiska. Drużyny młodzieżowe również osiągnęły znaczne sukcesy
pod okiem trenera Leszka Stykały. W 2000 r. drużyna trampkarzy wygrała turniej „wakacje z piłką”
w Opolu, pokonując w finale Odrę Opole, a Adam Król został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju. Ten sam turniej w roku następnym drużyna trampkarzy wygrywa dwukrotnie, w lipcu pokonując w finale Odrę Opole, a w sierpniu Rodło Opole. Roman Wodarz
został królem strzelców, a Sebastian Klotka najlepszym bramkarzem turnieju. Drużyna juniorów w tym czasie awansuje do II ligi. W sezonie 2002/2003 za sprawą prezesa d.s. młodzieżowych Artura Długosza powstają następne grupy treningowe – szkółka piłkarska
dla dzieci 6–9-letnich i drużyna młodzików biorąca udział w lidze wojewódzkiej, której
opiekunem został Leszek Stykała. W sezonie 2002/2003 drużyna juniorów awansuje do I ligi.
Rozkwit klub sportowy LKS „Silesius” Kotorz Mały zawdzięczał takim oddanym działaczom
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jak: Waldemar Czech – kierownik drużyny seniorów, Jerzy Czech – kierownik drużyn młodzieżowych, Adam Chrzczonowicz – lekarz klubowy, Bolesław Mielnik, Józef Borek, Józef
Geppert, Bernard Barucki, Stefan Panicz, Norbert Czok, Janusz Miga141. Od 1999 r. Norbert
Komor był na przemian trenerem i prezesem Klubu.
Zespół z Kotorza Małego w IV lidze występował przez dwa sezony, a w 2003 r. wrócił
do klasy okręgowej po spadku z IV ligi.
W 2005 r. klub zrzeszał cztery drużyny piłkarskie: szkółkę, trampkarzy, juniorów oraz
seniorów. Funkcję trenera seniorów pełnił
Wiesław Korek. Po 4 latach nieobecności
na IV-ligowych boiskach, Silesius Level One
Kotórz Mały w 2007 r. ponownie awansował
do IV ligi142.
W sezonie 2007/2008 drużyna wywalczyła historyczny awans do III Ligi śląsko
Zarząd klubu w 2007 r. („Fala” 3/2007)
-opolskiej. Był to niewątpliwie wielki sukces

Trzecioligowy zespół z Kotorza Małego (zdjęcie udostępnił Emil Czyrnia)

– największy sukces amatorskiego zespołu w historii sportu całej gminy, bo do tej pory żaden
klub nie uzyskał tak wysokiego wyniku w sporcie. Na sukces ten pracowało wielu ludzi, m.in.
trener i były zawodnik tej drużyny Jarosław Stykała. Jednak by uzyskać licencję na grę w III
lidze, należało spełnić wiele warunków związanych m.in. z obiektem. Wielką społeczną pracą
została położona nowa murawa, utrzymywana jak dywan. Po dwuletnich staraniach klub
otrzymał fundusze z Urzędu Gminy w Turawie oraz z Ministerstwa Sportu na wykonanie
trybuny i bieżni. Całą pracę wykonali członkowie Zarządu i sympatycy klubu. Na stadionie
zamontowano 700 krzesełek, a zaplecze dla zawodników zostało bardzo funkcjonalnie urządzone. W 2008 r. wykonano nowe ocynkowane ogrodzenie, budki dla zawodników rezerwowych oraz klatki dla przyjezdnych kibiców – według wymogów PZPN-u. Klub „Silesius” w Kotorzu
Małym odniósł sukces dzięki dobrej organizacji pracy jego prezesa Norberta Komora. Gra
141
142

http://www.kotorzmaly.cba.pl/historiaklubu.html (25.09.2012).
P. Pazowski, Ł. Oleksowicz, LKS Silesius Kotórz, [w:] „Fala” 3/2007, s. 36.
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w III lidze jest bardzo kosztowna – opłacenie sędziów, rejestracja zawodników, koszty przejazdu itp. Wszystkie te koszty pokrywane były z pieniędzy zdobytych od sponsorów, a także
część z Urzędu Gminy w Turawie143.
Kadra seniorów na sezon 2009/2010:
- bramkarze: Piotr Nolepa i Marcin Widera;
- obrońcy: Adrian Czernik, Krzysztof Zgardziński, Radosław Nowosielski, Tomasz
Nowakowski, Szymon Mokrzycki, Grzegorz Kielanowski;
- pomocnicy: Tomasz Kaleta, Bartosz Gonciarz, Michał Białoskórki, Bartosz
Kobiera, Szymon Markowski, Jarosław Góra, Oluwafemi Badejo, Kamil Wręczycki,
Dawid Breuer;
- napastnicy: Bogusław Borowiec, Kamil Kowalczyk, Patryk Foks, Michał Drążek.
Po roku gry w III lidze Ludowy Klub Sportowy Silesius Kotórz Mały spadł do IV ligi. Przez
następne trzy sezony seniorzy utrzymali się w tej lidze. W sezonie 2012/2013 zespół z Kotorza
rozpoczął grę w klasie okręgowej.
Skład zarządu LZS „Silesius” Kotórz Mały w 2012 r.:
Norbert Komor – prezes
Marek Sokolski i Krzysztof Klimas – wiceprezesi
Stefan Panicz, Bernard Barucki, Norbert Czok, Jarosław Dura – członkowie zarządu
Waldemar Czech – kierownik drużyny.
Opiekę nad obiektem sprawują: Stanisław Danczuk i Adam Chrzczonowicz, a spotkania
piłkarskie komentuje Bolesław Mielnik.
Obecny sztab szkoleniowy klubu „Silesius” w Kotorzu Małym:
- Maciej Michniewicz – trener seniorów
- Leszek Stykała – trener trampkarzy, juniorów
- Michał Drążek – kierownik odnowy biologicznej, masażysta144.
Prezes Norbert Komor może poszczycić się wielkimi osiągnięciami klubu. Wychowankowie
klubu z Kotorza Małego byli w składzie młodzieżowej reprezentacji Polski: Michael Komor – obecnie uczeń szkółki Górnika Zabrze, oraz Bartłomiej Kolanko – zawodnik Wisły Kraków.

143
144

T. Żulewska, Sukces LKS „Silesius” Kotórz Mały, [w:] „Fala”, 3/2008, s. 30.
http://www.kotorzmaly.cba.pl/sztab.html (20.09.2012).
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6. Kotórz Wielki
Powierzchnia – 955.9867 ha
Liczba mieszkańców – 378

6.1 Historia wsi Kotórz Wielki
Nazwa wsi Kotórz Wielki najprawdopodobniej wywodzi
się dialektu morawskiego lub z języka czeskiego. W języku
czeskim występuje słowo choterex, w liczbie mnogiej choterce – podwórko dla kur, i chotrce, w liczbie mnogiej chore –
owies. Zmiana samogłoski „e” na „o” w wyrazie „chotorce”
i dodanie samogłoski „o” w słowie chotrce daje nam słowo
Chotorce1. Oznacza to, że początki tej wsi sięgają czasów, gdy
okoliczne ziemie należały do państwa czeskiego lub morawPieczęć wsi Kotórz Wielki
(udostępnił
Alfred Kupka,
skiego, czyli okresu przed 999 r., kiedy Bolesław Chrobry
skan po obróbce graficznej)
przyłączył Śląsk do państwa polskiego. Nazwa Kotórz może
wywodzić się od staropolskiego słowa chocieć – chcieć, gdyż pierwotną nazwę wsi zapisywano Chotor2. Słowo Wielki oznacza wcześniejszy.
W dokumentach nazwa wsi Kotórz ewoluowała i była następująca: Chotors – 1295 r., Cotorz – 1309, Choctes – 1375 r., Kotocz – Hotocz – 1399 r., Chotorz – 1404 r., Chotors – 1418 r.
Na terenie Kotorza Wielkiego już w okresie przedwojennym były przeprowadzone wykopaliska archeologiczne z siedmiu punktów osadniczych, które określono jako: epoka kamienna – mezolit i neolit, epoka brązu, wczesne średniowiecze, VII–X w., XII–XIII w., obecnie nie jest znana ich lokalizacja. W Kotorzu Wielkim na działkach granicznych nr 1, 2/2,
53/2 odkryto produkcyjny punkt osadniczy i punkt osadniczy z okresu kultury przeworskiej
– późniejszego okresu wpływów rzymskich i z XIV–XV w. W okresie budowy Jeziora Turawskiego były prowadzone wielkie wykopaliska pod kierownictwem Georga Raschke, dyrektora muzeum z Raciborza, zaś prace archeologiczne na terenie Kotorza Wielkiego prowadził
archeolog p. Hanste. W 1934 r. na wschodnim krańcu wsi, na małym wzniesieniu prawego
północnego nabrzeża Małej Panwi, dokonano historycznego odkrycia: odsłonięto i zbadano
powierzchnię o długości 150 m i szerokości 100 m, na której odkryto 12 domów prehistorycznych o rzucie prostokąta, częściowo wkopanych do ziemi. Niektóre małe – o wymiarach 5 m x
3 m, ale również dwa duże o długości 10 m i szerokości 6 m. Wszystkie budynki były położone
nieregularnie. Według historyków niemieckich, osada ta mogła pochodzić z IX lub X w.
n.e. Zabudowania te musiały być spalone, a mieszkańcy opuścili zgliszcza. Historycy ci
twierdzą, że w X w. na Górnym Śląsku wsie często były opuszczane. Stosunki te zmieniły
1
2

C. Kahl, Das Majorat Turawa, 1991, s. 9.
H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988, s. 123.
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się dopiero w XI w., gdy sytuacja państwa się unormowała3.
Prowadzone we wrześniu
1998 r., na tym samym miejscu, na stanowisku nr 9 w Kotorzu Wielkim, na działkach
nr 11–14 i 23–25, badania
powierzchniowe metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski, odkryły ponownie ślady
Cyfry oznaczają miejsca badań archeologicznych przeprowadzonych
osadnictwa ludzkiego, gdyż
na terenie Bierdzan, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, oprac. w Autorskiej
powojenni archeolodzy nic
Pracowni Architektury i Urbanistyki w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r. nie wiedzieli o pracach prowadzonych na tym samym miejscu już w okresie przedwojennym. Miejsce badań zostało po
raz drugi zlokalizowane na prawobrzeżnym terasie starorzecza Małej Panwi. Osada położona
była przy zachodniej krawędzi wału Jeziora Turawskiego, około 400 m na wschód od szosy
z Kotorza Wielkiego do Turawy i około 250 m od szosy do Szczedrzyka. Prace ratownicze
zostały przeprowadzone w sierpniu 1999 r. Kierował nimi Krzysztof Spychała, uczestniczyli w nich również Grzegorz Molenda i Artur Rapiński oraz
studenci uniwersytetu opolskiego. Na całej powierzchni odkryto liczne ruchome zabytki w postaci ułamków naczyń
glinianych, grudek polepy i kawałków żużli dymarskich.
Wykonano dziesięć różnej wielkości wykopów rozpoznawczych. Na działce nr 23 odkryto żelazną ramkę sprzączki
oraz żelazny „placek” o kształcie zbliżonym do trójkąta, być
może półprodukt. W warstwie ornej znaleziono fragment noża
żelaznego. W wykopie nr 9 odkryto fragment noża oraz okucie trzonka nieokreślonego narzędzia. Ogółem przebadano Stanowisko 9. Zabytki żelazne: a,
e – fragment noża, b – ramka
1,35 ara. Powojenni archeolodzy nie potrafili zinterpretować sprzączki, c – trójkątny „placek” –
wcześniejszych naruszeń ziemi i zinterpretowali je mylnie półprodukt, d – punca – K. Spychala,
jako uszkodzenia przy budowie wałów wokół jeziora. Nie po- Grzegorz Molenda, Ratownicze
badania osady hutniczej
siadali dokumentacji z wcześniejszych badań przeprowadzow Kotorzu Wielkim
nych w okresie międzywojennym, w czasie budowy Jeziora
Turawskiego. Na terenie przeprowadzonych wykopalisk odkryto dwie osady, jedną kultury
przeworskiej fazy D okresu rzymskiego i wczesnośredniowieczną z IX w. Żużel obecny na
całym obszarze wskazywał na produkcję hutniczą na terenie stanowiska4.
Na podstawie powyższych wiadomości można przypuszczać, że początki osady Kotórz
Wielki znajdowały się na wschód od obecnej wsi na terenie przeprowadzanych badań arche3
4

Dr. G. Raschke, Frühgermanen gingen über die Oder, [w:] Oppelnnerheimatblatt maj 1937, nr 7, s. 1–3.
K. Spychala, Ratownicze badania osady hutniczej w Kotorzu Wielkim, województwo opolskie, red. Eugeniusz Tomczak [w:]
Badania archeologiczne na Górnym Śląsku, Katowice, 2002, s. 248–252.
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ologicznych, w rejonie wału obecnego Jeziora Turawskiego. Do czasu zalania tego terenu
w 1938 r., na istniejące tam pola mówiono „za lub przed kościołem”. Oznaczałoby to, że tam
pierwotnie znajdowała się wieś ze świątynią.
Najstarsza informacja o Kotorzu Wielkim została zawarta w Liber fundationis episcopatus
Vratislaviensis (Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego). W tym urzędowym dokumencie zawarto wykaz dóbr i dochodów zawierający dokładne dane dotyczące zasięgu własności
biskupstwa wrocławskiego na Śląsku, wykaz miast, wsi i osad będących własnością biskupa
bądź diecezji oraz zestawienie dochodów Kościoła z należnej dziesięciny. Liber fundationis …
zawiera spis osad lokowanych na prawie niemieckim (iure theutonico) należących do biskupa
wrocławskiego. Dawniej sądzono, że księga ta powstała w 1305 r. Z najnowszych badań wynika, że dokument ten spisano wcześniej niż w 1295 r. Część badaczy uważa, iż informacje
zawarte w księdze mogą dotyczyć sytuacji jeszcze wcześniejszych niż rok 1280. Według Ryszarda Derdzińskiego, księga powstała z inicjatywy biskupa krakowskiego Jana Muskaty, pełniącego w latach 1258–1293 obowiązki poborcy świętopietrza w metropolii gnieźnieńskiej,
której podporządkowana była diecezja wrocławska.5 Przedstawiam najstarszy tekst dotyczący
Kotorza: Item in Chotors Domanonis Staniconis et Jacobi coci solvitur decima more polonico, valet tres urnas mellis. Item in magno Chors novalia spectant ad mensam episcopalem6
– Podobnie w Kotorzu dziesięcina na wypadające blisko siebie święta św. Stanisława i Jakuba7,
płacona na prawie polskim, warta była trzy dzbany miodu. Podobnie plony z Kotorza Wielkiego
są widziane na biskupim stole. (tłum. J. Farys) Pierwsza część powyższego tekstu dotyczy Kotorza Małego, założonego na prawie polskim.
Kolejną informację o Kotorzu Wielkim zawarto w dokumencie łacińskim biskupa Jana III
z Wrocławia z 17.11.1295 r., otoczył on wtedy opieką duszpasterską Chotors – Kotórz. W dokumencie tym poinformowano o utworzeniu przy kościele kolegiackim św. Krzyża w Opolu
prebendy na rzecz kanonika kapituły kolegiackiej8. Przedstawiam fragment dotyczący Kotorza, zawarty w tym dokumencie: Wikariusz z Chrząszczyc dożywotnio i każdorazowo mianowany przez opolskiego kanonika katedralnego ma prowadzić duszpasterstwo dla parafian, którzy należą do kościoła św. Wojciecha. Również ma prowadzić duszpasterstwo dla mieszkańców
alodium9 i ogrodów w Opolu, również dla Nouauilla (Novavilla – Nowa Wieś), de Gruchouiz
(Groszowice), de Dobre Dambe (Dębie), de Ledzinice (Lędziny), de Chranstouiz (Chrząstowice), de Sbychim (Zbicko), de Sowchiz (Sowczyce), de Chotors (Kotorze), de Wangri (Węgry),
5
6
7

8

9

http://pl.wikipedia.org/wiki/Liber_fundationis_episcopatus_Vratislaviensis (19.02.2011).
Codex diplomaticus Silesiae 14, Breslau, 1889, s. 100.
Po długotrwałych pracach nad tekstem i konsultacjach ze specjalistami, doszedłem do wniosku, że źródła wymienione
w przypisie powyższym zawierają błędy literowe. Moim zdaniem tekst powinien wyglądać następująco: Item in Chotors
Donationis Stanislaus et Jacobi coii solvitur decima more polonico, valet tres urnas mellis.
Prebenda – uposażenie duchownych nie połączone zasadniczo ze sprawowaniem obowiązków duszpasterskich.
Prebendy powstały w średniowieczu, w celu zapewnienia utrzymania duchownym nie posiadającym dochodów z działalności duszpasterskiej. Dotyczyło to przede wszystkim kanoników kapituł katedrowych sprawujących funkcje administracyjne w diecezji. Prebendy zastąpiły wcześniejszą wspólnotę dochodów członków kapituły. W Polsce już w XIII wieku każdy
kanonik miał swoje odrębne uposażenie, czyli prebendę.
Prebendy ustanawiano na dochodach kościoła, w szczególności pochodzących z dziesięcin. http://pl.wikipedia.org/wiki/
Prebenda (29.01.2011).
Allodium – funkcjonująca w średniowiecznym systemie prawa feudalnego forma własności nieruchomości. Była to ziemia
stanowiąca nieograniczoną własność, wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych, czym różniła się od lenna. Nazywana
również własnością bezwarunkową oraz własnością dziedziczną. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alodium (20.04.2011).
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de Lubnani (Łubniany), de Lubozici (Luboszyce) i folwarki Gesco i Gisler, zboże jako danina
z tych wsi ma być dostarczone dla kanonika. (tłum. J. Farys)
Wieś Kotórz Wielki została założona na prawie niemieckim. Być może powstała wcześniej
niż Kotórz Mały, założony na prawie polskim, dlatego użyto nazwy „Wielki” – pierwszy. Nie
wiadomo jednak, kiedy Kotórz Wielki stał się własnością jakiegoś rycerza czy szlachcica.
Pierwszym udokumentowanym właścicielem Kotorza Wielkiego był Bolko de Cotorz.
W dokumencie spisanym w czwartą niedzielę Wielkiego Postu – zwaną Laetare, 9.03.1309 r.
Bolko de Cotorz był świadkiem nadania przez księcia opolskiego Boleslausa (Bolesława I) wsi
Scirozemb (Fałkowice) prawa niemieckiego poprzez wójtów Mathiesa i Domazlausa10.
Kolejny raz Kotórz Wielki był wymieniony w dokumencie sporządzonym w Opolu,
2.04.1375 r., dotyczącym sprzedaży Stephanowi von Luboschitz mostu na Błotnicy w Gosławicach. Poinformowano w nim, że ambe Choctes – oba Kotorze płaciły cło 5 scot [scotum
– nazwa monety – 1/24 marki]11. Następna informacja o Kotorzu pochodzi z 18.10.1399 r.,
wtedy książę opolski Wladislaus (Władysław Opolczyk) podarował wieś Luboschtz – Luboszyce wraz z młynem Dominikanom z Opola. Nakazał mieszkańcom wsi: Kotocz (Hotocz)12
– Kotorza, Lunani (Łubniany), Hangri (Węgry) mielić zboże w wyżej wymienionym młynie.
Świadkami powyższego dokumentu byli Perco von Chotocz (Perco de Kotocz) i Nicolaus von
Budzan (Nikolaus de Budzau)13.
Pięć lat później, 30.05.1404 r., książę opolski Bolko (Bolesław IV) do południa przed Bożym Ciałem osobiście wytyczył granice ziem między wioskami Wanger (Węgry) i Gylowa
(Jełowa) z powodu obustronnych waśni. Właściciel Jełowy kapitan Heinrich Rakowsky na
Opolu przedstawił dokumenty po ojcu i dziadku do prawa swej własności. Świadkiem tych
pertraktacji był Mathias Schea von Chotorz14. Oznacza to, że w 1404 r. właścicielem Kotorza
był Mathias Schea. Najprawdopodobniej był on również świadkiem w kolejnym dokumencie
sporządzonym 22.08.1407 r. Otrzymali wtedy bracia Henrich i Merboth von Haligowirtz od
księcia opolskiego Bolka (Bolesław IV) spadek z Niewodnik. W dokumencie tym świadkiem
był Mathias Schery – podana jest inna pisownia nazwiska Schea. W 1418 r. właścicielem Kotorza Wielkiego był Jacobo lub Jacussio Rockica herde (pan) in Chotors. Informacja ta została zawarta w dokumencie sporządzonym 19.02.1418 r. Wtedy przeor Albertus i przeorysza
Anna z klasztoru w Tscharnowans (Czarnowąsy), łącznie z całym konwentem, prezentowali
przeorowi z Premantre nowo wybranego proboszcza Francisco de Sneno, dotychczasowego
kustosza klasztoru we Wrocławiu. Światkiem tego ważnego wydarzenia był m.in. wspomniany wyżej Jacobo Rockica in Chotors15. Najprawdopodobniej następnym właścicielem Kotorza
Wielkiego był Schambor, jednak nie zachowały się informacje, kiedy nabył wyżej wymienione dobro i jaki jeszcze posiadał majątek. Jednak w środę przed Bożym Ciałem 1429 r.
Schambor z Chotorza sprzedał swoje dobra kotorskie z wszystkimi dochodami: użytkami,
lasami, łąkami, pastwiskami, stawami rybnymi za sto pięćdziesiąt marek czeskich groszy w przeli10
11
12
13
14
15

Codex diplomaticus Silesiae 1, Breslau, 1857, s. 23.
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 12.
G. Türk, Turawa in alter und neuer Zeit, maszynopis, Breslau, 1944, s. 2.
Tamże.
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 24.
Codex diplomaticus Silesiae 1, Breslau, 1857, s. 103.
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czeniu polskim Andreasowi (Andrzej) von Borgene16. Przedstawiam tłumaczenie tego ważnego dokumentu zamieszczonego przez Gustava Türka w maszynopisie Turawa in alter und
neuer Zeit: Turawa dokument nr 4 napisany w języku łacińskim 25.05.1429 r. książę Bernhard
z Opola i Niemodlina, pan Głogówka, Strzelec i Olesna. Schambor z Chotorz sprzedał za
150 dobrych marek Chotors ze wszystkimi dochodami, użytkami, lasami, łąkami, pastwiskami, wodami, stawami rybnymi Andriaschowi von Borgene17. (tłum. A. Kupka) Kolejna
informacja o Andreasie de Borgene jest wcześniejsza, pochodzi z 20.12.1422 r., był wtedy
świadkiem podarowania przez księcia Bernharda miejscowości Jeżowa Hermanusowi z Dobrodzienia18. W 1462 r. Kotórz Wielki należał już do zamożnej rodziny von Bees. Nie wiadomo, kiedy wieś przeszła w posiadanie tej znacznej rodziny. W środę przed Zwiastowaniem
Najświętszej Marii Panny 24.03.1462 r., w obecności księcia opolskiego Nikolausa (Mikołaj I),
Bartosch Bees z Schmeglsdorf (Chróścina Opolska) sprzedał swemu bratu Adamowi Bees
z Lesczin (Leszczyna k. Rybnika) swój udział w Chotorze, Kadlubietz, Ellguth19. Oznacza to,
że Bartosch Bees nabył Kotórz Wielki w latach 1422–1462. Bracia Bess, być może po swoim
ojcu, odziedziczyli po połowie majątek, który następnie został znowu połączony. Rok później, w czwartek przed dniem św. Jadwigi 15.10.1463 r., Adam Bees z Lesczin, który w tym
dokumencie został nazwany Johannem, w obecności księcia opolskiego Nikolausa wyżej wymienione cztery wsie sprzedał za 422 marek czeskich groszy20, według polskiego przeliczenia
szlachciance Annie Schilhangen z Ottmuth (Otmętu)21. Nie wiadomo, kiedy Anna Schilhangen z Ottmuth sprzedała oba Kotorze, Kadłub i Ligotę.
W 1504 r. Johann Cunowitz z Ungarisch–Brod (Węgierska Wyspa – obecnie Czechy)
sprzedał Gross Chotorz, Klein Chotorz, Stedreaches (Szczedrzyk), Ellguth, Kadlubietz, Rosczocha, obie Kuchary Wenzelowi Seebce (Seeben)22 (Sirbitz)23.
Dziesięć lat później, 17.03.1514 r. w piątek po Reminiscere (drugiej niedzieli Wielkiego
Postu), przekazał Wenzel von Sirbitz Kotórz Wielki i Kotórz Mały Eliasowi von Sirbitz, najprawdopodobniej ojciec Wenzel przekazał dobra synowi Eliasowi24.
W czasach, gdy nie istniała jeszcze Turawa, do Kotorza Wielkiego należały trzy folwarki:
dwie Kuchary i Rosocha.
Do kolejnej transakcji Kotorza Wielkiego doszło w 1521 r., przedstawiam dokument
ten w całości: Turawa 12 dokument w języku czeskim 13.07.1521 w obecności Jana księcia opolskiego i Głogowskiego i pana Olesna
Elias Sirbitz sprzedał Wielki i Mały Chotorz, Ligotę Andrzejową, Kadlubietz, Rossocha oba
Kuchary i Jezowa (okręg lubliniecki) Christophowi z Parchwitz i Schildbergu25. Pięć lat póź16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

C. Kahl, dz. cyt., s. 10–11.
G. Türk, dz. cyt., s. 3.
C. Kahl, dz. cyt., s.11.
Dokument turawski nr 62, nr 5, C. Kahl, dz. cyt., s. 17.
Patrz historia Kadłuba – przelicznik waluty.
Dokument turawski nr 36, nr 6, C. Kahl, dz. cyt., s. 17.
Tak odczytano nazwę Sirbitz w dokumencie, który przetrwał jako zbiór odpisów archiwum wrocławskiego – zbiór dokumentów Lorenza z 1652 r. nr 13.
C. Kahl, dz. cyt., s. 18.
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niej, w 1526 r., Christoph von Parchowitz z Schildberg sprzedał swoje włości w Kotorzu Małym i Wielkim, Ligotę Andreas, Kadlubec, Rosocha, Jezowa, Peterowi Königsfeld. Dokument
ten potwierdził książę opolski Jan II Dobry, w środę przed Bożym Ciałem w 1526 r. Po śmierci
Petera von Königsfelda, która nastąpiła około 1545 r., majątek przejął jego jedyny syn Georg.
Z roszczeniami do dóbr Chotorz i Kuzniczy (być może Kuźni – Trzęsina) wystąpił Bernhard Makowietzki. W środę po niedzieli Laetare (czwarta niedziela Wielkiego Postu)
11.03.1562 r. doszło między nimi do porozumienia. Od tej pory Georg von Königsfeld nie
używał już tytułu pana na Kucharach, tylko von Königsfeld na Turawie i Chotorzu26. Niestety,
nie zachowały się już dokumenty dotyczące przyczyn powyższego sporu. Wkrótce po tym
porozumieniu zmarł Georg von Königsfeld – między rokiem 1562 a 1565. Dobra kotorskie
objęła jego siostra (Chatarina) Katarina Kokorz z d. Königsfeld wraz z mężem Johannem,
który zmarł w 1586 r. w Tworkau (Tworkowie). W małżeństwie tym nie było synów, dlatego
też kotorskie dominium pozostawił żonie Chatarinie.
Mieszkańcy Kotorza Wielkiego bardzo wiele zawdzięczają owdowiałej Katarzynie
Kokorz, gdyż według ustnego przekazu zmieniła – wyprostowała bieg rzeki Małej Panwi,
która przepływała przez Kotórz Mały i Wielki i często zalewała obydwie te wsie. W okolicach dzisiejszego Jeziora Turawskiego przed Kotorzem Wielkim Mała Panew rozdzielała się
na dwa koryta, tworząc pośrodku wyspę z przysiółkiem Kuchara. Następnie z południowego
wschodu wpadała w łąki, woda obiegała tzw. „Łysą Górę”, płynęła przy szosie przez dzisiejszy
stawek obok przystanku PKS–u w Kotorzu Wielkim. Drugim ramieniem sięgała lasów, by połączyć się przed Kotorzem Małym i płynąć w kierunku Trzęsiny. Nowo wybudowane koryto
rzeki zaczynało się od Gaci na Kucharach, a kończyło się obok młyna w Węgrach, nurt Małej
Panwi skierowano przez Turawę. W zamian za regulację rzeki mieszkańcy Kotorza Wielkiego
zobowiązali się utrzymać księdza z Terbitzko Mähren (Cierlisek k. Rybnika)27 i płacić rocznie
1rm (marka) 2 sg (śląskie grosze)28. Najprawdopodobniej mieszkańcy Kotorza Wielkiego tej
daniny nie chcieli płacić, gdyż jak twierdził ks. Carl Kahl, zachowało się pismo od królewskiego okręgu urzędu podatkowego z Opola z dn. 22.02.1829 r. z wezwaniem zapłaty za lata 1826,
1827, 1829 i nakazujące zapłacić proboszczowi z Terbitzko kwotę 3 marek 6 śląskich groszy,
jednak z odliczeniem daniny za trzy lata – 26 śląskich groszy 3 fenigów, czyli zapłacić łącznie
2 marki 9 śląskich groszy 9 fenigów. Danina ta została jednak później spłacona.
Córka Chatariny Kokorz Barbara wyszła za mąż za Johanna Sedlinitsky von Choltiz na
Dzimisz i Powelie. Zmarła bardzo wcześnie, pozostawiwszy sześcioro dzieci. Po śmierci córki,
Chatarina Kokorz sporządziła testament na zamku Kamenetz 8.06.1592 r., potwierdzony na
posiedzeniu prawa krajowego w Opolu w czwartek po niedzieli Reminiscere (druga niedziela
Wielkiego Postu) 1593 r. w obecności gubernatora Georga von Opperrsdorf na Oberglogau w imieniu cesarza Rudolfa II. Cały majątek po jej śmierci miała otrzymać najstarsza jej
wnuczka Catharina Siedlinitzky. W środę po niedzieli Cantate (4. niedziela po Wielkanocy)
1600 r. Chatarina Kokorz poprzez pisemne oświadczenie woli cały majątek przekazała swo26
27

28

G. Türk, dz. cyt., s. 5.
Ks. Józef Swolany podał inną pisownię miejscowości.
Ks. J. Swolany, Opowiadania o parafii Kotorz Wielki oparte na dociekaniach historycznych ks. Carla Kahla przełożone w wigilijny rok
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jej wnuczce. Oświadczenie to zostało potwierdzone w czwartek po dniu św. apostołów
Filipa i Jakuba 1.05.1600 r. na posiedzeniu Landtagu przez gubernatora księstwa opolskiego
i raciborskiego Georga Oppersdorfa w imieniu cesarza Rudolfa II. Również w tych dokumentach spadkodawczyni wyraziła wolę, żeby posiadłość turawska nie mogła być podzielona,
a spadkobierczyni rok po śmierci Catariny Kokorz miała rozpocząć spłacanie 6000 talarów
swojemu pięciorgu rodzeństwa. Żadne dokumenty nie informują o dacie śmierci wielkiej
właścicielki dóbr turawskich Chatariny Kokorz29. Catharina Siedlinitzky von Choltitz wyszła
za mąż za barona Andrzeja (Andreas) Kochtitzky von Koschentin i Lublinitz. Z okresu panowania Andrzeja Kochtitzkiego w dobrach turawskich nie zachował się żaden dokument
dotyczący tych ziem. Postać tego wielkiego człowieka była bardzo tragiczna. Nieszczęśliwie
wplątał się w wir walk wojny trzydziestoletniej (1618–1648). Został złapany przez katolickie
wojska cesarskie w 1634 r., uwięziony w wiedeńskim więzieniu. Dwa lata później zmarł, a jego ciało
przez dłuższy czas nie zaznało spoczynku w ziemi. Cały jego majątek został skonfiskowany,
z wyjątkiem dóbr turawskich, gdyż były własnością jego żony Cathariny. W 1629 r. Catharina Kochtizky, żona Andreasa, po majowej komisji konfiskacyjnej, która pozbawiła ich całego majątku z wyjątkiem Turawy, sprzedała te dobra Johannowi Dubrawce (Dambrowka,
Dombrowka). Zmarła na zamku w Koźlu, w którym rezydowała30. Majątek turawski, w skład
którego wchodziły: Turawa, Chotors (Kotórz Mały, Kotórz Wielki), Elguth, Kadlub, Kuznica
– Trzenschin, zakupił protestant Johann von Dubrawka na Lassowitz i Skorkau za 58000 talarów. Dubrawka był wielkim bogaczem, gdyż oprócz Turawy do jego majątku należały: Gross
i Klein Lassowitz (Wielkie i Małe Lasowice), Sausenberg (Szumirad), Bierdzan (Bierdzany),
Kobyllno (Kobylno), Kudoba (Chudoba), Thule (Tuły), Kielbaschin (Kiełbasin), Salischau (Zalesie). Dziewięć lat później, w 1638 r., Johann Dubrawka sprzedał kompleks dóbr turawskich
baronowi Nikolausowi Blankowsky von Dembschütz, zarządcy Chrzelitz, za 30000 talarów31.
Po śmierci Nikolausa Blankowskiego, która nastąpiła po 1644 r., majątek turawski wraz
z Kotorzem przejął jego syn Johann von Blankowsky (1604–1687). Zmienił wyznanie na
protestanckie, jednak swoje dzieci kazał wychować w wierze katolickiej. Sam na łożu śmierci
powrócił na łono religii katolickiej. Posiadłość objął jego najstarszy syn z pierwszego małżeństwa Boguslav Ernst Anton Blankowsky (1659–23.12.1707), prawowity katolik, szambelan
dworu cesarskiego i zwierzchnik okręgu Rosenberg (Olesno) i Oppeln (Opole)32. Żył krótko,
tylko 48 lat. Boguslav Ernst Anton Blankowski był dwukrotnie żonaty. Przed 1681 r. z Anną
Marią z d. Götzen, w 1697 r. z Isabellą Charlotte z d. Jarocki von Jaroschin. Przysłużył się
bardzo Kotorzowi Wielkiemu, gdyż pod jego zarządem, w latach 1690–1692, został poddany
całkowitej renowacji i powiększony miejscowy drewniany kościół.
Ważne informacje dotyczące Kotorza Wielkiego zostały zawarte w łacińskich protokołach
wizytacji, które były przeprowadzone przez wysłanników biskupa wrocławskiego. Przedstawiam najważniejsze informacje zawarte w protokołach z końca XVII w. W 1679 r. miejsco29
30
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wy proboszcz otrzymywał: z Kotorza Wielkiego missalia – meszne od 9 kolonistów modium33
(korzec) mąki pszennej i modium owsa, a od zagrodników po 1 groszu34. W następnym protokole zawarto również ważne informacje dotyczące Kotorza Wielkiego. Poinformowano, że
do kościoła kotorskiego należą 4 wsie: Kotórz Wielki i Mały, Węgry, Kolanowice35. Kolejny
wizytator w 1697 r. napisał, że w Kotorzu Wielkim był jeden luteranin, wszyscy inni katolicy
sumiennie uczęszczali do kościoła36.

Fragment protokołu wizytacyjnego z 1697 r. dotyczący Kotorza Wielkiego

Boguslav Ernst Anton Blankowsky pozostawił dwóch synów, którzy zostali jego spadkobiercami. 15.03.1710 r. synowie dokonali podziału dóbr – sporządzili kartę podziału. Karl
Franz otrzymał dobra turawskie: Turawa, Groß i Klein Chotorz, Elguth, Kadlub, Zakrow, Bierdzan, zaś jego brat Johann Wenzel: Zembowitz, Guttentag, Goslau, Zwoss, Warlow. Dwa lata po podziale dóbr, to jest w 1712 r., Karl Franz Blankowsky sprzedał dobra turawskie Martinowi Scholtz von
Löwencron (Loewenkron) z Wieschowej za 66000 florenów reńskich. Akt sprzedaży został
sporządzony 8.04.1712 r. w Troppau (Opawa – Czechy)37. Martin Scholtz von Löwencron był
dwukrotnie żonaty: 9.10.1684 z Anną Susanną Malcherowitz (zmarła w Turawie), 7.10.1713
r. Marią Elisabeth von Skronsky z Budzow wdową von Schoberg (12.10.1693–3.12.1729)38.
Martin Löwencron był bardzo płodny, z pierwszą żoną miał pięcioro dzieci, a z drugą
sześcioro. Zmarł 28.01.1731 r. o godz. 1.30. Po śmierci został pochowany w „Grufcie” w Kotorzu Wielkim. Był protestantem, jednak przeszedł na katolicyzm, jako dowód miłości dla
Kościoła ufundował przytułek dla starców w Kotorzu Wielkim.
Kolejny bardzo ważny dokument dotyczący Kotorza Wielkiego został sporządzony
15.10.1712 r. Przedstawiam jego tłumaczenie: Turawa 39 sporządzony w Turawie Martin
Scholtz von Löwencron spadkobierca dóbr na Turawie, Wielkim i Małym Kotorzu, Ligocie Turawskiej ... sprzedał swojemu poddanemu Johannowi Wiltzeg ogród w Kotorzu Wielkim za
30 reńskich guldenów39. (tłum. A. Kupka)
Kościelne protokoły wizytacyjne są cennym materiałem do poznania historii Kotorza
Wielkiego. Przedstawiam fragmenty z I poł. XVII w. dotyczące zobowiązania mieszkańców:
Na szkołę [mieszkańcy Kotorza Wielkiego] płacili akcydensy: pojedynczy wieśniak rocznie
2 snopki pszenicy.
Z zebranych rocznie trzecią część chleba [nauczyciel] odbiera, trzecią cześć z roślin strączkowych, podobnie trzecią część zebranych pieniędzy.
33
34
35
36
37
38
39
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J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau Archidiakonat Oppeln, Breslau-Aderholz, 1904, s. 200.
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Na Wielkanoc otrzymuje [nauczyciel] od każdego kmiecia 2 crucif. i 2 jajka, a od zagrodników 2 jajka i 1 crucif.
Odbiera od poszczególnych wieśniaków
1 placek i również od zagrodnika 1 placek40.
(tłum. J. Farys)
Szczególnie wartościowy jest protokół
z 1728 r., gdyż zawiera imiona, nazwiska i zobowiązania mieszkańców Kotorza Wielkiego
na rzecz Kościoła.
Fragment protokołu wizytacyjnego z 1720 r.
Kotórz Wielki (Mega Cottorsch)
Kolonistów tych, którzy płacą missalia (meszne)
Mieszkaniec wsi
Christophory Lempik
Joannes Zchiga
Jacoby Schmijeja
Joannes Matzek

Modius pszenicy
1
1
1

viertel 1 pszenicy

modius owsa
1
1
1

1

viertel owsa

1

Joannes Matzek płaci 1 viertel (kwarta) owsa i pszenicy, według łagodnego prawo powinien
dać 3 kwarty pszenicy i 3 kwarty owsa, z nieprawidłowo przed 26 latami używanej przez poprzedników daniny – kontrybucji, której z zazdrości nie zapłacono proboszczowi, wprowadzony
pan Löwekron wiedział, a pan junior Blankowski przypuszczał, co było w umowie zapisane, czy
rzeczywiście kazał najznakomitszy pan Blankowski ojciec młodszego i który przodka zwolnił od
dawania mesznego, Matzka który zmarł w 1726 r. i który był zawziętym człowiekiem, ja jednak
z bożą łaską osiągnąłem to, co mi się powinno należeć, daniny – kontrybucji 1 kwarta pszenicy i 1 kwarta owsa, można by spróbować własność proboszcza dyskretnie odzyskać, gdyż tak
podają spisane zeznania.
Mieszkaniec wsi
Andreas Twardowsk
Mathias Diemba
Thomas Mathes
Sebastiany Murzinga
Valentinus Gally

Modius pszenicy
1
1
1
1
1

modius owsa
1
1
1
1
1

Grosz mesznego od każdego zagrodnika 1 cruciferum z Wielkiego41. (tłum. J. Farys)
Martin von Löwencron w swoim testamencie przekazał dobra turawskie synowi Antoniemu, który dopiero po otrzymaniu certyfikatu pełnoletniości przejął turawskie dobra.
Zachował się spis majątku, jaki został pozostawiony Antoniemu von Löwencronowi, i opis
poszczególnych wsi. W 1731 r. w Kotorzu Wielkim znajdował się kościół z proboszczem,
karczma, 9 chłopów, 11 „półzagrodników”, 10 wolnych zagrodników, łącznie 32 rodziny, około 170 dusz – mieszkańców. We wsi znajdował się przytułek42. Martin Scholtz von Löwencron
Protokół wizytacyjny 1720 r., Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rękopis.
Protokół wizytacyjny 1728 r., Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rękopis.
42
C. Kahl, dz. cyt., s. 39.
1
Viertel – inaczej ćwiertnia polska – 30,15 l, berlińska 13,74 l, ¼ modiusa.
40
41
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wybudował w Kotorzu Wielkim szpital – przytułek dla sześciorga biednych poddanych
z dóbr turawskich, dla trzech mężczyzn i trzech kobiet, przeznaczył na utrzymanie miesięcznie 1 Reichstalar, podobnie dwóm mieszkańcom przeznaczył kwartalnie po 1 Reichstalarze, ksiądz proboszcz z Kotorza Wielkiego otrzymywał rocznie za opiekę nad szpitalem
6 guldenów. Przytułek ten powstał około 1721 r., gdyż w 1734 r. zmarła pewna pensjonariuszka, która przebywała w nim 13 lat. Na utrzymanie szpitala Martin von Löwencron
przeznaczył w swym testamencie 1800 florenów (1200 talarów reńskich), a na utrzymanie
budynku w dobrym stanie 200 florenów (133 talary reńskie 10 groszy), dla biednych ludzi jako jałmużnę przeznaczył 200 florenów. Dzięki późniejszym uposażeniom dokonanym
przez dzieci Martina von Löwencrona – Wenzla, który ufundował kolejne dwa miejsca, Anny Justyny i Antoniego ilość
miejsc w przytułku zwiększono do dziesięciu43.
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna
Wolfganga Wielanda Principatus Silesiae Oppoliensis zaznaczono na terenie Kotórza Wielkiego 11 gospodarstw „bauerów”.
Anton von Löwencron po uzyskaniu certyfikatu pełnoletności
26.05.1740 r. przejął dobra turawskie. Sześć lat późFragment mapy Principatus
Silesiae Oppoliensis dotyczący
niej, 20.02.1746 r., poślubił dwudziestojednoletnią Annę
Kotorza Wielkiego
Barbarę von Garnier. W małżeństwie Antoniego Löwencron
i Anny Barbary z d. Garnier urodziło się sześcioro dzieci, jednak wszystkie wcześnie zmarły.
Małżonkowie Löwencron byli bardzo religijni. Bardzo dbali o miejscowy kościół. Antoni
von Löwencron zmarł w 1746 r. Po roku wdowieństwa Anna Barbara wyszła za mąż za
Franza von Gaschina.
W 1763 r. w Kotorzu Wielkim i Turawie wybuchła epidemia wśród bydła. Zrozpaczeni
mieszkańcy poprosili miejscowego proboszcza o odprawienie w dniu 6 listopada, w święto Leonarda – patrona od zarazy bydła, uroczystego nabożeństwa. Wkrótce choroba bydła
zatrzymała się w kotorskim gospodarstwie Botora (obecnie Kulawik). Parafianie z Kotorza
Wielkiego jako dziękczynienie za wysłuchanie próśb zlecili namalowanie obrazu św. Leonarda, który zawieszono w tamtejszej kaplicy grobowej44.
Małżonkowie Anna Barbara wraz z mężem Franzem von Gaschin w życiu osobistym byli
bardzo nieszczęśliwi, gdyż wszystkie dzieci z tego małżeństwa zmarły. Najprawdopodobniej żeby
zmienić swój los, ufundowali nowy kościół w Kotorzu Wielkim, którego budowę rozpoczęto
w 1782 r. Kamień węgielny został wmurowany 13.04.1782 r. Prace budowlane prowadził mistrz
August Fischer i August Worbs. W sierpniu następnego roku dokończono już budowę wieży.
Koszt budowy kotorskiej świątyni był ogromny i wyniósł 9000 talarów. Całą kwotę wyasygnowali małżonkowie Anna Barbara i Franz von Gaschin. Najważniejsze wyposażenie ze starego
kościoła przeniesiono do nowego, m.in. obraz św. Walentego i św. Jana Nepomucena. Nawa starego drewnianego kościoła wraz z wieżą została zburzona. Pozostawiono tylko prezbiterium ze
znajdującym się pod nim grobowcem właścicieli. Kaplicę grobową poświęcono św. Marcinowi45.
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Kolejna bardzo ważna informacja dotycząca Kotorza Wielkiego została zawarta
w publikacji Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, wydanej w 1784 r.,
gdyż podaje liczbę mieszkańców i ich status:
Kottorz Gross (Wielki) należy się temu samemu [panu grafowi von Gaschin], posiada 3 folwarki, z czego jeden w Turawie [w którym jest
dom pana], inny nazywa się Liczina; katolicki kościół, szkoła, 9 gospodarzy, 26 zagrodników, 17 chałupników, 326 mieszkańców46.
Kościół w Kotorzu Wielkim
Anna Barbara bardzo dbała nie tylko ko(zdjęcie z 1917 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
ścioły, ale także o kapłanów. Stara kotorska plebania i znajdujące się obok budynki gospodarcze były wykonane z drewna i groziły zawaleniem.
W 1796 r. Anna Barbara ufundowała nową plebanię, stajnię dla koni i bydła. W latach następnych 1796–1804 wybudowała pozostałe budynki
gospodarcze, stodoły, szopy
i stajnie za łączną kwotę 74
talarów 7 srebrnych groszy
4 fenigów. Jednakże w części
Fragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung
kosztów budowy tych ostatvon Schlesien dotyczący Kotorza Wielkiego
nich budynków partycypowała także kasa kościelna. Parafianie pomagali finansowo, jak również pracując przy budowie
obiektów gospodarczych47.
Anna Barbara przeżyła wszystkie swoje dzieci. Za radą męża Franza utworzyła z majątku turawskiego „Fideikomis”. Postanowiła przekazać majątek najstarszemu ze swych braci
– Andrzejowi, a w razie jego śmierci najstarszemu z jego synów. Anna Barbara zmarła
11.02.1804 r. w 78. roku życia. Po jej śmierci w 1804 r. dobra turawskie objął jej bratanek,
Franz Xaver von Garnier (1753–1838), syn Andreasa. Zamieszkiwał w przysiółku Kotorza
Wielkiego, gdyż turawski pałac należał terytorialnie do Kotorza Wielkiego. Chcąc podnieść
rangę zamieszkanej Turawy, Franz Xaver von Garnier postarał się o usamodzielnienie przysiółka Kotorza Wielkiego. Wkrótce złączono administracyjnie trzy kotorskie przysiółki: Lyczynę, Rosochę z Marszałkami i Turawę, tworząc samodzielną wieś Turawę. W czasie wojen
napoleońskich na terenie Kotorza Wielkiego najprawdopodobniej przebywały wojska francuskie, jednakże na ten temat nie zachowały się żadne wiadomości. Po śmierci Franza Xavera
Garniera w 1838 r. drugim ordynatem majoratu turawskiego, do którego należał Kotórz Wielki, został jego syn – Franziskus (Franz) Seraphin (1785–1853).
W 1840 r. zbudowano w Kotorzu Wielkim nową szkołę dla dzieci z miejscowości: Kotórz
Wielki, Kotórz Mały z przysiółkiem Trzęsina, Turawa wraz przysiółkami.
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Rzeka Mała Panew, chociaż była uregulowana, często wylewała. Podobnie było w 1839 r. Na
Boże Narodzenie zamiast śniegu był deszcz. Mała Panew wystąpiła z brzegów i mieszkańcy nie mogli dotrzeć do kościoła. Parę dni
później, już w styczniu, były straszne wichury, wiele domów kotorskich uległo zniszczeniu, również ogrodzenie wokół kościoła48.
Kolejne ważne informacje dotyczące Kotorza Wielkiego zawarł Johann Georg Knie
w publikacji z 1845 r.: Kotórz Wielki i Mały
(Gross i Klein) Kotorz 2 wsie, Górny Śląsk,
okręg opolski, znajdują się w kierunku północSzkoła w Kotorzu Wielkim
no-wschodnim do północnego, 1 ½ do 1 5/8 mili,
(zdjęcie z 1917 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
poczta okręgowa, wyższy sąd krajowy w Raciborzu (Ratibor), urząd sądowniczy w Turawie, patronat major Seraphin Franz graf von Garnier, sąd okręgowy w Opolu radca prawny baron von Korff, prowadzi również sprawy kryminalne... Kotórz Wielki (Gross Kottorz), 1399 Magna Kottocz, 54 domów, 378 mieszkańców
(7 Żydów); 1 główny katolicki kościół. W dawnych czasach opieka duszpasterska była sprawowana przez wikarych z kolegiaty opolskiej. W książce stanowej zapisano datę 4.08.1691 r. utworzenia kotorskiej parafii. W Kotorzu Wielkim znajduje się dobro parafialne (Wiedmuth),
około 100 mórg, do parafii tej należą: Wielki i Mały Kotórz, Rzędów, Osowiec, Kolanowice
– z jedną kaplicą pogrzebową, Turawa i Węgry, dalej Ligota z lokalią z jego „kościołem córką”.
Zakrzów ma zobowiązania wobec dwóch parafii (tj. Kotorza Wielkiego i Zębowic – przyp.
J.F.), 1 katolicka szkoła, dla Kotorza Małego i Turawy, 1 nauczyciel, 1 pomocnik nauczyciela,
patronat nad kościołem i szkołą sprawuje dekanat i inspektor szkolny z Opola, budynek szkoły
nowy i solidny, dach pokryty gontem od 1842 r., 1 szpital przez dominium utrzymywany,
w którym znajdują się dla pacjentów 4 męskie i 4 żeńskie łóżka, 1 tłoczarnia oleju, 3 zakłady
rękodzielnicze49.(tłum. A. Kupka)
Wiosną 1849 r. na Kucharach została zbudowana przez mistrza murarskiego Mohra nowa
owczarnia. Jesienią warunki atmosferyczne pogorszyły się, ciągle padało. Rzeka Mała Panew
wystąpiła ze swoich brzegów, jej wody zniszczyły most na Kucharach.
W 1851 r. obluzowała się kopuła kotorskiej wieży kościelnej. Natrafiono wtedy na dokument,
który umieścił ks. proboszcz Carolus Padiera, dotyczący budowy świątyni w Kotorzu Wielkim50.
Latem 1853 r. rozbudowano kotorski „gruft”, gdyż był już pełny.
W następnym roku w nocy z 11/12.03.1854 r. wylała Mała Panew, była to już kolejna wielka powódź. Droga z Turawy do Kotorza Wielkiego była zalana i nieprzejezdna. Kolejna tragedia nawiedziła mieszkańców sześć miesięcy później. 22.09.1854 r. o godz. 24 wybuchł pożar
w Kotorzu Wielkim, u gospodarza Petera Twardawskiego – drugi budynek obok plebanii
48
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w kierunku Szczedrzyka. Ludzie spali, pożar został dostrzeżony dopiero, gdy mocno palił
się już dach. Ogień przeniósł się szybko w kierunku domu obok plebanii. W budynku tym
mieszkał rolnik Smieja. Proboszcz bał się, że pożar przeniesie się na zabudowania plebanijne.
Zarządził, żeby wejść na przybudówki przykościelne i polewać je wodą, miało to zatrzymać
pożar. Ogień został zatrzymany, ale przeniósł się na drugą stronę. Zapalił się trzeci dom od kościoła, mieszkał w nim Matyss. Następnie zaczęły palić się zabudowania wolnego zagrodnika
sołtysa Gladosa. Te cztery domy dosiągł ogień wciągu pół godziny. Wtedy dopiero przybyła z Turawy sikawka. Przybył inspektor Gottwald i urzędnik powiatowy Ziemek, zarządca
Kaden i „graf” Constantin I von Garnier. Później przybył nadleśniczy Nerlich. Gdy oni przybyli, zaczęły się już palić zabudowania następnego rolnika – Kulawika. Zaczęto lać wodą dom,
żeby się nie zapalił. Zarządzanie akcją ratowniczą przejął „graf” i dzięki temu, że dobrze nią
kierował, ogień przestał się rozprzestrzeniać. Przyjechały straże pożarne z Jedlic i Osowca. Wszyscy przybyli urzędnicy brali udział w akcji ratowniczej. Wieczorem akcja pożarnicza została zakończona, pożar ugaszono. „Graf” Constantin I von Garnier wręczył każdemu
poszkodowanemu po 18 talarów. Obiecał wszystkim pogorzelcom, że za połowę ceny mogą
zakupić u niego drewno. Następnego dnia przybyła „grofka” i każdemu poszkodowanemu
dała po 10 talarów. Najwięcej jednak pieniędzy dostał Glados, gdyż poniósł największe straty,
spaliło mu się zboże i dom. Kotorski proboszcz był pełen uznania dla Garniera za jego postawę w czasie pożaru, gdyż kierował akcją ratowniczą całą noc i dzień, aż do jej zakończenia51.
W następnym roku wybuchł kolejny pożar na terenie Kotorza Wielkiego. 14.04.1855 r.
o godz. 17 zaczęła się palić posiadłość po zmarłym kotorskim nauczycielu Dehnischu, którą

Opis pożaru w Kotorzu Wielkim w 1854 r. zamieszczony w kronice parafialnej

zarządzał wtedy kowal Czock, żonaty z wdową po pedagogu. Przyczyna pożaru była nieznana. Przy pożarze obecny był „graf”, który przybył z sikawką i objął kierownictwo akcji pożarniczej. Dzięki Constantinowi I von Garnier pożar został szybko ugaszony. Spaleniu uległy
wszystkie zabudowania u Dehnischa, łącznie z budynkami gospodarczymi52.
Kolejną informację dotyczącą Kotorza Wielkiego umieścił Felix Triest w publikacji Topographisches Handbuch z 1864: Kotórz Wielki (Gross Kotorz), znajduje się 1 ¾ mili od Opola,
powierzchnia 1156 mórg, 9 gospodarzy, 20 zagrodników, 24 chałupników. Jedno z tych gospodarstw było podzielone.
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Podatek: 95 talarów gruntowego i domowego, 151 talarów dochodowego.
Znajduje się kościół katolicki zbudowany w 1782 r. Kościół jest solidny i ma od 1856 r. porządny dach. Fundatorem kościoła była hrabina von Gaschin z Turawy. Ze starego drewnianego
kościoła zostało tylko prezbiterium, które znajduje się w kaplicy Garnierów.
Znajduje się we wsi szpital dla pięciu starszych osób płci męskiej i pięciu – żeńskiej. Mogą
w nim mieszkać i są wspomagani przez fundatorów właścicieli Turawy.
Solidna szkoła dla mieszkańców została zbudowana w 1840 r. 53 (tłum. A. Kupka)
W lutym 1865 r. założono przy szkole w Kotorzu Wielkim szkółkę dla dziewczyn, w której
uczono robótek ręcznych typu szycie, cerowanie, roboty na drutach. Zajęcia odbywały
się od 13.20–14.30 w środy i czwartki, a prowadziła je żona nauczyciela, której płacono 8 talarów rocznie.
7.05.1865 r. o godz. 22.30 naprzeciw kotorskiej parafii wybuchł pożar, spaliła się trójka dzieci Johanna i Fransciski Kurz: Franz
(15 lat), Rosalia (9 lat), Peter (5 lat). Spaleniu
także uległo dużo dobytku. Przyjechała straż
pożarna z Turawy, fabryki z Osowca i SzczeByły szpital w Kotorzu Wielkim, widok obecny
drzyka. Ogień rozprzestrzenił się i spaliły
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
się wszystkie domy po prawej stronie wsi
od probostwa. Zagrożona pożarem była plebania, szpital, szkoła, „gruft” – kaplica, zebrało się
dużo ludzi, którzy pomagali w akcji ratowniczej i pozostałe budynki we wsi uratowano. Straty
były bardzo duże. Na lewo od karczmy spaliła się całkowicie posesja rolnika Andreasa
Halupczoka i dom wycużnika Tomasa Zmarzly, pozostała tylko stodoła. Na prawo od karczmarza spaliło się gospodarstwo gospodarza Chlebika i obok niego zabudowania zagrodnika
i chałupnika. Naprzeciw szkoły posesję Dziuby uratowała straż pożarna z fabryki z Osowca.
Uratowano też jedną stodołę. Wciągu 1,5 godziny 66 osób z Kotorza Wielkiego pozostało
bez dachu nad głową. Największe straty poniósł karczmarz. Właścicieli turawskich w tym
czasie nie było w domu. Po powrocie pomogli pogorzelcom. Hrabina osobiście 14 maja rozdała 100 talarów, według strat od 4 do 15 talarów, najwięcej tym najbardziej potrzebującym.
Komisje państwowe też oszacowały szkody. Wydane zostało rozporządzenie, że nowo zbudowane domy musiały być murowane. Nakazano także zwiększyć odstęp między kolejnymi zabudowaniami. Do końca roku mieszkańcy Kotorza Wielkiego otrzymywali pomoc finansową.
Wszystkie odbudowane domy zbudowano z cegły. Jeden nowy budynek zbudowano w kierunku
Kotorza Małego przy lesie królewskim54.
15.04.1876 r. zniesiono rolnikom z Kotorza Wielkiego przywilej wypasu bydła w lasach
królewskich przy drodze na Szczedrzyk. Prawo do wypasu krów na obszarze 33 mórg obowiązywało na podstawie dokumentu z 1691 r., za jego zniesienie zapłacono wtedy jednorazowo
10 talarów.
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Od kwietnia 1879 r. ks. Carl Kahl przestał
grzebać zmarłych wokół kościoła, gdyż zabrakło miejsca. Utworzono nowy cmentarz
na obecnym miejscu obok świątyni.
2.02.1881 r. kotorski proboszcz założył
w Kotorzu Wielkim Darlehens und Sparkasse
(kasę kredytowo – oszczędnościową), która zrzeszała 58 członków. Każdy wstępujący
do kasy musiał zakupić udział w wysokości
12 marek. Celem założenia kasy kredytowo
Cmentarz kotorski, widok z wieży kościelnej
– oszczędnościowej było nauczenie ludzi,
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
szczególnie młodych, oszczędzania. Mieszkańcy mieli możliwość wypłacania pieniędzy na miejscu.
Kolejny pożar w Kotorzu Wielkim wybuchł w listopadzie
1889 r. Paliły się w sąsiedztwie probostwa pełne stodoły u gospodarza Alberta Twardawskiego, zagrodnika Andreasa Michalczyka i Josefa Kupczyka55.
W 1903 r. Kotórz Wielki nawiedziły dwie wielkie powodzie, gdyż dwukrotnie wylała rzeka Mała Panew. W kwietniu spadło tak dużo śniegu, że dzieci nie mogły iść do szkoły.
Kiedy przyszła odwilż, rzeka zalała wszystkie pola, łąki. W lipcu
przyszła ponownie bardzo duża woda, która z wielką siłą
zniszczyła wszystko, co napotkała na swej drodze. Mała Panew znowu popłynęła starym korytem przez Kotórz Wielki.
Pomnik upamiętniający
Okoliczne tereny były mocno zalane, nie był możliwy żaden
powódź w 1903 r.
ruch między wioskami, woda zniszczyła most w Kucharach. (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Wielką powódź z 1903 r. upamiętnia marmurowy krzyż przed
kotorskim kościołem parafialnym.
Gdy w 1914 r. wybuchła
I wojna światowa, mężczyźni
zostali powołani do wojska.
Wszyscy myśleli, że konflikt
będzie trwał krótko. Życie
parafian toczyło się wyłącznie wokół wydarzeń wojennych. Z frontu przychodziło
Żołnierze z Kotorza Wielkiego
na froncie
(zdjęcie udostępnił Zygfryd Mazur)
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Pomnik nagrobny
rosyjskiego jeńca
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

coraz więcej informacji o śmierci kolejnego mieszkańca. Po
I wojnie światowej w 1919 r. z liczącej około 550 osób wsi
Kotórz Wielki powróciło z wojny 78 mieszkańców, a 9 było jeszcze w niewoli, śmierć poniosło 29 osób, 56 żołnierzy udekorowano Żelaznym Krzyżem II stopnia, 26 było rannych.
W czasie I wojny światowej zmarł w niewoli w Kotorzu
Wielkim rosyjski żołnierz. Na cmentarzu kotorskim wystawiono mu pomnik – żeliwny w kształcie krzyża z napisem:
Russe Kriegsgefang. Kriask Bobianow 28 Jahre gest. 9.6.1916 in
Gr. Kottorz – Rosyjski jeniec wojenny Kriask Bobianow lat 28
zmarł 9.06.1916 r. w Kotorzu Wielkim. Niestety, nie zachowały się żadne wiadomości na temat tego jeńca.

Okres międzywojenny
Po I wojnie światowej mieszkańcy Kotorza Wielkiego mogli zdecydować o swojej przynależności narodowej. W czasie plebiscytu przeprowadzonego w dn. 20.03.1921 r. w we wsi
za Polską i Niemcami głosowało po 146 osób. W marcu 1921 r. przybyli do Kotorza Wielkiego Francuzi, którzy przygotowali zakwaterowanie dla 120 żołnierzy – strzelców alpejskich.
Siedmiu kotorskich młodzieńców brało udział w III powstaniu śląskim po stronie polskiej,
punktem zbiorczym dla nich była mała wieś Niwki. 9.05.1921 r. dotarł do Kotorza Wielkiego
Górnośląski Oddział Samoobrony walczący po stronie niemieckiej, zakwaterował się w miejscowej szkole. Na terenie wsi nie doszło do walk powstańczych. Wojska francuskie opuściły
Kotórz Wielki 10.07.1922 r. i udały się do Opola56.
W latach 20. XX w. wśród mieszkańców wystąpiła straszna bieda, ludzie stracili wszystkie
swoje oszczędności, gdyż w Niemczech wystąpiła hiperinflacja. Mieszkańcy Kotorza Wielkiego nie mieli pracy ani pieniędzy. Artykuły spożywcze były potwornie drogie. Kotorscy parafianie przestali dbać o sprawy duchowe, gdyż nie było ich stać finansowo zamówić nawet mszę
św. w kościele.
Pierwszy powszechny
spis ludności Kotorza Wielkiego został przeprowadzony w 1925 r. Jego wyniki
ukazały się drukiem w 1926 r.
w publikacji pt. Adreßbuch
des Landkreises Oppeln. Na
podstawie tego opracowania
przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące tej
miejscowości. W Kotorzu
Gospoda u Th. Foegelle (zdjęcie z 1909 r. udostępnił Mariusz Halupczok) Wielkim sołtysem był wtedy
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chałupnik (Häusler) Josef Twardawski, a wieś zamieszkiwało 482 mieszkańców, 115 rodzin
– w tym również osoby dorosłe samotne i owdowiałe, prowadzące samodzielne gospodarstwa
domowe.
Urząd pocztowy dla mieszkańców Kotorza Wielkiego znajdował się w Turawie, również
w tej miejscowości udzielano ślubów cywilnych, których udzielał Standesbeamter (urzędnik
stanu cywilnego) – „graf” Hubertus von Garnier. Na czele Amtsbezirke (powiatu – odpowiada dzisiejszej gminie), do którego należał Kotórz Wielki, stał również Hubertus von Garnier
z Turawy. Opiekę duszpasterską nad miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Heinrichsfelde (Grabie). Większość mieszkańców Kotorza Wielkiego była rolnikami. Dlatego też
przedstawiam listę mieszkańców, którzy wtedy posiadali inny zawód niż rolnik i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Jakob Domogalla – robotnik
Vinzenz Halupzok – zdun
Paul Hyß – sklepikarz
Paul Kapolla – murarz
Rochus Kensy – cieśla
Anton Kornek – murarz
Alois Kozlik – masarz
Emaline – przełożona placówki zakonnej
Adolf Kroll – murarz
Peter Kroll – robotnik
Paul Kubis – mistrz prowadzący wykopy ziemne
Michael Kupka – mistrz
August Kupka – murarz
Gregor Kurz – właściciel gospody
Martin Nieslony – robotnik
Martin Nowak – kołodziej
Franz Rymarzyk – listonosz
Michael Sauer – proboszcz
Paul Schlossarczyk – nauczyciel
Johann Schuster – mistrz
Franz Sowa – robotnik
Karl Towara – szewc
Paul Towara – cieśla
Peter Thieleczek – murarz
Sklep Augusta Gepperta
Leopold Thieleczek – murarz
(zdjęcie z 1917 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
Franz Twardawki – listonosz.
Najbardziej popularne nazwiska w Kotorzu Wielkim, według ilości rodzin: Kupka – 14,
Twardawski – 9, Kulawik – 5, Halupzok – 4, Spyra – 4, Thieleczek – 457.
19.05.1936 r. nazwę wsi Groß Kottorz zmieniono na Groß Kochen. Dla mieszkańców nastąpił smutny okres faszystowski i nieuchronne przygotowania do wojny.
57

Adreßbuch des Landkreises Oppeln, Oppeln, 1926, s. 178–179.

327

W czasie budowy Jeziora Turawskiego niektórym mieszkańcom Kotorza Wielkiego zabrano pole pod budowę tego dużego akwenu. Wiosną 1937 r. przesiedlono do Dębskiej Kuźni
rodziny: Fuhl, Alojzy Kulawik, Johan Kulawik, Wincent Kulawik, Malek i Syga. Pięć dalszych
rodzin z Kotorza Wielkiego otrzymało odszkodowanie i zakupili sobie nowe gospodarstwa w innych rejonach. Wieś opuściły rodziny: Lakota do Kluczborka, Dziuba do
Dobrodzienia, Lakota do Koźla, Leonard i Zofia
Twardawcy zakupili gospodarstwo Johanna
Halupczoka w Turawie58. W kotorskiej kronice
parafialnej napisano, że również Jan i Agnieszka
Twardawscy zostali przesiedleni do Dębskiej
Kuźni, a ich budynki przejęła parafia.
Na budowie Jeziora Turawskiego skorzyWieś z widoczną kapliczką ku czci św. Michała
stał także Kotórz Wielki, gdyż wieś została (zdjęcie
z 1917 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
zelektryzowana.
W okresie międzywojennym Kotórz
Wielki nie był dużą miejscowością, ale znajdowało się w nim kilka placówek handlowych. Sklep spożywczy prowadził Milbrand
i Schwientek. Hildegarda Hys prowadziła
piekarnię i sklep spożywczy. U Koźlika była
karczma z jadłodajnią, gdzie można było
zakupić obiady, prowadzili również rzeźnię. Drugą rzeźnię we wsi prowadził August
Sklep spożywczy Milbranda
Hys59.
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)

Kotórz Wielki w czasie II wojny światowej
Bürgermeister – sołtysem w Kotorzu Wielkim od ok. 1930 r. do 1945 r. był Theodor Gola.
Gdy był na wojnie, to w latach 1941–1945 zastępował go Gemeindschulze (zwierzchnik gminy) Franz Twardawski, który w czasach faszystowskich zmienił nazwisko na Stein. Był inwalidą z I wojny światowej, miał drewnianą nogę60.
Naukę w miejscowej szkole do końca wojny, prowadzono w jednym pomieszczeniu, chociaż w szkole były trzy sale lekcyjne, prowadził ją nauczyciel i organista Nikolaus Wilaschek,
który w okresie faszystowskim zmienił nazwisko na Willy. Uciekł przed frontem w 1945 r.61
W połowie stycznia 1945 r. ludzie dowiedzieli się w czasie mszy św. o tragicznej sytuacji
III Rzeszy. Mieszkańcy zaczęli przygotowywać się do ewakuacji, jednak było już za późno. Na
dworze panował duży mróz, a środki komunikacyjne już nie funkcjonowały, dlatego większość mieszkańców postanowiła przeczekać wejście Rosjan w swoich domach.
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Volkssturm62 zebrał się przy Jeziorze Turawskim. Mieli bronić jeziora, jednakże byli źle
przygotowani, nie posiadali nawet mundurów. Myśleli, że pomoże im regularne wojsko, jednakże Wehrmacht został wycofany za linię Odry. W Kotorzu Wielkim zostali tylko bezbronni
mieszkańcy.
W niedzielę 21.01.1945 r. na mszach św. ks. Georg Warsitz udzielił wiernym absolucji generalnej – odpustu zupełnego na godzinę śmierci. Wszyscy obecni w kościele przez podanie
ręki przebaczyli sobie winy. W ciszy parafianie wyszli z kościoła. Jednostki 15 Charkowskiej
Dywizji Piechoty sforsowały Małą Panew na odcinku Jezioro Turawskie – Antoniów. Rosjanie weszli do Kotorza Wielkiego w poniedziałek 22 stycznia ok. godz. 2.00 w nocy, od strony Szczedrzyka. Próbowali zabić ok. 30 osób, które w tym czasie przebywały na probostwie,
m.in. ks. Warsitza – najprawdopodobniej dlatego, że na stole w pokoju ks. Alfreda Dudka
stał pamiątkowy bagnet i hełm z I wojny światowej. Wszystkich sprowadzono do piwnicy na
rozstrzelanie. Przed nieuchronną egzekucją uratowała ich Maria Dziuba, która wezwała na
pomoc rosyjskiego lekarza63.
W czasie II wojny światowej śmierć poniosło 42 mieszkańców Kotorza Wielkiego.
Duży wkład w odtworzenie historii dają spisane wspomnienia. Mieszkaniec Marszałek
„P. G.” spisał w 1974 r. swoje przeżycia z dnia wejścia Rosjan do kotorskiej parafii w czasie
ofensywy zimowej w styczniu 1945 r. Przedstawiam najciekawsze fragmenty: Most w Turawie
był już wysadzony. Z kierunku Szczedrzyk szła przez Kotórz Wielki kompania wojsk niemieckich
ok. 120 osób. Zgłoszony byłem u Feldfebla, zostałem wcielony do jednostki. Zakwaterowaliśmy
się u p. Kurtz naprzeciw probostwa. R. T. z Marszałek, feldfebel i ja otrzymaliśmy nakaz zburzyć
załogę na zamku turawskim, bo tam jest generał rosyjski. Dokumenty zostawiliśmy na probostwie. Z ładunkiem wybuchowym weszliśmy w pole za cmentarzem. Z tyłu osłaniał nas ckm.
Na polu stała szopa ze słomą. Ukryliśmy się za nią. Zza niej wyszli żołnierze rosyjscy. T. strzelał. Zdemaskowani musieliśmy zejść z obranej drogi. Poszliśmy w stronę domu Lakota, obok
Zeman w stronę stawu PGR. Chcieliśmy staw przejść, ale lód się załamał. Zmoknięci wracamy
do Kotorza Wielkiego. Zatrzymaliśmy się u p. Wilczek (dziś klub). Nagle zaskoczyła nas wiadomość: Rosjanie są w Kotorzu. Chwyciłem za pancerfaust, wybiegłem. Leżałem za płotem, by wystrzelić w pierwszy czołg ... ale nie strzeliłem. U Kurtza doszło do walki wręcz. Wymknąłem się
polami w stronę p. Czech –Ozimek i obraliśmy
z T. drogą przez las na Gosławice. P. G. 1974 r.
Na terenie Kotorza Wielkiego nie było
praktycznie żadnych walk. Oddziały niemieckie wcześniej wycofały się, dlatego bezzasadne były późniejsze akty wandalizmu ze
strony rosyjskiej na terenie miejscowości.
W poniedziałek nad ranem (22 stycznia)
Rosjanie zastrzelili włoskiego żołnierza, któKotórz Wielki
ry przechodził po zamarzniętym Jeziorze Tu(zdjęcie
z
1913
r.
udostępnił
Mariusz Halupczok)
rawskim, i ciało wrzucili do rowu.
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Rosjanie w czasie wejścia do Kotorza Wielkiego 22.01.1945 r. zamordowali Franciszka
Gizdera. Podobno naskarżył na niego Rosjanin Tymoszenko, który przebywał na robotach
przymusowych u jego sąsiada Teofila Nowaka (mówiono u Kowala). Żołnierze włożyli mu do
ust knebel. Został zabity na oborniku, jego żona i syn musieli patrzeć na egzekucję. Według
innej wersji zginął, gdy sołdaci spytali go o drogę do Szczedrzyka, wypowiedział faszystowską
nazwę tej wsi Hitlersee i Rosjanie myśleli, że ich skierował do Hitlera. Zastrzelili także starszą
kobietę Florentynę Kupkę, sąsiadkę Gizdera, gdy pochylona przebiegała drogę i biegła do innego domu64.
Florentyna Ś., która podobno pojechała powitać Rosjan, a w rzeczywistości naskarżyć na
mieszkańców, także zginęła, zabili ją Rosjanie w Kotorzu Małym w kierunku Węgier.
Koło Jońca sołdaci zabili łopatami 6–8 niemieckich wojskowych.
Rosjanie byli wciąż pijani i mówili, że chcą wódki, panienek i dojść do Berlina. Największych zniszczeń dokonali w ciągu dwóch pierwszych dni. Domy w Kotorzu Wielkim wypalone przez Rosjan w dn. 22 i 23.01.1945 r.: Hildegarda Hys piekarnia, August Hys rzeźnia, Karol
Milbrand, Agnieszka Twardawska, Marta Feliks, przed
frontem spaliła im się stodoła, a resztę spalili Rosjanie,
Franciszek Twardawki, Franciszka i Teodor Jonczyk, dom
parafialny, nie odbudowany
– obecny parking, mieszkali
w nim rodzice księdza AlfreSklep w Kotorzu Wielkim, spalony w 1945 r.
da Dudka65. Na terenie Ko(zdjęcie z 1913 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
torza Wielkiego przebywało
troje robotników przymusowych: Tymoszenko i dwie Polki, siostry Anna i Maria, które były
lubiane przez mieszkańców, odeszły po przejściu frontu. Tymoszenko odszedł z Rosjanami i powrócił, jego pierwsze słowa brzmiały, czy Gizder jeszcze żyje66.
Mieszkańców Kotorza Wielkiego nie ominął także problem wywózki do Rosji. Wywieziono:
Czoka, Tararę (tylko oni dwaj powrócili), Teofila Nowaka, Piotra Michalczyka, Michała Kupkę.
8 marca pierwszy powojenny sołtys Michał Malek wraz z żołnierzami radzieckimi chodził po Kotorzu Wielkim i zapisywał chętnych do przeprowadzki. Opowiadali ludziom, że na
nowym miejscu będą mieli pracę, ogrzewane domy i dobre jedzenie. Przymusowo zostało
zapisanych 16 osób, w tym dwóch mężczyzn. Musieli zabrać ze sobą szpadle. W czasie drogi
poinformowano ich, że ucieczka będzie karana śmiercią. Zaprowadzono ich do Kamienia Śląskiego. Tam przez dziesięć dni musieli kopać rowy ochronne w ziemi pełnej kamieni. Spali na
gołej ziemi, dostawali głodowe racje żywnościowe. Po dziesięciu dniach wszyscy powrócili, a żołnierze wzięli następną grupę z Kotorza Wielkiego.
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Okres powojenny
Sytuacja mieszkańców po wojnie wciąż
była trudna. Mieszkańcy Kotorza Wielkiego
przeszli powojenną weryfikację, otrzymali
polskie obywatelstwo. Sołtysa z okresu wojny
Franza Twardawskiego – Steina, inwalidę
z drewnianą nogą, Rosjanie oszczędzili. Wiosną 1945 r. przyjechali po niego bryczką funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa z Opola
i wywieźli. Ślad po nim zaginął. Raz go wiGrób masowy poległych w styczniu 1945 r.
dziano w Półwsi, najprawdopodobniej zginął
niemieckich żołnierzy (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
w Łambinowicach.
Kotorscy gospodarze pp. Nowak zostali wysiedleni, ich gospodarstwo objęli repatrianci, także
Nowak, którzy w czasie wojny pracowali w lesie w Kotorzu Małym jako robotnicy przymusowi.
W okresie powojennym było bardzo trudno o pracę. Młode dziewczyny z Kotorza Wielkiego pociągiem z Kotorza Małego jeździły do pracy do Opola, wśród nich panie: Amalia Hance,
Elżbieta Nowak, Matylda Czech, Lidia Twardawska, Edeltrauda Spyra, Agnieszka Mazur67.
Pierwszy powojenny sołtys Michał Malek był także kościelnym. Urząd ten pełnił do ok.
1955 r., był szanowanym mieszkańcem. 3.08.1954 r. siostry zakonne zostały usunięte z Kotorza Wielkiego. Sołtysowi Michałowi Malkowi przypadł niechlubny zaszczyt, brał udział w usuwaniu sióstr zakonnych, które załadowano na ciężarówkę i wywieziono do klasztoru w Staniątkach koło Bochni. Siostry zakonne z zesłania powróciły w połowie października 1956 r., ale
lekarz Polony, który zamieszkał w kotorskim klasztorze, nie chciał się wyprowadzić. Nowy
sołtys Antoni Kurc postarał się i Siostry zostały wpuszczone do klasztoru. Lekarz zatrzymał
sobie większą część budynku, a w mniejszej zamieszkały siostry zakonne. Ulegając naciskom
ludności, doktor musiał oddać siostrom więcej pomieszczeń. Mieszkańcy za interwencję
przeciwko lekarzowi zostali ukarani przez kolegium ds. wykroczeń. Antoni Kurc był sołtysem
do początku lat 60. XX w. Prowadził gospodarstwo, miał dwa konie. Na terenie jego posesji
była karczma, a w jego sali odbywały się wesela. Sala obecnie nie istnieje, bo GS zamienił ją
na magazyn.
W 1966 r. przed Wielkanocą w nocy udusił się mieszkaniec Kotorza Wielkiego, 32-letni August Tomala, spał w łóżku z zapalonym
papierosem.
Sołtysa Antoniego Kurca zastąpił
Maksymilian Góra, pracownik huty w Ozimku, badał również mięso poubojowe u rolników. Do objęcia funkcji sołtysa namówił go
przedwojenny sołtys Teodor Gola. Po kilku
Była sala taneczna Antoniego Kurca
(zdjęcie wykonał Zygfryd Mazur)
latach sołtysowania wyjechał do Niemiec.
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Nowym wieloletnim sołtysem, aż do śmierci, która nastąpiła latem 1973 r., był Augustyn
Hys. Sumiennie wykonywał obowiązki sołtysa, ale ze względów finansowych na terenie wsi
Gromadzka Rada Narodowa nie przeprowadziła żadnej większej inwestycji.
Po jego zgonie sołtysem Kotorza Wielkiego został Jan Stonoga, mieszkał we wsi od 1971 r.
Jan Stonoga został wybrany w czasie jesiennego zebrania wiejskiego. Padła jego kandydatura,
wzbraniał się bardzo długo, ale został wybrany na sołtysa.
Ks. proboszcz Józef Swolany walczył przez wiele lat, żeby powrócić do pierwotnej nazwy
wsi, czyli Kotorz, w 1978 r. GUS w Warszawie zdecydował, że pozostanie nazwa Kotórz. Wieś
w 1982 r. zamieszkiwało 475 osób – 246 kobiet, 229 mężczyzn, 156 rodzin.
Jan Stonoga w ciągu swojego sołtysowania organizował akcje porządkowania
miejscowości, udzielania pomocy ludziom
starszym i schorowanym. Inicjował akcje realizacji i modernizacji obiektów potrzebnych
środowisku. Mobilizował mieszkańców do
udziału w dożynkach i obchodu historycznych rocznic. W czasie jego sołtysowania
strażacy przeprowadzili remont i adaptację
budynku na Klub Strażaka oraz przebudoRemont Klubu Strażaka
wali remizę strażacką. Wszystkie te prace
(Kronika OSP w Kotorzu Wielkim)
zostały wykonane w czynie społecznym, przy
aktywnym udziale mieszkańców. Sołtys Jan Stonoga zbierał podatki, zajmował się przydziałem materiałów budowlanych, których brakowało na rynku. W latach 80. XX w. zajmował się
rozprowadzaniem kartek żywnościowych68.
W 1986 r. w Kotorzu Wielkim było 5 telefonów: Grochol, Kensy, Panicz, Stonoga, parafia.
Sytuacja wsi zaczęła zmieniać się w dobie zmian po 1989 r. W 1990 r. w salce katechetycznej
odbywał się kurs języka niemieckiego dla 80 młodych kursantów, a w klubie śpiewano pieśni
po niemiecku. Do mniejszości niemieckiej zapisało się 217 mieszkańców. 23.09.1990 r. w kotorskim kościele parafialnym odbyła się pierwsza msza św. w języku niemieckim.
Wiosną 1993 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego z Opola wygrało przetarg na budowę wodociągu. Wodociąg w Kotorzu Wielkim jest zasilany ujęciem
z Turawy Marszałek. Oddanie do eksploatacji wodociągu w Kotorzu Wielkim nastąpiło
17.12.1993 r.
W 1994 r. wyasfaltowano ulicę Polną.
Wieś w okresie powojennym stale się rozwijała. W Kotorzu Wielkim w 1945 r. było 20 domów,
w 1995 r. ok. 95.
W 1990 r. zdecydowano o budowie pomnika poległych mieszkańców z okresu I i II wojny
światowej. Powołano społeczny komitet budowy, jednakże prace nad jego realizacją ustały.
Nowy komitet budowy pomnika powołano w 1996 r. Wkrótce pomnik został wykonany przez
Jerzego Iskierkę z Kotorza Małego. Usadowiony został przed wejściem do kościoła. Pomnik
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ku czci wszystkich ofiar wojen, bez względu
na narodowość, dlatego napisy na nim zostały wykonane w języku polskim i niemieckim,
poświęcił 1.11.1996 r. ks. Józef Swolany.
Bardzo ważną uroczystość obchodzili
mieszkańcy w 1995 r. – 700-lecie istnienia
wsi. Po długich wspólnych przygotowaniach
Połączonych Komitetów Organizacyjnych
Obchodów 700-lecia Kotorza Małego i Wielkiego odbył się długo oczekiwany festyn w dniach
Pomnik ku czci wszystkich ofiar wojen
8–9.07.1995 r. Pierwszy girlandy powiesił
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ksiądz proboszcz Józef Swolany. Mieszkańcy
powystawiali przed obejściami stare maszyny, zaś przed bramami stanęły kukły.
W sobotę o godz. 12.00 wyszli mieszkańcy
przebrani w stroje historyczne. Na czele pochodu jechał wóz strażacki – rykiem syreny
oznajmiał początek święta. Dzieci szły przebrane w stroje ułanów. Za nimi jechał kowboj
Pyka na koniu. W korowodzie przemaszerowano do Kotorza Małego, gdzie pochód
powitali tamtejsi mieszkańcy z tryumfal- Przemarsz mieszkańców Kotórza Wielkiego w czasie
obchodów 700-lecia istnienia wsi („Fala” 3/1995)
nym łukiem. W ciągu dwóch dni na boisku
szkolnym w Kotorzu Małym, oba Kotorze świętowały okrągłą rocznicę istnienia wsi. 19.11.1995 r.
został poświecony obelisk upamiętniający 700-lecie istnienia obu Kotorzy, wykonany z kamienia młyńskiego i nagrobka z figurką św. Jadwigi. Stanął przed salką katechetyczną obok
byłego domu zakonnego.
Po 30 latach pełnienia funkcji sołtysa Kotorza Wielkiego zrezygnował Jan Stonoga, jego
następcą w 2003 r. został Bernard Ciasto.
W grudniu 2003 r. mieszkańcy zakończyli remont byłego budynku szkoły, został zamieniony
na dom sołecki – „Sala pod lipą”. Dwa lata później, w 2005 r., zlikwidowano przedszkole w Kotorzu Wielkim. Na miejscu chlewów szkolnych powstała wiata – miejsce spotkań mieszkańców.
16–17.09.2006 r. Kotorz Wielki był organizatorem gminnych dożynek. W sobotę odbył się przegląd zespołów amatorskich z terenu gminy, a wójt wręczył wyróżnienia za
działalność w sporcie szkolnym i gminnym, nauce szkolnej,
kulturze, przedsiębiorczości. W czasie uroczystości dożynkowej Beatrix de Chambenoit – wnuczka ostatniego właściciela
dóbr turawskich, odsłoniła herb Kotorza Wielkiego, który
powstał z inicjatywy miejscowych strażaków. Zawiera element herbu rodziny Garnier, wznoszący się jakby na skrzyHerb Kotorza Wielkiego (Kronika OSP w Kotorzu Wielkim)
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dłach przez zasługi Anny Barbary von Gaschin z d. Garnier, która zbudowała we wsi kościół.
Umieszczono w nim sylwetkę św. Leonarda, patrona kotorskiego kościoła, i sylwetkę świątyni
parafialnej. Prezentacji herbu w czasie dożynek dokonał sołtys Kotorza Wielkiego Bernard
Ciasto, a modlitwę za tych, którzy utożsamiają się z tym znakiem, wraz ze wszystkimi zgromadzonymi odmówił ksiądz proboszcz Józef Swolany.
Bernard Ciasto pełnił funkcję sołtysa jedną kadencję. Za jego sołtysowania zakończono
drugi etap telefonizacji wsi, na którym mu szczególnie zależało. Drugim bardzo ważnym jego
osiągnięciem było wykonanie oświetlenia wzdłuż ulicy Stawowej, o co mieszkańcy bezskutecznie zabiegali przez kilkanaście poprzednich lat. Dzięki operatywności zarządu OSP została rozbudowana remiza strażacka i zakupione zostały dwa samochody strażackie. Zarząd
DFK natomiast postarał się o 50 tys. złotych
na materiały do adaptacji budynku szkoły na
klub „Pod lipą”, w którym znajduje się sala
taneczna, kuchnia, sanitariaty oraz pomieszczenia świetlicowe. Wszystkie prace wykonano w czynie społecznym. Również w czynie
społecznym dokonano adaptacji budynku
służącego kiedyś dla rolnictwa, na pomieszczenie gospodarcze dla klubu „Pod lipą”, oraz
Klub „Pod lipą” (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
na altanę (otwartą z jednej strony) na spotkania dla mieszkańców na świeżym powietrzu. Materiały zakupiono po części z funduszu
urzędu gminy i rady sołeckiej.
Od lutego 2007 r. funkcję sołtysa Kotorza Wielkiego objęła Monika Twardawska. Z wielkim zaangażowaniem zaczęła mobilizować mieszkańców do działania. W pierwszym okresie
sprawowania funkcji sołtysa, wspólnie z radą sołecką, odnowiła kapliczkę św. Michała. Prace
podczas remontu zostały wykonane w czynie społecznym. Zakupione zostały kafelki, które
ułożono na posadzce wiaty przy klubie „Pod Lipą”. Wymalowano elewację klubu. W czerwcu 2008 r. odbył się złoty jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza Józefa Swolanego, uroczystość
wspólnymi siłami przygotowały trzy sołectwa kotorskiej parafii. Mieszkańcy Kotorza Wielkiego aktywnie włączyli się do organizacji tej uroczystości. Sukcesem zakończyły się starania
o wyasfaltowanie ulicy Stawowej. Dzięki p. sołtys Monice Twardawskiej zostały zainstalowane
punkty świetlne na ulicy Polnej i Ogrodowej. Przeprowadzony został remont świetlicy środowiskowej, wymieniono całkowicie instalację centralnego ogrzewania łącznie z grzejnikami i podłączono CO do klubu „Pod lipą”.
Pani sołtys Monika Twardawska bardzo aktywnie wypełnia swoje obowiązki. Może pochwalić się, że w czasie jej sołtysowania wieś została skanalizowana.
Kotórz Wielki dzięki mieszkańcom jest bardzo zadbaną wsią, jako jedna z nielicznych
miejscowości, od wielu lat co roku bierze udział w dożynkach gminnych.

6.2 Szkoła Podstawowa w Kotorzu Wielkim
W wydanej w 1911 r. publikacji Herolda Cyrusa Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen … . napisano, że szkoła w Kotorzu Wielkim powstała już
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w 1313 r., jednakże w książce
nie podano źródła tej informacji69. Pierwsze wiarygodne
informacje dotyczące istnienia szkoły w Kotorzu Wielkim zostały zawarte w łacińskim spisie powizytacyjnym
przeprowadzonym w latach
1687–88, na polecenie biskupa
wrocławskiego, przez proboszcza kościoła kolegialnego św.
Krzyża w Opolu Martinusa
Widok wsi z wieży kościelnej (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Theophilusa Stephetiusa. Napisał on, że w Kotorzu Wielkim zajęcia szkolne prowadził nauczyciel, Ioannes Delides, który
posiadał odpowiednie umiejętności. Był to żonaty Polak, który jeszcze nie złożył wyznania
wiary. Pracował na terenie kotorskiej parafii od pięciu lat, nie miał uprawnień do nauczania
młodzieży, mógł nauczać tylko dzieci. W protokole napisano, że miejscowy budynek szkolny
był ruiną. Nauczyciel otrzymywał na swoje utrzymanie akcydensy (zobowiązania): od chrztu
1 grosz, od wprowadzenia w czasie chrztu 4 1/2 halerza, od ślubu 2 arg (srebrne grosze), po
pogrzebie – zgodnie z umową, na Boże Narodzenie, Wielkanoc, na poświęcenie i na Zesłanie
Ducha Świętego 2 arg. Reszta należności była wypłacana w sugestii proboszcza70.
W kolejnym protokole wizytacyjnym z 1720 r. zawarto bardzo ważne informacje dotyczące kotorskiej szkoły. Przedstawiam tłumaczenie łacińskiego tekstu dotyczącego szkoły w Kotorzu
Wielkim:
Wizytacja nauczyciela z Kotorza
Nauczyciel nazywa się Georgius Zelawski; lat 34, urodzony w Głogówku, zatrudniony przez
proboszcza, nie złożył wyznania wiary ani przysięgi wiary. Pracuje od 4 lat. Mieszka w małym
domu, z przyległym małym ogrodem.
Fundacja dominium Kokorkiana [na utrzymanie szkoły] wynosi 50 talarów, rocznie zyski 3 talary, jednak w rzeczywistości kwoty tej nie uiszczają.
Akcydencja (zobowiązania parafian na rzecz nauczyciela)
Od chrztu 4 crucif71.
Z wprowadzenia 1 crucif.
Z zapowiedzi przedślubnych 1 argenteum – srebrny
Za ślub, z własnej woli, według uznania – około 3 arg
Za pogrzeb: 1 klasy – 8 arg, 2 klasy – 3 arg, 3 klasy – 2 arg
Wydaje się, że nauczycielowi żyje się dobrze.72
69
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W 1840 r. zbudowano
w Kotorzu Wielkim szkołę
murowaną73.
Na bardzo ciekawy dokument z dn. 27.01.1840 r.,
dotyczący budowy szkoły
w Kotorzu Wielkim, natrafił
Fragment protokołu wizytacyjnego z 1720 r. dotyczący
mieszkaniec Turawy Alfred
kotorskiego nauczyciela
Kupka: rejencja opolska zapytuje w nim starostę opolskiego Paula von Haugwitz-Hardenberga na zamku krapkowickim, czy „Pan na Turawie” dostarczył zgodnie z ich zarządzeniem z dn. 26.10.1839 r. drewno
potrzebne do budowy szkoły z mieszkaniem dla organisty w Kotorzu Wielkim74.
Informacje dotyczące powstania nowego budynku szkolnego zawarto w kotorskiej kronice parafialnej. Przedstawiam najważniejsze zawarte w niej informacje: Budynek szkolny został
w 1840 r. za 700 talarów przekazany sołtysowi Gladosowi. Ponieważ ten budynek został źle
i niedbale zbudowany, zaraz po przekazaniu musiały zostać rozpoczęte wielkie naprawy i przebudowa. Został od razu przebudowany, za 70 talarów. Najbiedniejsi włożyli siłę roboczą inni
dawali swoje oszczędności. Właściciele (rodzina Garnier) zapewnili cały materiał – drewno,
deski, cegły i gonty. Największym zmartwieniem tego domu, o który miał troszczyć się nauczyciel Eduard Dehnisch, były zimne klasy, których nie można było ogrzać, dopiero kiedy zamontowano nowe piece, sytuacja się poprawiła. Cały remont kosztował 2600 talarów, działkę kupiono
od stolarza Hyli za 30 talarów. Jesienią 1841 r. szkołę otwarto, dokonał tego inspektor szkolny
Equart z Schalkowitz (Siołkowice). Obecni byli też właściciele turawscy, którzy dziesięciorgu
najbiedniejszym dzieciom podarowali książki do nabożeństwa. Po południu wszystkie dzieci
wraz z rodzicami były zaproszone do „grafa” na podwórko, gdzie zostały poczęstowane ciastem,
a dorośli winem.

Fragment opisu powstania szkoły w 1840 r. Kotorzu Wielkim, zamieszczony w kotorskiej kronice parafialnej

W spisie biskupstwa wrocławskiego z 1842 r. zawarto kolejne informacje dotyczące kotorskiej szkoły. Napisano w nim, że do szkoły w Kotorzu Wielkim uczęszczało 260 uczniów,
73
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uczyło dwóch nauczycieli, z których jeden był kierownikiem. Edukację w tej placówce realizowały także dzieci z Kotorza Małego, Turawy, Trzęsiny75.
14.12.1847 r. zmarł na gruźlicę, w wieku 33 lat, nauczyciel i organista z Kotorza Wielkiego
Eduard Dehnisch. W roku następnym generalny wikariat we Wrocławiu zatrudnił w kotorskiej szkole od 18 stycznia Fedora Schmeer z Żelaznej, jako przejściowego nauczyciela, zaś
Adolf Bystrihovsky w tym samym dniu został przeniesiony z Kotorza Wielkiego do Chorzowa76. W 1849 r. adiuwant (pomocnik nauczyciela) Carl Hollert z Żelaznej został przeniesiony
na to samo stanowisko do Kotorza Wielkiego77.
Kolejną informację dotyczącą kotorskiej szkoły zawarto w kronice parafialnej. Napisano,
że 1.08.1886 r. nastąpiła zmiana organisty, wcześniejszy poszedł na emeryturę. Był to nauczyciel i organista August Starnikel, który pracował w Kotorzu Wielkim przez 33 lata, jego następcą został nauczyciel Josef Zolondek z Peiskertscham (Pyskowice), który rozpoczął pracę
1 sierpnia. Mieszkanie w szkole na przybycie nowego nauczyciela musiano gruntownie wyremontować. Koszty remontu miała w połowie pokryć kotorska parafia, a drugą część urząd
szkolny. Patronat kościelny
– „graf” był zobowiązany
dostarczyć potrzebne materiały budowlane. Remont
mieszkania został wykonany.
Nowy kotorski proboszcz,
ks. Rudolf Lubecki po objęciu probostwa w 1887 r. miał
spłacić w całości koszty remontu budynku szkolnego.
Jednakże nie chciał spłacić
Szkoła w Kotorzu Wielkim
wszystkich zobowiązań i od(zdjęcie
z
1913
r. udostępnił Mariusz Halupczok)
wołał się do cesarza, który
25.11.1888 r. pozwolił mu na spłacenie tylko połowy należności w kwocie 3000 marek. Po
długich kłótniach ustalono w 1888 r., że dalej będzie zobowiązywała umowa, jaką zawarto
w protokole budowy szkoły 4.01.1843, a koszty remontu będą ponoszone po połowie przez
probostwo i urząd szkolny. Materiał potrzebny na remonty obiektów szkolnych był dalej zobowiązany bezpłatnie dostarczać turawski „graf”. Ta część, którą miał zapłacić Kościół, została
podzielona na równe części na poszczególne wioski, z których dzieci uczęszczały do kotorskiej
szkoły.
Wiosną 1888 r. liczba uczniów w szkole wynosiła 165, jednakże stan budynku był zły.
W 1895 r. liczba uczniów w szkole wynosiła 202, z Kotorza Wielkiego – 97, z Kotorza
Małego – 105. Dwa lata później do szkoły uczęszczało 214 dzieci, wszystkie wyznania katolickiego, 4 dzieci mówiło po niemiecku, 209 po polsku, 1 dziecko było dwujęzyczne. Nauczało
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dwóch nauczycieli. Od 1.11.1897 r. Josef Winkler został kierownikiem szkoły w Kotorzu
Wielkim. W 1898 r. przykościelna katolicka szkoła w Kotorzu Wielkim dostała pozwolenie
na zatrudnienie trzeciego nauczyciela, o którego starano się przez dłuższy okres czasu.
1.03.1899 r. został zatrudniony trzeci nauczyciel – Thomas Wilczek, który tego samego dnia
rozpoczął pracę, był on również organistą w kotorskim kościele. Do przykościelnej kotorskiej
szkoły w 1900 r. uczęszczało 229 dzieci, wszystkie były wyznania katolickiego, w tym 8 dwujęzycznych i 2 niemieckojęzycznych. Do szkoły pod koniec XIX w. należało 1 ha 96 ar 50 m²
ziemi: 9 ar ogrodu, 16 ar łąk, 1,71 ha pola.
Informacje na temat szkoły w Kotorzu Wielkim zostały zawarte w spisie śląskich szkół
katolickich wydanym w 1900 r. Poinformowano w nim, że patronat nad kotorską placówką
sprawował „graf” von Garnier.
Lokalnym inspektorem szkolnym dla szkoły w Kotorzu Wielkim był powiatowy inspektor
szkolny. Naukę realizowało w szkole 221 uczniów w trzech salach lekcyjnych.
W placówce kotorskiej nauczali nauczyciele:
- Thomas Wilczek – kierownik szkoły, ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu
w 1877 r., otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1360 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 200 marek.
- Paul Klenner, ukończył seminarium nauczycielskie w Pilchowitz (Pilchowice) w 1896 r.,
otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 30 marek.
- Richard Hanke, ukończył seminarium nauczycielskie w Zülz (Biała) w 1896 r., otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 30 marek78.
W 1908 r. na miejsce szkolnej jednostki terytorialnej Kotórz Wielki powstał Związek
Szkolny Kotórz, który składał się z Kotorza Wielkiego i Małego i Turawy folwarcznej. Zmieniono wtedy również podział utrzymywania szkoły, gdyż do 1.04.1908 r. patron szkolny –
Garnier musiał pokrywać koszty remontów obiektów szkolnych, czyli ponosił ok. 1/3 wszystkich kosztów. Po wejściu uchwały podział zobowiązań na rzecz szkoły podzielono na części:
Kotórz Wielki – 37%, Kotórz Mały – 55%, Turawa Majątek – 8%.
23.02.1910 r. Szkolny Związek Kotórz postanowił od 1 czerwca bieżącego roku zatrudnić
czwartego nauczyciela79.
W 1911 r. do szkoły w Kotorzu Wielkim uczęszczało 263 uczniów. Byli to uczniowie z Kotorza
Wielkiego i Małego, gdyż Turawa posiadała już swoją placówkę. Nauka odbywała się w czterech oddziałach. Tygodniowa liczba godzin nauczania wynosiła: 30, 24, 20, 16.
W tym okresie w szkole pracowali nauczyciele:
- Thomas Wilczek – kierownik szkoły, ur. 1.03.1858 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu w 1877 r., w Kotorzu Wielkim od 1.02.1898 r.
- Georg Pohl ur. 10.04.1885 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Raciborzu w 1906 r.,
w Kotorzu Wielkim od 1.11.1907 r.
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Alfons Kaluschke ur. 5.05.1885 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Leobschütz (Głubczyce) w 1906 r., w Kotorzu Wielkim od 3.12.1906 r.
Nieobsadzone było czwarte stanowisko nauczycielskie. W szkole znajdowały się dwa
mieszkania, jedno trzypokojowe o pow. 66 m², drugie jednopokojowe o pow. 20 m².
Szkoła znajdowała się na początku wsi w pobliżu lasu, zbudowana została w 1843 r. Posiadała ogród o pow. 12 ar i działkę o łącznej powierzchnia 1.71 ha. Szkoła płaciła podatek 280%,
jednakże nie płaciła podatku kościelnego80.

Informacje dotyczące szkoły zawarte w publikacji H. Cyrusa Schematismus…w 1911 r.

1.06.1911 r. główny nauczyciel i organista Thomas Wilczek został przeniesiony do Szczedrzyka, zastąpił go Georg Pohl.
W 1915 r. naukę w szkole w Kotorzu Wielkim prowadził tylko sam kierownik szkoły. Pod
koniec wojny 15.10.1917 r. Robert Schoßarczyk – drugi nauczyciel ze Szczedrzyka został przeniesiony do kotorskiej szkoły81.
W 1925 r. ukazały dwie publikacje dotyczące szkół na terenie Śląska, jedna zawierała informacje dotycząca wszystkich placówek oświatowych, zaś druga wyłącznie szkół katolickich.
W pierwszej publikacji napisano, że Kotórz Wielki zamieszkiwało wtedy 568 katolików. Naukę w miejscowej szkole realizowało 104 uczniów, w tym 2 wyznania ewangelickiego. Zajęcia
lekcyjne były prowadzone w dwóch salach lekcyjnych. W szkole w Kotorzu Wielkim pracowało dwóch nauczycieli:
- Alfons Newerla ur. 10.05.1875 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Ob.-Glogau
(Głogówek) w 1895 r. i 1899 r. W Kotorzu Wielkim pracował od 1.04.1921 r. Zajmował
czteropokojowe mieszkanie o pow. 85 m².
- Robert Schoßarczyk, ur. 10.05.1893 r., który ukończył seminarium nauczycielskie w Pilchowitz w 1914 r. i 1919 r. W Kotorzu Wielkim pracował od 10.10.1917 r. Zajmował jednopokojowe mieszkanie o pow. 20 m².
W publikacji tej potwierdzono informację, że pierwsza kotorska szkoła istniała już w 1313 r.,
a obecna była zbudowana w 1843 r.82
Uzupełnienie powyższych informacji zawarto w drugiej publikacji, która również ukazała
się w 1925 r. Do szkoły w Kotorzu Wielkim uczęszczało 103 uczniów, nauka odbywała się
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w dwóch salach lekcyjnych. Pracował wtedy tylko jeden nauczyciel Robert Schoßarczyk, który ukończył seminarium nauczycielskie w Pilchowitz w 1913 r. Na drugie stanowisko pracy
był wakat. Oznacza to, że Alfons Newerla jeszcze w 1925 r. zakończył pracę w kotorskiej szkole. W szkole znajdowały się dwa mieszkania, jedno czteropokojowe o pow. 94 m² o wartości
120 marek, drugie jednopokojowe o pow. 20 m² o wartości 60 marek, w którym mieszkał
Robert Schoßarczyk. Przy szkole był ogród, który przynosił dochód 5 marek rocznie, i działka
o pow. 1 ha83.
W okresie II wojny światowej w szkole były trzy pomieszczenia lekcyjne, jednakże lekcje
odbywały się tylko w jednym pomieszczeniu, w którym uczyło się aż osiem roczników. Naukę prowadzono w systemie klas łączonych. W kotorskiej szkole prowadził wtedy zajęcia
Nikolaus Willaschek, który w okresie faszystowskim zmienił nazwisko na Willy. Był
również w kościele organistą, opuścił wieś
przed frontem w 1945 r.84
Szkoła w Kotorzu Wielkim miała podczas wojny wiele szczęścia i ocalała. Pierwsze
zajęcia w okresie powojennym rozpoczęły się
jesienią 1945 r. Pracę rozpoczęli w niej dwaj
nauczyciele: Czesław Pesłowicz – kierownik
Szkoła – widok w okresie międzywojennym
szkoły, i Wanda Czuchajewicz, nazywana
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
przez dzieci „Siwulą”. Początkowo edukację

Kotorscy uczniowie wraz z nauczycielem w okresie międzywojennym (zdjęcie udostępnił Zygfryd Mazur)
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C. Krisch, Schematismus umfassend die katholischen u. simultanen Volksschulen der Provinzen Nieder- und Oberschlesien / Hrsg.
im Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, Breslau, 1925, s. 267.
Siostry Agnieszka Mazur, Kornelia Mazur, Alicja Gryga z d. Gola wywiad.
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w szkole prowadzono do klasy piątej. Krótko w kotorskiej szkole pracowała Stanisława Urban,
która później uczyła również w Turawie. Później nauka w kotorskiej szkole trwała do klasy IV.
Starsze roczniki od 1948 r. uczęszczały do Turawy. W 1949 r. jedynym nauczycielem był
Teodor Gruszka, który dojeżdżał do pracy na rowerze z Dębskiej Kuźni. Pracował w Kotorzu
Wielkim zaledwie rok. Nauczał w systemie klas łączonych, klasy I–IV. W 1950 r. pracę rozpoczęło małżeństwo: Alfons Szulik – był kierownikiem szkoły, i Regina Szulik – prowadziła kronikę
szkoły, przeniosła się ze szkoły z Osowca. Pracowali w kotorskiej placówce przez dwa lata.
Zastąpił ich w 1952 r. Władysław Marchewka, który pełnił funkcję nauczyciela i kierownika
szkoły. Zamieszkał w przyszkolnym mieszkaniu. W pamięci uczniów pozostał jako pedagog,
który grał na skrzypcach85. W 1965 r. otrzymał
do pomocy drugiego pedagoga Rudolfa
Grygę, który do tej pory pełnił funkcję
kierownika szkoły w Kadłubie Turawskim.
Nowy nauczyciel zajął drugie mieszkanie
szkolne. W 1972 r. Rudolf Gryga rozpoczął
pracę w Kotorzu Małym86. Przez następne
lata Władysław Marchewka sam prowadził
naukę w kotorskiej szkole, pełniąc również
funkcję kierownika punktu filialnego. Do tej
Były budynek szkoły w Kotorzu Wielkim
placówki uczęszczały dzieci do klasy czwartej. 7.06.1980 r. Władysław Marchewka przeszedł na zasłużoną emeryturę. Na skutek małej ilości
dzieci 1.09.1980 r. Punkt Filialny Szkoły w Kotorzu Wielkim został zlikwidowany. W kotorskim
budynku szkolnym utworzono przedszkole, które w 2005 r. także zostało zlikwidowane.
Niestety, bezpowrotnie zaginęła kronika Szkoły Podstawowej w Kotorzu Wielkim, prowadzona w okresie powojennym przez Alfonsa i Reginę Szulik.

6.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Kotorzu Wielkim
Straż pożarna w Kotorzu Wielkim została założona w 1934 r. Informacje dotyczące tej
jednostki zostały spisane w okresie II wojny światowej na kartach z zeszytu i są wklejone
w prowadzonej obecnie kronice kotorskiej straży pożarnej. Przedstawiam tłumaczenia tych
bardzo ważnych dokumentów:
[Straż pożarna w Kotorzu Wielkim] Została założona 17.10.1934 r. Obecni przy tym byli
„Amtvorsteher“ (wójt) [Robert] Strycz, „dowódca straży“ (Wehrführer) Schnotalla [z Kotorza
Małego] oraz kilku strażaków z Kotorza Małego. Zwierzchnik gminy (Gemeindeschulze) z Kotorza Wielkiego Twardawski pozdrowił wszystkich obecnych. 17 mężczyzn z Kotorza Wielkiego
wstąpiło tego dnia do Ochotniczej Straży Pożarnej. Wehrführer [Stefan] Schnotalla mianował
„starszego strażaka“ Reinholda Gwozdz ze straży pożarnej z Kotorza Małego jako instruktora
dla tych 17 nowych strażaków. Szkolenie rozpoczęto tego samego dnia w sali karczmy w Kotorzu Wielkim. Ponieważ w Kotorzu Wielkim nie było jeszcze żadnego sprzętu gaśniczego, dalsze
szkolenie musiało się odbyć w Kotorzu Małym. Krótko przez egzaminem [albo zatwierdzeniem]
85
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Tamże.
Wywiad Rudolf Gryga
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został wybrany „Brandmeister“ (13 głosów „za“, 1 „przeciw“). Został nim sołtys (Bürgermeister)
[Theodora] Golla. Na rozporządzenie „strażaka powiatowego“ Kupki odbyło się 12.05.1935r.
w Turawie spotkanie „dowódców straży“. Obecni byli wszyscy dowódcy „ziemskiego“ powiatu
Opole. Tego też dnia urzędowo zatwierdzono powstanie straży pożarnej w Kotorzu Wielkim,
nie w jej siedzibie, tylko w Turawie, co wzbudziło wśród wszystkich kotorskich mieszkańców
wielkie rozczarowanie. To było pierwszy raz, że zatwierdzenie straży pożarnej odbyło się nie na
„miejscu”, tylko na „obczyźnie“. Dlatego też trzy tygodnie później w Kotorzu Wielkim przeprowadzono ponowne uroczystości z udziałem mieszkańców.
Kotórz Wielki
Podpisany: Dowódca straży (Brandmeister) Golla, lata 1935–37 (tłum. A. Kupka)

Fragment tekstu dotyczący założenia kotorskiej straży w 1934 r.

Na podstawie rozkazu 57K Kanclerza Rzeszy, który przewiduje paramilitarne szkolenie
członków Hitler-Jugend, zarządził odpowiedzialny inspektor straży pożarnej natychmiastowe
przeprowadzenie szkolenia w całej prowincji Śląsk. 12.04.1942 r. straż pożarna z Kotorza Wielkiego zaprosiła na szkolenie 14 członków Hitler-Jugend. 30.08.1942 r. w obecności „strażaka powiatowego“ Hauffa przeprowadzono podsumowujące ćwiczenia. Tenże był zadowolony z wyników, co było również zasługą sumiennego dowódcy Hilter-Jugend Paula Nieslonego.
Kotórz Wielki 30.08.1942
Podpisany: Kortz (tłum. A. Kupka)
Pożar stodoły u Michaela Kubusa w Kotorzu Małym
22.09.1942 r. o godz. 17.23 rozległ się alarm – dwa dźwięki, co oznaczało, że pali się poza
Kotorzem Wielkim. Theofil Nowak zaprzągł konie i galopem popędzono do Kotorza Małego.
Straż pożarna z Kotorza Wielkiego przybyła jako pierwsza obca straż, a na miejscu otrzymali od
lokalnego dowódcy Schnotalli rozkaz gaszenia pożaru od strony państwa Wiench (ul. Zielona).
Po raz pierwszy użyto gaśnicy motorowej TS4, od strony państwa Wiench, chociaż była ona
już 6 lat w posiadaniu straży pożarnej z Kotorza Wielkiego. Z pomocą straży pożarnej z Turawy ugaszono pożar, który został zauważony przez strażaka, który nazywał się Johann Speer
(Spyra). W akcji udział wzięło: 5 strażaków „ochotniczych“, 14 strażaków „obowiązkowych“ i 11
członków Hitler-Jugend. Etatowy wóz pożarowy był w naprawie, dlatego też pojechano końmi
do pożaru.
Podpisany: Kortz (tłum. A. Kupka)
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Pożar w fabryce w Osowcu
19.04.1943 r. o 23.05 rozległ się alarm. Telefonicznie zażądano pomocy. Po naprawie silnika
wozu bojowego, często nie chce zapalić. Tak samo było również tym razem. Musiano więc zapalić wóz na popych. Dowódcy Schnotalli zameldowano przybycie OSP z Kotorza Wielkiego. Nie
musieli jednak brać udziału w akcji, gdyż inne straże pożarne brały już udział: zakładowa Straż
Pożarna Osowiec z [pompą] TS8, ochotnicza straż pożarna z Osowca z [pompą] TS8, zawodowa straż pożarna z Opola z [pompami] LF25 i OSP Kotórz Mały. „Strażak powiatowy“ Hauff
był również obecny. Udział w akcji pożarniczej wzięło: 4 strażaków „ochotniczych“, 4 strażaków
„obowiązkowych“ i 7 członków Hitler-Jugend.
Podpisany: Kortz (tłum. A. Kupka)
Pożar lasu w Osowcu
Niedziela, 16.05.1943 r. o godz. 14.03 rozległ się alarm. Palił się las w okolicy Trzęsina –Osowiec. Na miejscu zameldowano się u Schnotalli, który natychmiast wydał rozkaz gaszenia ognia.
Udział w akcji wzięło: 4 strażaków „ochotniczych“, 2 strażaków „obowiązkowych“ i 8 członków
Hitler-Jugend.
Podpisany: Kortz (tłum. A. Kupka)
12.05.1935 r. w Turawie została oficjalnie zatwierdzona Ochotnicza Straż Pożarna z Kotorza Wielkiego. Nie posiadali jednak jeszcze żadnego sprzętu gaśniczego. Dlatego też zaproponował „strażak powiatowy“ Hauff strażakom kotorskim przejęcie używanej „Wagenspritzy“
[rodzaj sikawki]. Dowódca straży (Brandmeister) [Theodor] Golla nie zaakceptował propozycji,
gdyż jego celem był zakup nowej „Motorspritzy“ [sikawki z napędem silnikowym]. 12.01.1936
r. została podpisana umowa między Gollą a firmą Fischer Feuerlöschgeräte z Görlitz. Tematem
umowy był zakup „Motorspritzy“ z 300 m wężem oraz wozem bojowym. Dokładnie rok później, 12.05.1936 r. zostały one przekazane OSP z Kotorza Wielkiego. Wspomniani już wcześniej
Hauff i Schnotalla byli jak zwykle obecni. Zrealizowanie zakupu tych urządzeń było ciężkim
i mozolnym przedsięwzięciem. Tylko dzięki pomysłowości i sprytowi Golli oraz byłego „pisarza
wiejskiego“ Adolfa Grelli z Kotorza Małego udało się ten zakup sfinalizować.
Kotórz Wielki, grudzień 1943
Podpisany: Kortz (tłum. A. Kupka)

Fragment tekstu dotyczący zatwierdzenia istnienia kotorskiej straży
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W czasie II wojny światowej wielu strażaków z Kotorza Wielkiego poniosło śmierć na
froncie. Po zakończeniu działań wojennych działalność straży uległa zanikowi. Strażacy chcieli jednak dalej działać, lecz im to uniemożliwiono. W 1945 r. motopompa wraz z całym sprzętem została przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Turawie i tam wpisana na stan. Z tą
zaistniałą sytuacją nie pogodzili się kotorscy strażacy i czynili próby odzyskania sprzętu. Dopiero 1.11.1948 r. po napisaniu meldunku i zagrożenia rozprawą sądową, Straż Pożarna w Kotorzu
Wielkim 23 listopada tego samego roku odzyskała z powrotem sprzęt, jednak zdekompletowany. Kłopoty strażaków jednak się nie zakończyły, gdyż nie mieli gdzie przechowywać odzyskanego sprzętu. Przedwojenna remiza znajdowała się w budynku gospodarczym miejscowej
szkoły, a po wojnie nie nadawała się do użytku. Po wielu problemach, wspólnymi siłami wyremontowano ją i umieszczono w niej następujący odzyskany sprzęt:
motopompa wielka M400, przyczepa bez odgromowania, węże ssawne ø 70 m – 6 szt.,
węże tłoczne parciane B – 5 szt., węże parciane C – 5 szt., węże gumowe C – 3 szt.
łączniki – 2 szt., przyłączniki – BC – 2 szt., rozdzielacz – trójnik, dwójnik, 15 l benzyny.
Strażą Pożarną w Kotorzu Wielkim w 1959 r. kierował zarząd w składzie:
Jerzy Korc – prezes
Antoni Kurc – naczelnik
Jan Pukacki – sekretarz
Jan Spyra – skarbnik
Leon Stotko – gospodarz.
W 1959 r. wybuchł pożar stodoły w Kotorzu Wielkim w gospodarstwie Katarzyny Mróz.
Natychmiast do akcji gaśniczej przystąpili kotorscy strażacy, jednakże stary sprzęt nie wytrzymał próby czasu, gdyż popękały stare węże. Na ratunek przybyła straż z Opola, która ugasiła
pożar. Kotorska straż wzbogaciła się wtedy o jeden wąż, który dla OSP Kotórz Wielki od opolskich kolegów przywłaszczył Alfred Feliks.
Skład zarządu straży pożarnej w Kotorzu Wielkim w latach w latach 1961–1966:
Adolf Kupka – prezes
Alfred Feliks – naczelnik
Herbert Seja – sekretarz
Teobald Konieczny – skarbnik
Franciszek Sowa – gospodarz.
Na początku lat 60. XX w. za pieniądze zebrane od mieszkańców Kotorza Wielkiego zakupiono dla strażaków mundury, zaś z opolskiej komendy jednostka otrzymała 5 pasów,
2 węże wielkie i 2 węże grube. Otrzymany sprzęt przywieziono pociągiem, gdyż były wtedy
problemy z komunikacją samochodową. Motopompa w tym okresie była zepsuta i naprawił ją Franciszek Sowa. Kotorscy strażacy dalej używali przedwojennych niemieckich hełmów strażackich. W omawianym okresie jednostka OSP Kotórz Wielki brała czynny udział
w Pierwszych Zawodach Jednostek Terenowych. Na osiem drużyn kotorscy strażacy zdobyli
wysokie trzecie miejsce. W zawodach tych wzięła udział drużyna strażacka w składzie: Adolf
Kupka, Alfred Feliks, Helmut Grzesik, Ginter Lempik, Werner Woclaw, Jerzy Czech, Franciszek Sowa, pojechali wozem konnym Kazimierza Nowaka.
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Strażacy z Kotorza Wielkiego przez wiele lat organizowali częste zabawy taneczne dla
mieszkańców wsi, w miejscowej sali u Antoniego Kurca i w sali GS-u w Turawie. Za zarobione
pieniądze uzupełniano brakujący sprzęt.
W 1969 r. kotorska straż otrzymała nowy sprzęt z Opola. Największym jednak problemem dla strażaków był dostęp do remizy, gdyż wjazd do niej był usytuowany przez prywatne
podwórko. W czynie społecznym strażacy dokonali przebudowy strażnicy, wstawiono okno,
a drzwi usytuowano od strony szosy. To rozwiązanie zakończyło największy problem straży.
W 1970 r. wybrano nowy zarząd jednostki w składzie:
Józef Ful – prezes
Rudolf Gryga – sekretarz
Werner Panicz – naczelnik
Józef Fronia – skarbnik
Alfred Kapola – gospodarz.
Straż pożarna w Kotorzu Wielkim w 1970 r. obchodziła 40-lecie istnienia87. 10 maja na
miejscowym boisku szkolnym odbył się uroczysty apel, na który przybyły władze strażackie
wojewódzkie i terenowe. Życzenia strażakom z Kotorza Wielkiego złożyły dzieci z miejscowego przedszkola. W czasie tej uroczystości kotorscy strażacy otrzymali długo oczekiwany
samochód Żuk, wraz z nową motopompą PO-3, i mundury wyjściowe.
Wieczorem w jednej z sal szkolnych odbyła się zabawa taneczna.
Posiadanie samochodu zachęciło kotorskich strażaków do startowania w gromadzkich
zawodach pożarniczych w Szczedrzyku, w których zajęli wysokie III miejsce i zakwalifikowali
się do zawodów Chmielowicach.
Skład tej drużyny:
1) Witold Feliks
2) Helmut Przybyła
3) Józef Król
4) Józef Stotko
5) Eugeniusz Twardawski
6) Ryszard Lempik
7) Józef Pańczyk.
W 1975 r. wybrano nowy zarząd OSP w Kotorzu Wielkim w składzie:
Józef Fronia – prezes
Werner Panicz – naczelnik
Jan Stonoga – sekretarz
Józef Król – skarbnik.
Józef Fronia po krótkim okresie pełnienia funkcji prezesa zrezygnował i zastąpił go
Wilibald Feliks. Skład tego zarządu utrzymywał się przez wiele lat i nie zmienił się do 1996 r.
W 1975 r. kotorska drużyna brała udział w gminnych zawodach pożarniczych, w czasie
których zdobyła I miejsce i pojechała na zawody powiatowe, gdzie zajęła XII miejsce. Podobnie w roku następnym drużyna zdobyła pierwsze miejsce w zawodach gminnych. Kotorska
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Kotorska straż powstała w 1934 r., dlatego rocznicę 40-lecia istnienia powinna była obchodzić w 1974 r.
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drużyna strażacka w zawodach powiatowych
w 1977 r. zajęła wysokie trzecie miejsce. W tym
samym roku do Niemiec Zachodnich wyjechali pp. Wilczkowie z Kotorza Wielkiego.
Władze gminne zezwoliły kotorskim strażakom na zajęcie ich gospodarstwa i adaptację
budynku mieszkalnego na Klub Strażaka,
a stodoły na remizę. Wkrótce w szybkim
tempie ruszyły prace adaptacyjne. Pracami
budowlanymi kierował ówczesny naczelAdaptacja byłego gospodarstwa
nik Werner Panicz. W każdy poniedziałek
pp. Wilczków na Klub Strażaka
przychodzili mieszkańcy, którzy wykonywali
wiele prac, np. wyburzyli stropy, ściany i zbudowali nowe. Podłogę wyłożono parkietem,
a ściany boazerią.
Do 1978 r. działalność strażaków ograniczała się głównie do udziału w ćwiczeniach
i w zawodach. Postanowili wtedy zrobić coś
dla całej wioski i od tej pory corocznie urządzono „Bakusy” – czyli wodzenie niedźwiedzia. Z barwnym korowodem przebierańcy
Wodzenie niedźwiedzia w 1978 r., na zdjęciu:
wraz z orkiestrą przechodzili przez całą wieś.
Józef Fronia, Paweł Malek, Wilibald Feliks,
Składali wszystkim mieszkańcom życzenia,
Joachim Tuchocki, Piotr Kostka, Józef Król,
a w zamian otrzymali jajka, słodycze i pieniąRoman Gabor, Werner Panicz, Leonard Kliś,
Józef Stotko, Jan Stonoga, Józef Owcorz,
dze – bardzo potrzebne na remont strażnicy.
Rudolf Panicz
Kotorscy strażacy w 1978 r. urządzili zabawę sylwestrową. Sprzedali 40 zaproszeń, a na poczet tej zabawy zajęte były dwie sale. Bawili
się mieszkańcy trzech wiosek: Kotorza Wielkiego i Małego oraz Turawy.
Prace przy przebudowie klubu trwały cały rok. Oficjalne otwarcie Klubu Strażaka odbyło
się 10.02.1979 r. Przybyły władze gminne na czele z naczelnikiem Józefem Bugajskim, który
wręczył na wyposażenie klubu telewizor.
Szczególną rocznicę obchodziła OSP w Kotorzu Wielkim 17.05.1980 r. – 50-lecie istnienia
straży w tejże miejscowości. Odznaczeni wtedy zostali medalami:
- Werner Panicz – srebrnym
- Wilibald Feliks – brązowym
- Józef Fronia – brązowym
- Józef Król – brązowym.
Stało się zwyczajem kotorskich strażaków, że co roku „Bakusy” odwiedzały wszystkich
mieszkańców wsi. Podobnie było w 1983 r.
Ze względu na brak materiałów budowlanych, prace przy przebudowie remizy trwały aż
cztery lata. W 1984 r. cały sprzęt strażacki przeniesiono do nowej remizy.
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50-lecie istnienia straży w Kotorzu Wielkim

15.02.1984 r. kotorscy strażacy ubrani w mundury galowe pożegnali w czasie
pogrzebu druha Leona Stotkę, najstarszego
kotorskiego strażaka, który przez wiele lat
stał w pierwszym szeregu wiejskiej jednostki. Leon Stotko ostatnie lata swego życia
był gospodarzem klubu i nadzorował jego
przebudowę. W tym samym roku założono

Pogrzeb druha Leona Stotki

Kotorscy strażacy w 1985 r. Od lewej górnej strony: Ryszard Plotnik – mechanik i kierowca, Waldemar Fronia,
Józef Sowa, Jan Stonoga – sekretarz, Benedykt Lakota, Norbert Woclaw, Adrian Niedziela, Joachim Tuchocki,
Rudolf Panicz – zastępca naczelnika, Józef Owcorz – mechanik i kierowca, Józef Król – skarbnik, Werner
Panicz – naczelnik, Józef Fronia – prezes, Roman Gabor, Wilibald Feliks, Hugo Góra – gospodarz.
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młodzieżową sekcję strażacką w składzie: Marek Jantos, Marek Nowak, Roman Leluszko, Jan
Długosz, Robert Feliks, Piotr Przybyła, Waldemar Domin, Krzysztof Spyra. Sekcji tej przewodniczył Rudolf Panicz.
12.01.1985 o godz. 1800 zaalarmowano kotorską jednostkę o pożarze drewnianego budynku Urzędu Gminy Turawie. Ogień wybuchł na pierwszym piętrze i szybko się rozprzestrzeniał.
Wodę do gaszenia pożaru brano z jeziora Tonloch. Mróz był wtedy bardzo duży i wynosił –30º C,
jezioro było zamarznięte, hydranty również,
dlatego zrobiono przerębel, z którego czerpano wodę. Pożar został ugaszony o godz. 2300,
spłonęło pierwsze i drugie piętro budynku,
pozostał tylko zalany wodą parter. W tej akcji pożarniczej udział wzięli: Józef Owczorz,
Ryszard Plotnik, Wilibald Feliks, Hugo Góra,
Stodoła przeznaczona na remizę
Norbert Woclaw, Benedykt Lakota, Jan Stonoga, Joachim Tuchocki, Waldemar Malek, Werner Panicz.
9.02.1985 r. „Bakusy” odwiedziły wszystkich mieszkańców Kotorza Wielkiego. Najwięcej
radości z odwiedzin przebierańców miały dzieci. Każda pani domu, która zatańczyła z niedźwiedziem, miała zapewnione szczęście na cały rok.
W 1986 r. młodzi strażacy z Kotorza Wielkiego brali udział w gminnych dożynkach w Zawadzie.
W poniedziałkowej Trybunie Opolskiej z dn. 25.05.1987 r. ukazał się artykuł, że OSP
w Kotorzu Wielkim otrzyma nowy samochód marki „Star”. Niestety, „nadzieja jest matką
głupich”, kotorscy strażacy długo czekali, a upragnionego samochodu nie otrzymali.
Stan liczebny strażaków stopniowo się zmniejszył, gdyż ośmiu z nich wyjechało do Niemiec Zachodnich: Waldemar Fronia, Rudolf
Owcorz, Rajmund Hys, Ewald Czech, Józef
Twardawski, Piotr Kapola, Józef Stotko, Paweł Malek.
Przez następne lata Ochotnicza Straż Pożarna z Kotorza Wielkiego dalej realizowała
swoje zadania statutowe.
Rok 1995 był okresem przygotowań i obchodów 700-lecia istnienia Kotorza WielkieSekcja młodzieżowa kotorskich strażaków
go. Cała wieś brała udział w przygotowaniu
tej uroczystości, stroili swoje obejścia przedmiotami jak za dawnych lat i przebierali się
w przeróżne stroje. Barwny korowód udał się na festyn zorganizowany na boisku w Kotorzu
Małym. Kotorscy strażacy oprócz dobrej zabawy zajmowali się ustawianiem i rozbieraniem
namiotu. Pilnowali porządku i organizacji zawodów oraz innych działań związanych z zabezpieczaniem pokazów sztucznych ogni, które zakończyły całość imprezy.
W 1996 r. wybrano nowy zarząd OSP w Kotorzu Wielkim w składzie:
Joachim Tuchocki – prezes
Janusz Buczek – naczelnik
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Rudolf Panicz – sekretarz
Marian Tarara – skarbnik.
Skład tego zarządu nie zmienił się do 2001 r.
4.06.1996 r. do kotorskiej parafii dotarła kopia Jasnogórskiego Cudownego Obrazu. Strażacy: Janusz Buczek, Rudolf Panicz, Andrzej Urbanek, Hubert Ledwoch, Marian Tarara, Leon
Sowa jako pierwsi mieli zaszczyt wyjęcia go z samochodu. Pięć miesięcy później, 1 listopada, odbyło się poświecenie pomnika upamiętniającego mieszkańców poległych w czasie I i II
wojny światowej. W czasie tej ceremonii miejscowi strażacy pełnili honorową wartę.

Kopia Jasnogórskiego Cudownego Obrazu

Kotorscy strażacy zaangażowali się szczególnie w czasie powodzi tysiąclecia w 1997 r. Brali
udział w akcji ratowniczej na terenie Huty Szkła w Jedlicach. Za zaangażowanie w czasie powodzi otrzymali serdeczne podziękowanie
i wyrazy uznania od rady pracowniczej i dyrektora tejże huty.
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
odbyły się 21.06.1998 r. w Kotorzu Małym,
brała w nich udział również reprezentacja
z Kotorza Wielkiego.
Co roku w karnawale były odwiedziny
Kotorscy strażacy w czasie zawodów
niedźwiedziowe, w czasie których lekarz badał i wypisywał recepty, policjant dawał mandaty, kominiarz smarował domowników sadzą,
niedźwiedź tańczył, a wieczorem była zabawa, która trwała do rana. „Bakusy” odwiedziły
również mieszkańców w 1999 r.
W 1999 r. straż pożarna w Kotorzu Wielkim obchodziła podniosły jubileusz 65-lecia istnienia. Na uroczystości zorganizowanej w dn. 22.05.1999 r. wręczono dyplomy i listy dzięk349

czynne. Wyróżniono osoby najbardziej zasłużone dla rozwoju organizacyjnego OSP
w Kotorzu Wielkim: Werner Panicz, Józef
Fronia, Józef Owczorz, Józef Król, Jan Stonoga,
Roman Gabor, Hugo Góra, Wilibald Feliks,
Marian Tarara, Joachim Tuchocki, Reinhard
Pytel, Rudolf Panicz, Hubert Ledwoch,
Wodzenie niedźwiedzia
Krzysztof Netter, Leon Sowa, Janusz Buczek.
W nowym 2000 r. tradycyjnie odbyło się wodzenie niedźwiedzia. Oprócz mieszkańców Kotorza Wielkiego niedźwiedź odwiedził również Turawę. Otrzymane pieniądze przeznaczono na
remont miejscowej remizy strażackiej. Wieczorem wiele osób bawiło się przy muzyce w sali OSP.
Dożynki Gminne „Turawa 2000” odbyły się 15 października na placu przy urzędzie gminy
w Turawie. W organizację tej imprezy zaangażowali się wszyscy kotorscy strażacy i m.in. pilnowali porządku. W zamian dostali talony na bigos i grochówkę, pogoda dopisała.
Nowy 2001 r. rozpoczął się sylwestrem w miejscowej sali OSP oraz ogniskiem na parkingu, o północy doszło do spotkania z miejscową ludnością. Zabawa była bardzo udana i trwała
do rana. Na początku lutego „Bakusy” odwiedziły Kotórz Wielki, Turawę i Marszałki.
W czasie zebrania sprawozdawczo – wyborczego w Kotorzu Wielkim w 2001 r. wybrano
nowy zarząd straży w składzie:
Reinhard Pytel – prezes
Jarosław Juszczyk – naczelnik
Marian Tarara – sekretarz
Adrian Niedziela – skarbnik
Hubert Ledwoch, Krzysztof Netter – członkowie zarządu
Komisja rewizyjna: Rudolf Panicz, Joachim Tuchocki, Piotr Kostka.
Nowy zarząd postanowił zmienić samochód na taki, który miałby służyć przez następne
wiele lat kotorskim strażakom. Piotr Kapola, były strażak, przekazał zarządowi informację
o możliwości sprowadzenia samochodu z Niemiec. Wkrótce poczyniono odpowiednie kroki
i w marcu 2001 r. OSP w Kotorzu Wielkim otrzymała samochód Mercedes Benz z motopompą. Największym jednak problemem były finanse na zakup pojazdu. Prezes Reinhard Pytel
znalazł sponsora, Piotra Halupczoka z firmy Zeitkraft, który sfinansował zakup samochodu.
Nowy zarząd podjął wiele starań, żeby osiągnąć poprawę funkcjonowania kotorskiej jednostki. Straż pożarna w Kotorzu Wielkim wzbogaciła się o nowoczesny samochód strażacki,
w którym mieściło się dziewięciu strażaków. Pojazd ten był wyposażony w prądnicę, motopompę, drabinę, węże. Zakupiono dla strażaków nowe umundurowanie.
W maju 2001 r. w Dzień Strażaka kotorscy strażacy zorganizowali festyn rodzinny na boisku za miejscowym przedszkolem. Odbył się wtedy mecz piłki nożnej – oldboje z „młodymi”.
Paliło się ognisko, na którym dzieci piekły sobie kiełbaski. Impreza bardzo się udała, tylko nie
dopisała pogoda.
Jednak marzenia strażaków dalej nie były do końca spełnione, pomieszczenia strażnicy
były za małe. Zarząd, widząc zaangażowanie członków jednostki, podjął decyzję o powiększeniu remizy strażackiej, żeby można w niej było postawić samochód z beczką.
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Nowy samochód strażacki

Stało się już zwyczajem, że Sylwester był organizowany w Klubie Strażaka. Podobnie było
w 2001/2002 r., o północy po raz kolejny mieszkańcy witali Nowy Rok na parkingu przy lampce szampana wokół dużego ognisku. Nowy Rok rozpoczął się pożarem w Ligocie Turawskiej,
który wybuchł w pokoju na poddaszu. W akcji pożarniczej brali udział strażacy z Kotorza
Wielkiego. Zimą, jak co roku, niedźwiedź odwiedził wszystkich mieszkańców.
22 stycznia strażacy brali udział w akcji ratowniczej pożaru Domu Dziecka w Turawie.
Tydzień później, 30 stycznia, miał miejsce pożar w Kotorzu Wielkim w warsztacie samochodowym, wybuchł w czasie prac spawalniczych. W 2001 r. jednostka straży pożarnej z Kotorza
Wielkiego miała pięć wyjazdów, zaś w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2002 r. kotorska
OSP wyjeżdżała aż dziesięć razy.
Wielki remont remizy strażackiej rozpoczął się w 2002 r. Wiosną rozpoczęto prace
modernizacyjne. Wszystkie materiały budowlane zorganizował prezes Reinhard Pytel, który znalazł na nie sponsorów. W czasie
prac została rozbudowana remiza strażacka,
również wymieniono część okien, wykafelkowano posadzkę w całej strażnicy, w tym
również w garażu, do którego obniżono
wjazd. Podstawowe prace zakończono w liRemont remizy strażackiej
stopadzie. Dzięki zaangażowaniu strażaków
i mieszkańców Kotorza Wielkiego, w czynie społecznym wykonano wszystkie prace, które
oszacowano na kwotę 80000 zł.
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Dzień Strażaka w 2002 r. odbył się skromnie w formie pikniku, gdyż było jeszcze niewykończone zaplecze remizy. Dopisała natomiast pogoda, dzieci piekły kiełbaski, rozegrany
został mecz siatkówki.
W 2002 r. kotorscy strażacy brali udział w 18 akcjach wyjazdowych.
Po kilku latach starań OSP w Kotorzu Wielkim zakupiła samochód typu beczkowóz. Poszukiwania rozpoczęły się już w styczniu 2003 r., jednakże brakowało pieniędzy na zakup.
Zarząd straży wystąpił do wielu instytucji z prośbą o dofinansowanie. W poszukiwaniu samochodu przejechano setki kilometrów i wysłano setki maili. W końcu w czerwcu wypatrzono
duży samochód marki DAF 1600 karosowany w Rosenbauer, z wielkim podziałem osobowym i zbiornikiem na 2000 litrów wody. Po długich pertraktacjach w zdobywaniu potrzebnych pieniędzy do zakupu pojazdu, w czwartek 18 września ok. godz. 23.00 samochód został
sprowadzony do Kotorza Wielkiego. Samochód kosztował 62000 zł. Zgromadzenie tak dużej
kwoty wymagało od zarządu OSP w Kotorzu Wielkim ogromnego wysiłku. Pojazd był w dobrym stanie technicznym, miał przebieg tylko 15000 km. Jednakże wszystkie czynności przetargowe bardzo się przeciągały. Zakup został sfinansowany dopiero za trzecim razem. Kłopoty
zaczęły się również po zakupie samochodu, gdyż w międzyczasie część sponsorów wycofała
się i trzeba było szukać nowych. Pojazd wymagał tylko drobnych napraw. W czasie jednej
z sobót około godz. 18.00, gdy komendant gminny Artur Gallus miał przeszkolić kotorskich
strażaków w obsłudze motopompy, zawyła syrena. Na fałszywy alarm jednostka kotorska
wyjechała dwoma samochodami. W sobotę 25.10.2003 r. w słoneczne popołudnie na placu
przed remizą kotorską odbyło się uroczyste
spotkanie związane z przekazaniem tej jednostce samochodu bojowego. Uroczystego
aktu przekazania kluczy do samochodu na
ręce naczelnika OSP w Kotorzu Wielkim
Reinharda Pytla dokonali Ryszard Galla –
wicemarszałek województwa opolskiego i Joachim Jacek – przedstawiciel PZU S.A. Opole. Pojazd pobłogosławił ks. proboszcz Józef
Swolany. Po zakończeniu oficjalnej części zaproszono wszystkich przybyłych do remizy
gości na poczęstunek. Na wyposażenie straży
zakupiono radiostację nasobną. W 2003 r.
jednostka kotorska brała udział w licznych
akcjach pożarniczych – aż dwanaście razy.
31.01.2004 r. kotorskie „Bakusy” odwiedziły
mieszkańców okolicznych wsi. W lutym została zorganizowana wycieczka do Centralnego
Kotorscy strażacy od lewej strony: J. Tuchocki,
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Brało R. Pytel, A. Niedziela, M. Tarara, K. Netter, R. Panicz,
H. Ledwoch
w niej udział 45 osób, w tym 24 dzieci.
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Wielka żałoba zapanowała wśród kotorskich strażaków, gdyż 11 marca zmarł 43-letni druh
Jarosław Juszczyk.
1.05.2004 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kotorzu Wielkim obchodziła 70-lecie istnienia.
W czasie tej podniosłej uroczystości wręczono Romanowi Gaborowi odznaczenie za 50-letnią służbę w straży i uhonorowano kotorskich strażaków.
Za zasługi dla pożarnictwa medale otrzymali:
Złoty – Józef Owcorz, Roman Gabor, Jan Stonoga
Srebrny – Joachim Tuchocki, Józef Fronia, Józef Król
Brązowy – Reinhard Pytel, Krzysztof Netter, Hubert Ledwoch, Adrian Niedziela, Rudolf
Panicz, Marian Tarara, Andrzej Urbanek oraz pośmiertnie Jarosław Juszczyk, jego medal odebrał syn Piotr.
Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali: Karol Koźlik, Piotr Kostka, Ferdynand Feliks;
Alfred Polednia za 30 lat współpracy, wszyscy komendanci OSP z Kotorza Wielkiego otrzymali medale pamiątkowe z okazji 70-lecia istnienia jednostki. Program obchodów tej uroczystości był bardzo ciekawy: o godz. 13.30 rozpoczął się zbiórką przed remizą, następnie
był przemarsz strażaków i przejazd zabytkowej sikawki. O godz. 15.00 rozpoczęła się część
oficjalna obchodów. Następnie były pokazy sprzętu strażackiego, mecz piłki nożnej strażaków,
zaś wieczorem zabawa taneczna.
W sobotę 29.01.2005 r. odbyło się coroczne wodzenie niedźwiedzia.
W dniach 3–8 maja strażacy Rudolf Panicz, Marian Tarara, Hubert Ledwoch, Krzysztof Netter,
Joachim Tuchocki na zaproszenie zaprzyjaźnionych strażaków niemieckich gościli w Goddert.
W 2006 r. wybrano nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorzu Wielkim w składzie:
Krzysztof Netter – prezes

70-lecie istnienia jednostki
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Marian Tarara – naczelnik
Rudolf Panicz – sekretarz
Adrian Niedziela – skarbnik
Członkowie zarządu – Hubert Ledwoch, Jarosław Dura
Komisja rewizyjna:
Joachim Tuchocki – przewodniczący
Krzysztof Spyra – sekretarz
Piotr Kostka – członek.
4.02.2006 r. odwiedził wszystkie domy barwny korowód z misiem na czele – tradycyjny
„Bakus”. Wieczorem odbyła się zabawa w „Klubie pod Lipą”.
W czasie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w kategorii oldbojów kotorska jednostka
zajęła II miejsce, zaś w kategorii MDP chłopców – III.
Jak co roku, w Dniu Strażaka strażacy zebrali się w remizie, przy kiełbaskach z grila,
smacznym cieście i napojach
dla ochłody.
16.09.2006 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Kotorza
Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Wielkiego podpisała umowę
partnerską z zaprzyjaźnioną jednostką z Goddert. Umowę podpisali: Herbert Franz, Artur
Gallus, Krzysztof Netter, Marian Tarara oraz wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa.
27.01.2007 r. po Kotorzu Wielkim wędrował „niedźwiedź”, zgodnie z tradycją, z całym
korowodem, z uśmiechem na twarzy i życzeniami:
Niech taneczny
Lekki krok
Będzie z wami
Przez cały rok
Niech prowadzi was
Bez stresu
Od sukcesu do sukcesu
Niedźwiedź Wielki.
„Wielka Majówka 2007”
odbyła się w Turawie 12 maja.
Kotorscy strażacy dbali
o bezpieczeństwo w czasie
tej imprezy i zorganizowali
Majówka
konkursy strażackie.
2 czerwca strażacy z Kotorza Wielkiego wraz z gośćmi z Niemiec wybrali się na wycieczkę
do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wycieczka była bardzo udana, chociaż nie dopisała
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pogoda. W tym samym miesiącu strażacy
z Kotorza Wielkiego brali udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
jednostek OSP Gminy Turawa, przeprowadzonych w Kotorzu Małym. Również w tym
samym roku kotorscy strażacy zabezpieczali
dożynki gminne w Turawie.
28.12.2007 r. odbyło się walne zebranie
sprawozdawcze, na którym został podsumoRozbiórka byłego magazynu obrony cywilnej
wany mijający rok. Frekwencja była bardzo
duża, bo aż 88%. Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorzu Wielkim liczyła w 2007 r. 44 strażaków, w tym 18 czynnych,
7 wspierających, 8 honorowych, 11 młodzieżowych.
W 2008 r. kotorscy strażacy brali udział w ćwiczeniach na terenie Publicznego Gimnazjum w Turawie, w czasie których ćwiczono ewakuację uczniów ze szkoły i próbę gaszenia
budynku.
27 czerwca druhowie z Kotorza Wielkiego brali udział w gminnych zawodach strażackich
rozegranych w Kotorzu Małym. W tym samym roku strażacy rozebrali budynek, który wcześniej był magazynem obrony cywilnej.
26.06.2009 r. po oberwaniu chmury kotorska jednostka w drodze do Turawy ugrzęzła
groźnie na poboczu, dzięki pomocy innych jednostek udało się jej wydostać i mogli wrócić do
dalszej akcji. W czasie festynu szkolnego w Turawie jednostka OSP Kotórz Wielki wykonała
pokaz ratownictwa technicznego: rozcinania auta, ewakuacji poszkodowanych.
Obecnie strażą Pożarną w Kotorzu Wielkim kieruje zarząd:
Krzysztof Netter – prezes
Marian Tarara – naczelnik
Rudolf Panicz – sekretarz
Adrian Niedziela – skarbnik
Jarosław Dura – członek
Komisja rewizyjna:
Ernest Bialucha – przewodniczący
Krzysztof Spyra – sekretarz
Piotr Kostka – członek.
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7. Ligota Turawska
Powierzchnia – 2498.1387 ha
Liczba mieszkańców – 754

7.1 Historia wsi Ligota Turawska
Ligota, Lgota – ulga oznaczała wieś założoną na tzw. no
wym pniu, wolną na określony czas od podatku1. Ligota to
osada, której mieszkańcy byli zwolnieni od opłat i czynszu na
rzecz pana gruntowego. W tym czasie musieli wykarczować
las, osuszyć tereny bagniste, stworzyć z nich grunty rolne, wy
budować domy i zabudowania gospodarcze, i w końcu osią
gnąć zyski z produkcji rolnej. Okres wolnizny wynosił od 12
do 24 lat. Według niemieckiego historyka H. G. Kretschmera
lgota, po czesku lhota (lhyota), po węgiersku lehota, niemiec
wsi Ligota Turawska
ka ellguth to średniowieczna nazwa wiosek, czy też osad, po Pieczęć
(po obróbce graficznej)
wstających na wykarczowanych obszarach leśnych.
Starsi mieszkańcy Ligoty Turawskiej opowiadali, że w dawnych czasach wieś znajdowa
ła się od wzniesienia „Starego Pola” i sięgała aż do „Jäger Teichu”, były to pojedyncze domy.
Na terenie obecnej wsi były
mokradła – torfowiska, gdzie
znajdowały się budy, w któ
rych przebywali mężczyźni
ze wsi, ochraniający pasą
ce się zwierzęta domowe
przed dzikimi zwierzętami.
Podobno Ligota się spaliła,
a po pożarze kobiety zeszły
do mężczyzn, do części ni
żej położonej i wspólnie za
mieszkano na terenie obec
nej wsi. Część miejscowości
aż do domu Klimasa przy ul. Cyfry oznaczają miejsca badań archeologicznych przeprowadzonych
na terenie Ligoty Turawskiej, na podstawie Studium uwarunkowań
Głównej nazywano Ligotka2.
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa,
W okresie międzywojen
oprac. w Autorskiej Pracowni Architektury i Urbanistyki w Opolu
ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
nym były prowadzone prace
1
2

H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988.
Józef Grysczyk wywiad.

357

archeologiczne na terenie Ligoty Turawskiej. Odkryto wtedy ślady osadnictwa z epoki neolitu
(5200–1900 p.n.e.). Na ślady tej kultury natrafiono po zachodniej stronie szosy z Ligoty Tu
rawskiej do Kadłuba Turawskiego, około 900 m na południowy wschód od kościoła – obok
kapliczki państwa Leś (Na mapie punkt nr 1). Zlokalizowano wtedy również w Ligocie punkt
osadniczy z XIV–XV w. Znajduje się on około 750 m na północny wschód od ligockiego
kościoła, około 1000 m na północny zachód od leśniczówki, wzdłuż obecnej drogi Ligota
Turawska – Bierdzany. (Na mapie punkt nr 2)3.
Wsie, które nazywały się Ligota, powstawały najczęściej na Śląsku do końca XIII w., jednak
o Ligocie Turawskiej nie zachowały się żadne informacje z tego okresu. Najprawdopodobniej
założycielem Ligoty był Andreas de Borgene, właściciel Kotorza od 1424 r., o czym wspomnę
w dalszej części4. Pierwsza informacja o Ligocie Turawskiej pochodzi z 1462 r., wtedy to ksią
żę Nikolaus (Mikołaj) potwierdził w środę przed Zwiastowaniem Najświętszej Maryi Panny
– to znaczy 24.03.1462 r., że w jego obecności Bartosch Bess z Schmeglsdorfu – Chróściny
Opolskiej sprzedał swojemu bratu Adamowi Bess z Lesczin (Leszczyny z okręgu rybnickiego)
swój udział we wsiach Elguth – Ligota, Kadlubietz – Kadłub, Kotórz za 200 marek czeskich
groszy. Rok później, w czwartek przed dniem św. Jadwigi w dn. 15.10.1463 r., dobra te zo
stały sprzedane Annie Schilhangen z Otmętu za 422 marki czeskich groszy, według polskiego
przeliczenia5. Najprawdopodobniej wieś Ligota musiała powstać o wiele wcześniej, gdyż pro
tokół wizytacyjny z 1679 r. poinformował, że Kościół filialny w Ligocie, przeszanownego pana
Jana Blankowski drewniany, przed 2 wiekami ku czci św. Katarzyny poświęcony6. Oznacza to,
że Ligota już w 1480 r. była dużą wsią, która miała własny kościół. Dlatego też wieś musiała
powstać wiele lat wcześniej, być może już na początku XV w. Podobnego zdania jest również
Herbert Dienwiebel, który stwierdził, że kościół w Ligocie istniał już w 1470 r.7
Od 1425 r. husyci czescy napadali na Śląsk, który w wyniku tych wojen stracił dużo miesz
kańców. Wydaje mi się, że wieś Ligota Turawska została założona przez husytów lub ich prze
ciwników. Nie wiadomo, jak zmieniali się kolejni właściciele tej wsi, jednak w 1504 r. Johann
z Węgierskiego Brodu sprzedał majątek kotorski wraz z Ligotą Wenzelowi Sebcze8 (Sirbitz9).
Bardzo ważną informację zawarł Carl Kahl w swojej pracy Das Majorat Turawa, poinfor
mował, że w 1513 r. istniał już w Ligocie majątek – folwark. Oto ten dokument w całości:
W poniedziałek przed św. Witem 15.06.1513 r. wpisał Wenzel z Sebcze pełnomocnik Johanna
z Kunowit do księgi hipotecznej w obecności księcia Johanna Opolskiego według testamentu po
zmarłej Elisabeth Pinschkowsky 50 węgierskich złotych guldenów na majątek Elguth, koło Kadłuba w okręgu oleskim położony, w formie „odkupu” dla wikariatu przy kościele św. Michała
2 marki powszechnie obiegowej monety, jako podatek od właściciela winny zostać zapłacone,
aż tych 50 złotych guldenów jej odpłacanych zostanie. Na zgiętym dolnym brzegu tego do
kumentu, który znajdował się w archiwum turawskim do końca II wojny światowej, było
3

4
5
6
7
8
9

Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, Autorska Pracownia Architektury i Urbani
styki, Opole ul. Wrocławska 107 p. 3, 2004 r.
C. Kahl, Das Majorat Turawa, s. 18.
Tamże, s.17
J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau Archidiakonat Oppeln, Breslau-Aderholz, 1904, s. 201.
H. Dienwiebel Oberschlesische Schrotholzkirchen, Breslau 1938, s. 85, 86.
C. Kahl, dz. cyt., s. 18.
G. Türk, Turawa in alter und neuer zeit, maszynopis, 1944, s. 28.
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napisane w języku czeskim List ten jest już wypłacony i nie należy już do wikarych z Opola
i dopisek miało to miejsce 27.02.1583 r. Oznacza to, że ówczesny właściciel Turawy Johann
Kokorz z Kamenetz (Kamieniec k. Strzelec) spłacił te 50 guldenów. W kolejnym dokumencie,
najprawdopodobniej z 1521 r., czytamy, że w sobotę przed św. Małgorzatą (20 lipca) w Opolu
w obecności księcia Jana Opolskiego, Elias Sobcze sprzedał swoje dobra Kotorze, Kuchary,
Rozcochę (Rosochę) wraz z Ligotą, która z Kadłubem wchodziła w skład okręgu oleskiego,
Christophowi Sparchowitz von Schyltperk. W 1526 r. wyżej wymienione dobra zakupił Peter
von Königsfeld. Co jest bardzo ważne, Ligota w dokumencie tym nosi nazwę Ondraschowa
Lhyota, czyli Ligota Andrzejowa. Oznacza to, że założycielem Ligoty mógł być Andrzej, być
może wspomniany już wcześniej Andreas (Andrzej) de Borgene, właściciel Kotorza od 1424 r.
W urbarzu z 1534 r. zawarta jest informacja dotycząca Ligoty, należącej do okręgu ole
skiego. W tym okresie trzy Ligoty: Oleska, Dobrodzieńska i Turawska podlegały władzom
rezydującym w Oleśnie. Wydaje mi się, że dokument ten najprawdopodobniej dotyczy Ligoty
Oleskiej, która w 1534 r. należała do dóbr klasztornych. W dokumencie tym użyto określenia
Elgota helt der Probst (Ligota jest w posiadaniu Probsta – kościoła – proboszcza). Przedsta
wiam jednak ten dokument w całości: Ligota jest w posiadaniu Probsta
- Marten (Martin) Libuda winny 20 kuponów płótna – 8 gr.
- Ponadto posiada jeden opuszczony dom za 20 kuponów – 8 gr.
- Barteck (Bartek) Krawietz (Krabetz) 20 kuponów – 8 gr.
- Cambrosi (Ambroży) Holt osiąga 20 kuponów – 8 gr.
- Januss (Jan) Einwüstung płaci 30 kuponów – 13 gr.
- Woytek (Wojciech) Kunc 20 kuponów – 8 gr.
- Januss 40 – 16 gr.
Pańszczyźniani: Niewolni obok (innych wiosek jako zależnych)
W tej wiosce pozostaje jeszcze wiele opuszczonych domów i pól. Nikt nie wie, czyje
to i jaka jest przyczyna tego spustoszenia.
Suma:
…–5
Kupony lnu – 170
Podatek płacony na św. Michała – 1 R, 32 gr.
(na podstawie tłumaczenia Wernera Panitza).
W 1562 r. właścicielem Kotorza i są
siednich dóbr wraz z Ligotą był Georg von
Königsfeld. Po jego śmierci cały majątek wraz
z Ligotą przejęła jego siostra Katarina Kokorz
von Kamenetz wraz z mężem Johannem10.
Po śmierci męża dobra turawskie przejęła
ich córka Chatarina, która wyszła za mąż za
Fragment urbarza z 1534 r.
Johanna Sedlinitzky von Choltez na Demirz.
Kolejny dokument z 1565 r. informował o kotorskich pastwiskach, które sięgały aż do Ligoty,
wzdłuż obecnej drogi nazywanej potocznie szlakówką. W 1593 r. w obecności gubernatora
10

C. Kahl, dz. cyt., s. 21.
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von Georga von Oppersdorf na Oberglogau w imieniu cesarza rzymskiego Rudolfa II Cha
tarina Sedlinitzky swoje dobra... (wymienione miejscowości), zagrodę i wieś Elguth – Ligota,
przekazała swojej wnuczce Catharinie Sedlinitzky. Dokument ten poinformował wyłącz
nie o zagrodzie w Ligocie, a nie przekazał żadnej informacji o ligockim folwarku. Catharina
Sedlinitzky po sporządzeniu wyżej wymienionego testamentu wyszła za mąż za barona An
dreasa Kochtitzkiego, pana na posiadłościach Koszęcin i Lubliniec.
W 1629 r. Catharina Kochtitzky sprzedała dobra turawskie łącznie z Ligotą Johanowi von
Dubrawka z Lasowitz i Skorkau za 58 tys. talarów. Kilka lat później, bo już w 1638 r., Dubraw
ka sprzedał dobra turawskie baronowi Nikolausowi Blankowskiemu von Dembschütz.
W 1712 r. Karl Franz von Blankowsky cały majątek wraz z Ligotą sprzedał Martinowi
Scholz von Loewenkron 11 (Löwencron)12 z Wieschowej. Nowy właściciel Ligoty zmarł w 1731 r.
i cały majątek przejął jego małoletni syn Anton von Löwencron. Ligota była już wtedy dużą
wsią, gdyż zamieszkiwało ją 11 chłopów, 3 średniaków (chłopów małorolnych), 7 zagrodników
pańszczyźnianych, 5 wolnych zagrodników. We wsi była 1 karczma, zaś w ligockim folwarku
był owczarz i bednarz. Razem wieś zamieszkiwało 37 rodzin.
W protokole wizytacyjnym z 1720 r. wspomniano o kon
flikcie między miejscowym ligockim dzierżawcą a kotorskim
proboszczem. Przedstawiam poniżej fragment protokołu
dotyczącego tego konfliktu: Proboszcz donosi, że kościół miał
część pola, które w rzeczywistości posiada dzierżawca Gorka –
oddane przez wspólnotę kościoła, jak przed śmiercią Mathias
Krawek wyjaśnił proboszczowi13.
Protokół z 1728 r. opisuje dalszy ciąg konfliktu między
kotorskim proboszczem Johannesem Ernstem a dzierżawcą
o nazwisku Gorka, który około 1696 r. wydzierżawił od Ko
ścioła 16 zagonów pola i obrabiał je końmi proboszcza. Po la
tach ludzie zapomnieli, że zagony stanowią własność parafii,
Drewniany kościół z Ligoty
sam dzierżawca również poczuł się ich właścicielem. Jednak
(zdjęcie udostępnił Piotr Sladek) na łożu śmierci Mathias Krawek wyznał proboszczowi praw
dę, ten zaś zażądał rozliczeń finansowych przy okazji wizyty w Ligocie w 3. niedzielę (rok nie
jest podany). Gorka odmówił, proboszcz nie nalegał, lecz zwró
cił się ze skargą do właściciela dóbr turawskich, Martina von
Löwencron, ten jednak, będąc wyznania ewangelickiego, stanął
w konflikcie po stronie wieśniaków. Z dalszego opisu wynika,
że kolejnym właścicielem spornych zagonów stał się niejaki Kli
mas, który doszedł do porozumienia z proboszczem. Cały opis
jest nieco chaotyczny i rozwlekły, charakter pisma wskazuje na
Fragment mapy
emocjonalne zaangażowanie piszącego – co utrudnia badania. Principatus
Silesiae Oppoliensis
Ciekawostką są polskie słowa wplecione w łaciński tekst14.
dotyczący Ligoty Turawskiej
11
12
13
14

Tamże, s. 36.
G. Türk, dz. cyt. s. 11.
Protokół wizytacyjny z 1720 r.,
Protokół wizytacyjny z 1728 r., Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu.
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Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna Wolfganga Wielanda Principatus
Silesiae Oppoliensis zaznaczono na terenie Ligoty Turawskiej 12 gospodarstw bauerów.
Wokół Ligoty w 1731 r. było dużo stawów: Lomacz – Lomaczker, Ostrow – Ostrower,
Ligocki – Ellguter, Drugi Ligocki, Oczionto – wtedy już łąka między Kadłubem a Ligotą.
20.02.1746 r. Anton von Löwencron poślubił Annę Barbarę von Garnier. Po przedwczesnej
śmierci Antona majątek turawski dostał się we władanie rodziny Garnier. Chociaż Anna
Barbara wyszła drugi raz za mąż, wszystkie
jej dzieci z obu małżeństw zmarły bardzo
wcześnie, przed jej zgonem. W 1766 r. Anna
Barbara von Garnier urządziła w Ellgut – Tu
rawie (Ligocie) „filialę” pod wezwaniem św.
Katarzyny15. W swym testamencie w 1804 r.
ofiarowała kościołowi w Ligocie i Zakrzowie
po 100 talarów. Najprawdopodobniej Anna
Barbara zbudowała lub przyczyniła się do
powstania szkoły w Ligocie, gdyż drewnianą szkołę zbudowano w Ligocie na miejscu
Szkoła Podstawowa w Ligocie
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
obecnej w 1776 r.16
W 1770 r. plony na Śląsku były bardzo złe, gdyż długo padał deszcz i uprawy wygniły.
Zboże osiągnęło bardzo wysoką cenę. W Turawie zbudowano wtedy murowaną winiarnię na
podwórku obok pałacu, a w folwarku Ligota Turawska tuczarnię i pralnię.
Kolejne bardzo ważne informacje dotyczące Ligoty są zawarte w publikacji Beyträge zur
Beschreibung von Schlesien z 1784 roku. Przedstawiam informacje zawarte w publikacji, a do
tyczące tej miejscowości: Ellgut – Turawa Pan hrabia Gaschin ma usłużne gospodarstwo, kościół, szkoła, 23 kmieci, 10 ogrodników, 6 chałupników. Ta wieś ma słabe gleby17.
W 1813 r. w Ligota Tu
rawska otrzymała miejscowe
go kapłana lokalistę. Ważne
informacje dotyczące wsi za
warto w akcie fundacyjnym
Fragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung
von Schlesien dotyczący Ligoty Turawskiej
lokalii spisanym 9.04.1813 r.
Obecni przy podpisaniu aktu byli ławnicy Joseph Farris i Martin Grzeschick, obaj gospodarze.
Co wydaje się bardzo dziwne, nie był obecny sołtys, być może urząd ten nie był wtedy obsadzo
ny. Ligotę zamieszkiwało w 1813 r. 23 gospodarzy, 12 zagrodników, 9 chałupników.
Gospodarze:
1. Franz Gollaschek
2. Michal Kubuss
3. Maciek Moch
4. Joseph Farys
15
16
17

ks. A. Weltzel, dz. cyt., s. 67.
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F. A. Zimmermann, dz. cyt., s. 72.
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5. Andras Grzeschik
6. Joseph Kaleja
7. Wawrzin Staisch
8. Thomas Grysczyck
9. Franz Schikora
10. Martin Grzeschik
11. Wawrzin Bartylla
12. Bartek Duda
13. Wawrzin Panitz
14. Blasek Plottnick
15. Kuba Woyczczyck
16. Andras Moch
17. Wawrzin Zybon
18. Paul Kupka
19. Mathus Dziuba
20. Peter Misch
21. Jaisch Duda
22. Thomas Grysczyck
23. Peter Woyczczyck.
Zagrodnicy:
1. Thomas Galla
2. Johann Wodniock
3. Bartek Plottnick
4. Michal Staisch
5. Paul Grzeschick
6. Simon Kmitta
7. Maciek Soika
8. Kuba Jainta
9. Kuba Kulawick
10. Grzesch Skiba
11. Grześ Jainczyck
12. Kuba Bartylla.
Chałupnicy:
1. Grześ Madera
2. Michal Jainczyck
3. Andras Farrys
4. Michal Staisch
5. Kuba Jainczyck
6. Sobek Jainczyck
7. Bartek Staisch
8. Jacob Langosch
9. Martin Grzeschick (tłum. Patrycja Kałuża).
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Akt fundacyjny ligockiej lokalii

W Ligocie wraz z Kolonią przed rokiem 1821 zamieszkiwało 335 mieszkańców. Urząd
pocztowy dla tej miejscowości był w Opolu18.
W 1842 r. w ligockiej szkole pracował jeden nauczyciel – Lehrer i pomocnik – Hilfslehrer,
zaś uczniów do szkoły uczęszczało 293. Do szkoły tej uczęszczały również dzieci z Kadłuba
i Zakrzowa. Nadzór nad szkołą prowadził Schulinspektor z Opola19. Poczta dla Ligoty dalej
znajdowała się w Opolu. W 1852 r. dziennik urzędowy gubernatora Opola poinformował, że
zmarł w Ligocie nauczyciel i organista Bernatzky20.
Kolejne informacje o Ligocie przekazał J. G. Knie w publikacji Alphabetisch statistisch topographische... z 1845 r. oto najważniejsze fragmenty tej publikacji: Jeden folwark na wschodnim krańcu wsi 77 domów mieszkalnych, 695 mieszkańców, 13 ewangelików, 3 Żydów. Katolicki
kościół, do którego należy Kadłub. Kościół Ligocki był obsługiwany mszą św. co trzecią niedzielę.
Z powodu przyrostu naturalnego ludności objął w roku 1813 stanowisko [księdza] lokalisty pan
Latussek, który obecnie pełni funkcję biskupa pomocniczego, jak również dziekana (biskup
stwo?). Do 1839 r. rozliczała się lokalia z proboszczem kotorskim. Otrzymywał rocznie 13 rtl,
25 gr, 6 fenigów[1 reichstalar = 24 groszom srebrnym]. Jednakże przez powyższe porównanie
miejscowości, otrzymywał proboszcz w Kotorzu bez dodatkowych rozliczeń 7,5 rtl. Przy tworzeniu tej Lokalii 1812–13 był przyłączony Zakrzów z Kolonią i Poliwodą, od parafii Zębowice
pow. Olesno odłączone i do Ligoty przyłączone, od której wszystkie dochody dostał. Opieka
kościoła i szkoły Pan Majoratu. 1 katolicka szkoła, dla 5 wsi należących do parafii, 1 nauczyciel
i 1 pomocnik nauczyciela. 1 smolarnia ¼ mili w kierunku północno-zachodnim. 1 kowal, 1 piekarz, 600 owiec. (tłum. A. Kupka)
W odległości 2 km na północny zachód od wsi znajdowała się tzw. mielarnia (mielerz),
czyli piec, w którym węglarze wypalali węgiel drzewny. W piecu mielarzowym prócz węgla
drzewnego wywarzano również smołę.
W szkole w 1842 r. uczyło się 293 dzieci.
18
19
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W 1848 r. wieś zamieszkiwało 785 mieszkańców, a już w 1861 r. aż 838. W tym czasie
w miejscowości znajdowały się 104 domy mieszkalne.21
Liczba mieszkańców Ligoty Turawskiej w latach 1818–1939
1818
335

1840
695

1861
838

1885
844

1910
972

1925
972

1939
1014

W 1846 r. w Ligocie mieszkało 700 mieszkańców22. Wiele bezcennych informacji jest za
wartych w księgach metrykalnych. W 1846 r. leśniczym w Ligocie był Julius Glätzer. W księgach
metrykalnych zapisana jest informacja, że zmarł wtedy leśniczemu jego roczny syn Edu
art. W 1878 r. zmarł w Ligocie w wieku 70 lat leśniczy (Förster) Lipp Stephann. W tym samym
roku leśniczemu Stephannowi Hylla zmarła córka Franciska. Rok później Schwedzie Josepho
wi – leśniczemu, zmarł syn, który również nosił imię Joseph23.
31.12.1859 r. zostało zawarte prywatne porozumienie pomiędzy ligockim lokalistą a mieszkań
cami Ligoty w prawie terminu oddania dotacji. Zgodnie z aktem fundacyjnym naturalia, które
miały być oddane dn. 1.12.1859 r., kazano oddać lokaliście dopiero dn. 1.12.1860 r. Dokument
w dn. 31.12.1859 r. podpisali: Misch – sołtys, Hattwich – lokalista w Ligocie.24
Kolejne informacje na temat Ligoty przekazał Felix Triest w publikacji Topographisches Handbuch von Oberschlesien z 1864 r. Ligota Turawska, położona w odległości ponad 3,5 mili od Opola, otoczona lasem, składa się z 17 zagród chłopskich, 11 zagrodników i 46 chałupników. Do tych
wyżej wymienionych posesji należy powierzchnia 1619 mórg i 83 rutów² [1 morga – 2500 m²,
1 ruta² – 25 m²]. Dawniej były tutaj 23 zagrody chłopskie, 12 zagrodników i 9 chałupników. Sporadycznie istniejący totalny podział [rozpad?] majątku spowodował tak duży przyrost chałupników.
Obrzeża wsi dotykają drogi wiodącej z Ozimka do Kluczborka, jak również drogi prowadzącej do Olesna.
Znajduje się tutaj stary katolicki kościół i stara szkoła. Ów kościół i szkoła są zbudowane
z drewna. Kościół był początkowo tylko kościołem filialnym kościoła w Kotorzu Wielkim, ale od
1813 roku jest lokalią dla 2196 parafian.
Wysokość podatków w skali rocznej: 120 talarów podatku gruntowego, 276 talarów podatku
dochodowego, 12 talarów podatku przemysłowego25. (tłum. A. Kupka)
Kolejne informacje dotyczące Ligockiego folwarku zawarte są w Güteradressbuch Schlesien
1873/Oppeln. Przedstawiam te informacje w całości:
Ellguth – Turawa Powierzchnia: 5669 mórg (z czego 1051 pola, 113 łąk, lasów 4505) Podatku od nieruchomości – 2197 Właściciel-Graf Carl von Garnier w Turawie Dzierżawca majątku
– Stockmann26.
Informacje na temat Ligoty ukazały się w książce, która została wydana w Hiszpanii
w 1864 r. Oto ten krótki tekst w oryginalnej hiszpańskiej pisowni i jego tłumaczenie – ELL21
22
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I. Stasch, Z fizjografii Ligoty Turawskiej, praca dyplomowa, 1964.
H. J. Meyer, Das grosse Conversations-Lexicon für die gebildeten Stände: In Verbindung mit Staatsmännern, Gelehrten, Künstlern und Technikern herausgegeben, Breslau, 1846, T. 1–6, s. 455.
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GUTH-TURAWA, lugar de Prusia, en Silesia, regencia y circulo de Oppeln. Pob. 700 hab.
– ELLGUTH-TURAWA, Prusy, Śląska regencja i koło Opola. Populacja 700 mieszkańców27.
W 1881 r. przez wiele dni
padał deszcz, który zakoń
Informacja o Ligocie zamieszczona w hiszpańskiej książce
czył się powodzią, dlatego
w ramach zwalczania bezrobocia wybudowano i utwardzono wtedy drogę „szlakówkę” prowa
dzącą z Bierdzan do Turawy. Do budowy tej drogi wykorzystano żużel z byłej huty w Poliwodzie.
W latach dziewięćdziesiątych XIX w. majątek w Ligocie miał obszar 1677 ha, z czego
1225 ha to las, 48 ha łąk, 23 ha ogrodu. W majątku znajdowało się 17 studni. Strażnikiem
w folwarku był Gustav Unspah, zaś inspektorem Wolff28. Pod koniec XIX wieku i na początku
XX w. obszar ligockiego folwarku trochę się zmniejszył, gdyż część ziem została sprzedana,
lecz był dalej duży, gdyż miał powierzchnię 1447,3 ha – folwarczne pole sięgało od „zakrzow
skiej drogi” aż do lasu w kierunku Bierdzan. Zdarzało się również, że dochodziło do zamiany
działek. Moja babcia z Kadłuba posiadała w lesie na „sołrniskach” koło „Samantu” 40-aro
wą łąkę, zamieniła się z grafem Garnierem i dostała 15-arową łąkę w Zakrzowie Turawskim.
Jednak zbierała z tej małej łąki więcej siana niż wcześniej z „sołrnisek”, bo jak oznacza nazwa
tych łąk, trawę z nich zjadały sarny. W ligockim folwarku pracowali głównie miejscowi miesz
kańcy. Hodowano w nim szczególnie dużo owiec, w 1852 r. aż 600. Mój pradziadek Kacper
Farys również pracował w ligockim majątku, orał pole wołami. Wspominał, że jak zadzwoniły
dzwony na anioł pański o godz. 12.00, to woły zatrzymywały się na polu i nie chciały dłużej
pracować. Długoletnim i ostatnim zarządcą (Vogtem) ligockiego folwarku był Johann Barty
lla. Gdy graf Garnier mianował go na tym stanowisku, wypowiedział następujące słowa do
pracowników majątku: Jak ta lołcha joł tu osadzu, tak wy mołcie go słuchać.
W 1903 r. był pożar folwarku w Ligocie, nie wiadomo, jakie były uszkodzenia. W latach
1901–1903 Hubertus von Garnier wybudował pierwszy odcinek wąskotorowej kolejki leśnej
sięgający od stacji w Kotorzu Małym aż do „Dreiecka” – rozwidlenia „szlakówki” do Bierdzan
i Ligoty Turawskiej. W latach 1906–1913 wybudowano następny etap kolejki, aż do skrzyżo
wania dróg Bierdzany–Ligota. W ciągu następnych lat bieg tych torów jeszcze wydłużono.
Starsi mieszkańcy Ligoty twierdzą, że poprowadzono linię wąskotorową między „Kuchniową
Górą” a stacją kolejową w Zębowicach – w Ligocie wydobywano żwir, który przewożono do
stacji kolejowej w Zębowicach. Najprawdopodobniej jeszcze w okresie międzywojennym ko
lejkę zlikwidowano, jednak żwirowisko na „Kuchniowej Górze” dalej funkcjonowało. Jeżeli
ktoś chciał zakupić żwir, to „grofski Fejszter” wpuszczał do żwirowiska. Samemu trzeba było
nakopać żwiru. Przy wyjeździe należało uiścić odpowiednią opłatę, wtedy leśniczy otwierał
szlaban i można było opuścić żwirowisko.
Kierownikiem ligockiej szkoły przed I wojną światową był Karl Günther. Obiekt szkolny
został rozbudowany w 1911 r.29 Dobudowano wtedy 2. i 3. kondygnację budynku i powstały
27
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wtedy nowe mieszkania dla
nauczycieli30.
W czasie I wojny świa
towej Ligota poniosła duże
straty, w latach 1914–1918
śmierć poniosło 30 miesz
kańców. W pierwszym roku
wojny dwóch mieszkańców
zginęło na froncie niemiec
ko-francuskim: Grzeschik
Johann i Schikora Bernard.
W roku następnym na fron
cie śmierć ponieśli: Grze
Szkoła po rozbudowie
schik Peter – Francja, Kensy
Ignatz – Francja, Moch Josef – Karpaty, Prukop Johann – Korzenica, Jonczyk Paul – Kalenje,
Wiench Peter – Champangne, Farys Peter – Rosja, Kensy August – Francja. Bardzo tragicz
ny był rok 1916, na frontach I wojny światowej śmierć poniosło aż 10 mieszkańców Ligoty:
Stasch Johann – Wolfenbüttel, Przybyla Valentin, Janczyk Johann-Europa Zach., Kurowski
Vincent-Somme, Syga Karl – Somme, Zybon Johann – Baranowitschi, Wodniok Vinzent –
Pozieres Contalmaisce, Janta Josef – Lungenschus, Günther Karl – Somme, Przybyla Peter.
W 1917 r. na frontach I wojny światowej śmierć poniosło 4 mieszkańców Ligoty: Grzeschik
Franz-Bauchscha, Fenger Leo – Laon, Moj Konstantin, Mazur Richard – Quentin. W ostatnim roku
I wojny światowej śmierć po
niosło 6 mieszkańców Ligo
ty: Grzeschik Josef – Francja,
enville,
Janczyk Peter – Moy
Kurowski Paul – Avre, Janta
Vincent – Langpont, Janczyk
Josef, Kurowski Peter – Argon
nenwald.
Wielki pożar wybuchł
w L igo cie Turawsk iej
w 1915 r. W niedzie
lę 13 czerwca w odpust św.
Antoniego, dwaj chłopcy: pieTablica upamiętniająca mieszkańców poległych
w czasie I wojny światowej
karczyk – uczeń piekarski
i Wincenty Frasek palili papierosy z tyłu domu, w wysokiej trawie. Trawa zapaliła się i chłopcy
zaczęli uciekać, a ogień gonił ich. Najpierw zapaliła się stodoła i dom u Johanna Grzesika
(Strzelczyk), następnie u ich sąsiada Józefy i Lorenza Gryszczyka (Panicz), następnie Farysa
(Panicz). Ogień za chłopakami przeszedł na drugą stronę do Grzesika (Wojtka), obecnie Fra
sek. Zapalił się chlew w domu zakonnym. Chłopcy zatrzymali się na „Klosterstrasse” i ogień
również się zatrzymał. W czasie pożaru budynki nie uległy całkowitemu spaleniu, tylko ich
30
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dachy. Wkrótce usunięto uszkodzenia, obiekty otrzymały nowe pokrycia – czarną dachówkę
ceramiczną31.

Okres międzywojenny
Po I wojnie światowej mieszkańcy Śląska sami mieli zdecydować o swojej przynależności
państwowej, czy chcą należeć do Polski czy do Niemiec. W czasie plebiscytu w marcu 1921 r.
w Ligocie Turawskiej za Polską głosowało 307 mieszkańców, zaś za Niemcami 316.
Wiele ważnych informacji zostało zawartych w piśmie urzędowym – „Oppelner Kreisblatt
– Opolski Orędownik powiatowy”, po I wojnie światowej.
W 1920 r. poinformowano w nim, że obowiązują w Niemczech kartki na mięso, których
rozdzielaniem zajmowali się sołtysi i naczelnicy dóbr samodzielnych. Były również kartki na
chleb, cukier, węgiel32.
Po I wojnie światowej na terenie Śląska działy grupy przestępcze. W Ligocie Turawskiej
doszło do incydentu: w czasie uroczystości weselnej przestępcy z użyciem broni ranili uczest
ników imprezy. Przedstawiam w całości treść dotyczącą tego napadu zawartą w „Oppelner
Kreisblatt – Opolskim Orędowniku powiatowym” (pisownia zgodna z oryginałem):
W nocy na 21.07.1920 r. w karczmie pana Mazura w Turawskiej Ligocie, powiat Opolski,
podczas pewnego wesela niebezpiecznie raniony został stolarz Wilhelm Maleja, ugodzony strzałem w pierś; robotnik hutniczy Tomasz Lux i stolarz Ignacy Kasprzik, ugodzeni w uda strzałami
z rewolweru, ranieni zostali ciężko a mularz Stefan Janczyk lżej przez 5–6 nieznanych, którzy
wmieszali się byli do towarzystwa weselnego.
Trzech z tych sprawców oznaczają w sposób następujący:
1. Liczył 28 do 29 lat, o pełnej czerwonej twarzy, gołowąsy, w brunatnem, karrowanem ubraniu; szczególne oznaki: dwie podpadające szczerby w zębach górnej szczęki; wysoki był 1,65 m i tęgi.
2. Liczył 22 lata, o bladej twarzy, niebieskich oczach i o orlim
nosie, w szarem ubraniu wojskowym, 1,56 m wysokości.
3. Liczył około 20 do 21 lat, w szarem ubraniu wojskowym
albo w ciemnym ubraniu jakietowem i szarych kamaszach
powiązkowych, o szczuplej twarzy i czerwonych licach, wysmukłego wzrostu, 1,78 do 1,80 m wysoki, albo też sredniego wzrostu 1,65 do 1,70 m.
Jeden z nich prawdopodobnie był pewien Długaiczyk z Schombergu33.
Wzywam do śledzenia za sprawcami i zapewniam nagrodę
wysokości 2000 marek temu, kto oznaczy sprawców tak, że kaArtykuł zamieszczony
w „Oppelner Kreisblatt
rani mogą zostać sądownie.
– Opolskim orędowniku
Podzielenie tej nagrody, o ile potrzebne, zastrzegam sobie
powiatowym” dotyczący
napadu w Ligocie Turawskiej
wykluczając drogę prawną.
31
32
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Upraszam, śledzić za sprawcami i podać bezpośrednio do mnie jakiekolwiek wiadomości celowe.
Opole, dn. 8.08.1920 r.
W zastępstwie prezesa rejencji.
Frhr. V. Tettau34.
Na terenie Ligoty Turawskiej stwierdzono urzędowo zarazę pyska i racic bydła. Miejsco
wość została zamknięta w drodze policyjnego zarządzania. W rozporządzeniu starosta opol
ski z dn. 30.07.1920 r. poinformował, że Ligota została okręgiem zamkniętym, ze względu na
wystąpienie na terenie miejscowości epidemii racic bydła. Bydło musiało pozostać zamknięte
w chlewach. Wyprowadzać je można tylko, aby je natychmiast zabić, ale wyłącznie za pozwo
leniem. Psy musiały być uwiązane, wystarczyło też prowadzić je na lince. Rzeźnikom, kastra
tom, handlarzom i innym osobom, które zawodowo przebywają w chlewach, nie wolno było
wstąpić do chlewów gospodarstw zarażonych chorobą racic bydła35.
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Ligoty został przeprowadzony w 1925 r.
Wyniki tego spisu ukazały się drukiem w 1926 r. w książce pt. Adreßbuch des Landkreises Op
peln. Na podstawie tego opracowania przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące tej
miejscowości. W Ligocie sołtysem był wtedy „bauer” Franz Grzeschik, wieś zamieszkiwało
867 mieszkańców, zaś w folwarku ligockim mieszkało 91 osób. Miejscowość tę zamieszkiwało
199 rodzin – osoby dorosłe samotne i owdowiałe, jak również prowadzące samodzielne go
spodarstwa rolne. We wsi znajdowała się poczta, zaś ślubów cywilnych udzielał (Standesbe
amter – Lehrer (nauczyciel)) Leopold Piechoczek z Bierdzan. Większość mieszkańców Ligoty
była rolnikami, dlatego też przedstawiam listę tych, którzy wtedy posiadali inny zawód i nie
utrzymywali się z pracy na roli:
- Leśniczymi byli: Herman Parusel, Franz Barczyk
- Nauczyciele: Karl Günther (Hauptlehrer), Fritz Ertel, Georg Rasenberger, Otto
Wilczek (Lehrer und Gemeindeschreiber – pisarz wiejski)
- Gospoda: Franz Lesch
- Sklepy: Franziska Blachnik, Johann Janta
- Krawcy: Johann Janta, Philipp Janta, Viktor Lasik, Johann Mendel, Franz Syga
- Stolarze: Urban Grzeschik, Ignatz Kasprzik, Lorentz Schwientek, Marie Stasch (prowa
dziła zakład stolarski)
- Kowal: Franz III Grzeschik,
- Kołodziej: Johann II Moch
- Rzeźnik: Josef Janta
- Piekarze: Stefan Fraßek, Michael Kensy
- Organista: Karl Günther
- Górnik: Peter Knopp
- Policjant: Paul Koziolek
- Dróżnik: Johann Wodniok
- Zarządca folwarku: Johann Bartylla.
Najbardziej popularne nazwiska w Ligocie, według ilości rodzin: Grzeschik – 24, Wodniok
– 9, Stasch – 8, Grysczyk – 7, Kurowski – 7, Moch – 7, Panitz – 7, Kensy – 6.
34
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W 1930 r. ligocką parafię objął ksiądz
Józef Christen. Już po sześciu latach, 19 lipca
1936 r., zaprosił kardynała Adolfa Bertrama
na konsekrację nowo wybudowanego ko
ścioła. Świątynię tę budowali sami parafianie
w latach 1935–1936. Murarzami byli głównie
członkowie rady parafialnej.
W dniu 25 maja 1934 r. hrabia Turawy
sprzedał ministerstwu żeglugi i transpor
Miejscowa cegielnia
tu Rzeszy Niemieckiej za ogromną kwotę
1 630 000 marek część swoich ziem potrzebnych w związku z budową Jeziora Turawskiego,
w tym też i całość ziemi folwarku ligockiego, z wyjątkiem 100 morgów ziemi, gdzie zalega
ły pokłady dobrej gliny. Garnier zamierzał w przyszłości wybudować w Ligocie nową
cegielnię, plany te pokrzyżowała oczywiście II wojna światowa. Po sprzedaży „majątku” w Ligo
cie w latach 30. XX w. pole folwarczne podzielono dla „siedlerów”, resztę wydzierżawili
mieszkańcy Ligoty. Budynki folwarczne po parcelacji otrzymali przesiedleńcy – państwo Ko
zak. Obok tych zabudowań znajdowały się dwa duże domy folwarczne, w których mieszkali:
Agnieszka Pastuch, Gertruda Sikora, Marta Szweda, Grela. Domy to były lepianki kryte papą,
już w okresie międzywojennym były w złym stanie technicznym. Jeden z nich spalił się w czasie
II wojny światowej. W Ligocie na gruntach rozparcelowanego folwarku hrabiego von Garnier
na Siedlungu osiedlono następujących rolników: Loch Maria i Alojzy ze Szczedrzyka, Joniec
Walenty i Gertruda z Pustkowa, Sowa Maria i Thomas, Kokot Maria i Leonard i Zyla Maria
i Franz – wszyscy ze Szczedrzyka. Na tym ostatnim wymienionym gospodarstwie osiedlono
na „wycugu” ich rodziców Reguła Walentyna z małżonką. Następni „siedlerzy” to: Koj Floren
tyna i Teodor, Wycisk Maria i Johann z Pustkowa, Joniec Łucja i Johann ze Szczedrzyka. Jako
pierwsi i jedyni z Zamościa w czerwcu 1938 r. osiedlili się w Ligocie Jonczyk Małgorzata
i Izydor. Osiedle w Ligocie budował mistrz
Kunisch, a następnie Engels, zaś budowę
nadzorował inż. Józef Kornek z Nowej Wsi
Królewskiej36. Instalację elektryczną w budyn
kach wykonał Edwin Moraw, z pochodzenia
Czech.
Wieloletnim sołtysem Ligoty Turawskiej
był Franz Grzeschik, urząd ten pełnił w la
tach 1918–1945. Po zakończeniu wojny zo
stał internowany i wywieziony w głąb Rosji,
„Siedlung” w Ligocie Turawskiej
już nie powrócił z zsyłki, gdyż zmarł na ziemi
radzieckiej. Leśniczymi – Fejsztrami przed 1945 rokiem w Ligocie byli: Barcik, Schirdewahn,
zaś w leśniczówce folwarcznej: Parusel, Carl von Garnier, a od 1936 r. – Klose37.
W okresie międzywojennym na terenie Ligoty Turawskiej funkcjonowały liczne zakłady
rzemieślnicze i sklepy.
36
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Zakład kowalski prowadził Josef Mendel. Pod koniec wojny był internowany przez Rosjan,
powrócił i dalej prowadził kuźnię. Druga kuźnia znajdowała się na Kolonii pomiędzy zabu
dowaniami dwóch rodzin Janczyk, po wojnie obiekt został zlikwidowany. Na terenie wsi były
trzy zakłady stolarskie, pierwszy Lorenza Schwientka przy ul. Dwojskiej, zakład ten obecnie
dalej istnieje i prowadzi go Ryszard Wiora; przy ulicy Głównej były dwie stolarnie, Wiktora
Stasia i Ignatza Kasprzyka, obecnie oba zakłady są nieczynne.
Zegarki naprawiał zegarmistrz Kurzacki,
który mieszkał jako komornik przy ul. Głów
nej u p. Grysczyk (Panicz). Miejscowy szewc
Panic, który mieszkał obok domu zakon
nego, szył nawet nowe buty. Kołodziej Józef
Moch zmarł w ZSRR, był internowany przez
wojska radzieckie.
Wiktor Janta naprzeciw pp. Panicz (Farys)
prowadził sklep kolonialny, z dużym wybo
Sklep Janty
rem towaru, np. można było zakupić żywność,
ale także artykuły przemysłowe: naftę, cho
daki. Jego ojciec i siostry byli krawcami, szyli
ubrania na sprzedaż. Na zewnątrz budynku
zawieszony był automat do sprzedaży tabli
czek czekolady. Po wojnie w obiekcie tym GS
prowadził sklep z artykułami rolniczymi.
W okresie międzywojennym na „Łuncu”
u Sikory był mały sklep spożywczy, w czasie
Sklep Blachik – Mika
wojny zlikwidowany. Kolejny sklep spożywczy
był u Miki (Świtała), w okresie powojennym
prowadzony przez GS. Naprzeciw kościoła
sklep spożywczy prowadzili pp. Michalik (Mi
chalczyk), po wojnie placówkę zlikwidowano.
Masarnia znajdowała się u Janty (Grysczyk).
„Nanik” Janta sam produkował wyroby i sprze
dawał. Po wojnie sklep wędliniarski prowadził
GS. Obecnie masarnia jest nieczynna.
Karczma wraz z salą taneczną u Dawida
Masarnia i karczma z dużą salą była wła
snością Karola Dawida. Obiekt był wydzierżawiony przez p.
Plewnię. Po wojnie przez wiele lat karczmę dzierżawił Szwejda,
później GS.
Druga masarnia i karczma z dobudowaną obok salą ta
neczną – parterowy długi wąski budynek, znajdowała się u Lesia.
W czasie II wojny światowej w sali byli zakwaterowani żołnie
rze niemieccy. Salę spalili Rosjanie i pp. Leś jej nie odbudowali.
Zabudowania u Lesia
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Na terenie wsi były dwie piekarnie wraz ze sklepami u Warsitza i Fraska. Po wojnie funk
cjonowała piekarnia u pp. Frasek, wydzierżawiona przez GS.

Ligota Turawska w czasie II wojny światowej
Pod koniec lata 1939 r. w Ligocie Turawskiej na boisku i w sali u p. Lesia stacjonował Weh
rmacht. 1 września wojsko to wyruszyło na front.
W czasie wojny na terenie Ligoty Turawskiej stacjonowało wojsko niemieckie, przed wy
ruszeniem na front. W 2010 r. ukazały się drukiem wspomnienia Williego Kubika, którego
powołano do wojska w 1941 r. do 13. oddziału rozpoznania pancernego w Sondershausen
w Turyngii. Przedstawiam fragment jego wspomnień z pobytu w Ligocie Turawskiej. W czerwcu
kompania „na kołach” wyruszyła do Ellguth – Turawa i Fichten (Kadłub Turawski), dwóch niewielkich wiosek na Śląsku. Następne dni spędziliśmy na ćwiczeniach musztry, rozkładaniu i składaniu
broni i apelach. Podczas apeli sprawdzano głownie stan naszego wyposażenia. Po co wszystko?
Nikt nie znał odpowiedzi. Mijają dni. Wspaniała pogoda utrzymuje się jeszcze przez Zielone Świątki. Oddział otrzymał nowego szefa,
rotmistrza von Schulenburga. Z okazji objęcia
stanowiska funduje piwo i szampana, a zabawa kończy się tańcami. 19.06.1941 r. pożegnali
się z gospodarzami, u których byli zakwaterowani. Krótko przed godz. 7 pojazdy sformowały kolumnę na wiejskiej drodze. Cztery lekkie
pancerne pojazdy zwiadowcze, ustawiły się
obok wiejskiego posterunku. Pożegnali się z wieloma mieszkańcami wsi. O godz. 7.00 wyjechali
Karta żałobna upamiętniająca śmierć żołnierza
przez Hochfelde, Radau, Guttenberg, Kattowitz38. Wehrmachtu (udostępniła Dominika Wieczorek)
Na początku wojny wcielano do wojska głównie starszych mężczyzn. W czasie wojny bar
dzo zmieniło się życie mieszkańców, gdyż obowiązywały przymusowe dostawy mleka, trzody
chlewnej, bydła. W rodzinach, gdzie brakowało rąk do pracy, zostali przydzieleni robotnicy
przymusowi z Polski i Ukrainy. W Ligocie Turawskiej było ich zaledwie sześciu – 3 mężczyzn
i 3 kobiety. Wydaje mi się, że położenie tych pracowników było dosyć dobre: wiadomo, że
pracowali ciężko, lecz byli dobrze traktowani. Razem z właścicielami zasiadali do wspólnego
stołu, chociaż takie zachowanie było zakazane przez władze hitlerowskie. Jeden z tych pra
cowników przymusowych, pan Parzybut, często odwiedzał swoją rodzinę, która mieszkała
pod Lublińcem. Prawie wszyscy robotnicy przymusowi zostali jeszcze dobrowolnie po woj
nie przez dłuższy czas w Ligocie Turawskiej ze „swoimi gospodarzami”. Byłemu robotnikowi
przymusowemu, który nazywał się Banachowski, jego „ligoccy gospodarze” urządzili po woj
nie huczne wesele. Kontakty towarzyskie byłych robotników przymusowych z mieszkańcami
Ligoty przetrwały jeszcze w okresie powojennym przez wiele lat.
Na początku 1944 r. zbudowano w Ligocie Turawskiej wzdłuż ulicy Dworskiej, obok by
łego folwarku, drewniany barak, w którym mieszkali jeńcy polscy, było ich najprawdopodob
38
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niej kilkudziesięciu. Jeńcy ci pracowali w lesie przy wycince drzew. Obok baraku wykopali
sobie studnię, która istniała jeszcze parę lat temu. Jeńcy polscy otrzymywali głodowe racje
żywnościowe, dlatego też po zakończonej pracy w lesie, w zamian za wyżywienie pomagali
w pracach miejscowym mieszkańcom, np. rąbiąc drzewo na opał. Przed wejściem Rosjan w stycz
niu 1945 r. wszyscy jeńcy zostali ewakuowani.
Niestety, nie zachowały się żadne dokumenty dotyczące pracujących przymusowo w Li
gocie jeńców. Najprawdopodobniej w Ligocie było komando pracy Stalagu 344 Lamsdorf –
Łambinowice. Wiadomo tylko, że w okresie powojennym drewniany barak został rozebrany.
W czasie wojny w Ligocie odbywały się cotygodniowe pokazy filmów propagandowych
w sali u Lesia. Filmy te pokazywały głównie chwile tryumfu wojsk niemieckich, jednak miesz
kańcy wiedzieli, że nadchodzą dni klęski. Gdy ogłaszano naloty – „Fliegeralarm”, mieszkańcy
chowali się w piwnicach lub ziemiankach wykopanych w ogrodach albo w lesie. Bardzo cie
kawe było zachowanie angielskich jeńców wojennych, stacjonujących w Turawie, którzy nie
uciekali w chwili nalotu bombowego, tylko machali pilotom białymi chusteczkami. Anglicy
zbudowali nitkę kolejki wąskotorowej (Waldbahn) do Ligoty Turawskiej, aż do boiska i ma
gazynu towarowego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy, obok posesji państwa Grzesik.
Pewnego razu w Ligocie spadł dodatkowy zbiornik paliwa z samolotu. Miejscowi chłopcy
przemyślnie wykonali z niego łódkę. Latem 1944 r. zaczęto się przygotowywać do odparcia
wojsk radzieckich. Wkrótce całe boisko zapełniło się drutem kolczastym i blachami w kształ
cie tunelu. Następnie przystąpiono do budowania linii obronnych wzdłuż lasu od Zakrzowa
w kierunku Bierdzan. Okopy kopali głównie mieszkańcy Opola, przywożono ich do Ligoty
autobusami. Zaś jeńcy włoscy, których było kilkudziesięciu w Ligocie Turawskiej, odlewali z be
tonu kopuły bunkrów. Gdy Włosi wracali po pracy do miejsca odpoczynku, gotowali sobie
makaron – spaghetti. Nie otrzymywali chyba zbyt dużych racji żywnościowych, bo wkrótce
zabrakło kotów we wsi. Miejscowe dzieci po zakończonych lekcjach nie śpieszyły się do swo
ich domów. Najpierw musiały odwiedzić Włochów – „Italioków”, którzy nieraz częstowali
ich czekoladkami, uczyli języka włoskiego. Dzieciom bardzo podobały się ich dwupiętrowe
łóżka rozłożone w sali u p. Dawidów. Po codziennej pracy internowani Włosi włóczyli się po
całej Ligocie, romansując z miejscowymi dziewczynami. Jeńcy angielscy otrzymywali paczki
z Czerwonego Krzyża i nieraz obdarowywali ligockie dzieci smakołykami. Jednak nieuchron
nie zbliżał się 21 stycznia 1945 roku.
W styczniu 1945 r. Rosjanie przełamali front na Wiśle. W Ligocie ogłoszono ewakuację,
lecz było już za późno. Jeszcze przed wkroczeniem wojsk radzieckich do Ligoty 21.01.1945 r.
w godzinach porannych około godziny ósmej zostali ewakuowani jeńcy włoscy. Pieszo udali
się w kierunku Opola. Około godziny 10.30 przyjechali na białych koniach od strony Zakrzo
wa dwaj oficerowie niemieccy. Wypytywali miejscowe dzieci, jak wyglądają przygotowania
do odparcia wojsk radzieckich, ilu żołnierzy niemieckich będzie broniło Ligoty. Oficerowie
ci weszli do pustego budynku poczty i próbowali się połączyć telefonicznie. Następnie odje
chali w kierunku Zakrzowa. Po latach mojemu ojcu wydaje się, że najprawdopodobniej był
to rosyjski zwiad znający język niemiecki, przebrany w mundury Wehrmachtu. Jak przypo
mina sobie mój ojciec, Rosjanie wkroczyli do Ligoty w południe 21 stycznia 1945 r. Cała jego
rodzina przezornie schroniła się w piwnicy. Wkrótce usłyszeli tupot wpadających Sowietów,
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lecz szczęśliwie Rosjanie nie odnaleźli ich kryjówki. Gdy wyszli z ukrycia po kilku godzinach,
w stajni nie było już koni, a z domu zniknęły najcenniejsze rzeczy. Około godziny czternastej
wojsko rosyjskie było ostrzeliwane przez dwa niemieckie samoloty. Samoloty te, wykonując
pętlę, nadlatywały kilkakrotnie od strony ligockiego kościoła i ostrzeliwały z broni maszyno
wej kolumny Rosjan poruszających się wzdłuż ulicy Kadłubskiej koło Lesia. Rosjanie w pani
ce schronili się w rowach, betonowych rurach mostkowych. Nie wiem, jakie były straty wśród
wojska rosyjskiego, jednak po ataku Luftwaffe pozostały martwe konie. Większość mieszkań
ców Ligoty wyszła wtedy przed swoje obejścia i w milczeniu obserwowała kroczące wojska ra
dzieckie. Przez kilkanaście godzin przejeżdżały czołgi, samochody ciężarowe z drewnianymi
pakami i skrzypiące wozy ciągnione przez malutkie konie, nazwane przez miejscową ludność
„rusiołki”. Na wozach siedzieli uśmiechnięci sołdaci, którzy przy dźwiękach harmoszki śpie
wali piosenki, jak to zdobędą Berlin.
24 stycznia 1945 roku pijany żołnierz radziecki, jadący
na rowerze po Ligocie, spalił zabytkowy kościół z 1739 r., salę
taneczną u Lesia, 2 domy mieszkalne i 5 stodół. Najprawdo
podobniej podpaleń dokonał żołnierz sowiecki stacjonujący
w Bierdzanach.
Rosjanie postrzelili wtedy pana Plotnika w brzuch, w wy
niku rany postrzałowej nieszczęśnik umierał przez trzy dni.
Jakie były motywy tych podpaleń, już się nie dowiemy, jak
również tego, dlaczego podpalił wybrane zabudowania, do
syć oddalone od siebie. W Ligocie Turawskiej na obrzeżach
nym przesłuchaniu,
wsi zamordowali Rosjanie, po okrut
miejscowego krawca Philippa Jantę. Znaleziono u niego fla
gi niemieckie, gdyż chciał je w przyszłości wykorzystać jako
Spalony kościół
materiał krawiecki. Mój ojciec przypomina sobie, jak w czasie
w Ligocie Turawskiej
wojny pijany żołnierz radziecki ustawił całą jego rodzinę twa
rzami do ściany i chciał ich rozstrzelać serią z pepeszy. Rodzinę uratowała Ukrainka, będąca
na robotach przymusowych w Ligocie Turawskiej. Przekonała krewkiego sołdata do zanie
chania mordu. Gdy pijany czerwonoarmista wyszedł na drogę, zastrzelił prowadzonego wła
śnie przez wieś niemieckiego jeńca wojennego, dopiero wtedy, zadowolony z siebie, położył
się i mógł spokojnie zasnąć.
W czasie wojny u Panicza – Skiby była apteka wojsk rosyjskich, zaś u Strzelczyka miesz
kali piekarze i kucharze rosyjscy. Gdy front zatrzymał się na Odrze, w Ligocie urządzono
w sali u Dawida, w Postamcie, w miejscowej szkole i plebanii szpital polowy. W pomiesz
czeniach obok sali, u państwa Dawidów, odbywały się zabiegi operacyjne. Rannych żołnie
rzy radzieckich przywożono na furmankach od strony Opola, gdzie dalej trwały walki, gdyż
front zatrzymał się na Odrze. Rannymi żołnierzami opiekowały się miejscowe dziewczyny. Na
miejscowym cmentarzu grzebano zmarłych żołnierzy radzieckich. Trumny z prostych desek
wykonali miejscowi rzemieślnicy. Na ligockim cmentarzu powstał masowy grób, najpraw
dopodobniej dla trzydziestu ośmiu żołnierzy39. Pewnego razu, gdy zmarł ważny oficer, ciało
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jego wystawiono w sali u Dawida. Mój ojciec widział, jak żołnierze rosyjscy tańczyli wokół
jego trumny, najprawdopodobniej nie lubili swojego przełożonego. Na ligockim cmentarzu
miejscowi mieszkańcy pod nadzorem radzieckim zbudowali pomnik zwieńczony dużą czer
woną gwiazdą. Pomnik ten był zbudowany z czerwonej cegły, zabranej państwu Janta. Co
wydaje się bardzo dziwne, latem w 1945 r., w czasie burzy piorun uderzył w ten pomnik i cały
się rozsypał. Parę lat po wojnie odbyła się ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, a ciała ich
wywieziono na cmentarz w Opolu.
W lutym 1945 r. wywieszono plakaty, również w sąsiednich wioskach, w których radziec
ka Komendantura Wojskowa informowała, że wszyscy mężczyźni mają dobrowolnie zgłosić
się w wyznaczonym dniu do punktu zbiorczego w Ligocie Turawskiej. Wszyscy ci, którzy się
zgłosili, zostali wywiezieni w głąb Rosji.
Wiosną, gdy w Ligocie zaczęły się sianokosy, wszyscy dorośli mieszkańcy musieli kosić
trawę, suszyć siano. Do pomocy mieszkańcom przywieziono około trzydziestu niemieckich
jeńców, mieszkali oni w „Postamtcie”, jednak żaden z nich nie miał na tyle odwagi, by uciec,
choć po skończonej pracy mogli wieczorami sobie pochodzić po Ligocie, przesiadywać w barze,
romansować z dziewczynami. Byli bardzo dobrze traktowani przez Rosjan. Gdy trawa była
skoszona, siano wysuszone, to za pomocą prasy parowej wykonywano bale siana i układano
je w stosy. Na początku lata 1945 r. zaczęły napadać na Ligotę bandy. Wojsko rosyjskie i jeń
cy niemieccy pomagali mieszkańcom ich przepędzić. Jeńcy niemieccy dostali od rosyjskiego
wojska broń i amunicję, dzięki czemu mogli walczyć razem z wojskiem rosyjskim z bandami.
Po okresie sianokosów niemieccy jeńcy zostali wywiezieni w nieznanym kierunku.
W lipcu w 1945 r. Rosjanie prowadzili przez Ligotę jeńców niemieckich do Laskowic,
razem z nimi szły ogromne ilości bydła zabrane wcześniej
mieszkańcom. Wiele sztuk bydła padało w czasie drogi do
Rosji. Cały jednak czas uzupełniano liczbę bydła, zabierając
je po drodze innym gospodarzom. Gdy pewnego razu mój
ojciec bawił się na drodze z kolegami, Rosjanie prowadzący
kolejne stado krów przez Ligotę zabrali go i musiał prowadzić
krowy aż do Laskowic. Wieczorem zatrzymali się w byłym
folwarku. Musiał tam napoić i nakarmić krowy. Następnego
dnia mógł powrócić do domu. Pod koniec lipca 1945 r. woj
sko rosyjskie opuściło Ligotę Turawską.
Na terenie Gminy Turawa w połowie 1945 r. rozpoczęły
działalność gminne komisje weryfikacyjne, które pracowały
do końca grudnia 1946 r. Jeżeli ktoś nie czuł się Polakiem,
musiał opuścić terytorium Śląska i był wysiedlony do
Zaświadczenie repatriacyjne
(udostępnił Piotr Sladek)
Niemiec. Z Ligoty Turawskiej pięć rodzin zdecydowało się
opuścić Śląsk. Musieli zgłosić się do punktu zbiorczego mieszczącego się w Opolu, na placu
między dworcem wschodnim a obecną ulicą Katowicką. Następnie czekali tam na transport
kolejowy do Niemiec. W Opolu mieli jeszcze możliwość zmiany swej decyzji i mogli poddać
się jeszcze raz weryfikacji narodowościowej. Dwie rodziny z Ligoty powróciły z Opola, już
jako Polacy. Szkoła w Ligocie nie uległa zniszczeniu w wyniku wojny, dlatego też jeszcze w 1945 r.
zaczęła funkcjonować, jedynym wtedy nauczycielem w Ligocie był Władysław Mierzwiak.
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Był on opiekunem sześciu klas, więc zajęcia lekcyjne były dzielone. W poniedziałek, środę
i piątek zajęcia miały klasy 1 i 2, zaś w pozostałe dni: wtorek, czwartek i sobotę – klasy 3–6.

Okres powojenny
Okres powojenny to był czas wyczekiwania na powrót jeńców wojennych. Niestety, mało
powróciło mężczyzn wywiezionych za wschodnią granicę. Nieliczni wrócili dopiero w 1950 r. – pięć
lat po zakończeniu wojny. Z Ligoty Turawskiej Józef M. i Wiktor M. uciekli ze zsyłki i pieszo
powrócili do rodzinnej wsi z dalekiego ZSRR-u. Nigdy z przymusowych prac ani niewoli ra
dzieckiej nie wracali byli członkowie NSDAP. Najprawdopodobniej najgorsze warunki mieli
zesłańcy pracujący w Donbasie. Powracający z niewoli przynosili także smutne wiadomo
ści o tych, którzy już nigdy nie powrócą do swoich bliskich, a zmarli na obcej radzieckiej
ziemi z głodu i przepracowania.
W okresie powojennym dwaj polscy leśnicy z Ligoty dokonali mordu na byłych żołnierzach
niemieckich. Przez wieś wracali do domu dwaj byli jeńcy niemieccy. Przechodzili drogą przez
wieś, obok szkoły, w kierunku plebanii. Zobaczyli ich nowi dwaj leśnicy z Ligoty, którzy miesz
kali w leśniczówce folwarcznej, należącej obecnie do obwodu oleskiego. Zatrzymali Niemców
i postanowili zaprowadzić ich do sołtysa Franza Lesia. Zatrzymali się przed jego domem, obok
spalonej w czasie wojny sali. Jeden z leśniczych poszedł po sołtysa. Drugi w czasie oczekiwania
zastrzelił najpierw jednego bezbronnego Niemca, a następnie drugiego postrzelił w brzuch. We
zwano Siostrę Tomasję, która próbowała ratować rannego, lecz ten po długich mękach zmarł.
Morderca – młody leśniczy – nie poniósł żadnej kary za swój czyn, gdyż mieszkańcy Ligoty byli
zastraszani przez powojenne władze polskie,
a leśniczy kojarzył im się z taką władzą.
Po wojnie w miejscu poczty u Dawida był
sklep spożywczy. Prowadziło go małżeństwo,
które także skupowało mleko, produkowa
ło masło i maślankę. Wyrobami handlowali
także w Opolu. Na sklep w Ligocie dokonano
napadu z bronią. Dwaj przestępcy przyjecha
li motocyklem i zrabowali pieniądze.
W okresie powojennym życie mieszkań
ców Ligoty zaczęło się normować. Już w 1950 r.
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska urucho
Piekarnia w Ligocie Turawskiej
(zdjęcie udostępnił Henryk Panicz)
miła na terenie wsi piekarnię.
Jeszcze przed II wojną światową istniał w Ligocie klub sportowy. Po wojnie Jan Kulik zor
ganizował w 1949 r. Ludowy Zespół Sportowy. Parę lat później, w 1955 r., klub zaprzestał dzia
łalności. Reaktywował go w 1961 r. wówczas siedemnastoletni pan Helmut Staś wespół z R. Bartylą,
G. Przybyłą, J. Skibą. Zgłosili drużynę seniorów do rozgrywek w klasie „C”40.
W starym ligockim budynku „Postamtu” od 25.09.1954 r. miała siedzibę Gromadzka
Rada Narodowa. W budynku tym mieścił się również ośrodek zdrowia i gabinet dentystycz
ny. W okresie późniejszym siedzibę GRN przeniesiono do Kadłuba Turawskiego. Na miejscu
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rozebranego budynku „Postamtu” powstała
baza Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ligo
cie. W połowie lat sześćdziesiątych XX w.
Kółko Rolnicze skupiało 25 członków. We
wsi mieszkało 8 rodzin repatrianckich41.
W 1956 r. poszerzono drogę między Li
gotą a Bierdzanami, następnie ułożono asfalt.
Budynek „Postamtu”
Rejonowe dożynki w Ligocie Turawkiej
odbyły się w dn. 3.09.1961 r. Brali w nich udział także uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z Kadłuba Turawskiego, ubrani w piękne stroje krasnoludków z Królową Śniegu. W konkur
sie przebierańców zdobyli pierwsze miejsce i w nagrodę od Ludwika Twardawskiego – przewod
niczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Turawskiej, otrzymali kilkadziesiąt kilogra
mów cukierków42.
Na początku lat osiemdziesiątych XX w. przeniesiono z Zakrzowa Turawskiego siedzibę
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, założonej w 1979 r., do budynku na „siedlungu”– Osiedlu
u p. Loch. Nowym jej prezesem został Wilfried Kulik z Ligoty, który zastąpił na tym stano
wisku Piotra Nikolasa. Kierownikiem produkcji został Piotr Panicz. W Ligocie RSP przejęło
majątek od Spółdzielni Kółek Rolniczych. Po
latach świetności zakład ten zaczął upadać.
RSP nie sprostało gospodarce wolnorynko
wej w Polsce pokomunistycznej. Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna w Ligocie Turawskiej
ogłosiła upadłość w 1994 r. Ostatnim jej preze
sem był Andrzej Maj z Opola, a kierownikiem
produkcji Bonifacy Antkowiak. Pola zostały
Były obiekt RSP (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
zwrócone członkom wkładowym.
26.03.1971 r. władze wydały dwa zezwolenia na rozbudowę ligockiej plebanii i budowę
ogrodzenia wokół ligockiego cmentarza, które wykonano z kamienia wapiennego.
W listopadzie 1985 r. na zebraniu wiejskim podjęto decyzję budowy remizy strażackiej
w Ligocie. Powołano wtedy Społeczny Komitet Budowy Remizy Strażackiej w składzie: An
toni Pytel – przewodniczący, Jan Moch – z-ca przewodniczącego, Antoni Miś – kierownik
budowy, Wilfried Kulik – sekretarz, Ewald Bartyla – skarbnik, Ludwik Joniec – magazynier.
Ponadto członkami komitetu zostali wybrani: Franciszek Wójcik, Józef Wodniok i Henryk
Kuliberda. Do prac budowlanych przystąpiono w marcu 1986 r. Prace przy budowie nabrały
tempa w latach 1990–1992, gdy powołano nowy zarząd OSP, naczelnika Henryka Panicza
i prezesa Jerzego Frencka. Do użytku remiza OSP w Ligocie Turawskiej została oddana w sobotę
26.09.1992 r.43
W czasie otwarcia remizy mszę św. koncelebrował ks. dr Andrzej Hanich – Diecezjalny
Duszpasterz Straży Pożarnych. Oprócz władz strażackich z Opola, obecny był także ówczesny
wojewoda opolski Ryszard Zembaczyński.
41
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Po zmianie ustroju politycznego w 1989 r. zaczęły się two
rzyć struktury mniejszości narodowej w Ligocie Turawskiej.
Lokalny zarząd ukonstytuował się 15.05.1990 r. w składzie:
Jan Tamm – przewodniczący
Jan Michalczyk – sekretarz
Rudolf Bartyla – skarbnik.
Ogromny był entuzjazm mieszkańców, że po tak długim
okresie wyczekiwania mógł legalnie zaistnieć w miejscowej
mowie język niemiecki, który po prawie pięćdziesięciu latach
Remiza strażacka
powrócił do szkół. Większość mieszkańców Ligoty wstąpiła
do mniejszości niemieckiej. Wkrótce aż 577 osób złożyło deklaracje związkowe.
W 1994 r. wieś została stelefonizowana. Dzięki dostępowi do Internetu i telewizji satelitar
nej świat stał się o wiele bliższy.
2.03.1997 r. na zebraniu wiejskim podjęto
decyzję rozbudowy miejscowej szkoły o salę
gimnastyczną44. Salę tę wybudowano w czy
nie społecznym, uroczyste otwarcie nastąpiło
1.09.2000 r. Po przeprowadzonej reformie
szkolnictwa w 1999 r. i likwidacji sąsiednich
szkół, utworzono na terenie Ligoty zbiorczą
szkołę podstawową, obejmującą zasięgiem
dzieci mieszkające we wsiach, które wcho
dzą w skład parafii Ligota Turawska. Również
Miejscowa szkoła
w 1999 r. przystąpiono do budowy wodociągu
w Ligocie.
W 1999 r. Ligota Turawska była organizatorem gminnych
dożynek.
Sołtysi w Ligocie Turawskiej w okresie powojennym
zmieniali się dosyć często, przedstawiam ich w porządku
chronologicznym:
- Leś Franz – 1945–1948
- Zybon Józef – 1948–1957
- Mika Wiktor – 1957–1967
- Matysek Józef – 1967–1975
- Bartyla Rudolf – 1975 – pełniący obowiązki
- Pytel Józef – 1975–1984
Dożynki gminne w Ligocie
- Pytel Antoni – 1984–1990
Turawskiej (kronika szkoły)
45
- Liebe Rudolf – 1990–1999
Sołtysem w 1999 r. została wybrana Danuta Matysek, której mieszkańcy zawdzięczają
przeprowadzenie wielu inwestycji na terenie wsi. Zrezygnowała z funkcji dyrektora miejsco
44
45

Kronika Parafii Ligota Turawska.
D. Matysek, Mała monografia miejscowości Ligota Turawska, praca dyplomowa.
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wej szkoły, by móc aktywnie działać jako radna. Przez cały okres piastowania funkcji sołtysa
aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego. Dzięki jej staraniom została wyasfaltowana
z funduszy unijnych część ul. Dworskiej i Dobrodzieńskiej. Przełożono kostkę brukową koło
kościoła i część chodnika. Wykonane zostały nowe przepusty z cokołami na ul. Dobrodzień
skiej, Głównej i Dworskiej. Powstały nowe punkty oświetleniowe na ul. Dworskiej i Ostrów.
Odbudowano i odmulono rowy melioracyjne, zbudowano wiatę przystankową, a z funduszy
sołectwa powstała wiata na rowery i ścieżka ruchu rowerowego. Danuta Matysek była orga
nizatorem licznych imprez środowiskowych. Wielkim jej osiągnięciem było utworzenie placu
zabaw „pod bocianim gniazdem”. W 2004 r. z inicjatywy ówczesnego sołtysa Danuty Matysek
założono w Ligocie Turawskiej przy ul. Głównej u pp. Panicz Wiejską Izbę Regionalną. Obec
nie w izbie tej znajduje się bardzo dużo eksponatów i zaczyna już brakować miejsca na nowe.
Bardzo często Wiejską Izbę Regionalną w Ligocie nazywa się „Małymi Bierkowicami”. W tym
samym roku Ligota Turawska otrzymała wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1 000 zł w ka
tegorii Najlepszy projekt odnowy wsi za projekt pod nazwą Wiejska Izba Regionalna – otwarte
miejsce spotkań.

Ogłoszenie wyników konkursu na najciekawszy eksponat zorganizowany przez Wiejska Izbę Regionalną
(„Fala” 2/2008)

W dn. 18 i 19.09.2004 r. odbyły się dożynki gminne w Ligocie Turawskiej. Pierwszego
dnia zostało podpisane partnerstwo gminy Turawa i Saalfelder Höhe. Podpisali je wójtowie
obu gmin Waldemar Kampa i Wolfgang Peter. W niedzielę dożynki tradycyjnie rozpoczęto
wymarszem do kościoła z domu Henryka Panicza. Po południu z ciekawym programem ar
tystycznym wystąpiły m.in. kabarety Grzegorza Stasiaka i Francika46.
Rada sołecka i Grupa Odnowy Wsi w dn. 15.11.2004 r podjęła uchwałę nr 2/2004 o upamięt
nianiu historii powstania ul. Osiedle w Ligocie Turawskiem obeliskiem. Został postawiony
przy skrzyżowaniu ul. Osiedle z drogą wojewódzką nr 463 na specjalnie przygotowanym pod
wyższeniu. Na blisko 10-tonowym obelisku zamontowano tablicę, na której w języku polskim
i niemieckim spisano historię powstania tej ulicy i zamieszczono wykaz rodzin, które były
46

D. Matysek, Gminne Dożynki 2004, [w:] „Fala” 3/2004, s. 3.
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przeniesione w 1938 r. z miejscowości zalanych wodami Je
ziora Turawskiego. Przedsięwzięcie zostało wykonane dzięki
wsparciu finansowym mieszkańców oraz pomocy Państwo
wej Straży Pożarnej z Opola. W czasie okolicznościowego
festynu pod nazwą „piknik na Siedlungu”, po nieszporach,
12.06.2005 r. obelisk został poświęcony47.
26.03.2006 r. wybuchł pożar w Ligocie Turawskiej w zabu
dowaniach pp. Dawid i bardzo szybko przeniósł się na sąsied
nie gospodarstwo pp. Leś. Parafianie pomogli pogorzelcom.
Tradycją Ligoty Turawskiej jest organizacja corocznych
dożynek wiejskich.
20.07.2008 r. został zorganizowany festyn w Ligocie Tu
rawskiej na „Siedlungu” z okazji 70-lecia powstania Osiedla.
Inicjatorem uroczystości była rodzina Hildegardy i Pawła
Kojów. Specjalnie na tą uroczystość przygotowano pieśń.

Pomnik upamiętniający
przesiedleńców z terenu
obecnego Jeziora Turawskiego

Sołectwo Ligota Turawska na dożynkach powiatowych z koroną żniwną („Fala” 3/2006)

Wiejska Izba Regionalna przygotowała pokoleniową wystawę rodzinnych fotografii. Impreza
przy dobrej pogodzie i muzyce, smacznym śląskim kołaczu udała się, a zabawa trwała do
późnych godzin nocnych.
W tym samym roku 30 września odbyły się w Ligocie tradycyjne dożynki wiejskie. Koro
nę żniwniokową wykonały panie z ul. Dworskiej. Po uroczystej sumie odbyło się spotkanie
mieszkańców przy kawie i słodkich wypiekach, które było dziełem pań z ul. Dobrodzieńskiej
i Kadłubskiej.
47

D. Matysek, Obelisk z płytą, [w:] „Fala” 3/2005, s. 8.
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Festyn na „Siedlungu” („Fala” 2/2008)

Sołtysem Ligoty Turawskiej w 2007 r. została Agnieszka Kasprzyk. Dzięki jej stara
niom został wyasfaltowany kolejny odcinek ulicy Dobrodzieńskiej. Jak nakazuje tradycja,
każda nowo wykonana inwestycja w Ligocie Turawskiej musi być poświęcona, dlatego też
25.05.2008 r. został poświęcony długo oczekiwany kolejny odcinek (ok. 900 m) wyasfaltowa
nej ulicy Dobrodzieńskiej, łączącej Ligotę Turawską z Zakrzowem Turawskim. Na początku
ulicy Dobrodzieńskiej obok krzyża ks. proboszcz Sławomir Pawiński odprawił nabożeństwo
majowe, a następnie wszyscy uczestniczący w nabożeństwie mieszkańcy udali się do przygo
towanych wcześniej namiotów na poczęstunek. Honorowymi gośćmi tej uroczystości byli:
wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, inspektor ds. budownictwa Piotr Lis i sołtysi sąsied
nich miejscowości.
Z inicjatywy sołtys Agnieszki Kasprzyk wykonano chodnik 70 m² wzdłuż kościelnego
płotu. Razem z radną Moniką Morcinek załatwiła bezpłatnie rozbiórkowe płyty chodnikowe.
Ułożono je wzdłuż ul Głównej w części brukowej. Miejscowi stolarze wykonali dodatkowo
dwie piękne tablice ogłoszeniowe.
24.01.2010 r. w sali OSP odbyło się spotkanie przy kawie i kołaczu na corocznym „spotkaniu
kolędowym” zorganizowanym przez zarząd Mniejszości Niemieckiej i Radę Sołecką.
W 2011 r. z funkcji sołtysa zrezygnowała p. Agnieszka Kasprzyk. Nowym sołtysem została
wybrana p. Danuta Matysek, która ze wzglę
du na problemy zdrowotne wkrótce zrezygno
wała z piastowanej funkcji. W czasie zebrania
wiejskiego w dn. 5.05.2011 r. po długich na
mowach sołtysem Ligoty Turawskiej został
wybrany Leon Latka. Nowy sołtys zaczął ak
tywnie uczestniczyć w pracach na rzecz wsi.
Spotkanie przy kawie i kołaczu („Fala” 1/2009)
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Obecnie trwa ważna inwestycja w Ligocie Turawskiej – budowa kanalizacji.
Ligota Turawska jest wsią, w której dzieje się bardzo wiele. Odbywają się coroczne fe
styny wiejskie. Korona żniwna wykonana przez miejscowe gospodynie wygrywa konkursy
nie tylko na szczeblu gminnym, ale także powiatowym i wojewódzkim. Mieszkańcy bardzo
dbają o swoje domy i zabudowania. Wieś osiąga ogromne sukcesy w sporcie. Dzięki grupie
zapaleńców miejscowy LZS uczestniczy w rozgrywkach IV ligi. Jako nieliczna wieś z terenu
gminy Turawa, Ligota posiada filię biblioteki gminnej i mieszkańcy mają zapewniony dostęp
do książek.

7.2 Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej
Pierwsza szkoła w Ligocie Turawskiej powstała już w 1776 r. Informacja tej ważnej treści
została zawarta w spisie szkół katolickich biskupstwa wrocławskiego wydanym w 1911 r.48
Najprawdopodobniej był to mały parterowy budynek, w którym naukę prowadził jeden na
uczyciel. W schematyzmie49 biskupstwa wrocławskiego z 1842 r. zawarto więcej informacji na
temat ligockiej szkoły i miejscowego kościoła. Podano, że wtedy do ligockiej lokalii należały
wsie: Kadlub-Turawa, Sackrau-Turawa z Poliwodą, razem 1235 mieszkańców, 1037 przyj
mujących komunię. Do szkoły w Ligocie Turawskiej oprócz miejscowych dzieci uczęszczały
również dzieci z Kadłuba Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego, razem 293 uczniów. Naukę
w szkole prowadziło dwóch nauczycieli, z których jeden był kierownikiem placówki. Kontrolę
nad szkołą w Ligocie Turawskiej sprawował wtedy inspektor szkolny z Opola50. W powyższej
publikacji nie podano żadnych informacji na temat stanu obiektu szkolnego.
W 1847 r. generalny wikariat we Wrocławiu zatrudnił w szkole w Ligocie Turawskiej
adiuwanta (pomocnika nauczyciela) Josepha Kampa ze Stöblau (Steblów), na miejsce prze
niesionego do Zakrzowa Turawskiego Franza Baldi51. W 1849 r. Franz Rozumek z Małych
Strzelec został przeniesiony na stanowisko pomocnika nauczyciela do Ligoty Turawskiej52.
Kolejna zmiana zatrudnienia nastąpiła w 1850 r. Adiuwant Theodor Schwanke z Ligoty Tu
rawskiej został przeniesiony do Laskowitz (Laskowice) w powiecie oleskim. Zastąpił go Michael
Michalzyk z Zakrzowa Turawskiego, który został zatrudniony jako kandydat na nauczyciela53.
Od 1.10.1849 r. do 1850 r. nauczycielem pomocniczym w Ligocie Turawskiej był Teodor
Schwanke ur. 9.04.1829 r. w Suszcu k. Pszczyny. Zdobył wykształcenie w seminarium nauczy
cielskim w Głogówku54.
W 1900 r. do ligockiej szkoły uczęszczało 202 uczniów, którzy uczyli się w trzech pomiesz
czeniach klasowych. Patronat nad placówką sprawował „graf” von Garnier z Turawy, zaś kon
trolę nad szkołą w Ligocie Turawskiej sprawował okręgowy inspektor.
48
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H. Cyrus, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg. Bez. Oppeln, Breslau, 1911, s. 242.
Schematyzmy – swego rodzaju roczniki statystyczne jednostek kościelnych, zawierające spis wszystkich urzędów kościelnych i ich
pracowników oraz parafii, księży i zakonników. Przez długi czas wydawane były jako dodatek do kalendarzy liturgicznych dla du
chowieństwa. http://www.archiwum.archidiecezja.pl/pl/archiwum/schematyzmy.html (20.07.2012)
Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau : Königlich Preussischen Antheils. - Breslau : Grass, Barth & Comp., Breslau,
1842, s. 118.
Schlesisches Kirchenblatt, T. 13, Breslau, 1847, s. 524.
Schlesisches Kirchenblatt, T. 15, Breslau, 1849, s. 536.
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ks. B. Joszko, Parafia Biskupice koło Olesna, Opole, 2006.
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W szkole nauczali trzej nauczyciele:
– Karl Günther – kierownik szkoły i organista, ukoń
czył seminarium nauczycielskie w Oppeln (Opole)
w 1882 r. Otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1530
marek, premii – 120 marek, zasiłek mieszkaniowy –
150 marek
– Johann Wistuba – ukończył seminarium nauczyciel
Budynek szkoły
w Ligocie Turawskiej
skie w Zülz (Biała) w 1897 r. Otrzymywał uposażenie
zasadnicze – 1100 marek, premii – 120 marek, zasiłek mieszkaniowy – 45 marek
– Arthur Christer – ukończył seminarium nauczycielskie w Rosenberg (Olesno) w 1897 r.
Otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1100 marek, premii – 120 marek, zasiłek miesz
kaniowy – 45 marek.
Lokalnym inspektorem dla szkoły w Ligocie Turawskiej był dalej powiatowy inspektor
szkolny55.
W parafialnej ligockiej księdze metrykalnej zapisano, że w 1900 r. zamarzł w Ligocie Tu
rawskiej 58-letni były nauczyciel Felix Kodron, jednakże nie podano więcej informacji na te
mat tego pedagoga, np. gdzie wcześniej pracował. Budynek szkolny w Ligocie Turawskiej zo
stał rozbudowany w 1911 r. W okresie po II wojnie światowej na postawie wspomnień miesz
kańców został w ligockiej kronice szkolnej opisany jego stan przed rozbudową. Napisano, że
szkoła mieściła się w parterowym budynku. W jednej sali lekcyjnej uczyły się dwa oddziały
o różnym poziomie nauczania, po lewej stronie siedział oddział niższy, a po prawej oddział
wyższy. Nauka odbywała się na zmiany, rano i po południu. Uczniowie pisali na tabliczkach56.
Kolejny spis katolickich szkół biskupstwa wrocławskiego został przeprowadzony w 1911 r. Na
pisano w nim, że wieś Ligota Turawska była zamieszkana przez 945 mieszkańców. Do szkoły
uczęszczało 240 uczniów, którzy uczyli się w trzech pomieszczeniach klasowych. Tygodnio
wa liczba godzin nauczania w poszczególnych klasach wynosiła: 32, 28, 20. Kierownikiem
ligockiej szkoły był dalej Karl Günther (ur. 7.10.1862 r.), w Ligocie Turawskiej pracował od
1.10.1882 r. Ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu w 1897 r. Zajmował pięciopoko
jowe mieszkanie o pow. 93 m². Nauczycielami byli: Albert Trinczek (ur. 6.02.1867 r.), w Li
gocie Turawskiej od 15.02.1908 r. Ukończył seminarium nauczycielskie w Białej w 1908 r.,
zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 34 m², i Otto Skibinski (ur. 2.07.1888 r.), w Ligocie
od 1.03.1910 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Pilchowitz (Pilchowice) w 1910 r.,
zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 40 m². Do szkoły należał ogródek o pow. 3 ar
i działka o pow. 1,97 ha. W publikacji tej podano datę budowy ligockiej szkoły – 1776 r.,
i jej rozbudowy – 1911 r. Dobudowano wtedy 2. i 3. kondygnację budynku. Powstały nowe
mieszkania dla nauczycieli. Szkoła płaciła podatek w wysokości 300 marek, nie płaciła jednak
podatku kościelnego. W publikacji tej podano, że wieś wraz ze szkołą znajdowała się wśród
lasów. Najbliższy lekarz znajdował się w Ozimku oddalonym o 15 km od Ligoty Turawskiej57.
55
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Schematismus der katholischen Volksschulen der Provinz Schlesien : mit zwei Anhängen : im Auftrage des Vereins katholischer
Lehrer Schlesiens, wydawca F. Keller, Breslau, 1900 r. s. 209.
Protokoły szkolny z lat 1968–1972.
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Informacja dotycząca ligockiej szkoły zawarta w publikacji: H. Cyrus, Schematismus… z 1911 r.

W 1925 r. przeprowadzono spis szkół na terenie Śląska, którego wyniki zostały zamiesz
czone w dwóch publikacjach, przedstawiam ich najważniejsze fragmenty:
Ellguth – Turawa – katolicka szkoła. Uczniów 221, w szkole 4 sale lekcyjne.
Nauczyciele:
– Karl Günther (ur. 7.10.1862) „Hauptlehrer” – kierownik szkoły, pracował w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.10.1888 r.
– Georg Rasenberger (ur. 9.03.1893) w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.07.1913 r.
– Otto Wilczek (ur. 9.05.1894) w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.01.1920 r.
– Fritz Ertel (ur. 19.08.1899) w szkole w Ligocie Turawskiej od 1.04.1925 r.
Mieszkania nauczycieli: ogrzewane czteropokojowe posiadali Günther i Rasenberger, każde
o pow. 71 m² i wartości 120 marek, Wilczek – czteropokojowe ogrzewane o pow. 69 m² i wartości
100 marek. Wieś Ligotę Turawską zamieszkiwało 1020 mieszkańców. Miejscowi katolicy mieli
zapewnioną opiekę duszpasterską przez miejscowego kapłana, zaś ewangelicy należeli do kościoła w Grabiu. Budynek szkolny był dwu – i trzypoziomowy, został rozbudowany w 1911 r. Kontrolę nad
szkołą sprawował sześcioosobowy zarząd, któremu przewodniczył Voigt z Turawy. Nauczyciele
na uposażeniu posiadali ogród o pow. 2,76 arów, pole o pow. 2 ha i wartości 100 marek. Szkoła
w Ligocie Turawskiej została założona w 1776 r. Najbliższa stacja kolejowa znajdowała się
w Kotorzu Małym oddalonym o 15 km. Opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawował lekarz,
który mieszkał w Ozimku oddalonym o 14 km58.
Uzupełnienie powyższych informacji zawarto w drugiej publikacji.
- Karl Günther – kierownik szkoły i organista, ukończył seminarium nauczycielskie
w Opolu w 1882 r.
- Georg Rasenberger – ukończył seminarium nauczycielskie w Peiskretschamm (Pysko
wice) w 1913 r.
- Otto Wilczek – ukończył seminarium nauczycielskie w Pichchowitz (Pilchowice)
w 1914 r.
- Fritz Ertel – ukończył seminarium nauczycielskie w Frankenstein (Ząbkowice Śląskie)
w 1918 r.
Powierzchnie mieszkań nauczycieli: Günther – 80 m², Rasenberger – 80 m², Wilczek
– 64 m², Ertel – 64 m²,
W 1925 r. szkoła w Ligocie Turawskiej została zelektryfikowana. Do obiektu szkolnego
należały 2 ha pola, które uprawiali nauczyciele, i ogród o pow. 2,7 ar, wartości 100 marek59.
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Niestety, do końca II wojny światowej nie zostały przeprowadzone kolejne spisy szkół,
dlatego też poniższy materiał dotyczący ligockiej placówki opracowałem na podstawie wspo
mnień mieszkańców Ligoty Turawskiej.
W szkole w Ligocie Turawskiej w I poł. lat 30. XX w. pracowali nauczyciele: Josef Kopietz,
p. Marek oraz Otto Wilczek, który w 1936 r. przeniósł się do szkoły w Kadłubie Tur, gdzie
objął stanowisko kierownika placówki. Nauczyciela Wilczka zastąpił p. Panama, zamieszkał
w mieszkaniu służbowym na piętrze, gdzie zajmował jeden pokój. Po wybuchu II wojny św.
Panama i Marek zostali wcieleni do wojska. Na ich miejsce zatrudniono dwie młode nauczy
cielki, panny, mieszkały w szkole, jedna była z Zielonej Góry lub Jeleniej Góry. Kierownikiem
szkoły był Josef Kopietz – starszy, mały, gruby mężczyzna. Kopietz był również miejscowym
organistą, jednakże gdy wstąpił do NSDAP, przestał grać w kościele. Prowadził gospodarstwo
rolne, hodował świnie i miał konia. Mieszkał w szkole na parterze. Jego córka wraz z mężem
zamieszkała w „Postamcie” – budynku gminnym. Cała rodzina uciekła przed frontem. Po
wrócili jednak w maju 1945 r., Josef Kopietz ukrywał się u pp. Sikora, jego żona i córka były
nagabywane przez stacjonujących w Ligocie Turawskiej Rosjan. Wyjechali do Niemiec we
wrześniu 1945 r. trasą przez Ozimek.
Nauka w szkole w Ligocie Turawskiej do końca II wojny światowej odbywała się systemem
klas łączonych. W każdej sali lekcyjnej uczyły się dwa roczniki. Zajęcia w szkole odbywały się
do końca grudnia 1944 r.
Rosjanie, którzy weszli do Ligoty Turawskiej 21.01.1945 r., oszczędzili ligocką szkołę, gdyż
urządzili w niej szpital wojskowy. Zostały przez nich zajęte sale na parterze i pierwszym piętrze.
W czasie wojny budynek na zewnątrz nie został uszkodzony poza małymi wyrwami
w tynku po pociskach. Jednak wewnątrz obiekt był zdewastowany, uszkodzone były okna,
zamki w drzwiach. Sala nr 1 miała zerwaną podłogę, również zniszczone były poręcze na
schodach. Zdewastowana była instalacja elektryczna i wodociągowa. W okresie powojennym
wszystkie zniszczenia zostały szybko naprawione w czynie społecznym przez miejscową lud
ność. Zajęcia w szkole w Ligocie Turawskiej rozpoczęły się już we wrześniu 1945 r. Kierow
nikiem szkoły i jedynym nauczycielem został Władysław Mierzwiak. W szkole brakowało
wszystkich pomocy naukowych, nawet książek. Nie można było mówić o normalnych zaję
ciach lekcyjnych, gdyż jeden nauczyciel uczył 214 uczniów. Nauka odbywała się dla uczniów
co drugi dzień. W poniedziałki, środy i piątki uczyły się dzieci klasy I i II, zaś w pozostałe dni
klasy III–VI. Również lekcje w szkole odbywały się na zmiany60. W czerwcu 1946 r. edukację
zakończyło 23 uczniów.
Naukę w roku szkolnym 1946/1947 zaplanowano w pięciu klasach, lecz ze względu na
brak kadry nauczycielskiej rok szkolny rozpoczął się w czterech. W szkole był zatrudniony
tylko Władysław Mierzwiak, kierownik szkoły, i miejscowy proboszcz ksiądz Józef Christen,
który uczył religii. Kierownik szkoły mieszkał u pp. Michalczyk, a następnie po ślubie za
mieszkał u pp. Grzesik (Król). Wyposażenie szkoły w tym okresie było bardzo skromne, gdyż
placówka posiadała jeden globus i żadnej mapy. W szkole nauczano: religii – dwie godziny ty
godniowo w każdej klasie, języka polskiego, historii w klasach starszych, biologii, matematyki,
rysunku, prac ręcznych, śpiewu, wychowania fizycznego.
60

Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, Breslau, 1925, s. 266.
Protokoły szkolne z lat 1968–1972.
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Wykaz uczniów w poszczególnych klasach według roku urodzenia
Klasa
I
II
III
IV
Suma

1939
24

24

1938
31
1

1937
10
19

32

29

Roczniki
1936
1935
1
11
8
11
14
23

22

1934

1933

1932

3
21
2
26

12
11
13

1
28
29

Razem
66
42
59
41
208

Naukę w roku szkolnym 1947/1948 realizowało w szkole w Ligocie Turawskiej 179
uczniów. Liczbę klas zwiększono do pięciu. Do najwyższej klasy uczęszczali także ucznio
wie z Kadłuba Turawskiego.
W szkole pracował kierownik placówki i dwoje nauczycieli: Wanda Czuchajewicz – star
sza pani, mieszkała w szkole, i Józef Szmigiel – młody nauczyciel.
Wykaz uczniów w poszczególnych klasach według roku urodzenia
Klasa
I
II
III
IV
V
Suma

1941
1

1

1940
24

24

1939
15
9

24

Roczniki
1938
1937
7
1
23
17
2
8
8
32

34

1936

1935

1934

1933

6
9
9

4
8
7
3
22

1
4
13
9
27

1
9
13
23

24

Razem
48
60
32
40
25
205

W roku szkolnym 1948/1949 w szkole w Ligocie Turawskiej pracowali: Wanda Czuchaje
wicz, Józef Szmigiel, Reinhold Kuboń z Biestrzynnika.
Nauka odbywała się w godzinach:
Kl. I od 12.30 – 14.30
Kl. II od 12.00 – 13.45
Kl. III od 12.00 – 14.35
Kl. IV od 8.00 – 11.45
Kl. V od 8.00 – 11.45
Kl. VI od 8.00 – 12.40
Z końcem roku szkolnego Józef Szmigiel zakończył pracę w ligockiej szkole i od
1.09.1949 r. rozpoczął pracę w Zawadzie.
Wykaz uczniów w poszczególnych klasach według roku urodzenia
Klasa
I
II
III
IV
V
V
Suma

1942
1

1

1941
11
2

13

1940
5
19

23

1939
1
15
7

23

Roczniki
1938
1937
1
8
1
21
18
2
7
2
32
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28

1936

1935

1934

7
9
9

4
7
8
3
22

3
13
8
24

25

Razem
19
45
57
28
32
11
192

W roku szkolnym 1949/1950 w szkole w Ligocie Turawskiej zatrudniony był kierownik
placówki i dwoje nauczycieli. Pracowali: Wanda Czuchajewicz, Reinhold Kuboń i Jan Pustała.
Budynek w tym okresie wymagał gruntownego remontu, a piece trocinowe miały być za
stąpione innymi, gdyż w zimą w salach panowały niskie temperatury. Jednakże zmieniło się
wyposażenie placówki. W bibliotece szkolnej było już 80 książek, a z pomocy naukowych była
mapa Polski, Europy i dwie planigloby (mapy dwóch półkul).
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1946/1947
1947/1948
1948/1949
1949/1950

I
66
48
19
14

II
42
60
45
19

III
59
32
57
48

Klasy

IV
41
40
28
55

V

VI

25
32
21

11
19

Suma
208
205
192
176

Od nowego roku szkolnego 1950/1951, zaszły kolejne zmiany w zatrudnieniu w szkole
w Ligocie Turawskiej. Pracę zakończył Reinhold Kuboń, który przeniósł się do Kadłuba Tu
rawskiego. Po ukończeniu nauki w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Leśni
cy pracę w Ligocie Turawskiej rozpoczął Jerzy Wacławik, który został od razu kierownikiem
tej placówki61. Oprócz kierownika szkoły zatrudnionych było jeszcze troje nauczycieli, m.in.
Wanda Czuchajewicz. Zatrudniony był także woźny – palacz. Na koniec roku szkolnego mia
ła być zwolniona z pracy Wanda Czuchajewicz, gdyż nie odpowiadała wymaganiom szkoły
ze względu na wiek i brak kwalifikacji. Jednakże z uwagi na braki kadrowe, w nowym roku
szkolnym 1951/1952 dalej realizowała się w pracy zawodowej jako nauczycielka w szkole
w Ligocie Turawskiej. Zatrudnieni wtedy byli w ligockiej szkole nauczyciele: Jerzy Wacławik –
kierownik szkoły, Janina Wnuk (Drozd), Helmut Lipp, Wanda Czuchajewicz.
Zajęcia odbywały się w czterech salach lekcyjnych na dwie zmiany:
Nr 1 kl. III 8.00 – 10.40, kl. II 11.00 – 13.40
Nr 2 kl. V 8.00 – 10.40, kl. IV 11.00 – 13.40
Nr 3 kl. VI 8.00 – 11.45, kl. I 11.55 – 13.40
Nr 4 kl. VII 8.00 – 12.45
Podział godzin nauczania w poszczególnych klasach: kl. I – 14, kl. II – 14, kl. III – 15,
kl. IV – 18, kl. V – 22, kl. VI – 22, kl. VII – 25.
Przydział lekcji nauczania:
Jerzy Wacławik (25 godz.): fizyka, język polski, matematyka, chemia, nauka o Polsce, hi
storia, prace ręczne.
Helmut Lipp (32 godz.): matematyka, geografia, historia, śpiew, wychowanie fizyczne, pra
ce ręczne.
Janina Wnuk (34 godz.): biologia, język polski, język rosyjski, wychowanie fizyczne.
Wanda Czuchajewicz (35 godz.): śpiew, wychowanie fizyczne, biologia, historia.
61

Jerzy Wacławik (23.04.1929 – 2000) urodził się w Zdzieszowicach. W 1947 r. rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum
Ogólnokształcącym w Leśnicy. Pracę w Ligocie Turawskiej zakończył w 1981 r. Był nauczycielem fizyki, gdyż zdobył spe
cjalizację po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Opolu.
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Członkowie SKO w 1951 r. wraz z opiekunami: Wandą Czuchajewicz i Jerzym Wacławikiem (kronika szkolna)

Na terenie szkoły działały organizacje: Szkolone Koło Odbudowy Warszawy (SKOW),
Polski Czerwony Krzyż (PCK), Liga Przyjaciół Żołnierza (LPŻ), Społeczny Fundusz Odbu
dowy Stolicy (SFOS), Szkolne Koło Przyjaźni ZSRR (SKPZSRR).
Nauczyciele podjęli zobowiązania dla uczczenia 60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta
oraz pierwszomajowe:
- do kwietnia zorganizować w szkole kurs szkolenia sanitarnego w klasie V–VII w ilości
10 godz. – odpowiedzialni byli Jerzy Wacławik i Janina Wnuk.
- przeprowadzić społecznie po 10 godz. zajęć z uczniami mającymi problemy w nauce:
Helmut Lipp i Wanda Czuchajewicz.
Od 9–25 czerwca odbyły się w szkole egzaminy końcowe w kl. VII. W ciągu roku szkol
nego w gronie pedagogicznym zaczęło dochodzić do konfliktów. Wanda Czuchajewicz twier
dziła, że młode grono – pozostali trzej zatrudnieni nauczyciele, utrudniają jej pracę. Kierow
nik szkoły jednak był zdania, że powyższy zarzut był bezzasadny, gdyż Wanda Czuchajewicz
nie interesowała się sprawami szkoły.
W następnym roku szkolnym skład grona pedagogicznego nie zmienił się. Rok szkolny
rozpoczął się 1.09.1952 r.
Przydział organizacji i opieka nad nimi:
Jerzy Wacławik – PCK
Janina Wnuk (Drozd) – FOS, samorząd uczniowski
Helmut Lipp – SKPZSRR i odpowiedzialny za zbiórkę makulatury
Wanda Czuchajewicz – SKOW, kółko artystyczne.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu, we wszystkich klasach przeprowadzo
no pogadanki, a w dniu wyborów uczniowie wraz z nauczycielami musieli przemaszerować
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z chorągiewkami przez całą wieś, celem pobudzenia społeczeństwa do aktywnego przystą
pienia do wyborów. W ciągu całego roku szkolnego wciąż dochodziło do konfliktów między
starszą nauczycielką a młodą częścią grona pedagogicznego. Młodzi nauczyciele w czasie kon
ferencji stwierdzili, że Wanda Czuchajewicz nie daje sobie rady w szkole, gdyż nie jest w stanie
wyrobić sobie autorytetu. Również kierownik szkoły miał do niej pretensje, że na pierwszy se
mestr na 20 uczniów postawiła w kl. IV aż 9 ocen niedostatecznych. Od 1 marca nauczycielka
Wanda Czuchajewicz zakończyła pracę w szkole w Ligocie Turawskiej. Pracę kontynuowało
troje młodych nauczycieli. W kwietniu Janinę Drozd, która poszła na urlop macierzyński,
zastąpiła Balbina Wasilewska.
W związku z Dniem Oświaty, Książki i Prasy urządzono w placówce wystawę książek.
Szkoła w czasie obchodów Święta Ludowego została udekorowana, sporządzono m.in.
transparenty. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano dzieciom
szkolnym zabawę taneczną oraz rozegrano międzyszkolne rozgrywki sportowe:
- chłopcy – siatkówka, piłka ręczna, dwa ognie
- dziewczęta – siatkówka, dwa ognie.
Pod koniec roku szkolnego przeprowadzono egzaminy promocyjne:
- 13 czerwca język polski kl. V
- 15 czerwca matematyka kl. VII
- 16 czerwca nauka o Konstytucji kl. VII
- 17 czerwca geografia kl. VII
- 18 czerwca język polski kl. VI
- 19 czerwca matematyka kl. VI
- 20 czerwca biologia kl. VI
Bolączką ligockiej placówki w okresie powojennym były problemy z regularnym uczęsz
czaniem dzieci do szkoły. Przez cały rok szkolny 1952/1953 nauczyciele dbali, żeby poprawić
frekwencję uczniów. Zorganizowano współzawodnictwo klasowe i międzyklasowe. W osta
tecznym wypadku stosowano nawet kary pieniężne.
Do egzaminu ukończenia szkoły na 20 uczniów w kl. VII dwóch nie dopuszczono. Z do
puszczonych uczniów trzech musiało zdawać poprawki. W ciągu całego roku szkolnego gro
no nauczycielskie na lekcjach wpajało młodzieży naukowy światopogląd, przez poznawanie
życiorysów bohaterów o wyzwolenie naukowe i społeczne. Młodzież brała czynny udział
w pracy społecznej przez zbieranie odpadków użytkowych, pozalekcyjne poszukiwanie ston
ki ziemniaczanej i przygotowanie do obchodów świąt narodowych. Biblioteka szkolna liczyła
wtedy 446 pozycji książkowych, z których korzystało 86 czytelników. Prenumerowano cza
sopisma: „Świetlicę”, „Stolicę”, „Młody Technik”. Nie istniała na terenie szkoły organizacja
harcerska. Wielkim problemem szkoły był brak wody, gdyż w czasie wojny wodociąg został
uszkodzony, a w pierwszym okresie powojennym nie był naprawiony. Komitet rodzicielski
nie wypełniał powierzonych czynności, jego członkowie tłumaczyli się brakiem czasu.
Na koniec roku szkolnego pracę zakończyła Balbina Wasilewska.
W roku szkolnym 1953/1954 do pracy powróciła z urlopu macierzyńskiego Janina Drozd.
Zatrudniono w szkole nową nauczycielkę Alinę Durecką, uczyła uczniów kl. I i II.
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Uczniowie rocznika 1948 w ligockiej szkole (zdjęcie udostępniła Anna Panicz)

W czasie podsumowania II okresu w dn. 1 lutego stwierdzono, że poziom nauczania
w szkole poprawił się dzięki systematycznej pracy nauczycieli. W lutym 1954 r. założono
w szkole organizację harcerską. Opiekę nad dwiema niewykwalifikowanymi nauczycielkami
objął Helmut Lipp. W czasie rady pedagogicznej kierownik szkoły poinformował, że w myśl
nowych zaleceń nie można zmuszać dzieci do modlitwy w szkole. Jeżeli młodzież zechce się
modlić, to tylko przed lekcjami i po zajęciach, nigdy po dzwonku – w czasie lekcji. Na koniec
roku szkolnego pracę zakończył Helmut Lipp.
W roku szkolnym 1954/1955 zmienił się skład grona pedagogicznego w Szkole Podstawo
wej w Ligocie Turawskiej, zatrudniono dwóch nowych nauczycieli. Skład grona pedagogicz
nego od 1.09.1954 r.: Jerzy Wacławik – kierownik szkoły, Alina Durecka, Józef Passon – prze
niesiony ze szkoły w Zakrzowie Turawskim, Felicjan Ferdynus. Przy podziale przedmiotów
nauczania kierowano się głównie zainteresowaniami nauczycieli, dopiero później potrzebą
szkoły.
- Jerzy Wacławik – fizyka, chemia, nauka o Konstytucji.
- Alina Durecka – język rosyjski
- Felicjan Ferdynus – biologia, geografia, historia (opiekował się również drużyną harcerską)
- Józef Passon – język polski, matematyka, prace ręczne, śpiew.
W czasie posiedzenia rady pedagogicznej kierownik szkoły poinformował, że w myśl za
leceń władz zwierzchnich, modlitwę w szkole w sposób łagodny, lecz przekonywująco i syste
matycznie powinno się usuwać ze szkoły. Sprawa modlitwy w szkole została objęta tajemnicą
służbową, a o przebiegu akcji jej usuwania należało codziennie zgłaszać raporty do Wydziału
Oświaty w Opolu.
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W czasie posiedzenia rady pedagogicznej kierownik szkoły poinformował, że nauczyciele
na lekcjach mają więcej mówić dzieciom o zdobyczach narodów radzieckich, powinni po
ruszać temat o ZSRR i jego przewodniej roli, osiągnięciach i walce o pokój, przyjaźni pol
sko-radzieckiej. Pedagodzy w szkole przygotowali apel, w czasie którego przeczytano referat
wychwalający Rosjan, dzieci szkolone wykonały hymn ZSRR, również deklamowały wiersze
o tematyce sowieckiej.
Jesienią 1954 r. założono w szkole szkolną kasę oszczędnościową. 22 października wy
brano nowy komitet rodzicielski. W listopadzie zmienił się skład grona pedagogicznego, Jó
zef Passon został powołany do odbycia służby wojskowej, zastąpiła go w pracy Janina Drozd.
Szkoła w dalszym ciągu borykała się z frekwencją uczniów. Część rodziców nie chciała posy
łać dzieci do szkoły i twierdziła, że wolą zapłacić karę niż posłać dziecko do szkoły.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1950/1951
1951/1952
1952/1953
1953/1954
1954/1955

I
20
13
14
7
16

II
21
22
10
13
9

Klasy
IV
46
19
20
22
13

III
19
16
23
12
11

V
41
39
19
14
17

VI
11
31
22
20
12

VII
19
8
20
20
14

Suma
177
148
128
108
92

W roku szkolnym 1955/1956 zmienił się mocno skład grona pedagogicznego, ze starego
składu pozostali tylko kierownik szkoły Jerzy Wacławik i Alina Durecka. Zatrudnieni zostali
nowi nauczyciele, którym przydzielono przedmioty nauczania: Krystyna Odjas (Rodzim) –
kl. I i II, historia, Irena Fabijańska (Traczuk) – język polski, język rosyjski, geografia, biologia. Za
łożono w szkole kółka przedmiotowe, które miały za zadanie zachęcać uczniów do dalszej nauki.
W roku szkolnym 1956/1957 w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej pracowali nauczy
ciele: Jerzy Wacławik – kierownik szkoły, Krystyna Odjas, Irena Fabijańska. Przez cztery miesiące
pracował w ligockiej szkole Walter Świerc. Religii uczyli ks. Józef Christen i Apolonia Sklorz.
W następnym roku szkolnym skład grona pedagogicznego nie zmienił się.
Od 1.09.1958 r. pracę w ligockiej szkole rozpoczęła Zofia Zielińska (Gruszka). Nauczycie
lom przydzielono przedmioty nauczania: Jerzy Wacławik – kierownik szkoły – matematyka,
fizyka, chemia, Krystyna Odjas – wychowawstwo w kl. IV i V, historia, Irena Traczuk – wy
chowawstwo w kl. III, język polski, język rosyjski, Zofia Zielińska (Gruszka)- wychowawstwo
w kl. II, biologia, geografia, śpiew, wychowanie fizyczne. Wyposażenie szkoły zaczęło się sys
tematycznie poprawiać, zmieniono czteroosobowe ławki, gdyż zakupiono 30 nowych dwu
osobowych.
W ciągu następnych lat skład grona pedagogicznego się nie zmieniał. Nauczyciele sumien
nie wypełniali swoje obowiązki. Zmieniał się jedynie przydział przedmiotów nauczania.
W roku szkolnym 1959/1960 ustalono przydział wychowawstw i przedmiotów nauczania:
- Jerzy Wacławik – kierownik szkoły – język polski, matematyka, fizyka, chemia, prace ręczne.
- Zofia Zielińska, wychowawca kl. II – historia, geografia, wychowanie fizyczne, prace ręczne.
- Irena Traczuk, wychowawca kl. III i V – język rosyjski, język polski, śpiew, prace ręcz
ne, rysunek.
- Krystyna Odjas, wychowawca kl. IV i I – biologia.
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Uczniowie rocznika 1952 w ligockiej szkole (zdjęcie udostępniła Anna Panicz)

Szkoła w Ligocie Turawskiej została w 1960 r. szkołą zbiorczą siedmioklasową. Młodzież
z Kadłuba Turawskiego z kl. VI i VII podlegała obowiązkowi szkolnemu w ligockiej szkole.62
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1955/1956
1956/1957
1957/1958
1958/1959
1959/1960

I
9
13
20
16
14

II
17
12
12
20
18

III
8
13
11
13
17

Klasy
IV
12
8
11
7
13

V
8
14
7
10
9

VI
16
8
10
5
9

VII
10
18
6
9
8

Suma
80
86
77
80
88

W roku szkolnym 1960/1961 w szkole Ligocie Turawskiej nie działało harcerstwo, ale
były prowadzone organizacje: PCK, Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy (SKOKiS),
SKPZSRR.
Zmiany w gronie nauczycielskim zaszły w roku szkolnym 1961/1962, nie zatrudniono
nowych nauczycieli, ale Irena Traczuk udała się na urlop macierzyński. W szkole prowadzono
kółko dziewiarskie, dramatyczne i recytatorskie. Samorząd szkolny zebrał odpady użyt
kowe o wartości 1149 zł, za które zakupiono trzy piłki. Na terenie szkoły działała organiza
cja zuchowa, którą opiekowała się Zofia Zielińska. Po koniec roku szkolnego Krystyna Odjas
(Rodzim) po wyjściu za mąż poszła na urlop macierzyński.
W roku szkolnym 1962/1963 nie zatrudniono nowych nauczycieli, dalej pracowali: Jerzy
Wacławik, Zofia Zielińska, Irena Traczuk, a w listopadzie do pracy powróciła Krystyna Ro
dzim. Na terenie szkoły dobrze funkcjonowało koło SKO.
62

Orzeczenie Powiatowego Inspektoratu Oświatowego z Opola, z dn. 15.08.1960 r. w sprawie organizacji szkoły podstawowej
w Ligocie Turawskiej.
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Uczniowie rocznika 1955 w ligockiej szkole (zdjęcie udostępniła Anna Panicz)

W następnym roku szkolnym skład grona pedagogicznego dalej się nie zmienił. Rada pe
dagogiczna w związku z 20-leciem istnienia Polski Ludowej powzięła zobowiązanie – zorga
nizować zajęcia w grupach dla dzieci słabych. Zajęcia te odbywały się w każdej grupie raz
w tygodniu. W czasie zimy uczniowie dokarmiali zwierzęta leśne. Szkolny klub PCK zorgani
zował kurs szkolenia sanitarnego I stopnia. Na koniec roku szkolnego pracę w ligockiej szkole
zakończyła Krystyna Rodzim.

Szkolna wycieczka do Warszawy (kronika szkolna)
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W nowym roku szkolnym 1964/1965 w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej. rozpo
częła pracę Bogusława Świątek. Nauczyciele dalej realizowali swoje obowiązki, organizowali
liczne imprezy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano w szkole bezpłatną
loterię fantową i zawody sportowe z nagrodami. Koszt zorganizowania imprezy wyniósł
600 zł, pieniądze wyasygnował komitet rodzicielski. Na koniec roku szkolnego została zało
żona drużyna harcerska, do której zapisało się 20 druhów. Druhowie złożyli przyrzeczenie
harcerskie dn. 3.06.1965 r. Harcerze zorganizowali zbiórkę odpadów użytecznych, a uzyskane
pieniądze przeznaczyli na organizację uroczystości przyrzeczenia. Drużyna zuchowa liczyła
15 zuchów.
Pod koniec roku szkolnego została zorganizowana wycieczka do Warszawy
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1960/1961
1961/1962
1962/1963
1963/1964
1964/1965

I
19
14
18
19
19

II
14
19
16
18
21

III
17
13
16
15
17

Klasy
IV
19
17
13
16
15

V
12
19
20
13
15

VI
9
12
16
20
13

VII
10
9
12
17
19

Suma
100
103
111
118
119

Na koniec roku szkolnego pracę w szkole w Ligocie Turawskiej zakończyła Bogusława
Świątek. W nowym roku szkolnym 1965/1966 zastąpiła ją Barbara Pochrzęst. W ciągu całego
roku szkolnego odbywały się w szkole zajęcia kółek: majsterkowania (Jerzy Wacławik), dra
matyczne (Irena Traczuk), sportowe (Zofia Zielińska), taneczne, chór (Barbara Pochrzęst). Na
terenie szkoły aktywnie działał samorząd szkolny, organizując zbiórki surowców wtórnych.
Jednakże nauczyciele zauważyli lekceważący stosunek niektórych uczniów do poszanowania
własności społecznej, dlatego też wzmocniono dyżury nauczycielskie, w których pomaga
li także uczniowie. W szkole uczniowie czytali bardzo mało książek, łącznie przeczytali ich
wciągu roku zaledwie 378, co daje 4 książki na ucznia. Ze szkolnych zbiorów bibliotecznych
nie korzystało w ogóle 7 uczniów. Nauczyciele postanowili zmienić stosunek dzieci do czytel
nictwa. Wszyscy uczniowie byli zapisani do SKO, jednakże aktywnie oszczędzało 84.
Obchody milenijne – 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego uroczyście obchodzono
w Polsce w dniach 3 maja na Jasnej Górze w Częstochowie, 8 maja w Krakowie, 15–16 maja
w Piekarach Śląskich. W powyższych dniach nie odbyły się w szkole w Ligocie Turawskiej
zajęcia lekcyjne, tylko zajęcia pozalekcyjne – apele, gry i zabawy. Wiosną były obchodzone
kolejne imprezy milenijne, które obchodzono również w ligockiej szkole: „Kwiecień – mie
siąc pamięci poległych”, 21 kwietnia – XXI rocznica układu polsko-radzieckiego, maj – Dni
Oświaty Książki i Prasy, 1 maja – centralne uroczystości 1000-lecia państwa polskiego, 3 maja
– rocznica Konstytucji i wybuchu III powstania śląskiego, 8–9 maja dzień zwycięstwa,
8–15 maja Tydzień Ziem Odzyskanych.
W roku szkolnym 1966/1967 ośmiu uczniów z kl. VIII uczęszczało do Szkoły Podstawo
wej w Kadłubie Turawskiej. Pracę w październiku w ligockiej szkole rozpoczęła Mirosława
Czaplińska. W Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej zaczęły się problemy wychowawcze
z uczniami, dlatego też powołano Komisję Wychowawczą, w skład której weszli wszyscy na
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uczyciele uczący w tejże szkole i mieszkańcy: Gertruda Kurowska, Rudolf Bartyla, Jerzy Loch,
Helmut Lipp, Walter Grzesik, Hubert Wodniok, Wilhelm Grzesik.
W ciągu całego 1967 r. obchodzono uroczyście w ligockiej szkole 50. rocznicę wybuchu
Wielkiej Rewolucji Październikowej. Pracę w ciągu roku szkolnego zakończyła Barbara Po
chrzęst, a rozpoczęła B. Lubina.
W nowym roku szkolnym 1967/1968 szkoła w Ligocie Turawskiej stała się ośmioklasowa.
Zmienił się skład rady pedagogicznej, zatrudnieni zostali nowi nauczyciele. Pracę w Szkole
Podstawowej w Ligocie Turawskiej realizowało grono pedagogiczne, któremu przydzielono
przedmioty nauczania: Jerzy Wacławik – kierownik szkoły (chemia, matematyka, fizyka, wy
chowanie obywatelskie), Zofia Zielińska (kl. III, biologia, przyroda, wychowanie fizyczne),
Irena Traczuk (język polski, geografia), Danuta Świtalska (Matysek) (historia, wychowanie
fizyczne, plastyka), Elżbieta Jędrczak (język rosyjski), Józefa Marek (język polski, matematyka,
geografia, technika, plastyka). W szkole działały kółka i organizacje: chór szkolny, drużyna
harcerska i zuchowa, SFOSiK, samorząd szkolny, PCK, LOK, SKS, PS, kółko dziewiarskie,
kółko dramatyczne. Większość organizacji w szkole pracowało jednak bardzo słabo, gdyż na
uczyciele szkolili się na kursach i często byli nieobecni w szkole po południu.
1 września w ligockiej placówce rozpoczął się nowy rok szkolny 1968/1969. W programie
było powitanie kierownika szkoły, ślubowanie uczniów klasy pierwszej, deklamacja wierszy,
rozdanie tradycyjnych „tyt”, rozmowy wychowawców ze swoimi wychowankami. Skład grona
pedagogicznego: Jerzy Wacławik, Zofia Gruszka, Irena Traczuk, Danuta Świtalska, Elżbieta
Jędrczak, Józefa Nowak, Danuta Pięta (Cielerz).
Od 6–8 listopada przeprowadzona była w szkole wizytacja. Nakazano kierownictwu szko
ły w okresie zimowym zorganizować uczniom, przy pomocy komitetu rodzicielskiego, ciepłe
napoje. Kontrolujący inspektor pozytywnie ocenił zaangażowanie nauczycieli na rzecz prac
społecznych. Zalecił rozszerzyć formę pracy spółdzielni uczniowskiej.
Na początku roku szkolnego były prowadzone w szkole dyżury uczniowskie, których
później zaniechano. Aktywnie przy szkole działał komitet rodzicielski, który zorganizował
dwie zabawy taneczne. Z okazji Dnia Dziecka zakupił uczniom 3 piłki, 17 kompletów strojów
sportowych. Rada pedagogiczna zawnioskowała, by uczniowie nosili obowiązkowo fartuszek
szkolny wraz z tarczą.
11 października zorganizowano w szkole spotkanie z przedstawicielami Ludowego Woj
ska Polskiego – X Sudeckiej Dywizji Pancernej z Opola. Pod koniec miesiąca, 31 październi
ka, uczniowie wzięli udział w przedstawieniu „Ania z Zielonego Wzgórza” w domu kultury
w Ozimku. Organizacje młodzieżowe we współpracy z komitetem rodzicielskim zorganizo
wały w dn. 23 listopada uroczystą akademię z okazji Dnia Nauczyciela. W marcu męska część
uczniów wraz z kierownikiem szkoły zorganizowała uroczystą akademię z okazji Dnia Kobiet.
21 kwietnia uczniowie kl. VII i VIII wyjechali do kina w Opolu na film „Pan Wołodyjowski”.
W święto pracy 1 maja uczniowie kl. VI–VIII brali udział w manifestacji pierwszomajowej.
13 maja odbyło się w szkole zebranie wiejskie z posłem na sejm p. Wróblem i radnym Woje
wódzkiej Rady Narodowej p. Niwińskim, w którym wzięła udział młodzież szkolna.
Nie dla wszystkich uczniów zakończenie roku szkolnego było szczęśliwe, trzech wycho
wanków z kl. I nie otrzymało promocji do kl. II. Pracę w szkole w czerwcu zakończyła Józefa
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Marek. W roku szkolnym 1969/1970 zastąpiła ją Anna Wolny (Karczewska). Na terenie szko
ły działały organizacje: drużyna harcerska i zuchowa, LOK, spółdzielnia uczniowska, SKO,
PCK, Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR.
13 września został zorganizowany wyjazd do kina w Ozimku na film „Pan Wołodyjowski”.
Przez cały rok organizowane były liczne akademie i apele. Na szczególne wyróżnienie zasługi
wała uroczystość zorganizowana dla Koła Gospodyń Wiejskich w Ligocie Turawskiej w klu
bie rolnika. 15 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej brali udział
w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Turawie. Tydzień później drużyna
harcerska zorganizowała akademię z okazji 100-lecia urodzin Włodzimierza Lenina.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970

I

25
31
24
30
22

II

18
24
28
24
28

III
20
19
23
28
24

IV
19
18
18
23
28

Klasy
V
13
19
19
18
23

VI
15
12
17
19
19

VII
13
14
11
17
19

VIII
15
11
16

Suma
123
137
155
170
179

Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1970/1971 nie zmienił się. Został ustalo
ny przydział przedmiotów nauczania: Jerzy Wacławik – fizyka, chemia, matematyka, Zofia
Gruszka – kl. III, biologia, Irena Traczuk – język polski, geografia, Danuta Świtalska – kl. II,
historia, wychowanie obywatelskie, Elżbieta Jędrczak – kl. I, język rosyjski, Anna Wolna – ję
zyk polski, technika, plastyka, Danuta Cielerz – matematyka, przyroda, geografia.

Chór szkolny w 1972 r. wraz jego kierownikiem Danutą Świtalską-Matysek (kronika szkolna)
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W ciągu roku szkolnego zorganizowano apele i uroczystości szkolne: uroczyste rozpo
częcie roku szkolnego, apel – 53 rocznica WSRP, dzień nauczyciela, wieczornica „mikołajki”,
dzień kobiet, poranek – święto pracy, dzień dziecka. Zorganizowano wycieczki: kl. II do ogro
du zoologicznego w Opolu, kl. VII do fabryki w Dylakach, kl. VII i VIII zwiedzanie koszar
wojskowych w Opolu, kl. VII i VIII Jelenia Góra, Szklarska Poręba i Karpacz. Bardzo aktyw
nie w życiu szkoły uczestniczyła drużyna harcerska i zuchowa. Brali udział we wszystkich
imprezach szkolnych.
W roku szkolnym 1971/1972 zmienił się skład grona pedagogicznego: Danutę Cielerz za
stąpiła Krystyna Skiba (Panicz). Poprawiło się czytelnictwo wśród uczniów. Biblioteka szkolna
wypożyczyła 1474 książek, co stanowi ok. 8 książek na ucznia.
10 października szkolne koło LOK zorganizowało spotkanie z przedstawicielami LWP, po
łączone z uroczystą akademią z okazji Dnia Wojska Polskiego. Szkolne koło Przyjaciół ZSRR
zorganizowało akademię z okazji 54. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październi
kowej. 20 listopada drużyna harcerska zorganizowała Dzień Nauczyciela, dwa tygodnie póź
niej 6 grudnia zorganizowali „Mikołaja”. W zawodach tenisa stołowego przeprowadzo
nych w Dylakach trzej ligoccy uczniowie: Engelbert Mazur, Jerzy Sojka, Krystian Lipp, zajęli
drużynowo II miejsce. 6 lutego drużyna harcerska zorganizowała uroczystą akademię z okazji
30. rocznicy PPR i 27. rocznicy wyzwolenia Opolszczyzny. Uczniowie kl. III i IV w dn. 5 lute
go zaprezentowali przedstawienie pt. Kopciuszek dzieciom pracowników Gminnej Spółdziel
ni w Turawie. (zdj.) 8 marca członkowie spółdzielni uczniowskiej zorganizowali wieczornicę
dla pracowników Gminnej Spółdzielni w Turawie, która odbyła się w Klubie Rolnika w Ligo
cie Turawskiej. Następnego dnia zorganizowano wieczornicę dla Koła Gospodyń Wiejskich.
1 maja młodzież brała udział w manifestacji pierwszomajowej. Dwa dni później uczestni
czyli w międzyszkolnych zawodach sportowych w Dylakach. Pod koniec roku szkolnego
w dn. 18 i 19 czerwca 31 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Ligoty Turawskiej brało udział w wy
cieczce do Krakowa i Wieliczki.
W ciągu następnych lat skład grona pedagogicznego nie zmieniał się. Do 1974 r. pracowali
nauczyciele: Jerzy Wacławik – kierownik szkoły, Zofia Gruszka, Irena Traczuk, Danuta Maty
sek, Elżbieta Jędrczak, Krystyna Panicz oraz Anna Karczewska.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975

I
22
26
22
24
10

II
22
24
25
22
24

III
27
20
26
25
22

IV
22
28
19
26
25

Klasy
V
33
25
29
19
26

VI
18
29
26
29
18

VII
19
18
27
26
29

VIII
19
19
17
27
26

Suma
182
189
191
198
180

W roku szkolnym 1974/1975 Elżbietę Jędrczak zastąpiła Ewa Wacławik (Janta). Skład gro
na pedagogicznego: Jerzy Wacławik – dyrektor szkoły, Zofia Gruszka, Irena Traczuk, Danuta
Matysek, Krystyna Panicz, Anna Karczewska i Ewa Janta, utrzymywał się do 1979 r. W roku
szkolnym 1979/1980, ze względu na chorobę, pracy w Szkole Podstawowej w Ligocie Turaw
skiej nie rozpoczęła Anna Karczewska.
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Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1975/1976
1976/1977
1977/1978
1978/1979
1979/1980

I
17
17
15
17
15

II
10
16
15
15
17

III
23
10
16
15
16

IV
22
22
10
16
17

Klasy
V
27
21
23
10
13

VI
22
26
22
19
18

VII
15
21
24
20
15

VIII
28
15
21
24
19

Suma
164
148
146
136
130

Kolejne zmiany zatrudnienia zaszły w ligockiej szkole w roku szkolnym 1980/1981. Zo
stały zatrudnione panie: Lidia Kandzia, Grażyna Szumlicz. W grudniu z pracy odszedł wielo
letni dyrektor szkoły Jerzy Wacławik. Do końca roku szkolnego jego obowiązki pełniła Irena
Traczuk. Od nowego roku szkolnego 1981/1982 dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ligocie
Turawskiej została Danuta Matysek. W gronie nauczycielskim od 1.09.1981 r. nastąpiły kolej
ne zmiany. W ligockiej szkole pracowali: Danuta Matysek – dyrektor szkoły, Zofia Gruszka,
Irena Traczuk, Krystyna Panicz, Lidia Kandzia, Grażyna Szumlicz, Jadwiga Korzec, Brygida
Kansy. W ciągu roku szkolnego w szkole przeprowadzono wiele akcji. Uczniowie kl. V–VIII
brali udział w zalesieniu i zarobili 4946 zł, oraz w zbiórce złomu i makulatury – 5180 zł.
W roku szkolnym 1982/1983 po raz kolejny nastąpiła zmiana w gronie pedagogicznym
w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej. Od 1.09.1982 r. zaprzestały pracy nauczycielki:
Lidia Kandzia, Grażyna Szumlicz, a Jadwiga Korzec przebywała na urlopie wychowawczym.
Do pracy w ligockiej w szkole powróciła w roku szkolnym 1983/1984 Jadwiga Korzec. Od
1.09.1983 r. pracę rozpoczęli Anna Tomas i Andrzej Tomas. Przenieśli się ze Szkoły Podstawo
wej w Zakrzowie Turawskim. W następnym roku szkolnym przez rok w Szkole Podstawowej
w Ligocie Turawskiej pracowała Jadwiga Samborska.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985

I
9
9
10
13
14

II
14
10
9
10
13

III
17
13
12
9
10

IV
15
19
12
12
9

Pracę w roku szkolnym 1985/1986 w li
gockiej szkole rozpoczął Jerzy Farys z Kadłuba
Turawskiego. Skład grona pedagogicznego:
Danuta Matysek – dyrektor szkoły, Zofia
Gruszka, Krystyna Panicz, Anna Tomas, An
drzej Tomas, Brygida Kansy, Jadwiga Korzec,
Jerzy Farys oraz Irena Traczuk – emerytka.
Od 1.09.1986 r. pracę w ligockiej szkole
zakończył Andrzej Tomas, a została zatrud
niona Katarzyna Przybyszewska.
Zmiany zatrudnienia nastąpiły także
w roku szkolnym 1987/1988. Od września
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Klasy
V
17
14
20
11
12

VI
15
20
16
19
12

VII
14
13
20
14
19

VIII
13
13
9
18
12

Suma
114
111
108
106
101

pracę rozpoczął Piotr Panicz, w listopadzie
do odbycia służby wojskowej został powo
łany Jerzy Farys, od lutego 1988 r. został za
trudniony Mirosław Przybyszewski.
W szkole wprowadzono zwyczaj wręcza
nia uczniom kl. I książeczek SKO. W ciągu
całego roku szkolnego członkowie SKO zbie
rali złom i makulaturę, a uzyskane pieniądze
wpłacali na zbiorczą książeczkę komitetu ro
dzicielskiego. Uczniowie brali udział w kon
kursie oszczędzania, w którym zostali wyróż
nieni nagrodą w kwocie 35000 zł.
Na koniec roku szkolnego z pracy w Szko
le Podstawowej w Ligocie Turawskiej zrezy
gnowała Anna Tomas. Od 1.09.1988 r. zastą
piła ją Aldona Syga z Ligoty Turawskiej.
W roku szkolnym 1989/1990 skład gro
na pedagogicznego nie zmienił się, w Szkole
Podstawowej w Ligocie Turawskiej dalej pra
cowali: Danuta Matysek – dyrektor szkoły,
Krystyna Panicz, Brygida Kansy, Jadwiga
Wycieczka w Pieninach w 1988 r. (kronika szkolna)
Korzec, Katarzyna Przybyszewska, Mirosław
Przybyszewski, Piotr Panicz, Aldona Syga, Zofia Gruszka – jako emerytka. Przez wiele lat
opiekę nad Szkolną Kasą Oszczędnościową sprawowała Irena Traczuk, od września 1989 r.
przejęła Danuta Matysek. Wprowadzono zwyczaj nagradzania nagrodami książkowymi na
koniec roku szkolnego uczniów najlepiej oszczędzających w SKO. W konkursie oszczędzania
zorganizowanym przez BS uczniowie ze szkoły w Ligocie Turawskiej zajęli I miejsce w wojewódz
twie w grupie szkół do 300 uczniów i otrzymali kwotę 180 000 zł dla szkoły, 35 000 zł.
dla opiekuna SKO. Pod koniec roku szkolnego uczniowie wzięli udział w wycieczce w Karkonosze.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990

I
13
10
14
18
14

II
15
14
10
11
18

III
12
14
11
10
7

IV
9
11
13
12
9

Klasy
V
9
9
11
13
13

VI
12
9
9
10
11

VII
12
14
9
9
9

VIII
18
10
12
9
8

Suma
100
91
89
92
89

W roku szkolnym 1990/1991 skład grona pedagogicznego nie zmienił się. Jednak na ko
niec roku szkolnego Aldona Syga wyjechała do Niemiec.
Do szkół wprowadzono język niemiecki. Naukę tego przedmiotu w Szkole Podstawo
wej w Ligocie Turawskiej zaczął prowadzić Józef Passon. W roku szkolnym 1991/1992 Zofia
Gruszka poszła na zasłużoną emeryturę, jednak w ciągu następnych lat dalej pracowała w szkole
jako emerytka. Jesienią była prowadzona w szkole zbiórka żołędzi. Pieniądze z ich sprzedaży
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zasiliły konto kasy oszczęd
nościowej.
Szkoła w Ligocie Tu
rawskiej znowu osiągnęła
wielki sukces w konkursie
oszczędzania: SKO otrzy
mała nagrodę 1 200 000 zł
za zajęcie II miejsca w woje
wództwie w grupie szkół do
300 uczniów. Dla wszystkich
systematycznie oszczędzają
cych uczniów BS ufundował
nagrody rzeczowe. Wiosną
Zwycięska kl. VIII wraz z opiekunek SKO Danutą Matysek
uczniowie brali udział w ak
(kronika szkolna)
cji zalesiania.
Również kolejny rok szkolny 1992/1993 okazał się sukcesem ligockiej szkoły w konkursie
oszczędzania. W konkursie „Dziś oszczędzam SKO jutro w PKO” Szkoła Podstawowa w Ligocie
Turawskiej zajęła II miejsce w województwie opolskim, w grupie szkół do 500 uczniów,
otrzymując 5 000 000 zł jako nagrodę zespołową, i liczne nagrody dla najlepiej oszczędzają
cych, na kwotę 1 500 000 zł.
W czasie uroczystego rozpoczęcia roku
szkolnego 1993/1994 wszyscy uczniowie
oddziału przedszkolnego i kl. I otrzymali
książeczki SKO. W lutym młodzież szkolna
wraz z rodzicami przekazała ligockiej szkole
nowe wyposażenie: szatni (wieszaki i ławecz
ki), holu i korytarza (ławeczki, karnisze), na
kwotę 6 750 000 zł. Wszystkie te prace zostały
wykonane systemem gospodarczym. Ukoro
nowaniem całorocznego konkursu oszczę
Św. Mikołaj w szkole (kronika szkolna)
dzania było zajęcie I miejsca w wojewódz
twie opolskim w kategorii do 500 uczniów,
oraz reprezentowanie województwa w elimi
nacjach krajowych. 6.12.1993 r. św. Mikołaj
wręczył wszystkim dzieciom szkolnym pacz
ki świąteczne.
W roku szkolnym 1994/1995 prowadzo
no nadal akcję „Dziś oszczędzam w SKO ju
tro w PKO”. Zorganizowano zbiórkę złomu
i makulatury, a uzyskane pieniądze wpłaco
Kurs tańca grupa młodsza (kronika szkolna)
no na szkolne konto oszczędnościowe. Za
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zaoszczędzone w ciągu całego roku pieniądze uczniowie wybrali się na dwudniową wy
cieczkę w Beskid Żywiecki. Oprócz tego ze swoich oszczędności opłacili kurs tańca i aerobi
ku przeprowadzony w miesiącach zimowych. W czerwcu poinformowano, że w konkursie
oszczędzania Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej zajęła wysokie III miejsce.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
1990/1991
1991/1992
1992/1993

I
13
15
5

II
12
12
17

III
17
12
11

Klasy
IV
5
17
13

V
7
5
17

VI
12
7
6

VII
11
12
9

VIII
7
11
11

Suma
84
91
89

W roku szkolnym 1995/1996 pracę w Szkole
Podstawowej w Ligocie Turawskiej rozpoczęły
Małgorzata Kilian i Katarzyna Wojciechow
ska – pracowała do końca roku szkolnego. Za
uzyskane nagrody w całorocznym konkur
sie oszczędnościowym zakupiono dla szko
ły telewizor i odtwarzacz kaset video. Nowi
uczniowie rozpoczynający naukę otrzymali
książeczki oszczędnościowe. W październi
Kurs tańca grupa starsza (kronika szkolna)
ku ligocka młodzież szkolna pracowała na
rzecz miejscowego klubu sportowego, pomagali zadrzewiać teren rekreacyjno-sportowy. Za
wykonaną pracę otrzymali 248 zł. W listopadzie rozpoczęto w szkole kolejną edycję konkursu
„Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”.
W dn. 17–18 listopada harcerze zorganizowali I Hufcową Olimpiadę Wiedzy o Ruchu
Drogowym. Na koniec zainteresowani uczniowie zdobyli karty rowerowe i motorowerowe.
Już od pierwszych dni września młodzież szkolna zaangażowała się w zbiórkę makulatury
i złomu. Ponieważ akcja ta przebiegała sprawnie, wszyscy uczniowie otrzymali zaproszenie do
obejrzenia rewii na lodzie pt. Konik Garbusek, dojazd do Opola ufundowała rada rodziców.
Pierwszy semestr został zakończony balem karnawałowym, na którym zorganizowano sprze
daż kotylionów i kwestę, a uzyskane pieniądze przeznaczono na konto Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W szkole rozpoczęto akcję oszczędzania energii, aby w czasie przerw
śródlekcyjnych nigdzie nie świeciły się zbędne żarówki; racjonalnie gospodarowano opałem.
Wykonano nowe pomoce naukowe, nowy stojak rowerowy, pomalowano klomby kwiatowe
i płot. Włączono się także do akcji „Sprzątanie Świata” – w ramach której została wyburzo
na zbędna szopa i zewnętrzne sanitariaty. Odzyskano ok. 3000 szt. cegły i drewno na opał.
Uczniowie przez cały rok sprzątali przystanek PKS-u. Na podwórku szkolnym posadzono
drzewka ozdobne. Udało się także zarobić na sprzedaży podręczników szkolnych. W konkur
sie SKO szkoła w Ligocie Turawskiej zajęła II miejsce, a nagrodę w całości przeznaczono na
zakup sprzętu biwakowego.
Pracę w roku szkolnym 1996/1997 r. w Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej roz
poczęła Bożena Kowalczyk. W ciągu całego roku obowiązywało w pracy szkolnej hasło:
„Oszczędnością i pracą wszyscy się bogacą”. Dzięki udziałowi wszystkich uczniów i rodzi
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ców przeprowadzono akcję pomnażania dochodów szkoły, m.in.: zbiórkę złomu – 3800 kg
(532 zł), zbiórkę makulatury – 5180 kg (572 zł), rozprowadzanie herbaty w okresie zimowym
– 132 zł, zabawę karnawałową, kwestę uliczną, wpłaty rodziców na komitet rodzicielski, wpła
ty rodziców na rzecz rozbudowy szkoły – 1430 zł. Najbardziej znaczącą inwestycją był zakup
kompletu mebli do pracowni języka polskiego. 27.02.1997 r. w czasie zebrania wiejskiego po
wołano Społeczny Komitet Pomocy Szkole, którego celem miała być budowa pomieszczenia
o powierzchni ok. 100 m², mającego służyć jako sala gimnastyczna rekreacyjno-sportowa.
W ciągu roku szkolnego odbyły się wycieczki, we wrześniu nad Jezioro Turawskie, a jesienią
do Mosznej. Wiosną uczniowie zwiedzili Kotlinę Kłodzką i Wieliczkę, a w maju wybrano się
na trzydniowy wyjazd w Beskid Śląski i do Pszczyny. W konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro
w PKO” Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej zajęła II miejsce. Na koniec roku szkolnego
pracę w ligockiej szkole zakończyli Katarzyna i Mirosław Przybyszewscy, którzy od 1.09.1997 r.
zatrudnili się w szkole w Zębowicach.
W nowym roku szkolnym 1997/1998 pracę w szkole w Ligocie Turawskiej rozpoczęli
nauczyciele: Teresa Mo
stowska, Katarzyna Wide
ra-Oboza, Donata Mrugała.
Tradycyjnie od 1 września
przystąpiono do całorocz
nego konkursu SKO. W paź
dzierniku – miesiącu oszczę
dzania odbył się konkurs na
wyszukiwanie największej
ilości przysłów związanych
Harcerze nad Jeziorem Turawskim (kronika szkolna)
z oszczędzaniem. Zwycię
żyła uczennica Ilona Pytel, zgromadziła 200 przysłów. Po powołaniu Społecznego Komitetu
Pomocy Szkole rozpoczęto gromadzić potrzebne fundusze. Komitet przygotował potrzebną
dokumentację techniczną pod przyszłą salę gimnastyczną.
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Szkoła wzbogaciła się o kserokopiarkę, którą otrzymała od DFK z Gogolina. Także klub
sportowy „Orlik”, założony w 1997 r. przez Piotra Panicza, został doposażony w sprzęt spor
towy znacznej wartości.
Wielka tragedia spotkała grono nauczycielskie i uczniów szkoły Podstawowej w Ligocie
Turawskiej, 4.10.1997 r. zmarł Piotr Panicz, bardzo koleżeński nauczyciel. Cała społeczność
szkolna pożegnała zmarłego nauczyciela w czasie pogrzebu.
W okresie ferii zimowych odbył się w szkole trzydniowy biwak z udziałem gości z Zębo
wic, Nysy i Strzelec Opolskich.
Uczniowie kl. II i III w dn. 18–23 maja brali udział w „zielonej szkole” w Paczkowie, zaś
1–6 czerwca uczniowie kl. IV–VIII w „zielonej szkole” w Gdańsku.
W sierpniu 1997 r. Społeczny Komitet Pomocy Szkole w Ligocie Turawskiej otrzymał po
zwolenie budowlane na dobudowanie sali – świetlicy z łącznikiem oraz rozbiórkę budynku
gospodarczego. W pierwszym roku wydano na rozbudowę szkoły ok. 10 000 zł, mieszkańcy
przepracowali łącznie 625 godzin, a sprzęt 154 godziny.
Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej w konkursie oszczędnościowym zajęła I miejsce.
W roku szkolnym 1998/1999 prowadzono dalsze prace budowlane przy rozbudowie
szkoły. Uczniowie przez cały rok aktywnie uczestniczyli w konkursie SKO. W czasie festy
nu wiejskiego z okazji 60-lecia istnienia „Siedlungów”63, społeczność szkolna przygotowała
ciekawy program artystyczny, szczególnie piosenki, do których teksty napisała Danuta Ma
tysek. Uczniowski klub sportowy „Orlik” otrzymał sprzęt o wartości 5142 zł, m.in. 6 kpl.
do unihokeja, 4 stoły do tenisa. Dzięki współpracy z „Coroplastem” w Dylakach szkoła
otrzymała w darze 3 komputery z oprogramowaniem. W styczniu w czasie IV Przeglądu
Zespołów Jasełkowych w Ozimku młodzi aktorzy z ligockiej szkoły zdobyli wyróżnienie i na

Wycieczka do Wieliczki (kronika szkolna)
63

Osiedle przesiedleńców z terenu budowy Jeziora Turawskiego.
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grodę pieniężną, którą przekazano na budowę sali gimnastycznej. Rozbudowa szkoły prze
biegała bardzo sprawnie. Jednakże brakowało środków na dalszą realizację budowy, dlatego
Urząd Gminy w Turawie zapłacił za pokrycie dachowe budującej się sali. Po raz kolejny
w eliminacjach konkursu oszczędnościowego „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO” szkoła
w Ligocie Turawskiej zajęła I miejsce.
Po objęciu funkcji radnego, jesienią
1998 r. Danuta Matysek zrezygnowa
ła z posady dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ligocie Turawskiej. Przeszła na zasłużo
ną emeryturę. Obowiązki dyrektora Szkoły
Podstawowej w Ligocie Turawskiej objęła
Brygida Kansy. Mieszkańcy Ligoty Turaw
skiej bardzo wiele zawdzięczają Danucie
Matysek, gdyż była inicjatorem budowy sali
„Zielonej szkoła” w Gdańsku (kronika szkolna)
gimnastycznej. Organizowała jej budowę,
a w okresie restrukturyzacji placówek oświa
towych prowadziła walkę o utrzymanie szko
ły w Ligocie Turawskiej.
1 września w nowym roku szkolnym
1999/2000 uczniów powitała Brygida Kansy
– dyrektor szkoły. We wrześniu zorganizo
wano wycieczkę do Krakowa i Książa. Dzię
ki inicjatywie dyr. Brygidy Kansy w szkole
Budowa sala gimnastycznej (kronika szkolna)
powstała nowa pracownia komputerowa.
Przez cały rok trwały prace przy budowie
sali gimnastycznej. Także w roku szkolnym
1999/2000 zaadaptowano byłe mieszkania
nauczycielskie na klasy, pokój nauczycielski,
bibliotekę, świetlicę i szatnię. Pracę wykona
no w celu maksymalnego wykorzystania po
wierzchni obiektu dla użytku szkoły. W okresie
zimowym na terenie gminy Turawa trwała
Powitanie wiosny w 1999 r. (kronika szkolna)
reorganizacja placówek oświatowych. Rad
ni w czasie sesji w dn. 18.02.2000 r. zdecydowali o utworzeniu zbiorczej szkoły w Ligocie
Turawskiej.
1.09.2000 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo wybudowanej sali.
Naukę w szkole oprócz dzieci z Ligoty Turawskiej podjęły dzieci z kl. IV–VI z Kadłuba Turaw
skiego i Zakrzowa Turawskiego. Kierownikiem filii w Kadłubie Turawskim została Krystyna
Borkowska, zaś w Zakrzowie Turawskim Maria Sok. Od roku 2000/2001 zaczął funkcjonować
przy ligockiej szkole Oddział Przedszkolny z siedzibą w Zakrzowie Turawskim. Do Oddziału
zaczęły uczęszczać dzieci w wieku 4, 5, i 6 lat z Ligoty i Zakrzowa. W obiekcie tym w 2000 r.
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został przeprowadzony generalny remont, m.in. wymieniono okna. Budynek ten był syste
matycznie odnawiany i remontowany w celu zapewnienia dzieciom jak najlepszych warun
ków zabawy i nauki. Zakupiono nowe meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, wymieniono
podłogę w części jadalnej, zakupiono nowe
dywany i kserokopiarkę. Zamontowano sieć
komputerową, aby dzieci już w przedszkolu
mogły uczyć się z wykorzystaniem techniki
komputerowej.
Gronu pedagogicznemu udało się stop
niowo zniwelować antagonizmy po likwida
cji placówek oświatowych w Kadłube Turaw
skim i Zakrzowie Turawskim. Odzwiercie
dlenie integracji społeczeństwa ligocko-ka
dłubsko-zakrzowskiego znalazło odbicie w ra
porcie sporządzonym przez wizytator Marię
Biernacką z ramienia Kuratorium Oświaty
w Opolu, po z zewnętrznym mierzeniu jako
ści pracy ligockiej szkoły.
W 2005 r. Szkoła Podstawowa w Ligocie
Turawskiej wzięła udział w programie euro
Uczniowie ligockiej szkoły – dzieci z Kadłuba
pejskim Kapitał Ludzki, w którym placówki
Turawskiego, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa
otrzymywały pracownie internetowe. Od Turawskiego w czasie wycieczki na Górę Św. Anny
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2005 r. wszystkie komputery działają w sieci, z dostępem do internetu. Po otrzymaniu nowych
komputerów, stare podarowano m.in. Policji w Turawie, do Klubu LZS w Ligocie Turawskiej
oraz kilku uczniom z biednych rodzin. Ligocka szkoła w 2008 r. pozyskała pracownię multi
medialną i kupiono kolejne dwa komputery.
Od 2002 r. w szkołach podstawowych przeprowadzany jest sprawdzian kompetencji po
klasie szóstej. Przez wszystkie kolejne lata uczniowie z Szkoły Podstawowej w Ligocie Turaw
skiej osiągali wysokie wyniki, co świadczy o dobrej pracy grona pedagogicznego.
W miarę finansowych możliwości szkoła wzbogacała się o nowe pomoce naukowe
i środki dydaktyczne. W ciągu 12 lat dyrektorowania przez Brygidę Kansy ligocką placów
ką przeprowadzono wiele remontów. Na budynku szkoły położono nowy dach, w całym
obiekcie wymieniono instalację elektryczną, oświetlenie, grzejniki centralnego ogrzewania,
stolarkę okienną i drzwi wejściowe, wykonano audyt energetyczny. Cały obiekt – wszystkie
pomieszczenia klasowe i korytarze zostały pomalowane, wymieniono podłogę w klasie
matematycznej i klasie I oraz na klatce schodowej w budynku głównym wraz z wejściem.
Sukcesywnie – zgodnie z możliwościami budżetowymi szkoły i Rady Rodziców, wymie
niane były meble w klasach. Rada Rodziców – mimo skromnych środków, partycypowała
w doposażeniu szkoły w sprzęt i meble, dzięki czemu szkoła piękniała i rozwijała się. W obu
obiektach na bieżąco dokonywano napraw i remontów. Obok nowoczesnego sprzętu i pomo
cy dydaktycznych, zakupiono także wyposażenie gospodarcze typu: wyposażenie kuchni, piły
do drewna, odkurzacze, kosiarki do trawy, drabiny i inny drobny sprzęt gospodarczy. Szkoła
nabyła sprzęt sportowy do sali gimnastycznej, ogrodu i placu zabaw przy przedszkolu. Z tyłu
budynku szkoły – od strony plebanii zostały wyburzone budynki gospodarcze, a uzyskany
teren przekształcono na szkolne boisko do mini gier sportowych i zabaw.
Nauczyciele pracujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej w latach
1998–2010 i nauczane przez nich przedmioty:
Język polski
Brygida Kansy
Bożena Kowalczyk-Pytel
Matematyka
Teresa Mostowska
Małgorzata Matysek
Eryka Czaja
Grażyna Wolnicka
Język niemiecki
Małgorzata Kilian
Krystyna Kuboń-Panicz
Katarzyna Kaźmierczuk
Anna Pikos
Historia
Danuta Matysek
Bożena Kowalczyk-Pytel
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Dorota Lukasek
Grzegorz Cichecki
Przyroda / biologia
Katarzyna Widera-Oboza
Krystyna Panicz
Danuta Matysek
Małgorzata Kilian
Dorota Lukasek
Agnieszka Pasińska
Beata Tomaszek
Fizyka
Katarzyna Widera-Oboza
Teresa Mostowska
Małgorzata Matysek
Geografia
Danuta Matysek
Dorota Lukasek
Język angielski
Tomasz Śniegur
Anna Pikos
Agnieszka Pasińska
Muzyka / sztuka
Brygida Kansy
Danuta Matysek
Jadwiga Korzec
Krystyna Borkowska
Donata Mrugała
Małgorzata Musielak
Plastyka / sztuka
Brygida Kansy
Donata Mrugała
Danuta Matysek
Maria Sok
Gabriela Pukowiec
Małgorzata Musielak
Technika
Bożena Kowalczyk-Pytel
Danuta Matysek
Małgorzata Matysek
Józef Zając
Grzegorz Dobosz
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Informatyka
Bożena Kowalczyk-Pytel
Małgorzata Matysek
Józef Zając
Wychowanie fizyczne
Katarzyna Widera-Oboza
Bożena Kowalczyk-Pytel
Krystyna Borkowska
Grzegorz Wicher
Jadwiga Korzec
Grzegorz Dobosz
Maria Warzecha
Małgorzata Jonczyk
Kazimiera Szuba
Wychowanie do życia w rodzinie
Dorota Lukasek
Bożena Kowalczyk-Pytel
Jadwiga Korzec
Religia
Ks. Georg Obst
Ks. Jan Obłończyk
Ks. Piotr Wojtala
Ks. Rafał Kiełek
Ks. Jarosław Ostrowski
Siostra Brygida Andrecka
Michał Panicz
Nauczanie początkowe / zintegrowane
Krystyna Panicz
Jadwiga Korzec
Donata Mrugała
Maria Sok
Małgorzata Musielak
Gabriela Pukowiec
Eryka Czaja
Krystyna Kuboń-Panicz
Krystyna Borkowska
Oddział przedszkolny
Donata Mrugała
Beata Barszcz
Ewa Pietras
Małgorzata Musielak
Eryka Czaja
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Jadwiga Korzec
Pedagodzy szkolni
Marek Curlok
Mariola Podbrożny64.
Na koniec roku szkolnego 2009/2010 na zasłużoną emeryturę odeszła Brygida Kansy.
Obowiązki dyrektora od 1.09.2010 objęła Bożena Kowalczyk-Pytel.
Skład grona nauczycielskiego w roku szkolnym 2010/2011: Bożena Kowalczyk-Pytel – dy
rektor szkoły, j. polski, Małgorzata Matysek – matematyka, wychowanie komunikacyjne, Mał
gorzata Musielak – muzyka, plastyka, Małgorzata Kilian – j. niemiecki, Urszula Ejsmund
– j. polski, Grzegorz Cichecki – historia, Mariola Podbrożny – pedagog, Beata Tomaszek –
przyroda, ksiądz Jarosław Ostrowski – religia, Michał Panicz – religia, Józef Zając – infor
matyka, Anna Pikos – j. angielski, j. niemiecki, Gabriela Pukowiec – nauczanie początkowe,
Eryka Czaja – nauczanie początkowe, Jadwiga Korzec – nauczanie początkowe, wychowanie
do życia w rodzinie, Małgorzata Basaj – wychowanie fizyczne, Zygfryd Mazur – technika,
Beata Barszcz – oddział przedszkolny.
Dyrektor szkoły Bożena Kowalczyk-Pytel rozpoczęła kolejne inwestycje i zmiany na tere
nie szkoły.
8.04.2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej, po raz pierwszy zo
stał zorganizowany gminny konkurs recytatorski pt. Auch die Kleinsten können was leisten
przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Pomysło
dawczynie w/w przedsięwzięcia Anna Pikos i Małgorzata Kilian zorganizowały tę imprezę
wspólnie z Gminnym Zarządem TSKN w Turawie. Celem konkursu była przede wszystkim
popularyzacja poezji niemieckojęzycznej oraz propagowanie piękna żywego słowa. W kon
kursie uczestniczyło 12 uczniów ze szkół w Ligocie Turawskiej, Węgrach, Kadłubie Turaw
skim i Osowcu oraz 24 dzielnych reprezentantów ośmiu przedszkoli z terenu gminy Turawa.
W roku szkolnym 2011/2012 zmienił się skład grona pedagogicznego. Pracę zakończył
Grzegorz Cichecki, jego obowiązki objęła Urszula Ejsmund. Przebywającą na urlopie macie
rzyńskim Małgorzatę Basaj zastąpiła Kazimiera Szuba. Ks. Jarosława Ostrowskiego zastą
pił ks. Tomasz Maintok. Pracę w ligockiej szkole zakończył Zygfryd Mazur.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej od wielu lat odnoszą suk
cesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, a także w sporcie.

7.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Turawskiej65
Straż pożarna w Ligocie Turawskiej została założona w 1930 r. Niektórzy najstarsi miesz
kańcy twierdzą, że jej początki sięgają okresu I wojny światowej. Skromny sprzęt strażacki,
m.in. motopompa na dwukołowym wózku, mieścił się w „Walowni” (przedwojenny duży
budynek „Postamtu” przy ul. Głównej). We wsi były wyznaczone dyżury zaprzęgowe – za
przęg konny wraz z woźnicą. W razie pożaru wyznaczony gospodarz zabierał strażaków, któ
rzy siedzieli na wozie, z tyłu którego ciągnięty był wózek z motopompą. W 1930 r. do Straży
Pożarnej w Ligocie Turawskiej zapisali się Wawrzyniec Lepsy, Wawrzyniec Wodniok,
64
65

Na podstawie materiału opracowanego przez Brygidę Kansy.
Materiały udostępnił zarząd OSP Ligota Turawska.
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Powojenni strażacy (zdjęcie udostępnił Alfred Michalczyk)

Robert Bartyla, Wiktor Staś. Osiem lat później ligockim strażakiem został Wiktor
Mika. W 1943 r. kolejnymi logickimi strażakami zostali: Henryk Mika, Józef Mendel66. Ko
mendantem straży pożarnej w Ligocie Turawskim do zakończenia II wojny światowej był
Wawrzyniec Lepsy, z zawodu robotnik. Ligocki skromny sprzęt strażacki w wyniku nawały
wojennej ocalał. Pierwszym powojennym komendantem straży pożarnej w Ligocie Turaw
skiej w 1945 r. został Jan (Johann) Grzesik, zarządzał strażą przez okres dwóch lat. Jeszcze
w 1945 r. do ligockiej straży zapisali się Franciszek Joniec, Ludwik Joniec, Paweł Kokot, An
toni Leś, Jerzy Loch, Rudolf Grzesik, Franciszek Grzesik I, Emil Grzesik. W 1948 r. poczet
ligockich strażaków powiększył się o Józefa Wodnioka, zaś rok później Józefa Kurowskiego,
Wilibalda Grzesika, Wilibalda Kasprzyka, Franciszka Grzesika II. Przez następne dwadzieścia
lat, w latach 1947–1967, komendantem – naczelnikiem OSP w Ligocie Turawskiej był Wiktor Mika.
W 1954 r. do straży w Ligocie Turawskiej wstąpili Jan Grzesik I, Ewald Bartyla, zaś w 1960 r.
Bernard Barczyk, Antoni Pytel, Rudolf Bartyla, Artur Lazik, Joachim Kokot, Józef Ga
bryś. W latach 60. XX w. zabudowania „Walowni” zostały rozebrane, a skromne wyposażenie
strażackie przeniesiono do zabudowań gospodarczych u p. Warzic. Wtedy na wyposażeniu
jednostki znajdował się dwukołowy wózek, na którym przewożono motopompę. W 1970 r.
Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej był Ewald Bartyla, naczelnikiem
Bernard Barczyk, zaś sekretarzem Antoni Pytel. Według relacji ligockich strażaków, naczel
nikiem miejscowej OSP był również Jan Grzesik, pełnił tę funkcję w II poł. lat 60. XX w. lub
najprawdopodobniej w latach 1971–1975. W latach 70. XX w. do 1990 r. strażą ligocką kiero
wał Józef Wodniok. Ligocka straż pożarna nie posiadała remizy, skromny sprzęt strażacki da
lej przechowywano u p. Warzic. Zaczęto wówczas poważnie rozważać pozyskanie samochodu
bojowego dla ligockiej straży. W Ligocie Turawskiej brakowało również sali miejscowych ze
brań. Dlatego 17.11.1985 r. na zebraniu wiejskim podjęto decyzję budowy remizy strażackiej.
Powołano wtedy Społeczny Komitet Budowy Remizy Strażackiej w składzie: Antoni Pytel
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Wniosek do Zarządu Okręgu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z 1.03.1970 r. w sprawie odznacze
nia ligockich strażaków. Daty wstąpienia zostały potwierdzone legitymacjami.
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Strażacy z Ligoty Turawskiej zdjęcie z ok. 1955 r.: Walter Grzesik, Robert Bartyla, Franciszek Grzesik,
Rudolf Grzesik, Jerzy Loch, Józef Mendel, Wiktor Staś, Paweł Kokot, Willi Grzesik, Jan Grzesik, Antoni Leś,
Franciszek Joniec, Henryk Panicz, Ewald Bartyla (zdjęcie udostępnił Alfred Michalczyk)

– przewodniczący, Jan Moch – zastępca przewodniczącego, Antoni Miś – kierownik budowy,
Wilfried Kulik – sekretarz, Ewald Bartyla – skarbnik, Ludwik Joniec – magazynier. Ponadto
członkami komitetu zostali wybrani: Franciszek Wójcik, Józef Wodniok i Henryk Kuliberda.
Według pierwszej koncepcji zamierzono wybudować małą remizę strażacką o wym. 7 m x
5 m, miał się w niej znajdować boks na jeden samochód strażacki, a na piętrze sala spotkań.
Koszt budowy remizy w Ligocie Turawskiej oszacowano na kwotę 4,2 mln zł razem z pra
cami społecznymi. Budowa obiektu miała być sfinansowana z budżetu Gminy Turawa oraz
zadeklarowanego przez mieszkańców czynu społecznego o wartości 1,365 mln zł. Ustalo
no termin rozpoczęcia prac na marzec 1986 r. Po tym zebraniu zostały przeprowadzone
rozmowy z mieszkańcami, którzy zadeklarowali pomoc przy budowie strażnicy. 14 rodzin
zadeklarowało pomoc przy transporcie na łączną kwotę 82000 zł. Do prac fachowych zobli
gowały się 22 rodziny, które obiecały wykonać pracę społeczną w wymiarze 1165 godz. na
kwotę 33000 zł. Do pozostałych prac przy budowie zadeklarowało się 56 rodzin i obiecały
przepracować łącznie 3585 godz., co stanowi kwotę 537750 zł, 8 rodzin obiecało wpłacić pie
niądze na łączną kwotę 12250 zł. Mieszkańcy Ligoty Turawskiej zobligowali się w formie prac
społecznych i wpłaconych sum wypracować kwotę 1365000 zł. Najprawdopodobniej został
opracowany projekt budowlany obiektu, gdyż jeszcze w 1985 r. rozpoczęto prace przy kopaniu
ławic i zakładaniu przepustów. Niestety, projekt budowy tejże remizy nie zachował się. Wyko
nano w 1985 r. prace społeczne o wartości 69000 zł., na które składały się:
- transport 48 godz. o wartości 28800 zł
- kopanie ławic 86 godz. – wartość wykonanej pracy 12600 zł
- zalewanie ławic 86 godz. – wartość wykonanej pracy 17600 zł
- zakładanie przepustów 20 godz. – wartość wykonanej pracy 4000 zł
- wywóz czarnej ziemi 30 godz. – wartość wykonanej pracy 6000 zł
W czasie posiedzenia Społecznego Komitetu Budowy Remizy Strażackiej w Ligocie Tu
rawskiej w dn. 1.12.1985 r. dokonano obliczenia potrzebnych materiałów budowlanych.
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Zgłoszono do Urzędu Gminy w Turawie za
potrzebowanie na m.in. 10000 szt. cegły,
4400 szt. bloczków sześciocegłowych.
Do dalszych prac budowlanych przy bu
dowie ligockiej remizy miano przystąpić
w marcu 1986 r. Teren pod budowę remizy
nieodpłatnie przekazał zarząd RSP Ligota
Turawska. W międzyczasie postanowiono
wybudować większy obiekt z dużą remizą
Nowy projekt budowy remizy
i salą taneczną wraz zapleczem kuchennym.
Pp. B. B. Spendel opracowali założenia projektu strażnicy o wym. 15 m x 15,4 m, a projekt
wykonał Zbigniew Dubik. Koszt budowy remizy miał wynieść 7772252 zł. Społeczny Komi
tet Budowy Remizy Strażackiej wystąpił 19.08.1986 r. z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
budowlanego. Takową zgodę, wydaną przez Urząd Gminy w Turawie, uzyskano na piśmie
dziesięć dni później. Plan realizacyjny zagospodarowania działki pod budowę remizy stra
żackiej w Ligocie Turawskiej został zatwierdzony 29.12.1986 r. Prace przy budowie obiektu
przebiegały bardzo wolno, wykonano jedynie fundamenty, gdyż brakowało społeczników,
którzy mogliby pokierować budową. W 1987 r. przyjechał do Ligoty Turawskiej na zebranie
płk pożarnictwa Antoni Pilch67. Spotkano się w małym gronie: Jan Moch, Winfried Kulik,
na terenie obecnej filii biblioteki gminnej. Do rozmów zaproszono również społeczników
Jerzego Frencka i Henryka Panicza. Namówiono ich wtedy, żeby wstąpili do ligockiej straży
pożarnej, pokierowali jednostką i przejęli kierownictwo budowy remizy. Do tego historycz
nego spotkania doszło prawdopodobnie późnią jesienią, gdyż Henryk Panicz wstąpił do OSP
Ligota Turawska 26.11.1987 r. W tym okresie powołano nowy zarząd ligockiej straży pożarnej
w składzie:
Jerzy Frencek – naczelnik
Alfred Giza – zastępca naczelnika
Henryk Panicz – prezes
Antoni Pytel – sekretarz
Helmut Staś – skarbnik.
W szeregi strażaków wstąpili wtedy
Franciszek Czaplik, Benedykt Frencek,
Robert Liebe, Klaudiusz Panicz, Rudolf
Grzesik. 1.12.1987 r. Zarząd Gminny Związ
ku Ochotniczych Straży Pożarnych w Tura
Dyplom dla sekcji młodzieżowej z 1988 r.
wie uhonorował strażaków Ochotniczej Stra
ży Pożarnej w Ligocie Turawskiej i za wzorową działalność na rzecz ochrony przeciwpożaro
wej wręczył dyplom uznania. W roku następnym do ligockiej straży pożarnej zapisali się: Adam
Karczewski, Józef Staś, Hubert Świtała, Gerard Skiba, Bonifacy Staś, Franciszek Grzesik, Wilfried
Kulik, Franciszek Grzesik, Joachim Leś, Adolf Wiesiołek, Krzysztof Gryszczyk, Krzysztof
67

komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Opolu w latach 1982–1991 (w 1991 zmieniła się organizacja straży w Polsce,
powołano PSP).
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Dawid, Krystian Lipp, Piotr Jańczyk. W 1988 r. prace przy budowie remizy wznowiono. Mu
siano wykonać resztę fundamentów, zaś fundamenty wykonane w pierwszym etapie budowy
musiały być wzmocnione, wykonano pod nimi ławy. Płk Antoni Pilch wypożyczył do tej pra
cy specjalny młot, dzięki któremu odkrywano z boku grunt i pod fundamentami podlano be
ton. Bloczki cementowe do murowania przyziemia zostały wykonane w miejscowej Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej. Wkrótce zostały wymurowane ściany. Prace przy budowie remizy
nabrały tempa od 1990 r. Ówczesny zarząd wiele czasu poświęcał budowie, szczególnie
Henryk Panicz i Jerzy Frencek odwiedzali mieszkańców i zachęcali ich do pracy. Bardzo
wiele czasu przebywali na budowie, praktycznie byli obecni całymi dniami. Zachęcał miesz
kańców do aktywnego uczestniczenia w pracach społecznych również ówczesny proboszcz
ligockiej parafii ks. Jerzy Obst. Stan surowy budynku remizy został zamknięty w 1990 r. W czasie
zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dn. 8.12.1991 r. wybrano nowy skład zarządu:
Jerzy Frencek – naczelnik
Alfred Giza – zastępca naczelnika
Henryk Panicz – prezes
Piotr Panicz – sekretarz
Helmut Staś – skarbnik
Eugeniusz Czapla – gospodarz
Komisja rewizyjna:
Alojzy Leś – przewodniczący
Antoni Miś – zastępca przewodniczącego
Józef Michalczyk – sekretarz.
Delegatem na zjazd gminny wybrany został Henryk Panicz.
W czasie zebrania omówiono zakres prac wykonanych przy bu Figura św. Floriana
dującej się remizie. W 1991 r. zostały wytynkowane wnętrza garaży, wyrzeźbiona w 1991 r.
wymurowano odwietrzniki, ubikacje, ścianki działowe. Dokonano przez Błażeja Katzy
wstawienia drzwi do pomieszczeń sanitarnych. Wykonano prace związane z zakończeniem
budowy zbiornika szamba, elewacji zewnętrznej strażnicy. Zbudowano wtedy również nową
studnię głębinową i doprowadzono wodę do budynku. Wyczyszczono starą studnię głębino
wą dostarczającą wodę do zbiornika ppoż. Wykonano w całym obiekcie centralne ogrzewanie.
Zakończono prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznej. Wewnątrz obiektu uzupełniono
brakujące tynki. Przygotowano stojak pod montaż syreny alarmowej. Ligocka jednostka nie
zaniedbywała swoich statutowych obowiąz
ków, gdyż w 1991 r. brała udział w gaszeniu
czterech pożarów. W Bierdzanach paliła się
stodoła, w Zakrzowie Turawskim budynek
mieszkalny i dwa razy gaszono palący się las.
Dokonano dwóch przeglądów profilaktycz
nych na terenie wsi w okresie wiosennym
i przedzimowym. Ponadto w celu uspraw
nienia działalności jednostki powołano łącz
ników pomiędzy sąsiednimi jednostkami.
Sala w ligockiej remizie
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Strażacy z Ligoty Turawskiej uczestniczyli 7.07.1991 r. w Gminnych Zawodach Sportowo
– Pożarniczych w Kotorzu Małym, w czasie których drużyna młodzieżowa chłopców zajęła
III miejsce, zaś seniorzy IV miejsce. Jednostka liczyła wtedy 41 członków, w tym 14 wspiera
jących i 3 honorowych.
Prace przy budującej się remizie strażackiej w Ligocie Turawskiej wykonywali wszyscy
mieszkańcy, nie tylko miejscowi strażacy. Szczególnie mobilizowano się przy składowaniu
przywiezionych materiałów budowlanych, gdy potrzebna była pomoc kilkudziesięciu miesz
kańców. Na wezwanie Jerzego Frencka lub Henryka Panicza szybko mobilizowali się i byli
pomagać na placu budowy. Budowę remizy w Ligocie Turawskiej zaczęto w okresie peero
lowskiego kryzysu, jednakże budowniczowie nie mieli żadnego problemu z dostępem do ma
teriałów budowlanych, wszystkie załatwiał płk Antoni Pilch. Prawie codziennie przybywał
do Ligoty Turawskiej, żeby sprawdzić postępy prac i zapytać, jakie materiały budowlane były
potrzebne. Budowniczowie remizy w Ligocie Turawskiej podkreślają, że budowa ta mogła być
realizowana tylko dzięki komendantowi Antoniemu Pilchowi.
Wielkie zasługi w budowę ligockiej remizy miał ówczesny wójt Walter Świerc. Sprowadził
więźniów, którzy wykonali większość wewnętrznych tynków.
Okna i drzwi do budynku remizy wykonał Diter Świętek, zaś zakład stolarski Marka
i Pawła Plotników z Zakrzowa wykonało wyposażenie obiektu, np. stoły, krzesła, boazerię.
Obiekt budynku remizy wykonano bardzo duży, gdyż znajdują w nim dwa boksy garażowe,
duża świetlica wraz z zapleczem kuchennym oraz do niedawna jeszcze urząd pocztowy. Do
użytku remiza OSP w Ligocie Turawskiej została oddana w sobotę 26.09.1992 r. W czasie
jej otwarcia mszę św. odprawił ks. dr Andrzej Hanich – Diecezjalny Duszpasterz Straży Po
żarnych. Oprócz władz strażackich z Opola, obecny był także ówczesny wojewoda opolski
Ryszard Zembaczyński oraz poseł RP Andrzej Borowski.
W 1992 r. strażacy z Ligoty Turawskiej również wykonali
wiele prac. Na bieżąco wykonywali prace związane ze sprząta
niem strażnicy i obejścia. Dbali o teren wokół strażnicy i posadzili
krzewy ozdobne. Kolejne prace wokół remizy były wykonywane
również po uroczystym otwarciu obiektu. W 1992 r. wykonano
instalację odgromową strażnicy i drenaż obiektu. Zamoco
wano na dachu remizy syrenę alarmową, a na placu maszt
flagowy. Wykonano oświetlenie przed wjazdem do strażnicy.
Mieszkańcy, widząc zaangażowanie strażaków, z własnych skła
Nowy sztandar
dek zakupili sztandar, który nadano jednostce OSP Ligota Tu
rawska. Wykonano również gablotę na jego powieszenie. Dokonano adaptacji na zaplecze
kuchenne pomieszczenia, przeznaczonego na bank (BS w Opolu zrezygnował z otwarcia filii
w Ligocie Turawskiej), do którego zakupiono patelnię elektryczną. W 1992 r. ligocka jednost
ka otrzymała pierwszy samochód, nie był to pojazd typowo bojowy, tylko terenowe Aro.
W tym samym roku jednostka brała udział w dwóch pożarach – lasu i palącego się ścierniska,
w obu akcjach udział wzięli: Jerzy Frencek, Henryk Panicz, Stefan Panicz, Robert Liebe, Józef
Kostka, Benedykt Frencek, Józef Warzecha, Adrian Warzecha, Andrzej Czapla, Krystian Lipp,
Alfred Giza, Krzysztof Dawid, Robert Leś, Piotr Panicz, Marek Joszko, Piotr Wójcik, Damian
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Janczyk, Norbert Michalczyk, Józef Czech, Krzysztof Koj. W 1992 r. ligocka jednostka brała
udział w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Kotorzu Małym.
10.01.1993 r. odbyło się w sali OSP Ligota Turawska walne zebranie sprawozdawczo-wy
borcze. Wzięło w nim udział 51 strażaków, na ogólną liczbę 63. Na przewodniczącego ze
brania wybrano Jerzego Frencka. Obecni strażacy udzielili absolutorium zarządowi za okres
sprawozdawczy. W czasie zebrania w wyborach jawnych jednogłośnie wybrano Alfreda
Michalczyka zastępcą naczelnika, zaś na gospodarza strażnicy wybrano Józefa Michalczyka.
Wybrano wtedy komisję rewizyjną w składzie:
Józef Staś – przewodniczący
Alojzy Leś – członek
Arnold Liebe – członek.
W czasie zebrania został uchwalony statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Turawskiej.
W 1993 r. jednostka wzbogaciła się o radiostację. Dokonano również remontu dwóch
motopomp, do których przeszkolono trzech operatorów. Jednostka wciąż czyniła starania o pozy
skanie samochodu bojowego. Na bieżąco uzupełniano stan majątkowy zaplecza kuchenne
go i sali świetlicowej. Strażacy z Ligoty Turawskiej brali udział w trzech akcjach gaśniczych.
Uczestniczyli również w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Bierdzanach w dn.
11.07.1993 r., w których grupa młodzieżowa męska zajęła I miejsce, natomiast seniorzy zajęli
III miejsce.

Ligoccy strażacy

29.05.1994 r. odbyło się zebranie strażaków OSP Ligota Turawska z komendantem gmin
nym, w czasie którego naczelnik Jerzy Frencek poinformował, że jeżeli jednostka nie otrzyma
samochodu bojowego, dojdzie najprawdopodobniej do jej rozwiązania. Podkreślił również,
że OSP w Ligocie Turawskiej istniała od 1930 r. i dlatego powinna być wyposażona w od
powiedni sprzęt. Groźby pomogły, znaleziono odpowiednie subwencje i w II kwartale 1994 r. za
kupiono ligockiej jednostce samochód bojowy Jelcz 325 GCBA z Rejonowej Komendy PSP
w Opolu. Pojazd ten posiadał zbiornik mieszczący 6500 l wody. Również w tym samym
roku nastąpiła zmiana w zarządzie OSP w Ligocie Turawskiej, skarbnikiem został Ronald
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Kurowski. W tym okresie zostały pomalowane wewnątrz ga
raże, a samochód Aro został przystosowany do uczestnictwa
w pożarach. Na terenie Ligoty Turawskiej wyremontowano
i uruchomiono punkt czerpania wody dla ludności wsi. Na
bieżąco uzupełniano stan zaplecza kuchni i sali świetlico
wej. W 1994 r. jednost ka brała udział w gaszeniu sześciu
pożarów lasów. W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożar
niczych, przeprowadzonych 26 czerwca w Kotorzu Małym,
seniorzy zajęli I miejsce i startowali w zawodach rejonowych
w Krapkowicach.
Samochód bojowy
OSP Ligota Turawska
W 1995 r. zarząd zajmował się m.in. organizację remontu
dachu remizy, utrzymywaniem samochodów w gotowości bojowej, likwidacją dwukołowe
go wózka strażackiego, omówieniem obchodów Dnia Strażaka, malowaniem pomieszczeń we
wnątrz budynku remizy. W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, przeprowa
dzonych 25 czerwca w Kotorzu Małym, seniorzy zajęli II miejsce, zaś grupa młodzieżowa
męska zajęła IV miejsce.
W następnych zawodach przeprowadzonych 16.06.1996 r. w Kotorzu Małym seniorzy
i grupa młodzieżowa męska zajęli II miejsce.
Zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 1996 odbyło się 29 grudnia. Zarząd otrzy
mał absolutorium. W czasie tego zebrania omówiono najważniejsze sprawy dotyczące działal
ności jednostki. Określono również zasady wynajmu sali na wesela i inne uroczystości.
W styczniu 1997 r. ligoccy strażacy zorganizowali zabawę karnawałową, w czasie której
bawiono się znakomicie. W tym samym roku Mieczysław Czapliński został sekretarzem OSP
Ligota Turawska. Rok 1997 r. był bardzo pracowity dla strażaków z Ligoty Turawskiej, gdyż
uczestniczyli w wielu akcjach, nie tylko gaśniczych:
4 marca brali udział w gaszeniu pożaru lasu w Bierdzanach. W akcji wzięli udział:
Franciszek Czaplik, Robert Liebe, Benedykt Frencek, Roman Janczyk, Józef Czech, Klaudiusz
Panicz, Jerzy Frencek.
27 kwietnia pożar w Jełowej.
18 maja były dwa wyjazdy, najpierw strażacy zabezpieczali wypadek samochodowy,
oczyszczali drogę, następnie brali udział w gaszeniu pożaru lasu w Rzędowie.
8 czerwca pożar lasu w Bierdzanach.
6 lipca wypompowywanie wody w Zakrzowie Turawskim.
11 lipca pożar szkoły w Ozimku.
4 września pompowanie wody do wodociągów w Zakrzo
wie Turawskim.
Często byli wzywani do wypompowania wody w czasie
lipcowej powodzi w 1997 r. Przez dwa dni, 17–18 lipca, brali
udział w wypompowaniu wody z Huty Jedlice. 20–21 lipca
w Czarnowąsach wypompowali wodę. 22 lipca wypompo
Podziękowanie za udział w akcji
wywali wodę w Popielowie.
ratowniczej w Hucie Jedlice
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23, 26, 29 lipca wypompowanie wody
z piwnic szkolnych w Zakrzowie Turaw
skim (mieszkania).
W czasie Gminnych Zawodów Sporto
wo-Pożarniczych w Kotorzu Małym w dn.
22.06.1997 r. seniorzy zajęli II miejsce.
W czasie posiedzenia zarządu w dn.
7.12.1997 r. podjęto uchwałę o zmianie od
płatności za wynajem sali OSP. W rym sa
mym roku jednostka wzbogaciła się o 10 cza
Zakupiony Żuk
pek polowych, które zakupiono.
W 1998 r. straż pożarna w Ligocie Turawskiej liczyła 21 strażaków czynnych, 23 wspiera
jących i 2 honorowych. Samochód Aro po powodzi w 1997 r. zaczął korodować, dlatego też
został sprzedany. Na jego miejsce zakupiono pojazd marki Żuk.
W 1998 r. strażacy z Ligoty Turawskiej brali udział w dziewięciu akcjach:
26 stycznia 1998 r. gaszenie kiosku w Turawie
9 lutego pożar lasu w Turawie
27 kwietnia pożar lasu w Kotorzu Małym
19 maja pożar lasu Kosice – Turawa
29 maja pożar lasu Bierdzany – Jełowa
27–28 lipca 23.20 – 4.00 pożar budynku mieszkalnego w Ligocie Turawskiej.
19 sierpnia pożar lasu Ligota Turawska – Zakrzów Turawski
20 sierpnia pożar lasu Ligota Turawska – Zakrzów Turawski
23 października – pożar lasu Antoniowie.
W 1999 r. strażacy z jednostki Ligota Turawska dalej wypełniali swoje obowiązki statuto
we. Brali udział w ciągu roku w dziesięciu akcjach ratowniczych:
6 marca pożar w lesie w Zakrzowie Turawskim
7 marca pożar pałacu w Wędryni
30 marca pożar lasu w Rzędowie
1 maja pożar lasu w Rzędowie
27 lipca pożar słomy w Kosicach
16 sierpnia pożar stodoły w Zakrzowie
Turawskim i gaszenie pogorzeliska
18 sierpnia pożar stodoły w Bierdzanach
3 października pożar słomianej kukły
przed dożynkami
7 listopada pożar lasu Turawa – Marszałki
Pojazdy ligockiej straży
24 listopada pożar obory.
9.01.2000 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Ligocie Turawskiej. Stan jednostki
wynosił wówczas 26 strażaków czynnych, 23 wspierających, 2 honorowych, 9 członków MDP. Za
rząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.
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Powołano wtedy komisję rewizyjną w składzie:
Józef Staś – przewodniczący
Alojzy Leś – członek
Klaudiusz Panicz – członek.
W 2000 r. zakupiono na wyposażenie jednostki: węże
W–25 5 szt., W–75, węże ssawne, tłoczne, radiotelefon, łado
warkę.
Puchary zdobyte
Strażacy z jednostki z Ligoty Turawskiej brali udział w na
w czasie zawodów
stępujących akcjach ratowniczych:
przez ligocką straż
30 stycznia usunięcie zwalonego drzewa w Zakrzowie Tu
rawskim
27 lutego zalanie obiektu w Kadłubie Turawskim
18 kwietnia pożar lasu w Bierdzanach
23 kwietnia pożar domu w Kotorzu Małym
29 kwietnia pożar lasu w Jełowej
22 czerwca pożar budynku w Turawie
22 czerwca pożar lasu w Niwkach
9 sierpnia pożar budynku mieszkalnego w Zakrzowie Turawskim
9 listopada pożar domu wczasowego w Turawie.
Zebranie sprawozdawcze podsumowujące rok 2000 odbyło się w dn. 13.01.2001 r. Stan
jednostki liczył wówczas 22 strażaków czynnych, 20 wspierających, 1 honorowy, 11 członków
MDP chłopców. Zakupiono na wyposażenie ligockiej straży 9 mundurów Domex, 9 par bu
tów gumowych, 10 szt. hełmów strażackich, radiostację nasobną.
Wyposażenie jednostki w 2001 r.: mundurów wyjściowych – 15 szt., mundurów MDP – 9 szt.,
dresów – 8 szt., czapek – 15 szt., węży W–52 – 31 szt., węży W–75 – 34 szt., węży ssawnych – 4 szt.,
hełmów bojowych – 10 szt., butów skuterów – 10 par, motopomp – 5 szt., radiotelefonów – 4 szt.,
piła spalinowa – 1 szt.
W czasie kolejnego walnego zebrania sprawozdawczego za 2001 r., które odbyło się
13.01.2002 r., podsumowano działalność jednostki.
W 2002 r. w budynku remizy zamontowano instalację alarmową, gdyż obawiano się o majątek
strażacki. Na stan jednostki przyjęto agregat prądotwórczy Honda, dwa węże tłoczne W–52.
W tym samym roku strażacy wykonali nowe pokrycie dachowe remizy, zakitowali okna, sys
tematycznie wykonywali prace porządkowe. Brali również udział w akcjach pożarniczych:
1 stycznia gaszenie pożaru budynku mieszkalnego w Ligocie Turawskiej
23 lipca gaszenie zboża w Bierdzanach
29 lipca pożar lasu w Grodźcu
13 września gaszenie pożaru słomy w Bierdzanach.
5.01.2003 r. odbyło się walne zebranie, w czasie którego omówiono działalność ligockiej
jednostki, szczególnie pomoc przy organizacji dożynek wiejskich.
W 2003 r. jednostka uczestniczyła 9 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 7 razy w gasze
niu pożarów, 2 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń, 2 razy alarmy były fałszywe. Najważ
niejsze akcje, w których uczestniczyli ligoccy strażacy:
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26 marca pożar gospodarstwa w Ligocie Turawskiej
20 kwietnia pożar wysypiska śmieci w Zakrzowie Turawskim
26 kwietnia pożar lasu w Krzyżowej Dolinie
2 maja pożar lasu w Bierdzanach, pożar wysypiska śmieci w Kadłubie Turawskim
12 sierpnia pożar słomy w Ligocie Turawskiej.
W akcjach ratowniczych najwięcej razy uczestniczyli:
Jerzy Frencek – 9
Sebastian Lipp – 9
Adam Karczewski – 6
Dawid Lipp – 6
Alfred Michalczyk – 4
Andrzej Rataj – 4.
Po kilku latach eksploatacji zbiornik samochodu bojowego Jelcz 325 GCBA okazał się
dziurawy, dlatego też został wykonany nowy. Wykonano go w Chobiu w Zakładzie Ślusarsko
-Kotlarskim Wernera Jośki. Powiększono go z 6500 l do 7500 l. Strażacy z Ligoty pomagali
przy montażu zbiornika na pojeździe. Przy okazji wykonywanych prac montażowych beczki
Jelcz został również pomalowany. Koszt remontu wyniósł 7000 zł.
18.01.2004 r. w czasie walnego zebrania zarządowi udzielono absolutorium.
W 2004 r. jednostka uczestniczyła 7 razy w akcjach ra
towniczo-gaśniczych, w tym 5 razy w gaszeniu pożarów, 2
razy w likwidacji miejscowych zagrożeń, 2 razy fałszywe
alarmy. W akcjach ratowniczych najwięcej razy uczestni
czyli: Andrzej Rataj i Krzysztof Koj – 6 , Jerzy i Benedykt
Frencek – 5. W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarni
czych w Kotorzu Małym w dn. 17 września MDP chłopcy
Puchary zdobyte w czasie
zajęli I miejsce, zaś seniorzy III miejsce.
zawodów przez ligocką straż
W 2004 r. z własnych środków ligocka jednostka zakupiła
drabinę 10 m, prądownicę uniwersalną, 11 kpl mundurów wyjściowych, 8 szt. kominiarek.
9.01.2005 r. odbyło się w OSP w Ligocie Turawskiej zebranie sprawozdawcze. Liczba stra
żaków wynosiła 56, w tym 26 członków zwyczajnych, 3 honorowych, 19 wspierających, 8 MDP.
28.06.2005 r. pożegnano na cmentarzu
w Ligocie Turawskiej naczelnika Jerzego
Frencka, który był jednym z budowniczych
ligockiej remizy strażackiej. Trumnę zmarłe
go powieziono na specjalnie sprowadzonym
z Opola samochodzie strażackim. W uro
czystościach pogrzebowych zmarłego uczest
niczyło liczne grono strażaków. 7.07.2005 r.
odbyło się zebranie wyborcze OSP Ligota Tu
rawska, które otworzył prezes Henryk Panicz,
po czym minutą ciszy uczczono pamięć nagle
Alfred Giza i Henryk Panicz
zmarłego naczelnika Jerzego Frencka. W cza
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sie zebrania wybrano jednogłośnie Alfreda Gizę na stanowisku naczelnika OSP na okres do
kolejnych wyborów sprawozdawczo-wyborczych, które miały nastąpić w I kwartale 2006 r.
W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, przeprowadzonych 9.07.2005 r. w Ko
torzu Małym, drużyna żeńska i MDP chłopców zajęły II miejsce, zaś seniorzy IV miejsce.
W 2005 r. Adam Karczewski został opiekunem grupy żeńskiej. Jednostka uczestniczyła w 2
akcjach ratowniczych, w tym raz w gaszeniu pożaru – 31 lipca palił się budynek gospodarczy
w Zakrzowie Turawskim.
W 2005 r. jednostka pozyskała: węże – 5 szt., 8 kpl. mundurów galowych damskich, 1 kpl.
munduru galowego męskiego, 3 kurtki zimowe męskie. W ramach prac społecznych wyko
nano 4 m balustradę metalową przy ścianie strażnicy.
W czasie walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dn. 15.01.2006 r. wybrano
nowy zarząd OSP Ligota Turawska:
Henryk Panicz – prezes
Alfred Giza – wiceprezes – naczelnik
Robert Liebe – wiceprezes
Benedykt Frencek – zastępca naczelnika
Ronald Kurowski – skarbnik
Hubert Świtała – sekretarz
Andrzej Rataj – gospodarz
Alfred Michalczyk – członek zarządu
Komisja rewizyjna
Damian Janczyk – przewodniczący
Adam Karczewski – wiceprzewodniczący
Dożynki wiejskie
Józef Staś – sekretarz.
Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego zostali: Alfred Giza, Henryk Panicz, Ronald
Kurowski.
Liczba strażaków – 60, w tym: 25 czynnych, 3 honorowych, 17 wspierających, 15 MDP.
W 2006 r. wykafelkowano podłogę w garażach remizy i wycyklinowano podłogę sali ta
necznej. W ramach prac społecznych wymalowano garaże i salę taneczną. W tym samym
roku za aktywną pracę na rzecz OSP Ligota Turawska zostali wyróżnieni: Alfred Giza,
Andrzej Rataj, Józef Staś, Andrzej Czapla, Benedykt Frencek.
W 2006 r. jednostka uczestniczyła w 13
akcjach ratowniczych, w tym 4 razy w ga
szeniu pożarów, 9 razy w likwidacji miejsco
wych zagrożeń:
2 lutego odśnieżanie dachu przedszkola
w Zakrzowie Turawskim
13 lutego odśnieżanie dachu sali gimna
stycznej w Szkole Podstawowej w Ligocie Tu
rawskiej
7 lipca pożar lasu Turawa – Marszałki,
Figurka św. Floriana niesiona
w dniu strażackiego święta
następnego dnia jego dogaszanie
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22 lipca pożar lasu Turawa – Marszałki
25 lipca poszukiwanie zaginionej
15 sierpnia zabezpieczanie wypadku samochodowego w Ligocie Turawskiej
21 sierpnia wyjazd do usunięcia drzewa przy ul. Dobrodzieńskiej w Ligocie Turawskiej
5 października wyjazd do wypadku samochodowego w Ligocie Turawskiej
29 października wyjazd do usunięcia skutków nawałnicy Ligota Turawska – Bierdzany
7 listopada wyjazd do kolizji drogowej
21 listopada wyjazd do zabezpieczenia miejsca, gdzie odnaleziono nieżywego rowerzystę
7 grudnia wyjazd do pożaru w Węgrach.
W akcjach ratowniczych najwięcej razy uczestniczyli Alfred Giza i Dawid Lipp – 9, Andrzej
Rataj – 8, Adam Karczewski, Michał Gordzielik – 6, Alfred Michalczyk, Sebastian Leś – 4.
W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w 10.06.2006 r. w Kotorzu Ma
łym, drużyna żeńska zajęła I miejsce, MDP dziewczęta III miejsce, zaś seniorzy IV miejsce.
Od 2006 r. strażacy trzymają wartę przy Bożym Grobie. Halabardy dla nich wykonał Alfred
Giza.
14.01.2007 r. w sali OSP w Ligocie Turawskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.
Zarząd straży otrzymał absolutorium.
W 2007 r. przeniesiono syrenę z prywatnej posesji na teren szkolny. Adoptowano maszt
syreny na bocianie gniazdo. Pomalowano elewację całej strażnicy. W ramach prac społecz
nych strażacy uporządkowali teren po wycince gałęzi drzew przy ul. Dobrodzieńskiej. Za pra
cę społeczną na rzecz jednostki i środowiska wyróżniono strażaków: Alfreda Gizę, Andrzeja
Rataja, Dawida Lippa, Sebastiana Lippa, Alfreda Michalczyka. W 2007 r. jednostka uczestni
czyła 7 razy w akcjach ratowniczych, w tym 3 razy w gaszeniu pożarów, 4 razy w likwidacji
miejscowych zagrożeń. Najważniejsze akcje ligockiej jednostki:
18 stycznia wyjazd do usunięcia skutków nawałnicy na trasie Ligota Turawska – Bierdzany
21 stycznia pożar domu w Zakrzowie Turawskim
1 maja pożar lasu w Rzędowie
9 czerwca pożar samochodu w Bierdzanach
22 września poszukiwanie zaginionego człowieka w lesie w Trzęsinie.
We wszystkich akcjach uczestniczył naczelnik Alfred Giza, pięciokrotnie w akcjach uczest
niczyli: Dawid Lipp, Andrzej Rataj. W 2007 r. jednostka pozyskała dwa aparaty tlenowe.
W Gminnych Zawodach Sportowo-Po
żarniczych, przeprowadzonych 23.06.2007 r. w
Kotorzu Małym, drużyna harcerska dziewcząt
zajęła I miejsce, seniorzy II miejsce, zaś drużyna
harcerska chłopców IV miejsce.
W roku następnym zebranie sprawoz
dawcze odbyło się 13 stycznia.
W 2008 r. liczba strażaków w Ligocie Tu
rawskiej wynosiła 61. Za pracę społeczną wy
różnieni zostali: Alfred Giza, Andrzej Rataj,
Strażacy z Ligoty Turawskiej w czasie obchodów
Dawid i Sebastian Lipp, Alfred Michalczyk,
swojego święta
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Benedykt Frencek. W tym samym roku zakupiono do ligockiej straży kompresor. Wymie
niono drzwi wejściowe do obiektów socjalnych remizy i poczty. Strażacy współdziałali przy
wycince drzew wokół boiska sportowego. W lutym 2008 r. zorganizowano w Szkole Pod
stawowej w Ligocie Turawskiej Turniej Wiedzy Pożarniczej. W omawianym okresie jednost
ka uczestniczyła w 3 akcjach ratunkowych, w tym 1 pożarze. Dwukrotnie strażacy usuwali
konary drzew:
25 maja na trasie Ligota Turawska – Bierdzany
25 lipca na trasie Ligota Turawska – Kadłub Turawski.
11.01.2009 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze w OSP w Ligocie Turawskiej.
Jednostka w 2009 r. pozyskała myjkę ciśnieniową, torbę medyczną, pompę szlamową. Dokona
no także wymiany wszystkich okien w strażnicy na parterze. W Szkole Podstawowej w Ligocie
Turawskiej strażacy przeprowadzili po raz kolejny Turniej Wiedzy Pożarniczej.
23 sierpnia zabezpieczali wyścig kolarski wokół Jezior Turawskich. W ciągu całego 2009
roku jednostka uczestniczyła 9 razy w akcjach pożarniczych, w tym 5 razy w gaszeniu poża
rów i 4 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. Najczęściej w akcjach pożarniczych uczestni
czył Andrzej Rataj – 7 razy, zaś Sebastian Lipp i Alfred Giza po 6 razy.
17.01.2010 r. odbyło się w ligockiej strażnicy walne zebranie sprawozdawcze. Zarząd uzy
skał absolutorium. W czasie zebrania podjęto temat obchodów 80-lecia istnienia OSP w Ligocie
Turawskiej. Długo oczekiwana uroczystość miała miejsce 2.05.2010 r. Obchody uświetnili
Waldemar Kampa – wójt Gminy Turawa, Artur Gallus i Andrzej Szczęsny – Zarząd Oddz.
Gminnego Straży Pożarnej, oraz przedstawiciel Oddz. Powiatowego Straży Pożarnej R. Tadej.
W uroczystości brały udział poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy
Turawa. Program święta obejmował m.in. przemarsz z orkiestrą od remizy do kościoła na
mszę św. dziękczynną, dekorację wyróżnionych strażaków, wspólny obiad, część artystyczną

80-lecie istnienia OSP w Ligocie Turawskiej
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przygotowaną przez uczniów miejscowej szkoły oraz spotkanie ze społecznością wsi przy ko
łaczu i kawie zakończone wieczorną zabawą.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego odznaczyło Złotym Medalem Za
Zasługi Dla Pożarnictwa Alfreda Gizę, srebrnym medalem Benedykta Frencka, zaś brązowym
medalem Franciszka Czaplika, Ronalda Kurowskiego, Andrzeja Rataja, Alfreda Michalczyka,
Damiana Janczyka. Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Straży Pożarnych odznakę
„Wzorowy Strażak” otrzymali: Sebastian Lipp, Dawid Lipp, Adrian Koj, Tomasz Cygon, Kamil
Farys, Paweł Kudrysz, Kamil Kostka, Paweł Michalczyk, Sebastian Soppa, Michał Gordzielik.
Uchwałą Prezydium Zarządu Gminnego odznakę „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”
otrzymali: Domonika Wieczorek, Jessica Rataj, Kerstina Kostka, Paulina Serwusiok, Daniela
Bentkowska, Zuzanna Tomsa, Weronika Grzesik, Denis Wodarz, Oliver Staś, Robert Tomsa,
Marek Wodniok, Mateusz Kareciński, Markus Soppa, Roksana Balon, Katrina Panicz, Mate
usz Grzesik, Andżelika Bocionek, Tobiasz Kostka, Katarzyna Serwusiok, Małgorzata Wiora,
Karolina Wiora, Amanda Rataj68.

Ceremonia wręczenia odznaczeń

W 2010 r. jednostka uczestniczyła 8 razy w akcjach ratowniczych w likwidacji zagrożeń.
We wszystkich wyjazdach uczestniczył Alfred Giza, zaś Andrzej Rataj i Adrian Koj 5 razy.
W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych seniorzy zajęli I miejsce. W tym sa
mym roku wymieniono okna na I piętrze strażnicy. Pomalowana została również elewacja
budynku straży. Jednostka pozyskała 4 kpl. mundurów koszarowych, wykaszarkę spalino
wą i dwa radiotelefony. W Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej został przeprowadzony
Turniej Wiedzy Pożarniczej, zaś na placu przy kościele wykonano lodowisko dla dzieci. Naj
ważniejsze akcje, w których uczestniczyli strażacy z Ligoty Turawskiej:
11 stycznia odśnieżanie dachu sali gimnastycznej w Ligocie Turawskiej
26 marca pożar w Kadłubie Turawskim
18 maja pompowanie wody w Zakrzowie Turawskim
19 maja udział w akcji powodziowej w Starej Schodni
68
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20 maja udział w akcji powodziowej w Osowcu
21 maja pompowanie wody w Kotorzu Małym
22 maja pompowanie wody po burzy w Ligocie Turawskiej
24 maja pompowanie wody w Opolu
6 czerwca zabezpieczanie wyścigu kolarskiego
18 września pompowanie wody w Zakrzowie Turawskim.
16.01.2011 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W głosowaniu jawnym
dokonano wyboru nowego zarządu:
Damian Janczyk – prezes
Alfred Giza – wiceprezes – naczelnik
Alfred Michalczyk – wiceprezes
Benedykt Frencek – zastępca naczelnika
Paweł Michalczyk – skarbnik
Hubert Świtała – sekretarz
Andrzej Rataj – gospodarz
Robert Liebe – członek zarządu
Komisja rewizyjna:
Józef Staś – przewodniczący
Sebastian Soppa – sekretarz
Dawid Lipp – członek.
Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego wybrano: Alfreda Michalczyka, Benedykta
Frencka. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego zostali: Alfred Giza, Damian Janczyk.
W 2011 r. jednostka uczestniczyła w 5 akcjach ratowniczych, w tym 3 razy w gaszeniu
pożarów, 2 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń; jeden wyjazd do fałszywego alarmu.
29 marca pożar trawy w Rzędowie
27 kwietnia usuwanie skutków wichury – przewrócony słup telefoniczny
27 maja miejscowe zagrożenie drzewem
15 czerwca pożar lasu w Ligocie Turawskiej
28 czerwca pożar lasu w Mnichusie
30 września fałszywy
alarm.
We wszystkich akcjach
brał udział Sebastian Soppa,
zaś Andrzej Rataj pięcio
krotnie. W 2011 r. jednostka
pozyskała dwie radiostacje
nasobne, 12 szt. węży. Zaku
piono 80 m² kostki brukowej
oraz 20 m krawężników.
W ramach prac społecznych
przygotowano teren pod
ułożenie kostki brukowej.
Dzień strażaka w 2011 r.
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W Szkole Podstawowej w Ligocie Turawskiej strażacy przeprowadzili Turniej Wiedzy Pożarni
czej, w którym wzięło udział 24 uczniów. Po strażnicy oprowadzono dzieci z oddziału przed
szkolnego z Zakrzowa Turawskiego.
29.01.2012 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze. W czasie Święta Floriana wy
różniono strażaków: Sebastiana Soppę, Andrzeja Rataja, Sebastiana Lippa. Jednostka w roku
2012 pragnie zakupić lekki samochód pożarniczy. W marcu plac obok remizy został wybru
kowany, po jego zadaszeniu powstanie drewutnia na drewno opałowe.
Strażacy z Ligoty Turaw
skiej w dniu swojego święta
co roku wraz z orkiestrą idą
do kościoła. Na czele pochodu
niesiona jest figurka św. Floria
na, którą bezpłatnie wyrzeźbił
w 1991 r. Błażej Katzy. Po
mszy św. trwają dalsze ob
Przemarsz ligockich strażaków
chody w remizie.
Obecnie OSP w Ligocie Turawskiej posiada aż siedmiu kierowców: Franciszek Czaplik,
Józef Joniec, Alfred Michalczyk, Sebastian Lipp, Dawid Lipp, Alfred Giza, Paweł Michalczyk.
Jednostka posiada również kombinezon chroniący przed użądleniami szerszeni.
Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Turawskiej jest jedyną na terenie gminy Turawa, któ
ra od wielu lat nieprzerwanie przeprowadza turniej pożarniczy dla szkół podstawowych.
Przez kilka lat strażacy wydawali kalendarze, które były rozprowadzane wśród mieszkań
ców. Od wielu lat OSP w Ligocie Turawskiej współpracuje z gminą partnerską z Saalfelder
Höhe z Niemiec. Co roku delegacja ligockich druhów bierze udział w pielgrzymce strażaków
na Górę Św. Anny. Stało się już tradycją, że ligoccy strażacy niosą koronę żniwniokową w czasie
dożynek.

7.4 Ludowy Zespół Sportowy w Ligocie Turawskiej
Tradycje Ludowego Zespołu Sportowego w Ligocie Turawskiej
sięgają okresu przedwojennego, jeszcze przed II wojną światową ist
niał w Ligocie klub sportowy. Po wojnie Jan Kulik – przedwojenny
szczypiornista, i Alfred Rymarczyk zorganizowali Ludowy Zespół
Sportowy, który rozpoczął działalność 13.07.1948 r. Ówcześni piłka
rze występowali w rozgrywkach klasy „C” i „D”. Graczami w Klubie
byli wyłącznie mieszkańcy Ligoty Turawskiej. Szatnia klubowa znaj
dowała się w magazynie nawozów sztucznych przy ul. Kadłubskiej,
a później u. pp. Skiby przy ul. Dworskiej. Pani Skiba dbała o czystość strojów piłkarskich.
Skład drużyny LZS w Ligocie Turawskiej w latach w 1948–1957:
- bramkarz: Gerard Bartyla.
- zawodnicy: Beno Leś, Franciszek Grzesik, Rudolf Bartyla, Emanuel Bartyla, Józef
Bartyla, Franciszek Grzesik, Ernest Matysek, Engelbert Farys, Franciszek Farys, Ludwik
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Farys, Willi Farys, Helmut Syga, Egon Syga, Bonifacy Kurowski, Karol Kowalik, Emil
Kasprzyk, Emil Skiba, Emil Grzesik, Karol Kuliberda, Erwin Wodniok, Jan Panicz69.
Jan Kulik był bardzo dobrym organi
zatorem działalności sportowej. Organizo
wał festyny, teatrzyki, a zysk przeznaczał na
działalność statutową Klubu, np. latem ok.
1952 r. został zorganizowany przez LZS Li
gota Turawska festyn, w czasie którego roze
grano mecz z „Odrą” Opole. Drużyna ligocka
Drużyna z okresu powojennego
przegrała zaledwie 1 : 4. Jan Kulik zarządzał
(zdjęcie wykonał Wendelin Staś)
klubem do lat 70. XX w.
Pod koniec lat 50. XX w. klub zaprzestał działalności, gdyż zabrakło mieszkańców chęt
nych do społecznego działania. Reaktywowali go w 1961 r. siedemnastoletni Helmut Staś
razem z Reinholdem Bartylą, Alfonsem Michalczykiem, Gerardem Przybyłą oraz Józefem
Skibą. Utworzyli nowy zarząd Ludowego Zespołu Sportowego i zgłosili drużynę seniorów
do rozgrywek w klasie „C”.
Przejściowo funkcję preze
sa pełnił Stanisław Traczuk.
Najlepszymi sportowcami
tego okresu byli: Helmut
Syga, Franciszek Grzesik,
Karol i Eryk Kuliberda, Józef
i Gerard Bartyla, Engelbert
Farys.
W latach 70. XX w. za
rząd podjął się trudu zbudo
wania dużego obiektu klubo
Widoczny obiekt klubowy (zdjęcie udostępnił Bernard Klimas)
wego, w którym mieściłaby
się szatnia dla zawodników,
wc, prysznice, biuro zarzą
du, świetlica, sala rozgrywek
i pokój sędziowski. Projekt
budynku szatni sporządził
były mieszkaniec Ligoty
Turawskiej Eryk Jantos. Bu
dowę obiektu realizowano
przez pięć lat, a finansowały
ją Urząd Gminy w Turawie,
Zrzeszenie Ludowych Ze
Drużyna z lat 80. XX w. (zdjęcie udostępnił Bernard Klimas)
społów Sportowych oraz Fe
69

Willi Farys wywiad.
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deracja Sportu. Za uzyskane środki zakupiono materiały budowlane, jednak wykonawcami
budowy byli mieszkańcy Ligoty Turawskiej. Inwestycję zakończono w 1976 r. Na ówczesne
warunki obiekt był bardzo nowoczesny, zainstalowano nawet centralne ogrzewanie. Wszyst
kie prace zostały wykonane bezpłatnie przez mieszkańców70.
W latach 80. XX w. trzon drużyny tworzyli: B. Klimas, G. Hauf, J. Hanowski, H. Kensy,
R. Grzesik, E. Wodniok, E. Staś, J. Skiba, N. Grzesik, H. Skiba, P. Walerowicz, K. Wollny, G. Niespo
rek, K. Lipp. Drużynie tej udało się wywalczyć awans do klasy „A”.
Przez wiele lat z klubem
związani byli działacze:
Stanisław Traczuk, Helmut
Staś, Helmut Syga, Piotr Ma
tysek, Czesław Karczewski,
Bernard Klimas, oraz zawod
nicy: N. Grzesik, H. Kensy,
R. Grzesik, K. Wollny, B.P.
Maurer, J. Bartyla, W. Panicz,
E. Mazur, E. Wodniok, J. Lazik,
Świtała71.
Skład zarządu w 1992 r.:
Drużyna wraz z zarządem (zdjęcie udostępnił Bernard Klimas)
Helmut Staś – prezes, Piotr
Matysek – skarbnik, Józef Staś – sekretarz, Bernard Klimas – kierujący drużyną seniorów
i juniorów, członkowie zarządu – Robert Liebe, Arnold Liebe, Piotr Panicz, Józef Warzecha –
gospodarz budynku.
W dniach 11–12 lipca 1998 r. w czasie wielkiej imprezy sportowo-rozrywkowej spotkali
się mieszkańcy, aby uczcić 50-lecie istnienia Ludowego Zespołu Sportowego w Ligocie Tu

Drużyna seniorów na początku XXI w. zdjęcie udostępnił Bernard Klimas)
70
71

D. Matysek, Jak sobie radzą w Ligocie Turawskiej, [w:] „Fala” 3/1992, s. 5.
M. Pazowski, Ł. Oleksowicz, Historia klubu, [w:] „Fala” 1/2008, s. 22.
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rawskiej. Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS odznaczył zasłużonych działaczy Klubu,
m.in.: Helmuta Stasia, Piotra Matyska, Stanisława Traczuka oraz Bernarda Klimasa.
W 2001 r. prezesem Ludowego Zespołu Sportowego Ligota Turawska został wybrany Ber
nard Klimas. Wraz z nowo wybranym zarządem: Robert Liebe i Klaudiusz Panicz – wice
prezesi, Piotr Matysek – skarbnik, Paweł Bacajewski – sekretarz, A. Czapla, A. Karczewski,
M. Kuś, A. Staś, K. Wieszołek, zaczęto stawiać na młodych zawodników. Na efekty nie trzeba
było długo czekać, drużyna z Ligoty Turawskiej zaczęła dominować w klasie „A”.
W 2004 r., przy wsparciu finansowym
Urzędu Gminy w Turawie, członkowie Klu
bu społecznie przeprowadzili kapitalny re
mont i modernizację budynku sportowego.
Przeprowadzony został remont pokrycia
dachu i elewacji. Przeprowadzono moder
nizację m.in. łazienki oraz wszystkich po
mieszczeń w klubie. Wyremontowana zo
stała świetlica na piętrze, pokój sędziowski.
Prace przy ogrodzeniu („Fala” 1/2008)
W grudniu 2007 r., dzięki pomocy sponsora
klubu Waltera Bacajewskiego, zamontowane zostało automatyczne nawadnianie płyty bo
iska, wykonano także zadaszenie dla drużyny gospodarzy i gości. Teren został wybrukowany
przez firmę Andrzeja Stasia. W następnym roku przebiegał remont generalny klubokawiarni
na pierwszym piętrze budynku klubowego. Rozpoczął się montaż ogrodzenia całego obiektu
sportowego. Zostały wycięte drzewa, a w ich miejsce zamontowana została siatka ogrodze
niowa, a za bramkami siatka piłko-chwytowa. Klubowi pomagało wtedy wiele osób, Ernest
Grzesik z Kadłuba Turawskiego społecznie wykonał pogłębienie studni, a zakład energetycz
ny Pawła Kansego z Kadłuba Turawskiego zainstalował oświetlenie boiska.
W dniach 11–13.07.2008 r. został zorganizujemy wielki festyn sportowy z okazji 60-lecia
istnienia klubu sportowego w Ligocie Turawskiej. Nagrodzeni zostali pucharami najważniejsi
działacze klubowi. W programie znalazły się m.in. rozgrywki piłkarskie trampkarzy, juniorów
i oldbojów z Ozimkiem. Konkursy dla dzieci przeprowadziła Sabina Fenger. W czasie festy
nowych wieczorów odbywały się zabawy taneczne na świeżym powietrzu. Dopisała pogoda,
dlatego też przybyło wielu mieszkańców. W obchodach uczestniczyły delegacje zaprzyjaźnio
nych klubów: Zawady, Turawy, Osowca, Bierdzan, Węgier, Kotorza Małego, przedstawiciele
OZPN, rady sołeckiej. W czasie trzydniowego festynu odbyły się pokazy strażackie, karate
ków i występy zespołów regionalnych. Najważniejszym punktem był mecz pomiędzy LZS
Ligotą Turawską a OKS Odrą Opole (1 : 3). Drużyna z Ligoty Turawskiej grała w składzie:
Jedynak, Czopkiewicz, Kwietniewski, Blach, Szykulski, Bacajewski, Sapa, Słowik, Kuś, Śliwiń
ski, Gnoiński.
W 2007 r. Mariusz Kuś został grającym trenerem. Po wspaniałych zwycięstwach w sezo
nie 2008/2009 drużyna rozpoczęła rozgrywki w klasie okręgowej. Po dwóch udanych sezonach,
drużyna w sezonie 2010/2011 rozpoczęła rozgrywki w IV lidze. Klub z Ligoty postawił przede
wszystkim na piłkarzy, którzy mieli doświadczenie w grach w wyższych klasach rozgrywko
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Festyn z okazji 60-lecia istnienia klubu

wych. Dobra gra zawodni
ków była w dużym stopniu
zasługą zarządu klubu, który
stwarzał warunki do tego,
aby zespół z Ligoty grał jesz
cze lepiej.
16 lipca 2010 r. wybrano
nowy zarząd w składzie:
Adrian Grzesik – prezes
Robert Liebe, Paweł Kan
sy – wiceprezesi
Sabina Fenger – skarbnik

Piotr Matysek – sekretarz
Klaudiusz Panicz, Michał Fenger, Jerzy Gruz, Helmut Staś – członkowie.
Kadra na sezon 2012/13
Bramkarze: Tomasz Barczik, Michał Sandecki, Roman Janczyk
Obrońcy: Przemysław Konik, Bartosz Stręk, Damian Serwuszok, Michał Wawrzyniak,
Roman Blozik, Piotr Warzyc, Łukasz Góra, Andrzej Solski
Pomocnicy: Radosław Majewski, Michał Gryguc, Michał Nowosielski, Marcin Płatek,
Łukasz Farys, Mariusz Gnoiński, Marcin Pacierz, Mateusz Trela
Napastnicy: Paweł Bacajewski, Dastin Lipp, Daniel Slaby, Tomasz Mazur, Patryk Pyka.
Trener: Przemysław Konik.
Obecnie przy Ludowym
Zespole Ludowym w Ligo
cie Turawskiej istnieją trzy
drużyny: seniorów, juniorów
oraz trampkarzy. Trenerem
trampkarzy jest Damian Ser
wuszok, a trenerem junio
rów Marcin Grysczyk.
Ogromnym
problem
LZS Ligota Turawska są fi
nanse, gdyż drużyna senio
Zawodnicy i działacze LZS Ligota Turawska
rów występuje w IV lidze, co
w czasie wyjazdu do Niemiec
wiąże się z dużymi kosztami.
Od 2011 r. założone Stowarzyszenie LZS Ligota Turawska zdobywa pieniądze potrzebne do
funkcjonowania klubu. Sukcesem stowarzyszenia był zakup działki z funduszy Urzędu Gmi
ny w Turawie od p. Joniec i powiększenie boiska.
Najważniejsi działacze ostatnich lat LZS Ligota Turawska:
- Adrian Grzesik – były piłkarz, prowadzi stronę internetową klubu, pozyskuje inwesto
rów;
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- Bernard Klimas – wieloletni prezes i działacz Klubu, inicjator, pomysłodawca i organi
zator wielu inwestycji;
- Piotr Matysek – wieloletni skarbnik, wykonuje wiele prac na rzecz klubu;
- Paweł Kansy – jeden ze sponsorów Klubu, wykonuje wiele prac na rzecz klubu;
- Robert Liebe – kierownik drużyny seniorów, wykonuje wiele prac na rzecz klubu;
- Klaudiusz Panicz – dyspozycyjny działacz, wykonuje wiele prac na rzecz klubu;
- Mariusz Kuś – organizator i szkoleniowiec;
- Krystian Adamiec – szkoleniowiec, zajmował się budową drużyny juniorów, wykony
wał wiele prac na rzecz klubu;
- Andrzej Czapla – odpowiada za konserwację płyty boiska;
- Paweł Bacajewski – czołowy zawodnik;
- Krzysztof Wieszołek – dyżurny elektryk;
- Rudolf Liebe, Łucja Liebe oraz Beata Liebe – dbają o utrzymanie ładu i porządku
w obiekcie oraz o stroje zawodników
- Helmut Staś wieloletni działacz.
Pozostali działacze klubowi: Mariusz Gordzielik, Sebastian i Krystian Lipp, Jerzy Gruz,
Michał Fenger, Dariusz Bochyński, Henryk Bentkowski, Roman Jańczyk, Manfred Joszko72.

Ligoccy juniorzy sezonu 2012/2013

72

D. Matysek, Galeria sponsorów, [w:] „Fala” 3/2008, s. 36.
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8. Osowiec
Powierzchnia – 1460.2001 ha
Liczba mieszkańców – 1412

8.1 Historia wsi Osowiec
Nazwa wsi Osowiec nawiązuje do staropolskiego słowa osa, osika,
Osowy to znaczy – Osowy las, obszar. Po raz pierwszy w 1845 r. użyto
nazwy Losowiec, w 1920 r. już nazwy Osowiec1. Niemiecką nazwę
wsi Königshuld – łaska królewska, nadano kolonii fryderycjańskiej
na cześć króla pruskiego Fryderyka Wilhelm II, który odwiedził tworzącą się osadę fabryczną.

Pieczęć miejscowości
Osowiec
(po obróbce graficznej)

W okresie międzywojennym na terenie Osowca były
prowadzone wykopaliska
archeologiczne. Natrafiono
na ślad osadnictwa kultury
łużyckiej, którego lokalizacja
obecnie nie jest już znana.
Jednak na wydmie około
70 m na południe od stadionu sportowego, około 250 m
Cyfry 2 i 3 oznaczają miejsca badań archeologicznych
przeprowadzonych na terenie Osowca, na podstawie Studium
na zachód od stacji kolejowej
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Osowiec – Trzęsina, zlokaliTurawa, oprac. w Autorskiej Pracowni Architektury i Urbanistyki
zowany jest punkt osadniczy
w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
z neolitu – okresu kultury
dołkowo-grzebykowej. Trzecie wykopalisko archeologiczne
-produkcyjny punkt osadniczy z XIV–XV w., został zlokalizowany na działce granicznej nr 901/25.
Król pruski Fryderyk II Wielki, po przyłączeniu Śląska do
Prus, chciał rozwinąć ekonomicznie ten biedny region, rozpoczął więc wielką akcję kolonizacyjną. Rosnące zapotrzebowanie na stal spowodowało powstanie wielu hut, szczególnie
na terenie Górnego Śląska. Fryderyk II Wielki 11.09.1783 r.
wydał polecenie wybudowania fabryki, która produkowałaFryderyk II Wielki
1

H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988, s. 72.
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by narzędzia gospodarcze. Realizacji tego królewskiego zamierzenia podjęli się kupcy wrocławscy. Decyzję o lokalizacji fabryki podjęli najstarsi członkowie kupieckiej spółki – pp. Carl
Samuel Hielscher i Kopisch. Uznali, że prawy brzeg Małej Panwi będzie najkorzystniejszym
miejscem przyszłego przedsiębiorstwa, gdyż będzie możliwe spławianie wyprodukowanego
towaru rzekami – Małą Panwią, a następnie Odrą.
Początki budowy fabryki były trudne. Kiedy jesienią 1795 r. Solingen był okupowany
przez Francuzów, wielu wyspecjalizowanych pracowników wyemigrowało stamtąd na Śląsk.
Kaznodzieja Walter z Schwelm sprowadził do nowo powstałej fabryki nad Małą Panwią
15 mistrzów z uczniami i rodzinami, łącznie 62 osoby z terenu Bergisch–Land2. Pierwsi koloniści otrzymali, oprócz mieszkań, po 8 mórg ziemi uprawnej i 1 mordze łąk.
Rok 1789 należy uznać za datę otwarcia fabryki w Osowcu, w sierpniu tego roku odwiedził
zakład król pruski Fryderyk Wilhelm II. Króla oprowadzał inż. Arnold Heinrich Voß, który
kierował wtedy zakładem w imieniu spółki akcyjnej. Monarcha był bardzo zainteresowany
pracą załogi, równocześnie bacznie oceniał możliwości produkcyjne zakładu. Dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia, 27.11.1789 r. minister do spraw Górnego Śląska „graf” Karl
Georg Heinrich von Hoym nadał osadzie oficjalną nazwę Königshuld – „łaska królewska”.
Dla dzieci wyznania ewangelickiego już 1789 r. wybudowano w Osowcu szkołę. W szkole
tej odbywały się raz w miesiącu nabożeństwa dla ewangelików – napisał Felix Triest w 1864 r.
w publikacji Topographisches Handbuch von Oberschlesien3.
Do końca XVIII w. na terenie Osowca wybudowano 2 domy z mieszkaniami urzędniczymi i 12 dwurodzinnych domów mieszkalnych dla robotników4.
Na terenie nowo powstałej fabryki i osady wykonano duży zakres robót hydrotechnicznych i drogowych:
- główny kanał łączący cięciwą łuk koryta Małej Panwi od okolicy Turawy do rejonu
Kolanowic,
- trzy poboczne kanały łączące się w system wodny z kanałem głównym,
- jaz na Małej Panwi,
- 3 śluzy,
- most na Małej Panwi w rejonie wsi Węgry,
- most w rejonie fabryki na drodze Węgry – Dobrodzień,
- 4 inne mosty nad systemem kanałów i dróg lokalnych,
- rowy odprowadzające wody spływające z lasów do systemu kanałów,
- system grobli i przepustów na kanałach i rowach5.
Zachował się bardzo ciekawy przewodnik po Górnym Śląsku z przełomu XVIII i XIX w., który
został opublikowany w „Schlesische Provinzialblätter”6, napisany w formie relacji. Informacje
zawarte w tej gazecie zostały przetłumaczone i ukazały się w 2006 r. drukiem w formie książkowej. Relacja krajoznawcza z wycieczki odbytej do Osowca ponad dwieście lat temu jest bar2
3

4
5
6

150 Jahre Werk Königshuld, folder, s. 2.
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864, s. 108.
Z dziejów Fabryki Wyrobów metalowych w Osowcu (1785–1987), pod red. Kowalskiego Z., Opole 1987, s 10.
Z dziejów Fabryki Wyrobów …, dz. cyt., s. 11.
„Die Schlesische Provinzialblätter“ 1785–1849.
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dzo ważna, bo zawarte są w niej istotne informacje dotyczące tej miejscowości i osowieckiej
fabryki. Przedstawiam najważniejsze informacje zawarte w tej publikacji.
Ale hutnictwo i obróbkę żelaza można tu poznać pod każdym względem i na różnych poziomach. W Osowcu Śląskim (który nie leży nad Małą Panwią, jak twierdzi Weigel, ale jest od
niej oddalony) widać Fabrykę Drobnych Wyrobów Żelaznych i Stalowych. Należy zameldować
się u pana inspektora lub jego asystenta, którzy bardzo uprzejmie oprowadzają ciekawych od
budynku do budynku, przez ujście wody i kanał aż do magazynu. Przyglądanie się, jak powstają
różnorodne narzędzia codziennego użytku (np. kosy, piły, ośniki, noże, szable) to prawdziwa
przyjemność. W miejscowości zbudowanej w stylu kolonialnym jest również szkoła. Pracownicy
pochodzą przeważnie z Westfalii, na przykład z Solingen. Wielu kupców wrocławskich jest akcjonariuszem tego zakładu. Fryderyk II podarował na to przedsięwzięcie teren, a jego następca
70 tysięcy talarów. Gospoda jest czysta i wydzierżawiona Izraelicie. Dobrze jest przynieść ze sobą
coś na obiad. Poza tym również i tutaj można spostrzec ślady ducha fabryki, np. loteria w tej
leśnej głuszy !!! Jeżeli Tonti7 nie smaży się w piekle, to nikt się tam smaży.
Ze Szczedrzyka, który na pewno należy odwiedzić, można pojechać przez Trzęsinę (jeśli właśnie nie spławiają drewna) lub przez Węgry i Turawę... Przyjemna, chociaż nieco piaszczysta
jest droga z Jedlic przez Marszałki do Ozimka. A tam trzeba już się spieszyć, jeżeli z obiadu
w Osowcu Śląskim chcemy przybyć do Ozimka o takiej porze, żeby jeszcze tego samego dnia
obejrzeć magazyn8.
Załoga osowieckiej fabryki była początkowo nieliczna. W ciągu ponad 200-letniej historii
istnienia zakład ten nigdy nie dominował na Śląsku, w 1800 r. zatrudniał 127 robotników,
w okresie napoleońskim w 1806 r. tylko 69. Najprawdopodobniej w tym okresie całą produkcję fabryki jako kontrybucję wojenną przejęli Francuzi. W latach następnych liczba pracowników powoli, ale systematycznie wzrastała: w 1819 r. – 59, w 1840 r. – 1619. W początkowym
okresie istnienia fabryki jej pracownikami byli głównie przybysze z głębi Niemiec. W kolejnych
dziesięcioleciach siłę roboczą zakładu stanowili głównie mieszkańcy okolicznych wsi. Jednakże nie korzystali już z takich przywilejów jak pierwsi osadnicy. Jeżeli zamieszkali na terenie
Osowca, mogli liczyć co najwyżej na mieszkanie i mały 2-morgowy kawałek pola i morgę łąki.
Budynki były zasiedlane zgodnie z pozycją zawodową. Na parterze mieszkały rodziny kowali,
zaś na poddaszu pomocnicy kowali.

Osiedle fabrycznych domów jednorodzinnych w Osowcu
7

8
9

Lorenzo Tonti – bankier z Neapolu, który w 1653 r. zgłosił się do rządzącego Francją kardynała Mazarina z pomysłem na
nowe dochody dla państwa francuskiego. Tonti zaproponował organizowanie „stowarzyszeń losowych”, które grupowałyby
ludzi wpłacających państwu w zależności od wieku określone sumy, za co mieli oni utrzymywać dożywotnie renty. Wysokość renty każdego roku zwiększyła się w miarę wymierania członków stowarzyszenia. Tak powstała „tontyna”, która polegała na kupowaniu różnych dóbr, ze świadomością, że cała wartość zainwestowana powróci do tego „subskrybenta”, który
będzie żył najdłużej (życie to też loteria!). Namiętność do zakładów i hazardu panowała wówczas niepodzielnie i pomysł
przyjął się szeroko, przenikając do Niderlandów, a potem do Anglii i Niemiec.
Trzy relacje z podróży po Śląsku w XVIII i XIX wieku, pod red. Jarosława Szymańskiego, Gliwice, Chudów, 2006, s. 157–158.
Z dziejów Fabryki Wyrobów …, dz. cyt., s. 12.
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Sytuacja osowieckiej fabryki poprawiła się, gdy w 1843 r. do Opola dotarła pierwsza na
Śląsku linia kolejowa z Wrocławia.
Ważne informacje dotyczące Osowca i miejscowej fabryki zawarł Johann Georg Knie
w publikacji z 1845 r. Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, przedstawiam tłumaczenie tekstu:
Königshuld, również Friedrichshuld. Losowiec, fabryka stali, Górny Śląsk, okręg opolski,
oddalony o 1 3/8 mili na północny-wschód od Opola, poczta okręgowa, spółka akcyjna kupców z Wrocławia, sąd okręgowy i kryminalny w Opolu, pro fisco (wszystkie należności należy
rozstrzygnąć na korzyść fiskusa), procenty z podatków są kierowane do kasy rentowej w Kup,
21 domów, 400 mieszkańców (166 ewangelików, 6 Żydów), 1 ewangelicka sala do nabożeństw,
która równocześnie jest klasą szkolną, z małymi organami, opieka pastora z Nowego Kupu (Neu
-Kupp), również dla Masowa (Massow) i Węgier (Wengern), 1 ewangelicka szkoła również dla
dzieci z Węgier, 1 nauczyciel, opieka uprzywilejowana dyrekcji fabryki żelaza i stali we Wrocławiu, katolikami opiekuje się kościół z Kotorza Wielkiego, oprócz 2 mieszkań dla urzędników
fabryki jest 12 kilkurodzinnych domów,1 młyn wodny, 1 browar, 1 gorzelnia, 1 cegielnia, 1 piekarnia, 1 rzeźnik, 1 stolarz. Miejscowość jest położona na prawym brzegu rzeki Małej Panwi,
fabryka przerobiła w 1840 r. 2765 cetnarów żelaza kowalskiego, 2712 cetnarów surowej stali,
1690 cetnarów rafinowanej stali, z której wykonano następnie produkty: a) kowalskie żelazo,
2944 cetnary – 12266 2/3 Rtl (Reich talar), b) pługi i kopaczki, 841 cetnarów – 3924 2/3 Rtl, c)
rafinowaną stal, 575 cetnarów – 741 Rtl, d) kosy, 58900 sztuk 17670 Rtl, e) sierpy, 18000 sztuk
– 7200 Rtl, f) noże do słomy, 15100 sztuk – 10,066 2/3 Rtl, g) piły, 35200 sztuk – 8,800 Rtl, h)
łopatki, 35200 – 8,800 Rtl, h) kopaczki (być może do buraków) lub zabezpieczenia, 18 sztuk –
180 Rtl, i) belki wagowe, 505 funtów (0,5 kg) – 67 1/3 Rtl, k) kowadła, 134 cetnary – 1,608 Rtl, l)
misterne przedmioty artystyczne, 795 cetnarów – 1106 Rtl, m) masywne odlewy, 27 cetnarów –
270 Rtl. Pracowników 161 (400 dusz – mieszkańców). Oprócz węgla drzewnego zużyto 2960 ton węgla
kamiennego. W pobliżu fabryki znajduje się smolarnia10. (tłum. A. Kupka)
W Europie wybuchł duży kryzys w latach 1847–1848, okres ten nazywa się Wiosną Ludów. Nie ominął także Osowca. Na skutek spożywania padliny, epidemie tyfusu i duru brzusznego zdziesiątkowały mieszkańców Węgier i sąsiednich wsi. Na terenie Osowca i sąsiednich
miejscowości w marcu 1848 r. wybuchły niepokoje społeczne, o czym donosił władzom berlińskim nadprezydent prowincji śląskiej Julius Hermann Pinder. Kiedy tenże nadprezydent
ogłosił, że wszystkie wymuszenia na panach zrzeczenia praw feudalnych są bezprawne, a więc
nieważne, i muszą być zwrócone, rozruchy się spotęgowały. 21.03.1848 starosta opolski Hoffman był w Osowcu, gdyż na terenie osady zaczęły się rozruchy11. 4.04.1848 r. robotnicy wystąpili przeciwko inspekcji fabrycznej i dozorowi. Opolski „landrat” Hoffmann, by uspokoić
sytuację w rejonie Osowca i Węgier, wezwał dragonów do spacyfikowania wsi12.
W połowie XIX w. na terenie Osowca działała sekta.
10

11
12

J. G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl.
Preuss. Provinz Schlesien nebstbeigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei Königlichen Regierungen den darin verfasst, Breslau, 1845.
Powiat Opolski szkice monograficzne, red. Mateja J., Opole 1969, s. 88, 89.
J. Kwak, A. Kwiatek, Dzieje gmin podopolskich w wypisach, [w:] Wypisy do dziejów gmin podopolskich, s. 136–137.
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29.07.1846 r. zmarła w Königshuld (Osowiec) wdowa Maria Meyer, która miała wśród
mieszkańców bardzo dobrą opinię – szanowana, katolickiej wiary. Jeden z jej synów był nadmajstrem (kierownikiem) działu produkcji kos, urodził się jako katolik, ale w dorosłym życiu
potwierdziła się obojętność wobec religii katolickiej jego i jego dzieci. Wdowa Maria bardzo
martwiła się o syna, ale nie wtrącała się w jego życie, gdyż ją utrzymywał, bała się, że synowa
ją usunie z domu.
Na terenie Osowca działała sekta Rongego13, która miała swoich zwolenników. Światło
sekty rozświetliło górnośląską ciemność nad Małą Panwą. Ronge posłał do Osowca swojego
misjonarza Fransfuge Woinarski, który był pod obserwacją policji powiatowej, lecz uciekł.
Ronge, żeby mieszkańcy nie zapomnieli o swojej religii, co jakiś czas przysyłał duchowe pożywienie – listy. Meyer należał do pierwszych gorliwych wyznawców sekty Rongego w Osowcu,
propagujących nowoczesne pogaństwo. Wystąpił z katolicyzmu i został ważnym wyznawcą i członkiem zarządu sekty.
Matka Meyera bardzo płakała, że jej syn wystąpił z Kościoła katolickiego, gdy była już
bardzo słaba, jej syn na piśmie wezwał kotorskiego proboszcza. Wtedy wypłakała się proboszczowi, że jej syn jest w sekcie i nie ma w Kościele jedności. Ona aż do śmierci pozostała przy
swej wierze katolickiej. Chciała po śmierci mieć pogrzeb katolicki. Powiedziała to przy swoim
synu i przy innych świadkach. Jej ostatnią wolą było mieć pogrzeb katolicki, jednak po śmierci
matki syn nie wypełnił jej woli. Pogrzebał Marię Meyer na cmentarzu ewangelickim w Osowcu, na którym byli grzebani również pozostali wyznawcy sekty14. Nie natrafiłem w źródłach
na informacje o dalszych losach sekty Rongego na terenie Osowca.
Ważne informacje dotyczące osowieckiej osady zawarł Felix Triest w publikacji Topographisches Handbuch von Oberschlesien, która ukazała się w 1864 r. Przedstawiam tłumaczenie: Okręg policyjny Osowiec (Königshuld)
Miejscowość fabryczna Osowiec, oddalona 1,65 mili od Opola, jest założona przez wrocławską spółkę akcyjną kupców, z pomocą wielu fachowców, np. był to nadrzędny inspektor hutniczy
Voss z huty w Bogacicy (Bodländ), król wydał przywilej założenia fabryki 18.06.1785 r., na pod13

14

Johannes Ronge urodził się 16 października 1813 r. w Bischofswalde (obecnie Biskupów k. Głuchołaz). Do gimnazjum
uczęszczał w Nysie, a następnie ukończył studia teologiczne na uniwersytecie we Wrocławiu, gdzie w 1840 r. otrzymuje
święcenia kapłańskie.
Zostaje skierowany do parafii w Grodkowie, gdzie w latach 1841–1843 sprawuje posługę jako wikary. W związku z krytykowaniem przez księdza Rongego postępowania wrocławskiej kurii biskupiej, z ostrym sprzeciwem wystąpił prepozyt dr Ritter. Z jego
inicjatywy opublikowano list 70 śląskich kapelanów, wnoszących o zawieszenie w czynnościach liturgicznych ks. Rongego.
1 października 1844 r. publikuje protestacyjny list otwarty do biskupa Wilhelma Arnoldi z Trewiru, w którym potępił „kult”
tzw. „Heiliger Rock” (tunika, w której rzekomo ukrzyżowano Jezusa Chrystusa). Zarzucał mu m.in. czerpanie korzyści
finansowych z ogłoszenia mocy uzdrowieńczej szaty. Konsekwencją było nałożenie ekskomuniki (4 grudnia1844 r.) za
szerzenie herezji.
W 1845 r. założył w Siemianowicach Śląskich Deutsche-Katholische Kirche (Kościół Niemiecko-Katolicki).
Po ruchach rewolucyjnych w 1848 r. nastąpiło połączenie kilku odłamów Kościoła w tzw. „Freireligiöse”. Nowe zasady znosiły celibat księży. Po ogłoszeniu otwartej krytyki króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV, m.in. za psucie obyczajów, łamanie
wolności słowa i wyznania, spadek poziomu nauki, obsadzanie stanowisk niewłaściwymi ludźmi, jako persona non grata
musi opuścić kraj. Udaje się na zesłanie do Anglii. W 1851 roku Johannes Ronge bierze ślub z Bertha Traun z d. Meyer.
Wspólnie z żona tworzą w Anglii pierwsze odpowiedniki dzisiejszych przedszkoli (tzw. Kindergarten). W 1861 roku, po przyznaniu amnestii, Johannes Ronge wraca do Wrocławia. Dołączył do swojej żony, która wróciła wcześniej (Bertha umiera
18.04.1863 roku we Frankfurcie). Działał w wolnomularstwie. Ks. Ronge zmarł 26 października 1887 roku w wiedeńskim
szpitalu, w drodze z Budapesztu do Darmstadt. Pochowany został we Wrocławiu. http://www.grottkau.pl/johannes-ronge.
html (18.08.2011)
dr J. Sauer, Schlesisches Kirchenblatt, T. 12, Breslau, 1846, s. 395.
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stawie tego pozwolenia otrzymali bezpłatnie miejsce na fabrykę. Nazwa tej miejscowości wywodzi się od króla. Przez Polaków jest nazywana „Osowiec” (wcześniej rosły tam drzewa osikowe).
Fabryka jest położona 200 rutenów na północ po prawej stronie rzeki Małej Panwi. Po założeniu fabryka składała się z jednej hali do robienia surówki z blachy wraz z szeroką piłą, halą
do produkcji kos, halą świeżenia żelaza, halą do produkcji narzędzi, kuźnią do produkcji: noży,
widelców, nożyczek, patelni, cyrkli, młynków do mielenia zboża. Jedna cegielnia i 12 domów
służbowych dla pracowników.
Powierzchnia fabryki wynosi 436 mórg 76 rutenów², z której król na podstawie przepisów
z 26.09.1789 r. dał tylko 389 mórg 63 rutenów², resztę spółka akcyjna ze swoich środków sama
musiała kupić. Gleba jest piaszczysta, rzadko zimna. Do tego areału należy na północ od Kolanowic teren z ognioodporną gliną. Pracownicy zakładu pochodzą z okolicznych wsi: Węgier
i Kolanowic, częściowo są to potomkowie osób, które założyły fabrykę i pochodziły z Westfalii,
Nadrenii i Tyrolu … .
Węgiel kamienny jest sprowadzany ze Śląskiego Zagłębia z Rudy Śląskiej (Rudaer) przez
opolską firmę Niederlage, drzewo sprowadzają z królewskiego lasu Jełowa (Jellowa) i z odległych
prywatnych lasów. Z drewna produkują specjaliści węgiel drzewny. Kierownictwo zakładu podlega inspekcji fabrycznej. Od 1819 r. zakład posiada kasę emerytalną, chorych i zapomogową
i wpłynęło do niej 3100 talarów. Budynki fabryczne są ubezpieczone na wartość 62800 talarów.
Ewangelicy należą do filii kościoła w Kupach (Kupp), w szkole, do której uczęszcza 85 uczniów,
co miesiąc jest odprawiana
msza15. (tłum. A. Kupka)
Ludność Osowca zawsze
była związana z miejscową
fabryką, która była źródłem
utrzymania mieszkańców.
Gdy zakład się rozwijał,
liczba ludności rosła, zaś w
czasie kryzysu liczba mieszkańców malała. W XIX w.
ze względu na trudności
transportowe i duże koszty
Fabryka w Osowcu (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
dowozu surowców i opału,
produkty z osowieckiej fabryki przestały być konkurencyjne. Również sprzęt fabryczny był
przestarzały, a liczba mieszkańców Osowca systematycznie malała.
Rok
Liczba
ludności

1818

1830

1840

1861

1885

1890

1900

1910

203

236

400

372

264

248

311

354

W okresie 1840–1885 w Osowcu był ujemny przyrost naturalny dochodzący do 12%
w stosunku rocznym16. Przyczyn zmian demograficznych było wiele, m.in. liczne epidemie,
15

16

F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864.
Z dziejów Fabryki Wyrobów …, dz. cyt., s. 18.
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migracja w poszukiwaniu lepszych warunków życia. W latach 1884–1890 wystąpił w Europie
kryzys związany z rolnictwem.
Ważną informację dotyczącą Osowca umieszczono w kotorskiej kronice parafialnej. Napisano, że w 1878 r. założono przewód telegraficzny z Opola do poczty głównej w Osowcu,
która obsługiwała całą kotorską parafię.
Wyroby z osowieckiej fabryki były bardzo cenione w całej Europie. Odznaczone zostały na
wystawach: 1878–1881 r. Wrocław, 1906 r. Bukareszt, 1907 r. Berlin, 1911 r. Poznań.
Okres stabilizacji fabryki i Osowca zakończył się, gdy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Mężczyźni zostali powołani do wojska, zastąpili ich w pracy młodociani i kobiety. W zakładzie
zwiększyła się wypadkowość przy pracy, a jakość wykonywanych produktów uległa pogorszeniu. Zakład nastawił produkcję głównie na potrzeby wojska. W tym okresie produkowano:
łopaty, szpadle, kilofy, oskardy, młoty, podkłady kolejowe17.
Mieszkańcy Osowca polegli w czasie I wojny światowej:
1.
Konrad Bucholt
2.
Johann Dlugos
3.
Karl Groll
4.
Josef Jüttner
5.
Ernst Kloss
6.
Gottlieb Kloss
7.
Michael Koj
8.
Paul Konietzko
9.
Peter Konietzko
10.
Paul Mausolf
11.
Franz Müller
12.
Max Scholtz
13.
Johann Schubert
14.
Vincent Sobota
15.
Eduard Winkler
16.
Lorenz Wodarz.

Okres międzywojenny
Wiele ważnych informacji zostało zawartych w piśmie
urzędowym – „Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik
powiatowy”, po I wojnie światowej. Poinformowano w nim,
że w 1920 r. obowiązywały w Niemczech kartki żywnościowe Tablica z wykazem mieszkańców
Osowca poległych
na mięso, których rozdzielaniem zajmowali się sołtysi i naw czasie I wojny światowej
czelnicy dóbr samodzielnych. Były również kartki na chleb,
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
cukier, węgiel18. Stwierdzono przez urzędowego weterynarza
21.06.1920 r. zarazę bydła pyska i racic u chałupnika Dlugosza w Trzęsinach, poinformował 22.06.1920 r. starosta opolski Lücke .19 Zostało wydane rozporządzenie policyjne z dn.
17
18
19

Tamże, s. 19.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 19 (5.05.1920).
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 26 23.06.1920).
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10.07.1920 r. dotyczące zarazy zwierząt. Z upoważnienia ministra rolnictwa, domów i leśnictwa Kolonia Trzęsiny (pisownia zgodna z oryginałem – J. Farys) została zamknięta w drodze
policyjnego zarządzenia. Bydło musiało pozostać zamknięte w chlewach. Wyprowadzać je
z można tylko, w celu natychmiastowego uboju, ale tylko za pozwoleniem. Psy musiały być
uwiązane, wystarczyło też prowadzić je na lince. Rzeźnikom, kastratom, handlarzom i innym
osobom, które zawodowo przebywały w chlewach, nie wolno było wstąpić do chlewów gospodarstwa zarażonego chorobą racic bydła20.
Epidemia zaczęła się rozpowszechniać na kolejne gospodarstwa, zanotowano przypadki choroby bydła u Jana Harmansy w Trzęsinie.21 Wkrótce podobne przypadki choroby bydła wystąpiły także w Osowcu i miejscowość ta została zamknięta w sensie policyjnym od
30.07.1920 r.22

Informacja o zarazie bydła zamieszczona w „Oppelner Kreisblatt – Opolskim Orędowniku powiatowym”

Po kwarantannie epidemia choroby pyska i racic bydła wygasła, od 17.09.1920 r. zniesione
zostały dla Osowca i Trzęsiny policyjne zarządzania23.
Po I wojnie światowej ma
terenie Niemiec zaczęły się
tworzyć komórki Komunistycznej Partii Niemiec (KPD).
Starosta powiatu opolskiego
doniósł prezydentowi rejencki opolskiej o odbyciu w dniu
14.04.1923 r. zebrania wiejskiego KPD w Osowcu, na
które przybyło 70 osób. Została wtedy utworzona komórka
Wiejski ogród – miejsce wypoczynku mieszkańców Osowca
KPD. W październiku 1923 r.
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
komórka ta działała pod szyldem „Wolnego Robotniczego Klubu Sportowego”, liczącego 70 osób. Mieli łączność z opolską
organizacją i przygotowywali się do powstania zbrojnego, razem z innymi komunistami24.
20
21
22
23
24

„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 29 1.07.1920) s. 209.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 30 21.07.1920) s. 221.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 32 4.08.1920) s. 240.
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W 1925 r. na terenie Osowca wybudowano nową elektrownię wodną, która zabezpieczała
potrzeby zakładu i miejscowości. W latach międzywojennych wybudowano na terenie miejscowości: cztery bloki mieszkalne przy ulicy Leśnej, w których znajdowało się po sześć mieszkań, oraz osiedle mieszkaniowe – cztery bloki po 12 mieszkań.
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Königshuld (Osowiec) został przeprowadzony w 1925 r. Wyniki tego spisu ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji pt. Adreßbuch des Landkreises Oppeln. Na podstawie tego opracowania przedstawiam najważniejsze
informacje dotyczące tej miejscowości. W Osowcu sołtysem był wtedy piekarz Franz Slotta,
a wieś zamieszkiwało 691 mieszkańców, 162 rodziny – w tym również osoby dorosłe samotne
i owdowiałe, jak również prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe.
Urząd pocztowy znajdował się wtedy w Osowcu. Kierownik szkoły Karl Lux z Węgier był
urzędnikiem stanu cywilnego (Standesbeamter), również stał na czele Amtsbezirku (powiatu), do którego należał Osowiec. Katolicy z tej miejscowości uczęszczali do kościoła w Węgrach.
Opiekę duszpasterską nad miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Heinrichsfelde
(Grabie). Większość mieszkańców wykonywała zawody wskazujące na pracę w miejscowej
fabryce. Przedstawiam listę mieszkańców, którzy zajmowali ważne stanowiska w osowieckiej
fabryce lub nie pracowali w tym zakładzie:
Erich Basler – kreślarz
Reinhold Berger – kierownik działu
Leo Blasczyk – mistrz zakładowy
Karl Blasczyk – księgowy
Bruno Breuer – fryzjer
Wilhelm Bringewald – mistrz zakładowy
Wilhelm Bringewald – dentysta
Josef Czora – policjant
Thomas Dropalla – krawiec
Karl Erbe – mistrz zakładowy
Richard Friedrich – mistrz zakładowy
Alexander Gallus – pisarz
Max Günther – nauczyciel
Otto Heptner – brygadzista
Dr med. Paul Herfunth – lekarz
Karl Jürgens – inżynier
Friedrich Kaiser – kierownik działu
Vinzenz Kaluza – cieśla
Thomas Karrasch – listonoszka
Alma Kokott – pracownik poczty
Josef Kowohl – mistrz zakładowy
Josef Krafczyk – stolarz
Karl Krautwurst – inżynier
Johann Langos – malarz
Anton Lukas – brygadzista
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Oskar Mempel – księgowy
Emanuel Nicke – nauczyciel
Ernst Olzik– kontroler
Hermann Petrausch – zagrodnik
Paul Pelka – kierownik działu
Paul Pollok – kontroler
Oswald Pohl – księgowy
Richard Scheuer – fryzjer
Max Schoenborn – karczmarz
Heinrich Slotwinsky – masarz
Erich Schneider – inżynier
Franz Slotta – piekarz
Alfons Steiger – księgowy
Karl Stronczek – mistrz zakładowy
Julius Strzedulla – sklepikarz
Franz Trapp – inżynier
Leo Turczyk – mistrz zmianowy
Georg Weyrauch – emerytowany policjant.
Najbardziej popularne nazwiska w Osowcu: Janus – 4, Pausch – 4, Wiench – 4, Bartylla –
3, Czech – 3, Lypp – 3, Müller – 3.
Fabryka w Osowcu w tym okresie nazywała się Königshulder Stahl- und Eisenwarenfabrik
A. G25.
Opiekę medyczną nad
okolicznymi mieszkańcami
sprawował lekarz Paul Herfunth z Osowca.
W Prusach w XIX w.
wprowadzono system administracji lokalnej: Amtsbezirk (powiaty – odpowiada
dzisiejszej gminie), w skład
których wchodziły Gemeinde (gminy – obecne sołectwa). Podział ten obowiązy- Ulica Lipowa (folder wydany z okazji 150-lecia istnienia osowieckiej fabryki)
wał w latach 1874–1945 r. Na czele tego urzędu stał Amtsvorsteher, który był wybierany na
6 lat i nominowany przez króla, następnie przez nadprezydenta (Oberpräsident), a później
przez Regierungspräsidenten do 1945 r. Amtsvorsteher był kierownikiem urzędu stanu cywilnego i szefem miejscowej policji. Urząd ten nie miał siedziby, Amtsvorsteher urzędował w swoim
domu, żeby zaoszczędzić na kosztach.
Amtsbezirk Königshuld (Osowiec) nr 15 został utworzony 15.05.1874 r., w jego skład
wchodziły następujące wsie: Königshuld (Osowiec), Kollanowitz (Kolanowice) i Wengern
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(Węgry). Urząd Amtsvorstehera pełnili: od 1874 r. przez sześć lat mistrz hutniczy (Hüttenmeister) Nikisch z Osowca, w 1926 r. dyrektor osowieckiej fabryki, zaś w 1928 r. miejscowy nauczyciel Nicke, do końca II wojny światowej urząd ten pełnił Thietze, mieszkał w Węgrach
niedaleko przedwojennej firmy utylizacyjnej Opla.
W latach 1892–1908 włączono Massow (Masów) należący do obwodu Jełowa do Amtsbezirk Königshuld. 1.01.1908 r. do osowieckiego Amtsbezirk należały cztery wsie: Kolanowice, Masów, Osowiec, Węgry. 19.03.1910 r. przyłączono parcele o pow. 8,9376 ha z Kolanowic. Rok później, 1.07.1911 r., przyłączono działki o pow. 7,7096 ha z Masowa. 31.10.1913 r.
przyłączono parcele z Masowa o pow. 3,7760 ha i z Węgier o pow. 7,6647 ha do Amtsbezirk
Königshuld.
19.05.1936 r. zmieniono nazwę wsi Kollanowitz (Kolanowice) na Kniedorf. 1.10.1937 r.
nastąpiła zmiana przynależności parceli. Ze wsi Kolanowice przeniesiono działkę o pow.
2,2 ha do gminy Osowiec. Działkę z Osowca o pow. 8,605 ha przeniesiono do wsi Kolanowice.
1.02.1938 r. z Węgier przyłączono działkę o pow. 0,8411 ha do Kolanowic.
1.04.1938 r. połączono wieś Węgry z Osowcem i nadano wspólną nazwę Osowiec (Königshuld)26.
Nazwy ulic w przedwojennym Osowcu: Lindenstraβe – Lipowa, Waldstraβe – Leśna, Rosenbergerstraβe – Oleska, Friedhofstraβe – Cmentarna.
Bardzo ważnym budynkiem w Osowcu był Schönborn´s Gasthaus. Znajdował
się przy Lindenstraβe (ul.
Lipowa) przed obecną szkołą. Obecnie znajdują się na
tym miejscu dwa prywatne
domy. Duży obiekt Schönborn´s Gasthaus był własnością żydowskiej rodziny
Schönborn. Jeszcze przed
wybuchem wojny, w 1937 r.
lub 1938 r., rodzina ta wraz
z synem wyjechała do USA.
Schönborn´s Gasthaus (zdjęcie wykonano w 1920 r.)
W czasie wojny młodzieniec ten służył w lotnictwie amerykańskim. Żartowano, że zbombarduje Osowiec. Przed
wyjazdem Schönbornów była wyprzedaż towaru, można było zakupić np. talerze, kieliszki.
Dom towarowy zakupił p. Lorek. Nie prowadził w nim żadnego handlu, tylko wydzierżawiał pomieszczenia. Na poddaszu tego budynku mieszkali państwo Breuer, pochodzący
z Wrocławia. Byli to bardzo dobrzy ludzie, katolicy, nawracali pijaków. Pan Breuer był
fryzjerem, w jednym pokoiku prowadził swój zakład. Budynek Schönborn´s Gasthaus, gdyż
nazwa ta dalej obowiązywała, był bardzo duży. W obiekcie tym funkcjonowały: piekar26
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nia z cukiernią Franza Slloty, sklep mięsny
Towara, dzierżawcy ci mieszkali również
w tym budynku. Znajdował się jeszcze sklep
wielobranżowy Strzedulli, restauracja Suchanka z dużą sceną. Do wyjazdu restaurację
prowadził Schönborn, a następnie dzierżawił
Suchan27. Przedwojenny Osowiec uznawany
był za „Luftkurort” – uzdrowisko, przyjeżdżało
wiele osób z Opola28. W tym dużym budynku
Schönborn´s Gasthaus
znajdował się nawet hotel, z pięknym ogro(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
dem obok. Mieszkańcy Opola na niedzielny
odpoczynek przyjeżdżali na herbatę i ciastka
do kawiarni. Dom Schönborn´s Gasthaus
został spalony przez Rosjan 22.01.1945 r.
Po wojnie w gruzach szukano ceramiki, np.
talerzy29. Na terenie Osowca funkcjonowało
mało punktów usługowych, gdyż większość
mieszkańców pracowała w miejscowej fabryce. Istniały dwa zakłady krawieckie, prowaSala parkietowa
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
dzili je Georg Konietzko i Anna Lukas30.
Na końcu Osowca w kierunku Jełowy znajdował się „Kohlenhändler” – magazyn handlu
węglem Lippa.
Obok obecnego Domu Kultury, z lewej jego strony, był sklep spożywczy Scholicha. W czasie
wojny sklep spalili Rosjanie.
Na terenie Osowca porządku pilnował
policjant p. Wieczorek, zarządzał małym
aresztem, który znajdował się na miejscu
obecnego Domu Kultury. Mieszkańcy przypominają sobie, że w czasie wojny były w
nim zamknięte dwie młode Żydówki. Obok
znajdował się sklepik „Konsum” (w czasie
wojny sklep ten nie został zniszczony przez
Rosjan i był czynny jeszcze krótko w okresie powojennym). Na osiedlu robotniczym,
Osiedle nazywane „Siedlung”
zwanym jeszcze obecnie „Siedlung”, było
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
rondo, na którym rosły czerwone róże. Osiedle było bardzo zadbane, chociaż mieszkali w nim zwykli robotnicy, podobnie na ul. Lipowej.
Na miejscu obecnych sklepów GS-u do końca II wojny światowej była szkoła podstawowa.
Usytuowana była w poprzek drogi. Szkołę tę spalili Rosjanie. W budynku przy ul. Lipowej 2
27
28
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Anna Długosz z d. Morawietz wywiad.
H. Gellar, Schönborn´s Gasthaus, [w:] „Beczka“, nr 2/2009, s. 6.
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(do czasu likwidacji poczty nosił nr 4) przed
wojną mieszkał dyrektor fabryki dr Karl
Jürgens. Dom w czasie wojny został spalony,
po wojnie odbudowany, dobudowano piętro. W części bocznej tego budynku mieszkała służba. Wzdłuż ul. Lipowej znajdowało
się osiedle domów fabrycznych. W każdym
domu mieszkały cztery rodziny, dwie na parDom mieszkalny dyrektora fabryki
terze i dwie na poddaszu. Domy przy ulicy
Lipowej były zadbane, trawniki skoszone.
Były to stare budynki, najprawdopodobniej
jeszcze z okresu powstania fabryki. Mieszkania na dole były duże, na poddaszu mniejsze.
Każdy mieszkaniec miał stodółkę i hodował
kozę. Podwórko sięgało aż do kanału. Dzieci
kąpały się w kanale fabrycznym, w którym
była czysta woda, nieraz pływały aż do Kolanowic. Wszystkie domy przy ul. Lipowej były
Ulica Lipowa (zdjęcie fotopolska.eu)
jednakowe, biała elewacja, kryte czarną papą,
zadbane trawniki, kwiaty. Do domu wchodziło się po schodach. Emeryci siedzieli na stopniach, a żony czekały na mężów31.
Przed fabryką obok wagi znajdował się pomnik Fryderyka Wielkiego, założyciela Osowca. Co roku pracownicy fabryczni czyścili kanał w Osowcu, przy okazji przynosili do domu
ogromne ilości ryb.
Do końca wojny w prywatnym domu nauczyciela Güntera przy Friedhofstraβe (ul. Cmentarna), nazywanym przez mieszkańców kościołem ewangelickim, odbywały się nabożeństwa
wyznawców religii Lutra. Zbierało się w nim wielu protestantów, gdyż Osowiec przed wojną
był zamieszkały w dużej mierze przez kolonistów z Austrii i Bawarii. Przed budynkiem przy
samej drodze była wieża – dzwonnica, z zawieszonym małym dzwonkiem. Z lewej strony do
obiektu były dobudowane filary i znajdowała się murowana parterowa sala. W środku
były ławki. Do tejże kaplicy prowadził ganek,
z obu stron były pergole oparte na słupach.
Nabożeństwa odbywały się raz w miesiącu.
Po wojnie dobudówkę tę rozebrano. Ewangelicy z Osowca należeli do kościoła w Kup,
ale uczęszczali także do Grabia. Nieraz do
Osowca przyjeżdżali na nabożeństwa „grafy”
Były kościół ewangelicki – widok obecny
z Turawy32.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

31
32

Tamże.
Lidia Buchta wywiad.
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Wszystkie ważne funkcje w fabryce zajmowali przybysze z Austrii lub zachodnich landów
niemieckich, którzy bardzo rzadko byli wyznania katolickiego.
W Osowcu niedaleko kaplicy ewangelickiej istniała leśniczówka. Najstarszym znanym
leśniczym był Richter, zastąpił go Scheunrich – jego czterej synowie zginęli na wojnie. Leśniczym do końca wojny był Schellenberg.
Na terenie Osowca był uroczy zakątek, wyspa nazywana „Friszownia – inzla”. Znajdowała się pomiędzy kanałem fabrycznym, palisówką i stawem rybnym Pana Bonke. Staw rybny
znajdował się za narzędziownią fabryki osowieckiej, w okresie powojennym został zasypany.
Na wyspie „Friszowni” znajdowały się domy mieszkalne i przedszkole katolickie, które zostały spalone w czasie działań wojennych. W okresie powojennym na tym terenie powstały
magazyny fabryczne. Wyspa była miejscem wypoczynku, były to tereny zielone. Mieszkańcy
Osowca udawali się na niedzielne spacery po wyspie, grali w bilard, urządzano potańcówki.
Utworzono tam specjalny krąg taneczny. W miejscu, gdzie ludzie odpoczywali i konsumowali, ustawiono stoły i ławy.
Obecnie nie ma żadnego śladu po tym uroczym
zakątku. Wyspa zarosła
drzewami i krzewami, a po
stawku rybnym zostały tylko
resztki33.
Mieszkańcy
Osowca
twierdzą, że w okresie przedwojennym sołtys – „Bürgermeister”, nie odgrywał żadCzyszczenie kanału w Osowcu (zdjęcie udostępniła Anna Dlugosz)
nej roli na terenie ich miejscowości. Zawsze najważniejsza dla nich była fabryka i jej zarząd, dlatego nie pamiętają, kto
był sołtysem do 1945 r. Najprawdopodobniej urząd sołtysa pełnił Franz Slotta.
Do 1945 r. na terenie Osowca były dwa przedszkola. W obecnej kręgielni było przedszkole
zbudowane jeszcze przed wojną, bardzo nowoczesne. Drugie katolickie znajdowało się
w drewnianym baraku za kanałem na wyspie. Prowadziła je Frentzel – Franciska Lasch. Obok
tego przedszkola znajdowały się dwa domy, podobne jak przy ulicy Lipowej. W czasie wojny
Rosjanie spalili zabudowania.
Jedna z mieszkanek Osowca wspomina, że przed wojną nie było takiego złodziejstwa, jak
obecnie. Gdy jej ojciec zostawiał rower w Opolu, to on stał tam przez parę dni i nikt go nie
ukradł. Życie mieszkańców Osowca do wojny było bardzo ustabilizowane. W tej osadzie robotniczej było wiele sklepów. Mieszkańcy Osowca i okolicznych wsi mieli zapewnioną opiekę
medyczną. Przy ulicy Leśnej na paterze mieszkał lekarz chirurg Paul Herfurth, a powyżej na
piętrze dentysta Bringewald. Przed wojną poczta znajdowała się obok obecnej straży pożarnej, prowadziła ją Alma Kokot.
33
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Osowiec w czasie II wojny światowej
Przedwojenny Osowiec
był miejscowością typowo
niemiecką, w której mieszkańcy posługiwali się językiem niemieckim, rzadko mówiono „po śląsku”.
Większość
mieszkańców
pracowała w fabryce, która
była dosyć nowoczesnym
zakładem produkcyjnym.
Wszystkie informacje w zakładzie były przekazywane telefonicznie. W fabryce o godz.
Mapa Osowca z 1929 r.
13.00 była godzinna przerwa
obiadowa. Pracowano do godz. 17.00. Dyrektorem zakładu był dr Karl Jürgens z Olinburgu,
starszy mężczyzna. Księgowością zajmował się p. Slesier. W fabryce znajdował się ogromny
magazyn naziemny, a pod nim drugi w piwnicy. W 1942 r. Anna Długosz z d. Morawietz
została pracownicą biurową w fabryce w Osowcu. Utkwiło jej w pamięci, że w czasie wojny
dyrektor fabryki przywiózł swój majątek z głębi Niemiec, lecz pod koniec wojny z powrotem
wywieziono go w głąb Rzeszy.
Przy ul. Leśniej znajdowały się baraki pracowników przymusowych. Wera Morawietz
prowadziła w barakach księgowość. W obozie tym znajdowała się duża umywalnia. Robotnicy przymusowi mieszkali w barakach, gdzie przebywały całe rodziny, kobiety rodziły dzieci.
W fabryce pracowało dużo obywateli narodowości polskiej i ukraińskiej. Francuzi dostawali
paczki z napisem „Make tender wary”. Były w nich często perfumy. Jeńcy francuscy nie za
bardzo dbali o higienę osobistą i często z nich żartowano, że powinni się myć, a nie używać
perfum34.
Najprawdopodobniej sytuacja pracowników przymusowych nie była tak tragiczna, jak
przedstawiają autorzy licznych publikacji o fabryce w Osowcu – tak twierdzą moi rozmówcy,
którzy mieszkali w okresie wojny w Osowcu. Obszar obozu nie był ogrodzony. Pracownicy
przymusowi nie byli pilnowali przez wartowników, mogli swobodnie przemieszczać się po
Osowcu, nieraz odwiedzali mieszkańców sąsiednich Węgier. Mieszkańcy bez żadnej przepustki wchodzili do baraków robotników przymusowych. Moja rozmówczyni, pani Anna
Długosz, często odwiedzała swoją kuzynkę, która pracowała w magazynie w obozie pracy
przymusowej. Do obozu pracownicy przymusowi musieli powrócić do godz. 22.00. Pani
Lidia Buchta także potwierdza informację, że pracownicy ci mieli możliwość swobodnego
poruszania się po Osowcu i sąsiednich wsiach. Przychodził do nich dorabiać Ukrainiec Szandepa,
bardzo uprzejmy człowiek, rąbał drewno. Jako zapłatę otrzymywał posiłek, który spożywał
razem z całą jej rodziną, przy wspólnym stole. Tadeusz Podstolski, pracownik przymusowy,
34
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często przychodził do Węgier, gdzie najmował się do pracy. Przebywał w Osowcu Rosjanin,
z zawodu nauczyciel, który kłaniał się i pozdrawiał dzieci, a te z uśmiechem go witały. Jednak
nauczyciele w szkole zabronili uczniom kontaktów z tym Rosjaninem. Pracownicy przymusowi widząc, że system faszystowski upada i zbliżają się Rosjanie, zaczęli rościć sobie prawa,
nawet napadali na mieszkańców. Szykowali się do ucieczki. Powiedzieli, że przyjdą po wojnie
z niektórymi się policzyć. Przed wejściem Rosjan większość pracowników przymusowych
ewakuowano. Sytuacja tych robotników nie mogła być aż tak zła, gdyż kilku z nich pozostało
i pożenili się.
Rosjanie po wejściu do Osowca spalili baraki pracowników przymusowych. Obecnie na
ich miejscu budowane są domy. Obok baraków jenieckich znajdowały się piaskowe wydmy
polodowcowe, z których wybierano piasek. Po wojnie wywożono piasek na potrzeby odbudowy kraju, następnie teren został zniwelowany35.
W czasie wojny mieszkańcy Węgier i Osowca musieli kopać okopy na terenie Jełowy.
Wielu mieszkańców Königshuld (Osowiec) przed nadejściem Rosjan ewakuowało się. Ustawiono dla nich wagony na stacji
Osowiec Śląski. Większość z nich wyjechała do Drezna. Najprawdopodobniej wielu
z nich zginęło w czasie tragicznego nalotu
dywanowego na to miasto 13–14.02.1945 r.,
przeprowadzonego przez RAF – lotnictwo
Dworzec Osowiec Śląski
brytyjskie i USAAF – amerykańskie.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
W sobotę 19.01.1945 r. przybyły do
Osowca oddziały niemieckie. Żołnierze zamieszkali u mieszkańców, byli zmęczeni,
chcieli się spokojnie wyspać, gdyż nie spali
od wielu dni. Opuścili Osowiec, gdy Rosjanie
byli już w Jełowej36. W niedzielę, przed opanowaniem Osowca przez Sowietów, Niemcy
zdetonowali mosty: kolejowy na Małej Panwi i na kanale przy ulicy Oleskiej. Wybuch
Schönborn´s Gasthaus
był tak silny, że uszkodził okoliczne domy,
(zdjęcie
udostępnił Waldemar Kampa)
a szczególnie ich dachy i szyby w oknach.
Żołnierze niemieccy mieli pretensje do miejscowej ludności, dlaczego nie wszyscy się ewakuowali. Ci, którzy pozostali, przezornie ukryli się.
Rosjanie weszli do Osowca z niedzieli na poniedziałek, już w godzinach porannych
22.01.1945 r. Rano mieszkańcy zobaczyli na skrzyżowaniu rosyjski czołg. Znad klapy czołgu
wychylał się rosyjski żołnierz, który uśmiechał się i witał z mieszkańcami. Jednak następni
żołnierze nie byli już tak przychylnie nastawieni do miejscowej ludności. Pierwszego dnia
spalono dom towarowy „Schönborn´s Gasthaus”.
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Następnego dnia, 23.01.1945 r., Rosjanie
spalili 15 z 16 domów przy ul. Lipowej. Pozostał tylko jeden dom, obecnie na tym miejscu
znajduje się parking, w a w okresie powojennym był urząd pocztowy. Najprawdopodobniej czerwonoarmiści spalili tak wiele
domów, gdyż chcieli się zemścić za zniszczenie mostu na kanale. Pan Ryszard Mohrhardt
wspomina, że gdy paliły się domy, było słyPowojenny budynek poczty
chać dźwięk wanien spadających z wyższej
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
kondygnacji. Podobno Rosjanie oszczędzali
domy, których mieszkańcy znali język polski. Sołdaci zastrzeli w Osowcu młodą dziewczynę
o nazwisku Krol, kiedy uciekała przez nimi. Jednak czerwonoarmiści zabijali głównie mężczyzn. Najwięcej osób zabito 25 stycznia. Na cmentarzu w Osowcu znajduje się długi grób,
w którym pogrzebano zabitych mieszkańców. Rosjanie zastrzelili dwunastu zatrzymanych
jeńców niemieckich, ciała ich pogrzebano w lesie. Po wojnie odbyła się ekshumacja zwłok,
przeniesiono je na miejscowy cmentarz. Czerwonoarmiści po wejściu do Osowca ustawili
wzdłuż lasu zaprzęgi konne. Wtedy rozpoczęło się wielkie bombardowanie. Niemieckie samoloty zrzucały bomby, strzelały z karabinów maszynowych. W wyniku nalotu uszkodziły
nawet niektóre domy w Osowcu37.
W styczniu 1945 r. na ulicy Rosjanie czerwoną farbą narysowali linię, oznaczającą linię
frontu. Mieszkańcy Osowca musieli opuścić miejscowość. Większość poszła w kierunku Olesna, niektórzy zatrzymali się w Szumiradzie. Wśród uchodźców był również Wodarz, rządzący obozem pracy przymusowej przy osowieckiej fabryce. Pan Ryszard Mohrhardt wspomina,
że w Szumiradzie mieszkał aż cztery tygodnie.
Rosjanie w Osowcu zmienili kształt brzegu kanału fabrycznego i przejeżdżali przez niego czołgami. Po przejściu frontu sołdaci zbudowali prowizoryczny most na kanale z drzewa
budowlanego, które zabrano okolicznym mieszkańcom. Miejscowe kobiety bardzo się bały
Rosjan, czerniły sobie twarz, chciały upodobnić się do starych kobiet, żeby omijali je żołnierze
rosyjscy. Za oddziałami frontowymi szły pospolite bandy.
Pierwsi rosyjscy zwiadowcy na motocyklach pojawili się w Trzęsinie jeszcze 21
stycznia. Następnie wkroczyły
główne ich siły. Z cywilów we
wsi nikt nie zginął, natomiast
rozstrzelano 11 żołnierzy
Wehrmachtu, gdyż Rosjanie
nie brali jeńców do niewoli.
Rozbiórka spalonych domów
przy ul. Lipowej
37
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W wyniku wojny fabryka w Osowcu ucierpiała w niewielkim stopniu. W czasie walk spalone zostały tylko budynki biurowe i uszkodzone zostały niektóre hale fabryczne. Poważne
zniszczenia fabryki i wsi nastąpiły później, gdy wkroczyły sowieckie wojska wspomagające.
Wieś została wtedy zniszczona w 70%. Spalone zostały domy prywatne i fabryczne przy ul. Lipowej
(Lindenstraβe), Leśnej (Waldstraβe), biurowiec, portiernia, sklepy, szkoła podstawowa przy
ul. Oleskiej (Rosenbergerstraβe), kościół ewangelicki przy ul. Cmentarnej (Friedhofstraβe).
Rosjanie nie chcieli zmarnować potencjału fabryki. Jeszcze w marcu 1945 r. została uruchomiona produkcja pod zarządem komendantury radzieckiej. Dwaj nadzorujący ją oficerowie dbali, żeby produkcja przebiegała sprawnie z materiałów, które pozostały w fabryce.
Gotowe wyroby zostały wywiezione do ZSRR. Robotnicy pracujący w fabryce otrzymywali
wypłatę raz w tygodniu: 1 kg mięsa, 1 kg mąki lub cukru. Równocześnie przygotowywano do
demontażu maszyny i urządzenia zakładowe. Nim zakład przekazano władzom polskim, całe
wyposażenie załadowano na wagony kolejowe i wywieziono do ZSRR. Nie udało się odzyskać
wyposażenia fabryki, chociaż były czynione takie próby, gdy załadowany sprzęt fabryczny
znajdował się jeszcze na stacji kolejowej w Kluczborku. Gdy Rosjanie zarządzali fabryką w Osowcu,
mieszkańcy bardzo chętnie w niej pracowali, gdyż pracowników fabryki nie wywożono na
roboty przymusowe do ZSRR. Gdy zakład był pusty, przekazano go stronie polskiej.
Po przejściu frontu Rosjanie ogłosili, że wszyscy mężczyźni mają zgłosić się w dn.
16.02.1945 r. do punktu zbornego w Łubnianach. Powiedziano im, że będą przez 14 dni porządkować tory kolejowe. Mieli ze sobą zabrać jedzenie. Z Osowca udało się ok. 20 mężczyzn.
Zostali internowani i wywiezieni do Opola, do koszar wojskowych przy ul. Ozimskiej. Starych
i słabych wypuszczono, pozostałych wywieziono do ZSRR. Kilku z nich uciekło ze składu na
trasie Katowice–Kraków. Większość wywiezionych nie powróciła, ci którzy powrócili, najczęściej wkrótce po powrocie zmarli. Zmarł p. Knop, który po powrocie najadł się, a jego
organizm nie był przyzwyczajony do dużej ilości jedzenia38.
Podobne internowania odbyły się na terenie Trzęsiny. W lutym 1945 r. wywieszono plakaty, w których radziecka komendantura wojskowa informowała, że wszyscy mężczyźni mają
dobrowolnie zgłosić się w wyznaczonym dniu do punktu zbiorczego w Ligocie Turawskiej.
Z Kuźni (Trzęsiny) poszło siedmiu mężczyzn: Władysław Madera, Józef Ful, Józef Moj, Teofil
Grochol, Walek Gola, Wincenty Ful oraz Paul Wieczorek. Do Ligoty Turawskiej poszli przez
Turawę. Cały dobytek załadowali na zmontowane przez Wincentego Fula sanki z blachy.
W tym czasie było wystarczająco śniegu, tak że sanki nie stawiały zbytniego oporu. Podczas
posiłku Władysław Madera zaproponował, aby zrezygnować z dalszej drogi do Ligoty, wrócić leśnymi duktami do domu i przez pewien czas ukrywać się w lesie. Ze strachu pozostali
postanowili kontynuować podróż, gdyż Rosjanie grozili karą rozstrzelania w przypadku niezgłoszenia się. Wszyscy zostali wywiezieni do Dniepropetrowska na Zaporożu (Ukraina).
Transport pociągiem trwał 11 dni. Po drodze jedli własne zapasy żywnościowe. W wodę do
picia zaopatrywali się na postojach. W Dniepropetrowsku umieszczono ich w drewnianych
barakach. Pracowali w doszczętnie zbombardowanej stalowni. Wyżywienie było bardzo złe.
Otrzymywali wodnistą zupę z zepsutymi pomidorami, ćwikłą albo z kartoflami. Porcje były
małe, a jarzyn było w tych zupach tak mało, że przeważnie w misce była tylko gorąca woda.
Wielu towarzyszy niedoli zmarło z wyczerpania albo z powodu innych chorób związanych
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z niedożywieniem. Jesienią 1945 r., Władysław Madera został z obozu zwolniony do
domu, bo władze polskie wystąpiły do władz
radzieckich z prośbą, aby zesłanych ze Śląska
Opolskiego, którzy trochę mówili po polsku,
zwolnić do odbudowy kraju. Po przybyciu do
domu zjadł trochę jedzenia i natychmiast zachorował, leżał w łóżku ponad 3 miesiące ze
spuchniętymi jak konwie nogami39.
Rosjanie okradali mieszkańców, takich
Władysław Madera z żoną, 1979 r.
historii zdarzyło się bardzo dużo, przytaczam
(zdjęcie udostępnił Paweł Kotula)
opowieść jednego z mieszkańców: Kiedyś
około godz. 21.00 do domu weszło trzech [radzieckich] żołnierzy, jeden z nich wszedł do kuchni
z karabinem. Kazał nam się ustawić w rzędzie, ojciec, matka i nas troje dzieci, a on usiadł na
krześle, w korytarzu stał oficer, a trzeci już przeszukiwał pokoje. Ten, co był z nami, żądał od ojca
złota, zegarków. Ponieważ ojciec nie palił się do dania tego, wówczas nastąpił strzał w sufit i wtedy ojciec poszedł i wydał mu dwie złote obrączki i dwa zegarki, które miał schowane w ścianie.
Oprócz tego zabrali jajka, mięso, które mieliśmy schowane na przeżycie.
Podobno Rosjanie chcieli zniszczyć wały wokół Jeziora Turawskiego. Mieszkańcy Trzęsiny, spodziewając się po nich takiego aktu wandalizmu, wykopali nawet rowy, które miały
chronić ich przed zalaniem. Na szczęście dla mieszkańców wiosek wokół Jeziora Turawskiego,
Rosjanie nie okazali się aż takimi barbarzyńcami, jednakże wodę z jeziora spuścili.
Mieszkańcy Osowca i Trzęsiny twierdzą, że relacje między powojenną polską władzą a Rosjanami nie układały się najlepiej. Dlatego posłużę się wspomnieniami mieszkańców:
Miałam w 1945 roku 18 lat i dowiedziałam się, że tych, co pracowali w fabryce w Osowcu,
nie brali na roboty. Więc też tam zaczęłam pracować, szlifowałam łopaty. Pamiętam, jak po
wojnie w zimie przyszła taka wichura na Trzęsinie. Pełno drzew było przewróconych, a ludzie
skorzystali z okazji i brali sobie drzewo na opał. Za to, ze brali drzewo, milicjanci zamknęli dużo
ludzi na posterunku w Jełowej, moją mamę z dziećmi też. Ja zostałam sama, więc poszłam z ruskim,
który rządzili w fabryce, poskarżyć się, że milicja zamknęła tyle ludzi za branie drewna na opał.
Więc oberleutnant pojechał motorkiem do Jełowej na posterunek i po dwóch godzinach wszyscy
byli w domu40.
Bardzo ciekawą opowieść przekazał mieszkaniec Trzęsiny, Pan Paweł Madera:
Przy fabryce w Osowcu powstała komendantura wojskowa nadzoru nad demontażem maszyn w fabryce. Nasza wieś też była pod opieką komendantury rosyjskiej, bo w Trzęsinie znajdował się młyn pracujący na potrzeby Rosjan, a za zgodą komendantury i dla ludności cywilnej.
Mąkę z tego młyna Rosjanie zawozili aż do Brzegu. Wiosną w niedzielę przyjechali lokomotywą
z dwoma wagonami polscy szabrownicy, na głowach mieli rogatywki. Przeczesali całą wioskę,
a z młyna ukradli skórzany pas transmisyjny. Natychmiast zawiadomiono komendanturę wojskową, że grasują w Trzęsinie szabrownicy. Komendant rosyjski na motocyklu dogonił pociąg
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i zatrzymał lokomotywę. Zabrał polskim szabrownikom skradziony pas transmisyjny. Komendant zaproponował im, żeby przyjechali tydzień później, bo będzie to niedziela palmowa i wielu
mieszkańców Trzęsiny pójdzie do kościoła. Wtedy będą się mogli obłowić. Od tego czasu został
utworzony w przy młynie drugi posterunek z dwóch żołnierzy rosyjskich. Faktycznie po tygodniu
szabrownicy przyjechali, a mieszkańcy Trzęsiny byli w kościele. Gdy żołnierze rosyjscy pilnujący
młyn zobaczyli Polaków rabujących domy w Trzęsinie, wystrzelili czerwoną rakietę. Przyjechali
żołnierze rosyjscy z Osowca. Aresztowali polskich szabrowników i odstawili ich do Opola. Jeszcze
długi czas lokomotywa z wagonami stała na torach przy Trzęsinie. Wydaje mi się, że Rosjanie
chcieli uchronić naszą wioskę.

Okres powojenny
Po wojnie pomnik z tablicą i podobizną króla Fryderyka Wielkiego, który znajdował się
naprzeciw budynku fabryki, został zburzony.
Fabrykę w Osowcu władze polskie przejęły w dwóch etapach. 1.08.1945 r. elektrownię
w fabryce od wojskowych władz radzieckich przejęła grupa operacyjna Wydziału Energetycznego Śląsko-Opolskiej Grupy Operacyjnej.
Zakład został przejęty w dniach 1–3.11.1945 r. Odbudowywania fabryki
w Osowcu podjęła się przybyła grupa na czele z mgr. inż. Ludwikiem
Panzem i mgr. Mayerem. Przedwojenni mieszkańcy Osowca i okolicznych wsi bardzo pozytywnie wypowiadają się o dyrektorze Ludwiku Panzu. Był człowiekiem bardzo pobożnym, czcicielem Matki
Boskiej, i szanował Ślązaków. Namawiał ich do dalszej edukacji. Był inicjatorem budowy szkoły zawodowej w Osowcu. Jesienią 1946 r. utwoDyrektor szkoły
rzono w Osowcu Przyzakładową Szkołę Dokształcającą, której funkOlga Lassotowa
cję dyrektora pełniła Olga Lassotowa. Szkoła ta posiadała warsztaty (zdjęcie udostępnił
szkolne, mieszczące się na terenie fabryki. Większość kierownictwa Ryszard Mohrhardt)
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fabryki pochodziła ze Lwowa. Podobnie, jak dyrektor fabryki Panz, z szacunkiem odnosili się
do miejscowej ludności. Z inicjatywy Ludwika Panza w 1947 r. zbudowano kapliczkę pojednania w Osowcu. Cegłę zabrano z fabryki po budowie hali. Pracownicy zebrali datki pieniężne, zakupili drewnianą figurę. Za swój czyn dyrektor fabryki został usunięty ze stanowiska
i z pracy w Osowcu.
Po zakończeniu wojny w 1945 r. miejscowość zamieszkiwało ok. 180 mieszkańców. Według spisu powszechnego, w lutym 1946 r. liczba ludności zwiększyła się do 404 Ślązaków
(137 mężczyzn i 267 kobiet) oraz 27 osadników (13 mężczyzn i 14 kobiet). Według danych
gminnych, 20.08.1946 r. Osowiec zamieszkiwało 431 osób miejscowego pochodzenia, z tego 287
mieszkańców było już zweryfikowanych. Osoby niezweryfikowane, których było w Osowcu
kilkanaście, do 1948 r. musiały opuścić miejscowość41.
Osowiec ze zniszczeń wojennych zaczął odbudowywać się bardzo szybko. Już w 1946 r.
utworzono na terenie miejscowości wiejski ośrodek zdrowia i ambulatorium, z którego mogli
korzystać mieszkańcy i pracownicy fabryki. W tym samym roku powstał pierwszy zespół piłki nożnej, z którego później powstał Zakładowy Klub Sportowy „Stal” Osowiec42.
W 1947 r. uruchomiono w jednym z budynków fabrycznych świetlicę, którą początkowo
kierował Romuald Rudzik, a następnie Zofia Szulińska. Zakupiono pierwsze zbiory biblioteczne, radio, adapter i kilkanaście płyt gramofonowych43.
Pierwszym, w trudnym okresie powojennym, sołtysem w Osowcu w 1945 r. został „Ślązak” Franciszek Janus, zamieszkały przy ul. Leśnej. Pełnił funkcję sołtysa do połowy lat 50.
XX w. Zastąpił go Józef Wodarz, który funkcję sołtysa sprawował do 1968 r. Powojenni sołtysi
nie dysponowali praktycznie żadnymi funduszami. Władza zwierzchnia obciążała ich wieloma obowiązkami, nakazywała im organizować tzw. „Gminki” – cotygodniowe zbiórki, w czasie
których wykonywano prace, m.in. czyszczenie rowów, zbieranie stonki44.
Pierwsza szkoła podstawowa w Osowcu znajdowała się w pompowni, obok obecnego
złomowiska. Przy pomocy miejscowej fabryki została uruchomiona dopiero 23.05.1946 r. Na
potrzeby szkoły wydzielono
dwa pomieszczenia. W jednym uczyła się klasa pierwsza
i druga, a w drugim trzecia
i czwarta. Dyrektorem szkoły była Łucja Witz, pracował
także nauczyciel Romuald Rudzik. Następnie szkołę przeniesiono do budynku obecnej kręgielni. W obiekcie
tym mieściło się pięć sal lekcyjnych. Po likwidacji szkoły
Powojenna szkoła, obecna kręgielnia (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
zawodowej w 1954 r. przenie41
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siono szkołę podstawową do tego pustego budynku. W obecnej kręgielni utworzono przedszkole.
Drugie przedszkole utworzono w Domu Kultury.
W Osowcu dyrektor Ludwik Panz rozpoczął w 1947 r. budowę Domu Kultury. Zbudowano go po kilku latach, był to pierwszy dom kultury zbudowany od podstaw na Śląsku po II wojnie
światowej. Przedstawiam treść aktu erekcyjnego:
Działo się to 8 maja 1949 roku w czasach, kiedy prezydentem Państwa Polskiego był Bolesław Bierut. Prezesem Rady Ministrów był Józef Cyrankiewicz, Ministrem Kultury i Sztuki był
Stefan Dybowski, Wojewodą Śląsko – Dąbrowskim inż. Bolesław Jaszczuk, Starostą Opolskim
Henryk Janus. Dyrektorem Zakładu nr 3 był Aleksander Rudny.
W dniu tym w miejscowości Osowiec Śląski dokonane zostało otwarcie Domu
Kultury, zbudowanego wysiłkiem robotników i pracowników Zakładu Nr 3. Dom ten
jako pierwszy na odzyskanej
Ziemi Opolskiej służyć będzie
jako kuźnia Kultury Polskiej,
w której wykuwać się będzie
myśl i słowo polskie, wiążące
Zaproszenie do udziału w otwarciu Domu Kultury w Osowcu
na zawsze prastarą tę ziemię
(udostępniła Anna Długosz)
polską z Macierzą.
Akta otwarcia dokonał Starosta P. Polak w obecności licznie zebranych gości. (Poniżej podpisy)45.
Program otwarcia Domu Kultury:
Część I: godz. 10.30 Zbiórka zaproszonych gości, godz. 11.00 hymn państwowy, słowo
wstępne i powitanie, wybór prezydium, otwarcie Domu Kultury, odczytanie aktu erekcyjnego, zwiedzenie Domu Kultury, przemówienie gości.
Część II: godz. 14.00 wspólny obiad, godz. 16.00 uroczysta akademia.
Część III: godz. 19.00 zabawa taneczna46.
Dom Kultury posiadał m.in. dwie sale
taneczne, salę kinową, bibliotekę i salę konferencyjną.
Po wojnie dom w Osowcu, w którym
odbywały się nabożeństwa ewangelickie,
został odbudowany przez Lenę Lotko z d.
Frach. Po wyjeździe obiekt użytkowała jej
siostra Klara Cebula z d. Frach. Nie odbudowano dzwonnicy i sali, w której odbudoLeśniczówka w Osowcu (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wywały się nabożeństwa47.
45
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Leśniczymi po wojnie w Osowcu był p. Sokołowski, do 1950 r., wtedy zastąpił go p. Czuba.
Kilka lat po zakończeniu wojny, do Osowca zaczęło przybywać coraz więcej ludzi w poszukiwaniu pracy. Dla nich zaczęto budować mieszkania. Do 1948 r. odbudowano 3 budynki
mieszkalne i 3 gruntownie odremontowano48. Na początku lat 50. XX w. zbudowano na terenie miejscowości hotel robotniczy, od 1951 r. rozpoczęto budowę 4 budynków sześciorodzinnych49. Do 1958 r. oddano do zamieszkania dalsze budynki sześciorodzinne przy ul. Lipowej i
Leśnej, a w 1959 r. jedenastorodzinny przy ul. Bieruta (obecnie Dworcowa)50. W latach pięćdziesiątych XX w. fabryka łącznie wybudowała 10 bloków mieszkalnych sześciorodzinnych.
Inwestycje mieszkaniowe na terenie
miejscowości fabryka prowadziła również
w następnym okresie. W latach 1968–1969
zbudowano trzydziestorodzinny budynek
mieszkalny z wolno stojącą kotłownią centralnego ogrzewania51. W ciągu następnych
lat 1971–1975 na terenie Osowca dla załogi
fabryki zbudowano 2 bloki trzydziestorodzinne i 1 budynek czterorodzinny52.
W 1979 r. fabryka przeprowadziła moBloki mieszkalne na terenie Osowca
dernizację jazu. Mechanizmy ręczne za(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
stąpiono elektrycznymi, a wypady dębowe
wody dolnej części jazu zmieniono na płytę żelbetonową, ograniczoną ścianą Larsena.
W latach 1983–1985 miejscowa fabryka pomogła przy ukończeniu rozpoczętej wcześniej
budowy domków jednorodzinnych oraz dokonano odwiertu studni głębinowej wody pitnej53.
Pod koniec 1985 r. zakład posiadał 270 mieszkań54.
Wieloletnim sołtysem Osowca był Józef Kot. Po wojnie 1.04.1949 r. został przeniesiony z Jełowej do osowieckiej szkoły jako nauczyciel, pracował w szkole podstawowej i zawodowej w Osowcu przez okres ok. dziesięciu lat. Ze względu na stan zdrowia zrezygnował
w pracy w oświacie i rozpoczął pracę w miejscowej fabryce na stanowisku kierownika działu
zaopatrzenia. Sołtysem został wybrany w 1968 r. Funkcję tę sprawował do śmierci w 1986 r.
Kazimierz Kot był wielkim społecznikiem, działał w wielu organizacjach, m.in. w Straży Pożarnej. Wykonywał sumiennie obowiązki sołtysa, m.in. zbierał podatki. Wielką jego zasługą
była budowa plebanii w Węgrach i kaplicy z kostnicą na cmentarzu w Osowcu. Organizował
ekipy do pracy, lecz co było najważniejsze w tamtych czasach, załatwiał potrzebne materiały
budowlane. Dbał o Osowiec, przy ul. Lipowej urządził mini park z klombami, ławeczkami.
Inwestycje rozpoczęte przez sołtysa Józefa Kota kontynuował jego syn Kazimierz.
W 1985 r. fabryka eksportowała swoje wyroby do 15 państw, jednakże po zmianach systemowych w Polsce fabrykę w Osowcu ogarnął kryzys. Głównym odbiorcą wyprodukowa48
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nych narzędzi były kopalnie węgla kamiennego, których wiele uległo likwidacji na początku
lat 90. XX w. Do Polski był sprowadzony towar z Chin, słabej jakości, ale tani. Solidne wyroby
wykonane w osowieckiej fabryce przestały być atrakcyjne, w następstwie czego wzrósł zapas
gotowych wyrobów w magazynie, a związane z tym było zmniejszenie produkcji, redukcja
etatów i coraz większe zadłużenie zakładu. Decyzją Wojewody Opolskiego w 1991 r. Fabryka
Wyrobów Metalowych w Osowcu została przekazana Gminie Turawa. W latach 1992–1994
przeprowadzono nieudaną próbę prywatyzacji Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu
przy pomocy podmiotu zagranicznego. Decyzją Sądu Rejonowego w Opolu Wydział Gospodarczy z dnia 26.08.1994 r. przywrócono pierwotny stan. Fabryka w Osowcu została znowu
jednoosobową spółką skarbu gminy.
W 1995 r. powołany został w Osowcu
zespół dziecięcy „Heimat Glocken”, śpiewający po polsku, niemiecku i w gwarze śląskiej. Zespół liczył 25 dzieci. Prowadzony był
przez Hildegardę Gelar, Marię Suchtę-Kanię
i Jerzego Kurka-Orleańskiego. Zespół ten
osiągał liczne wyróżnienia na Przeglądach
Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych
Mniejszości Niemieckiej55.
Wodociąg na terenie Osowca i TrzęsiBudynek fabryki (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ny wykonano w 1995 r., w następnym roku
przeprowadzono remont miejscowej szkoły, wyremontowano dach za kwotę około 60 tys. zł.
Na początku lat 90. XX w. Zakładowy Dom Kultury stał się własnością Urzędu Gminy
w Turawie. W jego imieniu opiekę nad nim sprawował Roman Respondek, który przez wiele
lat udzielał uczniom darmowych lekcji matematyki. Był koordynatorem życia kulturalnego.
W budynku tym mieściło się przedszkole
i biuro mniejszości niemieckiej. Odbywały się zajęcia aerobiku, zajęcia karate, próby
dzieci chóru i mniejszości niemieckiej, zajęcia kółka modelarskiego i tenisa stołowego.
Stałą siedzibę ma zespół „Osowiec”. W Domu
Kultury w Osowcu odbywały się wszystkie
ważne zebrania. Korzystała z sali kinowej
w Domu Kultury również miejscowa szkoła,
Dom Kultury w Osowcu,
organizując uroczystości szkolne56.
widoczny częściowo stary budynek poczty
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
W Osowcu cmentarz został założony
ponad 200 lat temu. Grzebano na nim katolików i ewangelików. Po II wojnie światowej, gdy
wyjechali wyznawcy Lutra, druga część cmentarza należała do kluczborskiej parafii ewangelickiej. W 1996 r. pastor z Kluczborka wyraził zgodę na likwidację pozostałości po nagrobkach
ewangelickich. W czynie społecznym zebrano resztki nagrobków i zgromadzono je na niewielkiej części. Cmentarz w Osowcu, jako komunalny, stanowił własność samorządu gminy.
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W 1996 r. opiekował się nim Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotorzu Małym, wymienił
starą cmentarną bramę wejściową57.
Kazimierz Kot pełnił urząd sołtysa przez
trzy kadencje,12 lat, od 1986 r. do 1998 r. Dokończył budowę kostnicy, przeprowadzone
były liczne prace na miejscowym cmentarzu,
uporządkowano część ewangelicką. Prowadzone były prace przy budowie kanalizacji do
domów prywatnych. Wieś została całkowicie
Brama cmentarna (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
zwodociągowana.
W 1997 r. Fabryka pozbyła się zbędnych hektarów ziemi, by nie płacić podatków. Urzędowi Gminy przekazano obiekty użyteczności publicznej: Dom Kultury, remizę strażacką, drogi
i boisko sportowe, wraz z gruntami, na których zostały zbudowane. Odsprzedano budynki
mieszkalne wraz z całą infrastrukturą spółdzielni mieszkaniowej58.
Chociaż w Osowcu mieszka wiele osób, które przybyły za pracą w okresie powojennym, w 1997 r. do mniejszości niemieckiej w tej miejscowości należało 239 członków.
Mieszkańcy Osowca wraz z mieszkańcami Trzęsiny w 1998 r. wyremontowali kaplicę
przedpogrzebową na cmentarzu. Zakres prac był rozległy, przebudowano prawą stronę kaplicy, stare popękane kafelki zerwano i ułożono nowe, pomalowano ściany, założono nowe
kinkiety oświetleniowe oraz zakonserwowano drzwi wejściowe. Zakonserwowano również
ławki, które podarował miejscowy proboszcz ks. Franciszek Lerch.
4.01.1999 r. powstał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osowcu, został założony
przez panią dr Ewę Podolską. We własnym zakresie wyremontowała gabinety. Wymieniona
została instalacja elektryczna, zamontowano
nową armaturę. Ściany i podłogi wyłożono
kafelkami. Na remont zaciągnęła kredyt. Zapisało się 2500 pacjentów59. W następnym
miesiącu, 27 lutego, odbył się w Osowcu
pierwszy przegląd zespołów artystycznych Gminy Turawa. Wystąpiło 9 zespołów: Pieśni i Tańca
„Osowiec”, „Jaźwińki”, zespoły mniejszości niemieckiej z Węgier, Osowca, Kotorza Małego,
„Tik – Tak” z Kadłuba Turawskiego, orkiestra
Kaplica cmentarna (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
strażacka z Węgier, chór dziecięcy z Osowca60.
W latach 1999–2000 w fabryce musiano wprowadzić bardzo niepopularne decyzje – redukcję zatrudnienia. Liczba pracowników spadła do ok. 70.
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W 2001 r. rozpoczęto remont sali kinowej w Domu Kultury w Osowcu, zamieniono ją na
salę gimnastyczną. Adaptacja sali kosztowała 60000 zł, które gmina otrzymała z kontraktu dla
województwa. Uroczystego otwarcia dokonano 29.04.2002 r.
Kapliczka Pojednania w Osowcu została
wyremontowana z inicjatywy byłego mieszkańca Georga Morawietz. Przywrócono jej
piękny dawny wygląd. 18.07.2002 r. w czasie
popołudniowego nabożeństwa została poświęcona przez proboszcza Franciszka Lercha.
Waldemar Drożdżol sprawował funkcję sołtysa Osowca przez jedną kadencję:
styczeń 1999–2002 r. Wspólnym wysiłkiem
Remont sali gimnastycznej
wielu mieszkańców przeprowadzono remont
(kronika Szkoły Podstawowej w Osowcu)
ogrodzenia cmentarza. Frontowy parkan
został obłożony płytkami klinkierowymi, a pozostała część ogrodzenia elementami betonowymi. Główne chodniki na cmentarzu, które tworzą w rzucie krzyż o równych ramionach,
zostały wyłożone kostką betonową. Sołtys aktywnie włączył się w remont sali gimnastycznej w budynku Domu Kultury. Prace adaptacyjne ruszyły w październiku 2001 r. Wzięło w nich
udział wielu mieszkańców Osowca. Uroczyste otwarcie wyremontowanej sali gimnastycznej
nastąpiło 29.04.2002 r. Mieli możliwość korzystania z niej w godzinach popołudniowych również mieszkańcy. Wielkim osiągnięciem sołtysa Waldemara Drożdżola było zmobilizowanie
mieszkańców i zorganizowanie dożynek gminnych. W okresie powojennym rzadko święto
plonów organizowano w Osowcu. W dn. 29.09.2002 r. udekorowanymi ulicami: Dworcową,
Leśną, Oleską i Lipową szedł pochód. Dopisała pogoda i humory. Wszyscy odśpiewali specjalnie na tę uroczystość ułożoną piosenkę
Dzisiaj, dzisiaj was witamy
Na nasz program zapraszamy
Tu w Osowcu na dożynki
Do zabawy i muzyki.
Hej Osowiec, hej dożynki
Wszyscy mamy uśmiechnięte minki
Za te plony naszej pracy
Podziękujmy i świętujmy dziś
Wiwat, wiwat ogrodnicy
Wiwat, wiwat nam rolnicy
Piękne plony zebraliście
Dożynki gminne – przemarsz dzieci szkolnych
Wielkie kosze, łanów liście
(kronika Szkoły Podstawowej w Osowcu)
61
Hej Osowiec ... .
Dochód z imprezy został przekazany na zakup sprzętu sportowego do wyremontowanej
sali gimnastycznej. W czasie sołtysowania Waldemara Drożdżola rozpoczęto pierwszy etap
kanalizowania miejscowości. Trwały w tym okresie prace przy rozbudowie miejscowej remizy
strażackiej.
61
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W 2002 roku podjęta została decyzja o rozpoczęciu prywatyzacji fabryki. Po wielu staraniach znaleziono udziałowca. 5.05.2003 r. podpisano umowę zbycia większości udziałów
Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu, należących do Gminy Turawa, na rzecz inwestora
strategicznego, którym została spółka akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING w Katowicach62.
Helmut Wiench pełnił urząd sołtysa przez jedną kadencję, w latach 2003–2006. W okresie pełnienia przez niego funkcji sołtysa ukończono budowę kanalizacji sanitarnej, której budowa została rozpoczęta, gdy był jeszcze kierownikiem referatu budownictwa Urzędu Gminy
Turawa. Wykonano również w ramach inwestycji nawierzchnię asfaltową na ul. Młyńskiej
(boczna ul. Oleskiej) i trzy punkty świetlne na ul. Oleskiej. W okresie jego sołtysowania została rozbudowana remiza strażacka w Osowcu. Dzięki ofiarnej pracy wielu strażaków, Osowiec
posiada jedną z piękniejszych remiz, z salą spotkań na poddaszu. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom uzyskanym z Fundacji Rozwoju Śląska, o które zabiegał sołtys Helmut
Wiench jeszcze w czasie pracy zawodowej, a potem już będąc na emeryturze. Wykonywane
były w sołectwie prace porządkowe, mające wpływ na ogólny wygląd wsi, w tym dróg, placów,
trawników, cmentarza itp.
Po dwudziestu latach pobytu za granicą,
wrócił do rodzimej miejscowości Gerard
Margos. W czasie zebrania wiejskiego został wybrany w 2007 r. na stanowisko sołtysa
Osowca. Mieszkańcy powierzyli mu tę funkcję, gdyż wierzyli, że będzie dbał o miejscowość,
upiększał Osowiec. Na terenie miejscowości
bardzo prężnie zaczęło działać Stowarzyszenie „Nasz Osowiec”, z którym rozpoczął
współpracę sołtys. Stowarzyszenie zajęło się Remiza po rozbudowie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
organizacją imprez na terenie Osowca. Tradycyjnie zorganizowano spotkanie seniorów. Panie
z Osowca zaczęły organizować „babski comber”. Co roku był organizowany przez LZS w Osowcu
trzydniowy festyn letni. W 2009 r. Osowiec brał udział w konkursie na „Najpiękniejszą wieś
opolską”, niestety nie zwyciężył. Za sołtysowania Gerarda Margosa była odnowiona tama na
kanale. Oczyszczony został kanał, który miał małą przepustowość, a latem unosił się nad nim
nieprzyjemny fetor. Usunięto zbędną roślinność, oczyszczono pas zieleni wokół kanału.
11.01.2009 r. po raz pierwszy zagrała w Osowcu Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy – zebrano ponad 8 tysięcy zł. Pomysł zrodził się przez grupę odnowy wsi
„Nasz Dom” w czasie festynu „Oktoberfest”.
Kierownictwo nad organizacją przejęła p.
Iwona Duda. Sztab orkiestry założono przy
„Babski comber” zdjęcie z 2009 r. („Fala” 1/2009)
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. To62
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warzyszące zbiórki przeprowadzono w Węgrach, Zawadzie i Jełowej. Sztab pracował całą niedzielę i posiadał
20 woluntariuszy, z czego 10
w samym Osowcu. W roku
następnym 10.01.2010 r. po
raz drugi w Osowcu zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny
Stowarzyszenie „Nasz Osowiec” wraz z innymi organiWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (kronika OSP Osowiec)
zacjami już w miesiącu październiku podjęło starania w celu zorganizowania tego przedsięwzięcia. Sztab, który mieścił
się w Osowcu i pracował przez całą niedzielę, gdy grała orkiestra, posiadał 30 wolontariuszy63.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała także w Osowcu 2011 r. i 2012 r.
W dn. 1.02.2011 r. sołtysem Osowca – Trzęsiny został wybrany mieszkaniec przysiółka
Trzęsina Bernard Loch. Po zapoznaniu się wszystkimi sprawami dotyczącymi całego sołectwa stwierdził, że priorytetową sprawą jest zakończenie budowy ostatniego odcinka chodnika w Osowcu i doprowadzenie całego skwerku przed blokiem do schludnego wyglądu, żeby
uniknąć zagrożeń na drodze. Udało się i 30.07.2012 r. inwestycja została zakończona.
Przed obecnym sołtysem stoją kolejne zadania – chciałby w swej kadencji zadbać także
o Trzęsinę.
Osowiec nie jest typową wsią, tylko osiedlem robotniczym, przypomina z zabudowy miasteczko. Ludziom żyje się bardzo dobrze. Na terenie miejscowości istnieją wszystkie instytucje
potrzebne do prawidłowego funkcjonowania: ośrodek zdrowia, zakład pracy, szkoła, liczne
placówki handlowe.
Nierozerwalnie z Osowcem związany jest Ryszard Mohrhardt i Zespół Pieśni i Tańca
„Osowiec”.

Zespół Osowiec

Ulica Lipowa (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
63

Jednym z najwcześniej
i najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem kultury w gminie Turawa był
Zakładowy Dom Kultury
w Osowcu. Powstał z inicjatywy ówczesnej dyrekcji
Fabryki Wyrobów Metalowych. Swoją działalność
rozpoczął już w maju 1945
r. jako jedna z pierwszych

A. Gallus, XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Osowcu, [w:] „Fala” 1/2010.
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tego typu placówek na Opolszczyźnie. Początki działalności placówki były trudne, brak
odpowiednio przygotowanej kadry, a także skromne środki przeznaczone na tego typu działalność, utrudniały jej właściwy rozwój. Mimo to, już w 1950 r. powstał zespół taneczny, choć
w skromnym składzie osobowym, jednak wyznaczający główny kierunek pracy kulturalnej
tej placówce na następne lata.
W latach 1955–1959 znacząco powiększył się skład
osobowy zespołu, który
przyjął nazwę „Zespół Pieśni
i Tańca w Osowcu”. Był to zespół, w skład którego wchodził chór składający się z
czterdziestu osób oraz osiem
par tańczących w balecie.
Prowadziła go Alicja Miler
– ówczesna kierowniczka
Występ „Zespołu Pieśni i Tańca w Osowcu” w 1950 r. w Turawie
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
Domu Kultury. Po kilku latach ze względów zdrowotnych zrezygnowała z dalszego prowadzenia zespołu, opuszczając
Osowiec.
W latach sześćdziesiątych ze względów kadrowych zespół ponownie wrócił do bardzo
okrojonego programu, prezentując jedynie tańce ludowe różnych regionów. Choreografią
zajął się już wtedy jeden z członków zespołu Ryszard Mohrhardt. Choć w okrojonym programie, zespół zdobywał w miarę upływu czasu zasłużoną popularność. Występował nie
tylko w rodzinnym Osowcu, ale wzbogacał program okolicznościowych imprez w Turawie,
Popielowie, Czarnowąsach, Łubnianach, Komprachcicach i wielu innych miejscowościach.
Pod koniec lat sześćdziesiątych w Osowcu utworzono eksperymentalny zespół tańca nowoczesnego z zupełnie nowym repertuarem.
Zespół przyjął nazwę BRIMP, od pierwszych liter imion najstarszych stażem członków.
Występował nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, szczególnie w Czechosłowacji, w takich
miastach jak: Praga, Narutowice, Usti i Tuszmice.
W roku 1976 działający dotychczas zespół BRIMP powrócił do formy zespołu regionalnego z programem piosenek ludowych
Śląska oraz tańców różnych regionów.
Większość członków zespołu była równocześnie pracownikami Fabryki Wyrobów
Metalowych. Zespół prowadził nadal Ryszard Mohrhardt, którego wspomagał muzycznie Józef Palt grający na akordeonie.
Zespół „Osowiec”, oprócz suit regionalZespół BRIMP
nych (tańce, piosenki różnych regionów),
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wykonywał widowiska obrzędowe i scenki
rodzajowe. Jednak szczególnie kultywował
obrzędy ludowe swojego regionu, do których
zaliczyć należy „Zniwniok”, „Gaiczek” i „Marzankę”.
Zespół Pieśni i Tańca Osowiec w latach
1978-2008 występował na terenie prawie całej Polski. Swoje umiejętności prezentował
w Łańcucie, w Gdańsku, w Bierkowicach,
Opolu, Łambinowicach, Kluczborku, w Większycach, Minkowicach, Głubczycach, Paczkowie, Głogówku, Krapkowicach, Tułowicach, Czarnowąsach oraz w miejscowościach
własnej Gminy. Nawiązywał także kontakty
z podobnymi zespołami w Niemczech, Holandii, Czechach i Włoszech.
Za swoją aktywność i poziom artystyczny zdobył nagrody i wyróżnienia na przeW zespole tańczyli wtedy: K. Krajewska,
glądach w Gdańsku, Łańcucie i w Krakowie.
p. Błoniarz, U. Kula, M. Kupka, H. Szypot, J. Szeląg,
Zespół odznaczony medalem „ZaB. Warzyc, M. Matuszek, L. Możdżeń, J. Kot,
M. Wiśniewska, J. Knitel, M. Labecki, K. Konienia,
służony dla Opolszczyzny”, Medalem
Honorowym Obywatela Miasta Werony, H. Palt, A. Blacha, D. Nizik, A. Knitel, A. Klemptner,
H. Szyszka, W. Starak,. P. Pianka.
Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki za
zasługi w krzewieniu kultury ludowej i twórczości artystycznej.
Twórczością zespołu w zakresie obrzędów ludowych zainteresowała się Wytwórnia
Filmów Oświatowych w Łodzi. W 1979 r. ekipa filmowców nakręciła film dokumentalny pod
tytułem Obrzędy wiosenne na Śląsku Opolskim z udziałem zespołu z Osowca.
Zespół jest w posiadaniu bogatej dokumentacji z zakresu swojej wieloletniej działalności artystycznej w postaci obszernej kroniki pisanej przez Ryszarda Mohrhardta. Doczekał
się również dwóch prac magisterskich, Zygmunta Gawlasa
pt: Rozwój i działalność Zakładowego Domu Kultury Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu w latach 1949-1983 oraz
Marioli Kulawik pt: Rola Zespołu Pieśni i Tańca „Osowiec”
w programowaniu regionalnej kultury muzycznej.
Walter Świerc
Na początku trzeciego tysiąclecia z powodu braku chętnych
tancerzy, Zespół Pieśni i Tańca „Osowiec” zaprzestał swojej działalności. W lutym 2007 r. grupa młodych ludzi z Osowca i okolic
Ryszard Mohrhardt w czasie
zebrała się w celu jego reaktywacji. Obecnie zespół zrzesza
otrzymywania podziękowania
ok.
15 osób w wieku od 15 do 26 lat. Spotykają się w każdy
(zdjęcie udostępnił
czwartek o godz. 20.00 w budynku Ochotniczej Straży PożarRyszard Mohrhardt)
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Występ zespołu Osowiec w czasie dożynek powiatowych w Bierdzanach (zdjęcie wykonała Magdalena Sadowska)

nej w Osowcu. Tańce zespół opiera na starych choreografiach. W ramach możliwości, w celu
uświetnienia układów tanecznych, zapraszają zawodowych choreografów, którzy udzielają im
wskazówek i wyznaczają nowe kierunki pracy. Zespół prezentuje głównie tańce śląskie, lecz
także góralskie i krakowskie64.

8.2 Krótka historia przysiółka Trzęsiny
Trzęsina nigdy nie była samodzielna wsią, ale osada ta w ciągu wieków była ośrodkiem
hutnictwa. Przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące przysiółka Trzęsina, który
przez całe wieki, aż do końca II wojny światowej, był związany z Kotorzem Małym, a po wojnie został przyłączony do Osowca. Kuźnia – tak najczęściej określa się Trzęsinę, była związana
z Kotorzem Małym, choć jest położona po drugiej stronie Małej Panwi, to jednak w chwili jej powstania, Osowiec jeszcze nie istniał.
Nazwa Trzęsina wywodzi się od słowa trzasc – trząść, potrząsać, zadrżeć65.
Pierwsza informacja dotycząca tej osady pochodzi z 1592 r. Wielka właścicielka ziem
kotorskich Chatarina Kokorz po śmierci córki Barbary, żeby uniknąć kłótni po swej śmierci, sporządziła testament. W sporządzonej ostatniej woli spisanej na zamku Kammenetz
w czwartek przed św. Medardusem (8 czerwca) 1592 r. swoje dobra przekazała najstarszej
wnuczce Catharinie Sedlinitzky. Testament ten został potwierdzony na posiedzeniu „prawa
krajowego” w Opolu w czwartek po drugiej niedzieli Wielkiego Postu 1593 r., w obecności
gubernatora Georga von Oppersdorf z Oberglogau (Głogówek) w imieniu cesarza Rudolfa II.
Na mocy testamentu Catharina Sedlinitzky otrzymała dobra – Klein i Gros Chotorz – Kotórz
Mały i Wielki, Turawę, zagrodę i wieś Elguth – Ligota, Kadlub – Kadłub, folwark Kuchary,
64
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T. Świętek, Nowe wcielenie zespołu „Pieśni i Tańca Osowiec”, [w:] „Fala” 1/2009, s. 22.
C. Kahl, Das Majorat Turawa, 1991, s. 25.
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Kuźnicę Trzescin i dom w Opolu. Jest to pierwsza pisemna informacja dotycząca Trzęsiny.
Oznacza to, że w XVI w znajdowała się w Trzęsinie kuźnica, tak określano huty wytapiające
darniową rudę żelaza.
W 1598 r. z Trzęsiny, która należała do Kotorza Małego, według Urbana z Jełowej,
mistrz młota Andrzej Kochcic z Koszęcina otrzymał w czynsz Trzęsinę od księcia Zygmunta. Na terenie osady istniała huta żelaza i warsztat kowalski. Rudę do huty czerpano z terenów Jełowej i Łubnian za roczną opłatą 20 talarów i 36 groszy, wraz ze zobowiązaniem, że nie uszkodzą upraw rolnych. W 1689 roku zaniechano dalszego rozwoju zakładu66.
Krótką informację o tej osadzie zapisano w przewodniku po Śląsku z początku XVIII w. Napisano
że z Osowca można było pojechać przez Trzęsinę do Ozimka, jeśli akurat nie spławiano drewna67.
Bardzo ważne informacje dotyczące Trzęsiny zawarto w kościelnym protokole powizytacyjnym z 1720 r. Przedstawiam najważniejsze informacje:
Trzesinska Kuznica
Grosz mesznego68 na Nowy Rok 1 arg (srebrny grosz) od zagrodników, na Wielkanoc jajka
i akcydencja podbierana jak w Kotorzu...
Na szkołę płacili akcydensy. [stałe zobowiązania]
Od Trzesinska Kuznica
Tylko raz w roku, na Wielkanoc, pisanki, placki, akcydencję odbiera [kotorski proboszcz] jak
z Kotorza Wielkiego.
Po śmierci w 1731 r. Martina von Löwencrona, właściciela ziem turawskich, sporządzono spis jego dóbr. Napisano, że w Trzęsinie znajdowała się kuźnica, młyn z jednym biegiem
(zestawem maszyn), 3 zagrodników pańszczyźnianych i 4 wolnych zagrodników69. Więcej
informacji na temat tego dokumentu zawarł Gustav Türk w maszynopisie Turawa in alter und
neuer Zeit70. Napisał, że w Trzęsinie znajduje się kuźnica z jednym piecem w dobrym stanie,
ponieważ materiał jest w Nieradzie71 wytopiony, należącej do pana Thomasa von Löwencrona
i przywozi się go tutaj. Znajduje się jedna karczma, trzech zagrodników, czterech wolnych
zagrodników, więcej niż jeden młyn z jednym biegiem i całym wyposażeniem72.
Znajdował się wtedy na terenie trzęsińskiej osady „dziki staw rybny”, nazywał się Trzensinski – Kowalski (Kuźnicki). Oznacza to, że znajdował się obok trzęsińskiej kuźnicy73.
W 1743 r. inspektor hutniczy o nazwisku Kessler nadzorował w Trzęsinie hutę z młotem
do wykuwania żelaza kowalnego i piecem fryszerskim, w którym surówka wielkopiecowa
przerabiana była na stal. Młoty i dmuchawy napędzane były wodami Małej Panwi, dostarczanymi odpowiednimi kanałami.
W publikacji Friedricha Alberta Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung von Schlesien,
wydanej w 1784 r., potwierdzono istnienie w Trzęsinie pieca fryszerskiego. Przedstawiam
66
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http://www.osowiecslaski.pl/historia_trzesiny.html (5.08.2012).
Trzy relacje z podróży po Śląsku w XVIII i XIX wieku, red. Jarosław Szymański, s. 158.
Zobowiązania mieszkańców na rzecz kościoła.
C. Kahl, dz. cyt., s. 25.
G. Türk, Turawa in alter und neuer Zeit,1944.
Wieś w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, gmina Poczesna.
G. Türk, dz. cyt., s. 24.
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w całości tłumaczenie tekstu: Kottorz Klein (Mały) należy do pana grafa von Gaschin, ma 20
gospodarzy, 25 zagrodników, jedna fryszerka w Trzenczin (Trzęsina), zamieszkuje 227 mieszkańców74.
W XIX w. kotorski proboszcz ks. Carl Kahl napisał,
że Trzęsinę zamieszkują tylko zagrodnicy i chałupnicy
oraz znajduje się młyn zbo- Informacja zawarta o Trzęsinie w Beyträge zur Beschreibung von Schlesien
żowy.
W 1865 w Trzęsinie mieszkało 12 zagrodników, 1 młynarz i 17 chałpuników75.
Dwa lata później, w 1867 r., leśniczym – fejsztrem w Trzęsinie był Carl Glätzer, zaś przed
1945 r. byli Carl Glätzer – syn, Georg Wurst i Stelmach76.
W 1925 r. przeprowadzono spis mieszkańców Trzęsiny. Przysiółek zamieszkiwały 63 rodziny – osoby dorosłe samotne i owdowiałe, jak również prowadzące samodzielne gospodarstwa rolne. Większość mieszkańców była rolnikami. Sporządziłem listę mieszkańców, którzy
wtedy posiadali inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Franz Buhl – pracownik spedycji
Vinzent Cebulla – pracownik spedycji
Franz Ciollek – pracownik spedycji
Paul Ebisch – kopacz ziemi
Josef Fojer – murarz
Johann Fuhl – strażnik na kolei
Paul Gisder – dozorca śluzy
Anton Gisder – kopacz ziemi
Marie Grochol – młynarka
Franz Kalczok – cieśla
Peter Kotz – mistrz murarz
Paul Kotz – pomocnik kolejowy
Johann Krafczyk – pracownik spedycji
Florian Kulla – cieśla
Karl Langos – woźny
Peter Lempik – pracownik leśny
Theodor Loch – murarz
Karl Lorenz – rzeźnik
Josef Moj – kowal
Julius II Nowak – murarz
Wilhelm Schröter – stolarz
Peter Tarara – cieśla
Florian Twardawsky – cieśla
74
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F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg, 1784, T. 3.
http://www.osowiecslaski.pl/historia_trzesiny.html, (5.08.2012).
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Josef Twardon – kopacz ziemi
Karl Wrobel – murarz
Albert Zylla – komendant strażników .
Najbardziej popularne nazwiska w Trzęsinie: Langos – 4, Fuhl – 3, Biniek – 2, Ciollek – 2,
Gisder – 2, Kalczok – 2, Kotz – 2, Tarara – 2, Thieleczek – 277.
Nie wiadomo, kiedy powstał kanał trzęsiński, napędzający młyn w Trzęsinie – który
posiadał pierwszeństwo zasilania w wodę.
W czasie budowy Jeziora Turawskiego zlikwidowano kanał. Właściciel młyna dostał
odszkodowanie, a do napędu zainstalowano
silniki elektryczne78.
W 1994 r. Trzęsina – Kuźnia, gdyż wciąż
obowiązuje ta potoczna nazwa, została zwodociagowana.
Okres II wojny światowej w Trzęsinie
Młyn w Trzęsinie
przedstawiłem w rozdziale o historii Osowca.
Trzęsina, chociaż jest małą osadą, może pochwalić się licznymi powołaniami kapłańskimi
i zakonnymi:
- S. Lamberta – Hedwig Jonczyk 10.10.1873–?
- S.M. Thelesphora – Rozalia Fuhl 30.08.1899–5.08.1996
- S. Maria Bonomia – Katarzyna Długosz 24.11.1903–24.10.1985
- Ks. Wiktor (Viktor) Gizder MSF 8.10.1905–21.08.1986
- S. Maria Neomisia (Neomizja ) – Anastazja Długosz 12.4.1906–06.07.1983
- S. Clotildis – Katarzyna Gizder ok. 1915 – ?
- S. M. Maria Honofria – Dorota Kałczok 6.02.1925–3.03.1979
- Ks. Józef Grochol 18.10.1933–11.07.1997.

8.3 Szkoła Podstawowa w Osowcu
Pierwszą szkołę w Osowcu (Königshuld) dla dzieci wyznania ewangelickiego wybudowano w 1789 r. w czasie uruchamiania miejscowej fabryki. W budynku tej szkoły w 1864 r.
odbywały się raz w miesiącu nabożeństwa dla ewangelików79.
W spisie katolickich i ewangelickich szkół publicznych, który ukazał się w 1911 r., napisano, że pierwsza szkoła w Osowcu została założona w 1797 r.80 W kotorskiej kronice parafialnej
w 1904 r. napisano, że do ewangelickiej szkoły w Osowcu uczęszczało 42 dzieci katolickich.
Religii nauczał ich główny nauczyciel z Węgier81. W powyższej publikacji z 1911 r. napisano,
że murowany budynek szkoły kryty był gontem. Znajdowała się w nim jedna sala lekcyjna,
w której naukę realizowało 92 uczniów. Do osowieckiej szkoły uczęszczały również dzieci
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z Węgier, Masowa i majątku Jełowa. W 1911 r. nauczycielem w szkole był Max Günther ur.
9.11.1889 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Münsterberg (Ziębice woj. dolnośląskie),
pracę w Osowcu rozpoczął 1.04.1910 r. Zajmował czteropokojowe mieszkanie o pow. 83 m² i uprawiał działkę, która przynosiła zysk 24 marek rocznie. Przy murowanym budynku szkolnym
znajdował się 9 – arowy ogród. W publikacji tej napisano, że najbliższa stacja kolejowa dla
Osowca znajdowała się w Trzęsinie oddalonej o 1,5 km82.

Informacja o szkole w Osowcu z 1911 r.

W spisie szkół przeprowadzonym w 1925 r. napisano, że Osowiec był zamieszkały przez
700 mieszkańców. We wsi znajdowała się ewangelicka szkoła. Katolicka dla dzieci z Osowca
była w Węgrach i w Jełowej. W osowieckiej szkole naukę realizowało 105 uczniów, w tym 77
wyznania katolickiego. Zajęcia odbywały się w dwóch pomieszczeniach klasowych. Dzieci
nauczał nauczyciel i organista Max Günther ur. 9.11.1889 r., który ukończył seminarium nauczycielskie w Münsterberg (Ziębice w woj. dolnośląskie) w 1910 r., pracę w Osowcu rozpoczął w 1910 r. Zajmował czteropokojowe mieszkanie o pow. 73 m² wartości 187 marek i uprawiał
działkę o pow. 6,4 ar. Drugi nauczyciel Emanuel Nicke był wyznania katolickiego,
ur. 15.03.1891 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Ziegenhals (Głuchołazy)
w 1913 r. i w 1917 r. Pracę w Osowcu rozpoczął 1.01.1914 r. Zajmował czteropokojowe mieszkanie o pow. 56 m² i wartości 156
marek. Uprawiał 3 – arowy gród. Również
w tej publikacji potwierdzono informację,
że pierwsza szkoła w Osowcu powstała w 1797
r. W 1913 r. zbudowano piętro i powiększono w ten sposób mieszkania nauczycielskie.
Szkoła w Osowcu była murowana, a przy
Budynek szkoły w okresie międzywojennym
budynku szkolnym znajdował się 9 – arowy
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
ogród83.
Do końca II wojny światowej budynek szkolny znajdował się na miejscu obecnego sklepu
geesowskiego. Był to długi parterowy obiekt, przez który prowadził korytarz. Trzy sale lekcyjne, których okna skierowane były na ul. Lipową, znajdowały się po jednej stronie korytarza.
Korytarz szkolny usytuowany był od strony ul. Cmentarnej. Obok budynku szkolnego znajdował się piętrowy budynek nauczycielski, na parterze mieszkał kierownik szkoły – Birkwald
wraz z rodziną. Miał trójkę dzieci: Brunhild, Alfred, Ingeborg. Na piętrze mieszkała panna
Ditrich. W styczniu 1945 r. kierownik szkoły wraz z rodziną ewakuował się w głąb Niemiec,
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jednakże nauczycielka Ditrich nie zdążyła
wyjechać z Osowca przed wkroczeniem Rosjan. Jeszcze przez krótki okres powojenny
przebywała w Osowcu. W szkole znajdowała się
duża szafa pancerna. Każdy uczeń w osowieckiej szkole posiadał specjalny dzienniczek z wydrukowanymi przedmiotami, w którym co
roku wpisywano jego oceny roczne. Po wpisaniu ocen i podpisaniu ich przez rodziców,
dzienniczek ten wracał do szkoły i zamykany
był w sejfie. Po wkroczeniu Rosjan sejf został
przez nich rozpruty, a dzienniczki spalone84. Szkoła w Osowcu (http://ns363100.ovh.net/city/view.
action?view=&id=507706)
Budynek szkoły i mieszkania nauczycielskie zostały spalone przez Rosjan najprawdopodobniej jeszcze 22.01.1945 r. Motywy tego
postępowania nie są znane.
Po II wojnie światowej nauka w Osowcu rozpoczęła się bardzo późno, dopiero 23.05.1946 r.
gdyż otworzenie szkoły podobno uniemożliwiali przebywający w osowieckiej fabryce Rosjanie. Najprawdopodobniej rok szkolny rozpoczął się jesienią 1945 r. Pierwszymi nauczycielami
byli Łucja Witz85 i Romuald Rudzik. Zajęcia lekcyjne początkowo odbywały się w przyfabrycznej pompowni, obok obecnego
złomowiska. Na potrzeby szkoły wydzielono dwa pomieszczenia, w których uczyły się po dwa roczniki. W jednym
pomieszczeniu uczyła się klasa pierwsza i druga, w drugim
pomieszczeniu klasa trzecia i czwarta. Następnie szkoła została przeniesiona do starego przedszkola – obecna kręgielnia. W tej nowej szkole znajdowało się pięć sal lekcyjnych86.
Do 1948 r. naukę w szkole w Osowcu prowadziło nadal dwoje
nauczycieli, Łucja Witz nauczająca historii i języka polskiego,
Łucja Witz i Romuald Rudzik
oraz Romuald Rudzik, który uczył matematyki87.
(zdjęcie udostępnił
Ryszard Mohrhardt)
Zachował się dokument, który nie jest dla mnie w pełni
zrozumiały, napisano w nim, że 1.01.1948 r. Romuald Rudzik
został skierowany do szkoły w Osowcu, jako tymczasowy nauczyciel. Mieszkańcy Osowca
twierdzą, że był pierwszym nauczycielem po II wojnie światowej, który był zatrudniony
w osowieckiej szkole. W kolejnym dokumencie napisano, że w dniach 9–14.02.1948 r. Rudzik brał
udział w kursie opiekunów drużyn harcerskich w Głuchołazach. 9.09.1948 r. otrzymał dwutygodniowy urlop na przygotowanie się do egzaminu na wyższe studia. W następnym miesiącu
Romuald Rudzik został przyjęty na wydział medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i zakończył pracę w osowieckiej szkole88. 27.02.1948 r. do szkoły w Osowcu została skierowana
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Regina Stroczewska, która objęła stanowisko tymczasowego nauczyciela od 1 kwietnia.
W następnym roku 1 kwietnia Józef Kot89 z Jełowej został przeniesiony do Ogólnokształcącej
Szkoły stopnia podstawowego w Osowcu90, jako nauczyciel. Zachował się dokument wydany
5.04.1949 r. z podpisem Łucji Witz jako kierownika szkoły. Wielkie zmiany w składzie grona
nauczycielskiego osowieckiej szkoły nastąpiły 1.07.1950 r. Zwolnił się pracujący w placówce
krótko, bo tylko od 15.06.1950 r., nauczyciel kontraktowy Józef Janas, przeniósł się na własną
prośbę do szkoły w Kałach. Zastąpiła go Anna Czuba ur. w 1922 r., która przeniosła się na
własną prośbę z Kał do Osowca. Przepracowała w osowieckiej placówce prawie trzydzieści
lat. Grono nauczycielskie od 1 lipca zasiliła Maria Nocoń, przeniosła się na własną prośbę z Rogowa
Opolskiego. Również 1 lipca pracę w osowieckiej szkole zakończyła Regina Szulik i przeniosła
się na własną prośbę do szkoły ogólnokształcącej stopnia podstawowego w Kotorzu Wielkim.
Jednakże nie wiadomo, kiedy rozpoczęła pracę w Osowcu. W następnym roku 15 sierpnia
Helena Gmur z Kluczborka rozpoczęła pracę w osowieckiej placówce. Rewolucyjne zmiany
w gronie nauczycielskim nastąpiły w 1952 r.:
- 15 sierpnia zatrudniła się Genowefa Skrzęt z Markowisk powiat Jasło, jako nauczyciel
tymczasowy w osowieckiej szkole i pracowała do 1.09.1955 r., gdy przeniosła się na własną prośbę do szkoły we Wróblinie.
- 15 sierpnia Aleksy Kryk z Lipnik, powiat brzeski, podjął pracę w Osowcu,
jednak 1.01.1953 r. przeniósł się do
szkoły w Chrząstowicach.
- 31 sierpnia pracę w Osowcu zakończyła Helena Sznur, przeniosła się na
własną prośbę do Siołkowic Starych.
- 1 września Edmund Gruszka ze szkoły w Bukowej objął posadę nauczyciela w Osowcu. Wydział Oświaty
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu powierzył mu pełnienie obowiązków opiekuna organizacji
harcerskiej przy szkole ogólnokształcącej stopnia podstawowego w Osowcu, za wynagrodzeniem w wysokości
1/3 poborów służbowych.
Do 1954 r. osowiecka szkoła podstawowa
mieściła się w budynku starego przedszkola, Romuald Rudzik wraz z żoną widoczną na pierwszym
planie (zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
w którym było pięć sal lekcyjnych. Po likwidacji szkoły zawodowej w Osowcu przeniesiono do niej szkołę podstawową. W budynku po
byłej podstawówce, obecna kręgielnia, utworzono przedszkole. Drugie przedszkole powstało
89
90

telefonicznej jego żona Maria Rudzik.
Późniejszy sołtys Osowca.
Nazwa Szkoły Podstawowej w Osowcu.
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w miejscowym domu Kultury. Kierownik szkoły Łucja Witz zamieszkała na poddaszu nowej
Szkoły Podstawowej Osowcu.
O kolejnych nauczycielach pracujących w osowieckiej szkole zachowało się, niestety, bardzo mało informacji. W 1955 r. pracowała jako nauczycielka Erna Jończyk. W tym samym
roku 15 sierpnia Stanisław Krakowiak z Biedrzychowic powiat opatowski został tymczasowym nauczycielem w Osowcu.
Według dostępnych dokumentów, następne zmiany w gronie nauczycielskim nastąpiły na
początku lat 60. XX w. 1.01.1960 r. Genowefa Figiel, nauczycielka osowieckiej szkoły, została
przeniesiona w stan pozasłużbowy (emerytura). W roku następnym 16 sierpnia Stanisława
Kłosowska została nauczycielką Szkoły Podstawowej w Osowcu. Również w 1961 r. pracę
rozpoczął nauczyciel Jerzy Zawadzki, uczył języka rosyjskiego oraz wychowania fizycznego. Był on wieloletnim nauczycielem w osowieckiej
szkole, pracował do 1990 r.
1.09.1962 r. pracę rozpoczęli
Adela Moj i Janusz Andrusiów, przeniesiony ze szkoły
z Kątów Op., a zakończyła
pracę w Szkole Podstawowej
w Osowcu Stanisława Kłosowska, która przeniosła się
do Opola.
Od września następnego
Świetlica w szkole przyzakładowej
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
roku Helena Andrusiów ze
szkoły z Węgier przeniosła się do Osowca i przez następne dziesięć lat pracowała w osowieckiej placówce. Uczyła języka polskiego, przez wiele lat prowadziła szkolne koło PCK. Od
1.09.1973 r. rozpoczęła pracę w Żelaznej. 1.09.1963 r. pracę w osowieckiej szkole zakończył
Jerzy Ignatowicz, przeniósł się do Dąbrówki Dolnej.
Jeszcze w latach 60. XX w. Janusz Andrusiów objął kierownictwo Szkoły Podstawowej
w Osowcu – najprawdopodobniej w 1962 r., gdy został przeniesiony do placówki w Osowcu.
Zastąpił wieloletnią kierowniczkę szkoły Łucję Witz.
15.08.1966 r. pracę rozpoczęła Jadwiga Lisowska. W następnym roku, 13 lutego, zwolniła
się Jadwiga Barcikowska, a rozpoczęła pracę Wiesława Fudali. Przez parę miesięcy, bo tylko
od 5.10.1967 r. do 31.01.1968 r., w osowieckiej szkole pracował Edward Karczewski.
W 1970 r. rozpoczęły pracę w Szkole Podstawowej w Osowcu: Kazimiera Brzezina – nauczycielka matematyki i Krystyna Balon – przepracowała w osowieckiej szkole ponad dwadzieścia lat, a 1.09.1970 r. zwolniła się i przeniosła się do Kluczborka Jadwiga Sadura. W następnym roku pracę w Osowcu podjęła Danuta Jakubowska-Zając.
9.09.1971 r. Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu powierzył
Marii Żmudzie obowiązki kierownika Szkoły Podstawowej w Osowcu, na czas zawieszenia
w czynnościach Janusza Andrusiowa, który 30.11.1972 r. został odwołany ze stanowiska kierownika osowieckiej placówki. Przeniósł się do pracy w Opolu.
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1.09.1973 r. zatrudniła się w osowieckiej szkole absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
mgr Anna Tarnowa, a zakończyła pracę Adelajda Moj i od 1 września przeniosła się do przedszkola w Dębiu, którego została dyrektorem.
Kolejne zmiany w zatrudnieniu kadry nauczycielskiej w szkole w Osowcu nastąpiły w 1974 r.:
- 1 lutego zatrudniono Teresę Pasionek, pracowała w Osowcu do 1978 r.
- 1 marca Danuta Jakubowska-Zając, nauczycielka dyplomowana, mianowana stałą nauczycielką w osowieckiej szkole, przeniosła się Państwowego Domu Dziecka w Jarnołtowie.
- 1 września pracę w szkole zakończyła mgr Maria Kowalczyk, przeniosła się do Lisięcic.
- 1 września pracę w osowieckiej szkole zakończyła Wiesława Fudala, przeniosła się do
szkoły w Kaniowie.
- 9 listopada pracę w Szkole Podstawowej w Osowcu rozpoczął Andrzej Wojtkiewicz,
nauczyciel historii, aktywnie opiekował się RSU, prowadził organizację harcerską,
zwolnił się pod koniec stycznia 1977 r., zastąpiła go Renata Curlok, wieloletnia nauczycielka osowieckiej szkoły. Pracę rozpoczęła też wtedy Gizela Grzesik.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowcu Maria Żmuda – nauczycielka fizyki i chemii,
w 1978 r. zakończyła pracę i poszła na zasłużoną emeryturę. Dalej jednak mieszkała w budynku szkolnym. Grono nauczycielskie bardzo mile ją wspomina. Zastąpiła ją na stanowisku
dyrektorskim nowo zatrudniona nauczycielka Helena Śliwińska.
W 1979 r. założono przy Szkole Podstawowej w Osowcu Spółdzielnię Uczniowską „Jedność”, która prowadziła na terenie szkoły sklepik uczniowski. W skład pierwszego zarządu weszli: Dorota Frasek, Bożena Bok, Bożena Gamoń, Andrzej Szczęsny. Opiekunem spółdzielni
została Renata Curlok.
W 1979 r. pracę w osowieckiej szkole zakończyła Anna Czuba, która osiągnęła wiek emerytalny. Przepracowała w Osowcu prawie trzydzieści lat, gdyż rozpoczęła pracę w tej szkole
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1.09.1950 r. Uczyła klasy I–III oraz języka polskiego. W 1980 r. pracę w szkole rozpoczęła
Barbara Zając i od ponad trzydziestu lat dalej pracuje w szkole w Osowcu.
W tym samym okresie pracę rozpoczęła nauczycielka języka polskiego Marta Wojtkiewicz, która przeniosła się, ze Szkoły Podstawowej z Węgier.
Przez osiem lat w osowieckiej szkole pracował Zygmunt Gawlas, który rozpoczął pracę
w 1982 r. Elżbieta Sobieralska rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Osowcu w 1983 r. Rok
później zatrudniła się Jadwiga Praska oraz Ewa Nowicka, która wkrótce w młodym wieku
zmarła. Wielką zasługą Heleny Śliwińskiej – dyrektorki Szkoły Podstawowej w Osowcu, było
wykonanie w 1985 r. dywanika asfaltowego na boisku szkolnym. W maju 1985 r. członkowie
spółdzielni „Jedność” pojechali na trzydniową wycieczkę do Krakowa, Ojcowa i Oświęcimia.
1.09.1985 r. pracę w szkole w Osowcu rozpoczęła nauczycielka Elżbieta Dembińska. Pod
koniec roku kalendarzowego 28.12.1985 r. został założony w szkole zespół „Śladem Babci”,
kontynuujący tradycje kroszonkarskie w sztuce ludowej. Członkowie tego zespołu w Wojewódzkim Konkursie Kroszonkarskim w Gogolinie zajęli trzy I miejsca oraz jedno trzecie na
186 uczestników. 7.03.1986 r. szkolna spółdzielnia „Jedność” sprzedała w MDK malowane
serwetki deserowe na kwotę 2180 zł. W ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w spółdzielniach uczniowskich, na szczeblu centralnym Krzysztof
Szypot ze szkoły Podstawowej w Osowcu otrzymał wyróżnienie 27.05.1986 r. 16.03.1986 r.
Członkowie zespołu „Śladami Babci” wzięli udział w wojewódzkim konkursie kroszonkarskim, I miejsce zajęły Joanna Jagieniak i Barbara Glados, zaś II miejsce Iwona Wocław,
w konkursie uczestniczyło 108 zawodników. W II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
pod hasłem „Pokój między narodami świata” w Kaliszu nagrodzone zostały prace Katarzyny
Pęciak i Iwony Wocław (14.05.1987 r.). 9.10.1987 r. w konkursie „Pokój miedzy narodami
świata” na szczeblu wojewódzkim szkoła w Osowcu osiągnęła duży sukces: I miejsce Katarzy-
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na Peciak – witraż, II miejsce Iwona Woclaw – kroszonki, IV miejsce Jolanta Słowik – gobelin.
W konkursie „Działamy samorządnie i nowocześnie” w roku szkolnym 1986/1987 szkolna
spółdzielnia „Jedność” z Osowca zajęła IV miejsce w województwie opolskim. Od 1.09.1988 r.
pracę w Szkole Podstawowej w Osowcu rozpoczęła Irena Janas-Diaków, Aleksandra Pancerz,
a przez rok pracował Zbigniew Kaliński.
Kolejne zmiany w gronie nauczycielskim nastąpiły w roku szkolnym 1988/1989. Pracę
rozpoczęły panie Anna Budnik oraz Beata Kapralska, która pracowała tylko do końca roku
szkolnego. W ciągu roku szkolnego członkowie Spółdzielni Uczniowskiej „Jedność” zagospodarowali boisko asfaltowe, szczególnie jego obrzeże, wyrównali teren i zasiali trawę.
28.01.1989 r. komitet rodzicielski zorganizował zabawę dla dzieci szkolnych., w czasie której urządzono konkurs na najładniejszy strój.
W roku szkolnym 1989/1990 w pracę w Szkole Podstawowej w Osowcu rozpoczęła Jolanta
Ilnicka. Na koniec roku szkolnego na zasłużoną emeryturę przeszedł Jerzy Zawadzki, pracował w szkole w Osowcu od 1963 r.
Pracę w nowym roku szkolnym rozpoczęła Jolanta Oziembłowska.
1.12.1990 r. na emeryturę przeszła Helena Śliwińska – dyrektor szkoły. Nowym dyrektorem został Bogusław Relidziński, nauczyciel przeniesiony ze Szkoły Podstawowej w Kadłubie Turawskim. Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1990/1991: dyr. szkoły Helena Śliwińska /Bogusław Relidziński, Krystyna Balon, Anna Budnik, Renata Curlok, Elżbieta
Dembińska, Irena Diaków, Jolanta Ilnicka, Aleksandra Pancerz, Jadwiga Praska, Elżbieta Sobieralska, Marta Wojtkiewicz, Barbara Zając, Jolanta Oziembłowska.
21.05.1991 r. członkowie spółdzielni „Jedność” pojechali na trzydniową wycieczkę „Szlakiem tysiąclecia”, zwiedzono m.in. Poznań, Gniezno, pałac w Kórniku.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Klasy

Rok
szkolny

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1991/1992

24

25

21

28

22

20

20

35

195

1992/1993

18

28

22

21

27

22

20

19

177

1994/1995

20 i 17

17

20

26

22

20

26

22

190

1995/1996

25

19 i 17

17

20 17

23

22

19

23

185

1996/1997

19

25

36 a i b

20

17

23

23

19

182

Suma

Na koniec roku szkolnego 1991/1992 pracę w osowieckiej szkole zakończyła Aleksandra
Pancerz.
1.09.1992 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Osowcu została Maria Skucik, zastąpiła
Bogusława Relidzyńskiego, który został przeniesiony z powrotem do Szkoły Podstawowej
w Kadłubie Turawskim.
Rok szkolny 1992/1993 rozpoczął się 1 września. Nauczycielom zostały przydzielone poszczególne przedmioty nauczania: Maria Skucik – dyrektorka szkoły – muzyka, Barbara Zając
–nauczanie początkowe, Anna Budnik – nauczanie początkowe, Jadwiga Praska – nauczanie
początkowe, Jolanta Ilnicka – historia, wos, muzyka, Elżbieta Dembińska – biologia, geogra471

fia, środowisko, Renata Curlok – matematyka, język niemiecki, Krystyna Balon – technika,
plastyka, Elżbieta Sobieralska – fizyka, chemia, matematyka, Marta Wojtkiewicz –język polski, Jolanta Oziembłowska – wychowanie fizyczne, Irena Diaków – język polski, biblioteka,
Teresa Gallus – religia.
24.06.1993 r., w związku z bardzo dużymi trudnościami związanymi z zaopatrywaniem
szkolnego sklepiku w towar, Spółdzielnia Uczniowska „Jedność” zakończyła swoją działalność.
W następnym roku szkolnym nie zaszły większe zmiany w gronie nauczycielskim, Anna
Budnik przebywała na urlopie macierzyńskim. Na koniec roku szkolnego Jolanta Ilnicka
przeniosła się do szkoły w Turawie.
Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1994/1995: Maria Skucik – dyrektor szkoły, Elżbieta Wideł i Beata Markiewicz – rozpoczęły pracę, Gabriela Sygulka – pracowała tylko rok w szkole w Osowcu, Jadwiga Praska, Barbara Zając, Jolanta Oziembłowska, Marta
Wojtkiewicz, Irena Diaków, Elżbieta Dembińska, Renata Curlok, Krystyna Balon, Elżbieta
Sobieralska, Teresa Gallus, ks. Franciszek Lerch.
W roku szkolnym 1995/1996 w Szkole Podstawowej w Osowcu pracowali nauczyciele:
Maria Skucik – dyrektor szkoły, Elżbieta Wideł, Beata Markiewicz, Jadwiga Praska, Renata
Curlok, Jolanta Oziembłowska, Marta Wojtkiewicz, Irena Janas-Diaków, Elżbieta Dembińska,
Krystyna Balon, Elżbieta Sobieralska, Heidrun Freidel, Teresa Gallus, ks. Franciszek Lerch,
Aleksandra Kowalska – pracowała jeden rok w szkole w Osowcu.
Zmiany w gronie nauczycielskim nastąpiły również w roku szkolnym 1996/1997, w szkole
pracowali nauczyciele: Maria Skucik – dyrektor szkoły, Elżbieta Wideł, Beata Markiewicz, Anna
Budnik, Elżbieta Dembińska, Renata Curlok, Marta Wojtkiewicz, Jolanta Oziembłowska, Irena
Diaków, Krystyna Balon, Elżbieta Sobieralska, Jadwiga Praska, Joanna Kurek (emerytka – pracowała rok), Teresa Gallus, ks. Franciszek Lerch, Heidrun Freidel – nauczycielka języka niemieckiego, Jerzy Kurek-Orleański i Marek Lotko pracowali w szkole w Osowcu tylko rok.
W październiku i listopadzie wyremontowano dach szkoły w Osowcu, została przełożona
dachówka, koszt inwestycji wyniósł 60 000 zł.
W roku szkolnym 1997/1998 w gronie pedagogicznym nie zaszły żadne zmiany, jednakże
na koniec czerwcu 1998 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowcu Maria Skucik poszła na
emeryturę. Odbył się konkurs na stanowisko dyrektora osowieckiej placówki.
Od 1.09.1998 r. obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu objął Andrzej Wojtkiewicz. W tym samym
dniu pracę w rozpoczęła germanistka Marzena Mamroł. Dyrektor szkoły Andrzej Wojtkiewicz bardzo dbał o powierzoną mu placówkę. Szkoła w Osowcu nabrała nowego blasku.
Dzięki pomocy rodziców – którzy łącznie przepracowali 310
godzin, wkładu finansowego Urzędu Gminy w Turawie, została wyremontowana sala gimnastyczna, m.in. wycyklinowano podłogę, wygładzono i pomalowano ściany.
Wójt Walter Świerc i dyr. Andrzej Wojtkiewicz w wyremontowanej sali
gimnastycznej (kronika Szkoły Podstawowej w Osowcu)
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Już w pierwszym roku zarządzania oswiecką placówką dyrektor Andrzej Wojtkiewicz
przeprowadził liczne remonty w szkole. Zmodernizowano pomieszczenie biblioteczne i sale
do zajęć pracy techniki. Każda z sal lekcyjnych w szkole została pomalowana w innym kolorze. Poprawiono bezpieczeństwo poruszania się po schodach. Elewacja budynku szkolnego
została również pomalowana.
Na koniec roku szkolnego pracę zakończyła Elżbieta Wideł.
Prace remontowe w osowieckiej placówce były kontynuowane również w następnym roku
szkolnym 2000/2001. Jednakże szkoła żyła nie tylko remontami. Nauczyciele sumienie wypełniali swoje obowiązki zawodowe. Zorganizowano dwa wyjazdy na basen: 11.10.2000 r. do
Brzegu, a 4.06.2001 r. do Polkowic.
W czasie wakacji dla potrzeb szkoły zaadaptowano pomieszczenia przedszkola i dwa
pomieszczenia zajmowane przez dom kultury, w których urządzono trzy sale lekcyjne. Od
1.09.2001 r. dzieci w wieku przedszkolnym z Osowca zostały przeniesione do Publicznego
Przedszkola w Węgrach.
1.09.2001 r. uczniowie
klas I zostali pasowani na
uczniów. Naukę w szkole zaczęło realizować 124
dzieci z Turawy i Rzędowa.
W odświętnie udekorowanej sali sportowej zebrali się
uczniowie, rodzice i nauczyciele. 29.04.2002 r. odbyło się
uroczyste otwarcie nowej sali
gimnastycznej, przy której
prace budowlane ruszyły
Uczniowie klasy I rok szkolny 2001/2002
(kronika Szkoły Podstawowej w Osowcu)
w październiku 2001 r. Przecięcia wstęgi dokonali wójt Gminy Turawa i dyr. szkoły Andrzej Wojtkiewicz, po czym
ks. proboszcz Franciszek Lerch poświęcił obiekt.
W ciągu roku szkolnego realizowany był program profilaktyczny „Agresję zastąp uśmiechem”, którego celem było zapobieganie agresji w szkole. Chętni uczniowie otrzymali „uśmiechy” jako symbol zwalczania agresji. W kwietniu odbył się apel podsumowujący akcję w szkole. Uczniowie uczestniczyli wtedy w scenkach ukazujących agresywne zachowanie. Policjant
Zygmunt Czyrski zapoznał uczniów z niektórymi sankcjami wynikającymi z agresywnych
zachowań. 25 maja odbył się wyjazd na tygodniową „zieloną szkołę” do Krynicy. Atrakcji było
bardzo dużo. 10.06.2002 r. odbyła się trzydniowa wycieczka do Ustronia. Po drodze zwiedzono stary zamek w Pszczynie.
Nowy rok szkolny 2002/2003 rozpoczął się 1 września. W czasie akademii uczniowie kl. II
zaśpiewali piosenkę Już czas, do szkoły czas. Nauczyciele wraz z dziatwą szkolną przez miesiąc
przygotowywali się do dożynek gminnych. 29.09.2002 r. uczniowie w specjalnie wykonanych
strojach zebrali się na boisku szkolnym, by wyruszyć w barwnym korowodzie. 2 paździer473

nika młodsi uczniowie urządzili sobie Święto
Pieczonego Ziemniaka. Pod koniec miesiąca
dzieci z klas od zerówki do trzeciej pojechały do opolskiego „Teatru Lalki i Aktora” na
przedstawienie Szewczyk Dratewka. Późnią
jesienią, gdy ziemia była już zamarznięta,
uczniowie kl. Ia zorganizowali „ptasią stołówkę”, przynieśli ziarno i zaczęli dokarmiać
ptaki. 29 listopada urządzono w szkole anŚlubowanie uczniów
drzejki. W następnym miesiącu, 6 grudnia,
(kronika
Szkoły
Podstawowej w Osowcu)
św. Mikołaj odwiedził wszystkie grzeczne
dzieci w szkole i każde otrzymało paczkę ze słodyczami i owocami. 14 lutego odbył się
w szkole bal karnawałowy. Zimą 26 lutego odbył się wyjazd autokarowy do Suchego Boru do
tamtejszego ośrodka rehabilitacyjnego. Wszyscy uczestnicy wyjazdu zostali przebadani pod
kątem wad postawy kręgosłupa. W Szkole Podstawowej w Osowcu w klasach młodszych realizowany był program profilaktyczny „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Uczniowie w dniu 26 marca zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej. W ciągu całego roku
szkolnego organizowane były w szkole konkursy plastyczne. 2 kwietnia odbyło się spotkanie
z rodzicami, w czasie którego rozpoczęto realizację programu promującego zdrowe uzębienie
„Szkoła Zdrowego Uśmiechu”. Uczniowie otrzymali naklejki z napisem Myj zęby z fluorem,
które przykleili w domowych łazienkach.
W ramach tego programu odbyła się wycieczka do miejscowego ośrodka zdrowia.
Jesienią 2003 r. uczniowie odwiedzili
schronisko dla zwierząt, zaś zimą dokarmiali
zwierzęta leśne i ptaki. 30.03.2004 r. odbyło
się w szkole spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke, laureatem nagrody literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, autorem
wielu bajek, opowiadań i baśni. Wiosną w okre„Myj zęby z fluorem”
sie przedwielkanocnym w szkole odbył się
(kronika Szkoły Podstawowej w Osowcu)
konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Autorzy najładniejszych kartek zostali wyróżnieni. W tym samym czasie został również
w szkole zorganizowany konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. 15 czerwca pięćdziesięcioosobowa grupa pod opieką Anny Budnik, Teresy Gallus, Jolanty Oziembłowkiej i Teresy
Michty wyruszyła na autokarową wycieczkę w okolice Ślęży. W czasie wyjazdu uczniowie mogli
podziwiać starożytne rzeźby kultowe.
W dniach 14–16.09.2007 r. dzieci ze szkoły w Osowcu włączyły się do 14. edycji akcji
„Sprzątanie Świata”. W poniedziałek 5.05.2008 r. uczniowie zerówki oraz kl. II i III pojechali
do Dobrzenia Wielkiego na przedstawienie Królowa Śniegu. Spektakl bardzo się podobał.
20 maja uczniowie kl. II i III wyruszyli na wycieczkę autokarową do planetarium i obserwatorium astronomicznego w Chorzowie i do Muzeum Chleba w Radzionkowie. 31 maja w szkole w
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Osowcu został zorganizowany Festyn Młodego Europejczyka z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka. Każda klasa wybrała jedno państwo
należące do Unii Europejskiej i przygotowała
informacje i ciekawostki o tym kraju, np. tradycyjne potrawy.
Rok szkolny 2008/2009 rozpoczął się
1 września wspólnym odśpiewaniem hymnu
Mazurek Dąbrowskiego. Następnie uczniowie kl. VI powitali pierwszoklasistów. 24 paźWycieczka na Ślężę
dziernika uczniowie kl. I–III wybrali się na
(kronika Szkoły Podstawowej w Osowcu)
autokarową wycieczkę do Fabryki Bombek i
Ozdób Choinkowych w Miliczu. Od 18–25.04.2009 r. odbył się wyjazd na „zieloną szkołę” do
Kołobrzegu. 24 kwietnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osowcu brali udział w międzynarodowej wystawie rysunków i prac dzieci w wieku od 5 do 11 lat w budynku OSP w Węgrach.
Wystawione były prace z Niemiec, Belgii, Francji, Luksemburga i Polski. 14 maja 41-osobowa
grupa uczniów z osowieckiej szkoły wyjechała na autokarową wycieczkę do Bielska-Białej, gdzie zwiedzili studio filmów rysunkowych. Rok szkolny zakończono 19 czerwca.
W czasie wakacji zmarł dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowcu mgr Andrzej
Wojtkiewicz.
Minutą ciszy upamiętniono pamięć
zmarłego i lubianego dyrektora w czasie rozRozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009
poczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010.
(kronika Szkoły Podstawowej w Osowcu)
Obowiązek kierowania osowiecką placówką objęła Karina Loch. 29.09. 2009 r. 46-osobowa grupa uczniów wybrała się na wycieczkę do Biskupic koło Byczyny, gdzie zwiedzono drewniany
gród. Uczniowie kl. III we wrześniu i w październiku brali
udział w projekcie edukacyjnym „Od Grosika do Złotówki”.
W trakcie zajęć poprzez zabawę i ciekawe zadania uczniowie
poznawali tajniki podstaw edukacji finansowej. 14.06.2010 r.
44-osobowa grupa uczniów kl. I–III wyruszyła do Dinoparku
w Krasiejowie. Wycieczkę rozpoczęto od tunelu czasu.
W szkole Podstawowej w Osowcu pod zarządem dyrektor Kariny Loch postawiono na proekologiczne wychowanie
uczniów. 12.05. 2011 r. odbył się happening pod hasłem „Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi” – marsz uczniów ulicami LipoLaureatka wielu olimpiad
wą i Leśną miał na celu propagowanie wśród mieszkańców
Kasia Dembińska
zachowań proekologicznych. Uczniowie rozdawali wykona- (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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ne przez siebie ulotki oraz torby ekologiczne. Po powrocie do szkoły na sali gimnastycznej
odbyło się przedstawienie ekologiczne oraz pokaz mody ekologicznej, a następnie wręczenie
dyplomów i nagród dla uczniów, którzy brali udział w konkursach: plastycznych, literackich
i wiedzy. Happening zorganizowano w ramach uczestnictwa szkoły w Osowcu akcji pt. „Nasza szkoła dba o klimat”, zorganizowanej przez Tauron Polska Energia S.A. 10.06.2011 r. był
szczęśliwym dniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu – wtedy to właśnie zostały
ogłoszone wyniki konkursu „Sala Przyrody TAURON –Ekoenergia” organizowanego pod
hasłem „Nasza szkoła dba o klimat”. Szkoła w Osowcu została laureatem tego konkursu, do
którego przystąpiły 32 szkoły w Polsce, a cztery zostały
laureatami, w tym szkoła
z Osowca. Laureaci otrzymali 40 000 zł na urządzenie
sali przyrodniczej oraz tytuł
„Szkoły naturalnie najlepszej”. W ramach konkursu
podjęto wiele przedsięwzięć
na rzecz ochrony środowiska
naturalnego, zbiórki makulatury i innych odpadów, konDziałania proekologiczne szkoły („Fala” 1/2011)
kursy, prace literackie, prace
plastyczne, ankiety, sadzenie
drzewek,
przedstawienia
ekologiczne, pokaz mody
ekologicznej, wykonanie toreb ekologicznych, sprzątanie lasu, wycieczka do elektrowni wodnej, happening.
28.09.2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali przyrodJasełka wystawione przez społeczność szkolną („Fala” 1/2011)
niczej. Po części oficjalnej
uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Jako pierwsi wystąpili drugoklasiści, którzy w strojach „Ekoludków” wyrecytowali wiersz pt. Oszczędzaj energię oraz
zaśpiewali ekopiosenkę. Następnie wystąpili
uczniowie klasy piątej, którzy przygotowali
przedstawienie propagujące dbanie o nasze
środowisko pt. Krótka lekcja ekologii. Po części artystycznej zaproszeni goście i widzowie
obejrzeli prezentację: Jak nasza szkoła została
Sala przyrody („Fala” 3/2011)
laureatem konkursu zorganizowanego przez
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Tauron Ekoenergia. Po zakończeniu programu artystycznego w sali gimnastycznej, dyrektor
Karina Loch zaprosiła przybyłych gości, nauczycieli i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do budynku głównego na oficjalne otwarcie sali przyrody. Przecięcie wstęgi rozpoczęła
pani Anna Ciszewska-Swat – przedstawiciel Tauron Ekoenergia, a następnie poszczególni
goście, dyrektor szkoły, nauczyciel przyrody i przedstawiciel uczniów. Po przecięciu wstęgi
i wejściu do klasy, zostały zaprezentowane zakupione pomoce naukowe.
12.05.2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Osowcu odbył się festyn promujący
zdrowy styl życia. W czasie trwania festynu można było zobaczyć występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły oraz dokonać degustacji zdrowej żywności przygotowanej przez dzieci,
uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych, zobaczyć film Śmietnik w mojej głowie oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy i samemu spróbować swoich sił, dokonać pomiaru ciśnienia
krwi, oraz wiele innych atrakcji91.

8.4 Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu
Straż pożarna w Osowcu istniała już w 1854 r. Informacja na jej
ten temat została zawarta w kotorskiej kronice parafialnej. 22.09.1854 r.
o godz. 24.00 wybuchł pożar w Kotorzu Wielkim, u gospodarza Petera
Twardawskiego, następnie ogień rozprzestrzenił się na wiele zabudowań. Przyjechały z sikawkami straże pożarne z Jedlic i Osowca. Dopiero
wieczorem akcja pożarnicza została zakończona. Jedenaście lat później, 7.05.1865 r. o godz.
22.30 wybuchł pożar naprzeciw kotorskiej plebani, zginęła trójka dzieci Johanna Kurza. Przyjechała straż pożarna z Turawy, z fabryki z Osowca i ze Szczedrzyka. Prawie niczego nie uratowano. Spaliło się wiele domów koło probostwa. Naprzeciw szkoły posesję Dziuby uratowała
straż pożarna z fabryki z Osowca. Uratowano też jedną stodołę. W ciągu 1,5 godziny 66 osób
zostało bez dachu nad głową92. Opis drugiego pożaru zawiera bardzo ważną informację
o osowieckiej straży pożarnej: w kotorskiej kronice parafialnej napisano, że na terenie Osowca
w 1865 r. istniała zakładowa straż pożarna w osowieckiej fabryce. Najprawdopodniej w gaszenia pożaru w 1854 r. w Kotorzu Wielkim brała udział również ta sama jednostka fabryczna.
W prowadzonej od kilku lat osowieckiej kronice straży pożarnej napisano, że ich Zakładowa Straż Pożarna przy Fabryce Wyrobów Metalowych Osowiec powstała na przełomie
1919/1920 r. Informację tę podali najstarsi, nieżyjący już mieszkańcy Osowca. Najprawdopodniej dokumenty potwierdzające informację o założeniu jednostki jeszcze w XIX w. nie
przetrwały i uznano, że zakładowa straż pożarna w Osowcu powstała po zakończeniu I wojny
światowej. Być może, osowiecka jednostka pożarnicza została odnowiona, gdy powrócili
z wojny młodzi mężczyźni. W czasach, gdy w sąsiednich miejscowościach w okolicy Osowca
nie istniały jeszcze straże pożarne, jednostka ta najprawdopodobniej gasiła pożary w całej
okolicy. Zakładowa straż pożarna w Osowcu była powołana do ochrony mienia i dorobku
zakładu oraz okolicy przed groźnym żywiołem, jakim był zawsze ogień. Po I wojnie światowej
organizatorem zakładowej jednostki osowieckiej byli: inż. Ismer – dyrektor zakładu, Otto Heppner,
Franz Lypp. Członkami ówczesnej straży pożarnej byli m.in. Franz Klemptner, Josef Moj, Franz
Ziemliński, Otto Müller, Erich Pausz, Karl Müller, Paul Müller, Martin Pielawa.
91
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http://www.osowiecslaski.pl/szkola_podstawowa.html (8.07.2012).
Kotorska kronika parafialna.

477

1.07.1920 r. członkom Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu została przekazana remiza strażacka przy obecnej ul. Dworcowej. W 1921 r. Franz Lypp został wybrany
naczelnikiem osowieckiej zakładowej straży i prowadził ją do 1945 r.
W 1936 r. została powołana w Osowcu druga jednostka straży – Wiejska Ochotnicza Straż
Pożarna.

Przedwojenni strażacy – zdjęcie z lat 20. XX w.

Osowieccy strażacy na zdjęciu, widoczni od górnego rzędu: Schmidt, Binek, Cebula, Scholtz, Grzesik, Fridrich,
Klempler, Langos, Kotla, Wiench, Maj, Pilawa, Lip, Fridrich, Pousz, Mój, Müller, Plachta, Szubert.
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W kronice straży pożarnej z Kotorza Wielkiego zachował się bardzo ważny dokument
dotyczący pożaru fabryki w Osowcu i lasu koło Trzęsiny, przedstawiam najważniejsze zawarte
w nim informacje:
19.04.1943 o 23.05 wybuchł pożar w fabryce w Osowcu. Telefonicznie powiadomiono sąsiednie jednostki straży pożarnych, żądając pomocy.[m.in. Kotórz Wielki.] W akcji gaśniczej,
którą kierował dowódca Stefan Schnotalla z Kotorza Małego, brały udział: Zakładowa Straż
Pożarna z Osowca, Ochotnicza Straż Pożarna z Osowca, obie wyposażone w motopompy TS8,
Zawodowa Straż Pożarna z Opola z motopompą LF25 i Ochotnicza Straż Pożarna z Kotorza
Małego. Obecny był również „Strażak powiatowy“ Hauff. Udział w akcji wzięło: 4 strażaków
„ochotniczych“, 4 strażaków „obowiązkowych“ i 7 członków Hitlerjugend. Następny pożar wybuchł miesiąc później. W niedzielę 16.05.1943 o godz. 14.03 zaczął się palić las w okolicy
Trzęsiny – Osowca. Akcją dowodził Stefan Schnotalla, który wydał rozkaz natychmiastowego gaszenia. W akcji gaszenia pożaru wzięło udział: 4 strażaków „ochotniczych“, 2 strażaków
„obowiązkowych“ i 8 członków Hitlerjugend93.
W okresie II wojny światowej obie jednostki straży pożarnej znajdujące się na terenie
Osowca utraciły prawie w całości swój sprzęt. Po zakończeniu działań wojennych na przełomie lat 1946/1947 ogniomistrz Jerzy Osiecki, będący komendantem Zakładowej Straży Pożarnej w Osowcu, podjął się jej reorganizacji na Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną. W 1954 r.
kierownictwo nad jednostką pożarniczą objął mł. ogniomistrz Jerzy Lypp. W wyniku wspólnych starań aktywu zakładowej OSP i kierownictwa fabryki, jednostka w 1955 r. otrzymała
nową remizę strażacką oraz zastępczy samochód GAZ-51. W latach 1956–1960 funkcję komendanta OSP Osowiec pełnił mł. ogniomistrz Leon Salawa.
W 1959 r. jednostka strażacka z Osowca przyjęła Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Rok później dysponowała już pierwszą wyszkoloną sekcją harcerską.

Strażacy z Osowca z 1955 r.
93

Kronika OSP Kotórz Wielki.
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Pierwszy zarząd OSP Osowiec:
- Kazimierz Frużyński – prezes
- Jerzy Lypp – naczelnik
- Wilhelm Jakusz – zastępca naczelnika
- Alfons Jakusz – skarbnik
- Piotr Orkisz – sekretarz.
W maju 1958 r. w OSP Osowiec odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń najaktywniejszym strażakom. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Powiatowy Komendant Straży
Pożarnych, Inspektor Związku OSP. W 1965 r. Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu
wyposażyło jednostkę OSP w samochód gaśniczy STAR 25 SBM, piłę mechaniczną, wysysacz
głębinowy oraz dodatkowy sprzęt pożarniczy. W II poł. lat 60. XX w. jednostkę tworzyło 32 aktywnych członków oraz wyszkolona sekcja harcerska i sekcja żeńska. Społeczeństwo
Osowca aktywnie wspierało działania strażaków.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przy Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu swoim
zasięgiem obejmowała nie tylko zakład, ale również wieś Osowiec i sąsiednie miejscowości.
Jednostka Zakładowej OSP Osowiec 11.10.1970 r. obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia.
W czasie tej uroczystości Zenon Wolicki – przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej wręczył jednostce sztandar, na którym umieszczono
napis W SŁUŻBIE OJCZYZNY LUDOWEJ. Wieczorem
w Domu Kultury w Osowcu
odbyła się akademia, w czasie
Strażacy z Osowca z 1958 r.
której wręczono strażakom
odznaczenia za wysługę lat i
okolicznościowe pamiątki.
W maju 1971 r. jednostka obchodziła uroczyście
Dzień Strażaka. W sobotnie popołudnie druhowie
przemaszerowali
ulicami
Osowca i udali się do kościoła parafialnego na mszę św.
odprawioną w intencji strażaków. Następnie w remizie
Jedna z poniedziałkowych zbiórek
odbył się poczęstunek, na
który przybyli również zaproszeni goście.
26.06.1971 r. wybuchł pożar w rafinerii w Czechowicach – Dziedzicach na skutek wyładowań atmosferycznych. Pożar został ugaszony dopiero 29 czerwca. W tej akcji gaśniczej brali
również udział strażacy z Osowca.
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Moment wręczenia odznaczeń

11.12.1971 r. pożegnano ustępującego prezesa jednostki w Osowcu Kazimierza Kucharskiego. W czasie tego zebrania wszyscy strażacy, którzy brali udział w gaszeniu pożaru rafinerii, zostali odznaczeni srebrnymi i brązowymi odznaczeniami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Wilhelm Jakusz – zastępca naczelnika, Ginter Stotko, Helmut Kałuża, Marcin Kałuża, Karol
Grucka, Ryszard Duda. Nowym prezesem Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu został Artur Przybysz – dyrektor ds. technicznych, a od 6.03.1976 r. Stanisław Zalewski.
Funkcję sekretarza do 1972 r. pełnił Piotr Orkisz, po jego odejściu kolejno: Piotr Czech, Józef
Lobecki, Leon Bielecki, a od 1979 r. Ryszard Duda. Kierowcą wozu bojowego oraz gospodarzem remizy po nagłej śmierci Gintera Stotki w 1974 r. został Marian Batóg.
Pod koniec 1976 r. zarząd postanowił zorganizować przy jednostce orkiestrę dętą. Pierwsza jej
próba odbyła się 8.03.1977 r. Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu zakupiła potrzebny im
sprzęt oraz dowoziła muzyków na próby i występy. Latem 1977 r. orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Pawła Konieczki brała udział w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
Opolszczyzny w Wołczynie.
Wielkim sukcesem okazały się gminne zawody sportowo-pożarnicze w 1978 r. – sekcja
młodzieżowa z Osowca pod
dowództwem Wilhelma Jakusza zajęła II miejsce.
W 1979 r. z funkcji naczelnika jednostki w związku z odejściem na emeryturę
chciał zrezygnować Jerzy
Lypp. Jednakże zarząd nie
wyraził zgody, gdyż chciał
Strażacy z Osowca
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mieć dalej tak znacznego naczelnika. Pan Jerzy otrzymał stałą przepustkę do zakładu, aby
mógł dalej pełnić swoją funkcję.94
25.01.1983 r. zmarł Wilhelm Jakusz, wieloletni zastępca naczelnika OSP Osowiec.
Dwa miesiące później, 22 marca, wybuchł pożar na terenie fabryki w Osowcu. Ogień wybuchł w łaźni oraz szatni, na skutek zwarcia instalacji elektrycznej. Pożar ugasili miejscowi
strażacy. W czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego 10.12.1983 r. nowym zastępcą naczelnika został Hubert Jakusz. Pięć dni później miejscowa fabryka zakupiła jednostce samochód bojowy Jelcz GBA 244. Kierowcą nowego pojazdu został Paweł Kroll. Tymczasowy zastępczy samochód GAZ-51 został przekazany do kasacji.
W 1984 r. muzealną sikawkę ręczną, która była wcześniej własnością OSP Kotórz Mały,
następnie OSP Trzęsina, przekazano jednostce w Osowcu. Ustawiono ją przed budynkiem
remizy. W tym samym roku w maju odbył się w Osowcu Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. Osowiecka orkiestra dęta pod batutą Pawła Konieczki zajęła
I miejsce. Również w 1984 r.
jednostka z Osowca wzbogaciła się o nowe wyposażenie:
Fabryka Wyrobów Metalowych zakupiła radiotelefon samochodowy, agregat
proszkowy, nową piłę spalinową, motopompę i drabinę.
W 1984 r. z funkcji naczelnika OSP Osowiec zrezygnował dh Jerzy Lypp i powierzył tę funkcję swojemu
zastępcy Hubertowi JakuOsowiecka orkiestra dęta
szowi. Natomiast nowym
skarbnikiem został Ryszard Duda, dotychczasowy sekretarz. W jego miejsce wybrano dha
Artura Gallusa. Większością głosów nowym zastępcą naczelnika został wybrany dh Edward
Bobowski. Rok później uchwałą walnego zebrania powołano do życia nowe stanowisko w składzie
zarządu – członek zarządu ds. pracy z młodzieżą. Pełnienie tej funkcji zostało powierzone dh
Marcinowi Kałuży.
Latem 1985 r. jednostce przekazano dwa nowe aparaty tlenowe i nową motopompę M800EP05
wraz z zasadniczym sprzętem. Kierowcą wozu bojowego w tym okresie był Marian Batóg.
W 1987 r. jednostka w Osowcu po raz pierwszy w historii zorganizowała wodzenie niedźwiedzia.
Rok później strażacy brali udział w zawodach pożarniczych przeprowadzonych w Ligocie
Turawskiej. Jednostka z Osowca osiągnęła najlepszy czas, jednakże zawiódł sprzęt i spadła na
i tak wysokie III miejsce.
14.04.1989 r. jednostka wyjechała do pożaru w Starej Kuźni, gdzie palił się las na powierzchni 500 hektarów. Kolejny Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży
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Strażacy z Osowca – zdjęcie z 1985 r.

Pożarnych odbył się w Osowcu 28 maja, osowiecka orkiestra pod batutą Jana Barona zdobyła I miejsce. Jesienią 24.10.1989 r. w wieku
68 lat zmarł Jerzy Lypp, długoletni członek
straży pożarnej w Osowcu, jej naczelnik
w latach 1960–1986, wieloletni komendant
gminny OSP. W maju 1985 r. wpisany został do Honorowej Księgi Zasłużonych dla
Ochrony Przeciwpożarowej Województwa
Pierwsze wodzenie niedźwiedzia
Opolskiego. W jego uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu strażaków nie
tylko z terenu gminy Turawa.
W dobie zmian ustrojowych od 8.03.1990 r. zaczęła obowiązywać ustawa o samorządzie
gminnym nakazująca gminom zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.
Zmiany nastąpiły również w składzie zarządu, gdyż do tej pory prezesem jednostki był z reguły dyrektor fabryki ds. technicznych. W roku 1990 na walnym zebraniu członków OSP
nowym prezesem wybrany został dotychczasowy naczelnik dh Hubert Jakusz, natomiast
naczelnikiem wybrano Edwarda Bobowskiego. Nową osobą w składzie zarządu został dh
Joachim Lisoń, któremu powierzono stanowisko zastępcy naczelnika. Po rezygnacji dha Mar483

cina Kałuży z pełnienia funkcji członka zarządu ds. pracy z młodzieżą jego obowiązki zostały
powierzone dh Andrzejowi Szczęsnemu. W 1991 r. po raz czwarty strażacy wodzili niedźwiedzia. W tym samym roku w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych drużyna młodzieżowa z Osowca zdobyła I miejsce i zakwalifikowała się do zawodów batalionowych.
26.09.1992 r. wybuchł pożar w nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Pożar ugaszono dopiero
po czterech dniach. W akcji ratunkowej brali udział również strażacy z Osowca. Pod nieobecność samochodu bojowego GBA244, który był zadysponowany do gaszenia w Kuźni Raciborskiej, drugie pogotowie Star 25 GBM wyjeżdżało łącznie 8 razy, w tym do dużego pożaru
w Zagwiździu, gdzie przebywało ponad 24 godziny.
Zmiany, jakie nastąpiły w dyrekcji fabryki w Osowcu, spowodowały, że dyrektor nie był
zainteresowany dalszym finansowaniem orkiestry. Jednostka straży w Osowcu także nie była
w stanie umieścić orkiestry w planie finansowym, gdyż zamierzano przeprowadzić remont
remizy strażackiej. Muzycy otrzymali propozycję przejścia do orkiestry dętej w Węgrach. Od
1992 r. zaczęli występować pod szyldem węgierskiej straży pożarnej. Ostatni występ orkiestry
w ramach osowieckiej jednostki odbył się 1.05.1992 r. z okazji 200-lecia istnienia FWM w Osowcu.
W czasie zawodów pożarniczych w Bierdzanach przeprowadzonych 12.07.1993 r. jednostkę w Osowcu reprezentowało 5 sekcji. Dwie sekcje chłopców zajęły dwa pierwsze miejsca,
zaś sekcja harcerska dziewcząt zajęła II miejsce. W zawodach wzięła również udział sekcja
młodzieżowa, którą awaria motopompy pozbawiła planowanego zwycięstwa. Także drużyna
seniorów miała problemy z motopompą. W sierpniu przez 72 godz. strażacy z Osowca z dwoma samochodami bojowymi gasili pożar na terenie Marszałek. Podczas świąt wielkanocnych
osowieccy strażacy razem z węgierskimi pełnili wartę honorową przy Bożym Grobie.
W 1994 r. rozpoczął się remont i rozbudowa remizy strażackiej w Osowcu. W pracach wzięło udział wielu mieszkańców, nie tylko zapisani strażacy. Prace przebiegały bardzo sprawnie.
Urząd Gminy w Turawie udostępnił bezpłatny transport
oraz niezbędny sprzęt.
Na zawody pożarnicze
wystawione było sześć sekcji, w tym dwie dziewczęce.
Największą ilość braw zebrała sikawka konna z Osowca.
W czasie zawodów I miejsce
zajęły drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt, II
miejsce drużyny harcerskie
Zawody pożarnicze w Bierdzanach
chłopców i dziewcząt, zaś seniorzy III miejsce. Drużyny młodzieżowe chłopców i dziewcząt brały udział w zawodowych
rejonowych w Krapkowicach i obie zajęły wysokie II miejsce.
W czasie walnego zebrania w 1994 r. z funkcji skarbnika zrezygnował Ryszard Duda, wybrano nowego – został nim Jerzy Buchta. W tym okresie dalej trwały prace przy rozbudowie
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remizy. W marcu i kwietniu 1995 r. odnotowano wiele pożarów łąk i pól, na skutek tego, że
rolnicy wypalali trawy.
W 1995 r. dalej trwały prace przy budowie garażu, ujednolicono jego powierzchnię poprzez zburzenie starej ściany dzielącej starą i nową część garażu. Wymurowany został nowy
kanał w garażu i wykonano w wyremontowanym obiekcie posadzkę betonową. Trwały prace
przy budowie piętra remizy. Pod koniec roku inwestycje przy budowie piętra zostały zakończone, a na obiekcie została ułożona dachówka. Położono również nową instalację elektryczną w całej strażnicy.
W następnym roku w lutym odbyło się
kolejne wodzenie niedźwiedzia. Wielkie
zmiany nastąpiły w zarządzie w czasie zebrania walnego, które odbyło się w grudniu 1996 r. Ze swoich funkcji zrezygnowali
Edward Bobowski – naczelnik, oraz jego
zastępca Joachim Lisoń. Nowym naczelniPrace przy budowie garażu
kiem został wybrany dotychczasowy prezes
Hubert Jakusz. Większością głosów Helmut Kałuża został wybrany prezesem OSP Osowiec.
Natomiast nowym zastępcą naczelnika został wybrany Andrzej Szczęsny. Po 22 latach z funkcji
gospodarza obiektu zrezygnował Marian Batóg i zastąpił go Piotr Jakusz.
30.04.1997 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Osowca została włączona do struktur Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego, którego celem było ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym w sytuacjach zagrożenia zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez
Państwową Straż Pożarną. W maju wspólnie ze strażakami z Węgier uczestniczyli osowieccy
druhowie we mszy św. w Dniu Strażaka. 15 sierpnia jednostka z Osowca uczestniczyła w zawodach

Dzień Strażaka w 1997 r.
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sikawek konnych w Staniszczach Wielkich. Przy pięknej pogodzie rywalizowało wiele drużyn,
których zawodnicy mieli za zadanie pokonać tor przeszkód, rozwinąć linię gaśniczą i strącić ognik.
W marcu 1998 r. zarząd osowieckiej jednostki postanowił zabezpieczyć remizę montując
alarm antywłamaniowy, gdyż w tym okresie wiele jednostek zostało okradzionych. Na początku kwietnia zostały zakupione cztery segmentowe bramy garażowe. Również w kwietniu
jednostka z Osowca wyjechała samochodem bojowym GBA244 do Warszawy na manifestację z Obywatelskim Komitetem Obrony Opolszczyzny. Po długich mediacjach akcja zakończyła się sukcesem i na mapie Polski pozostało województwo opolskie.
Na przełomie 1998/1999 r. zostało wykonanych wiele prac związanych z utwardzaniem
podjazdu do garażu. Wybrana została ziemia przed czteroma boksami celem zrównania terenu. Następnie zostały ułożone płyty betonowe. W marcu 1999 r. zarząd jednostki postanowił dokonać remontu silnika samochodu bojowego GBA244, jego blacharki i poddać go malowaniu.
W 2000 r. jednostka w Osowcu zakupiła sześć sztuk nowego umundurowania bojowego
strażackiego – niepalnego i wodoodpornego. W lutym zakupiono również 20 nowych ubrań
koszarowych. Cały zakup został sfinansowany z dotacji otrzymanej z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W marcu ze względu na zmianę dyżurów portierni fabryki w Osowcu, OSP została zmuszona do zainstalowania selektywnego wywoływania. Od tej pory straż
była już alarmowana drogą radiową. 8 marca strażacy zorganizowali Dzień Kobiet, na który
zaproszono żony, narzeczone czy dziewczyny strażaków. Jak co roku, strażacy z Osowca
z okazji Dnia Strażaka spotkali się z druhami
jednostki Węgry. Po mszy św. wszyscy strażacy udali się na poczęstunek do remizy
w Węgrach. W II połowie roku wykonano
wiele prac w rozbudowywanej remizie. Do
najważniejszych należy zaliczyć: ocieplenie
poddasza oraz ściany północnej, uszczelnienie i podmurowanie okien w sali, drapanie
i malowanie ścian w pomieszczeniach biuroStrażacy z Osowca w strojach historycznych:
wych, montaż boazerii oraz sufitów podwieMateusz Kohlbrenner, Piotr Lip, Franciszek Wójcik,
szanych, zakup żaluzji pionowych, ułożenie Edward Bobowski, Łukasz Jakusz oraz p. Kowol
nowej wykładziny w pomieszczeniach biurowych oraz wykonanie przyłącza prądowego zasilającego pompę c.o. Remonty te mogły być
zrealizowane dzięki dotacjom w kwocie 10000 zł przekazanym przez licznych darczyńców.
20.01.2001 r. w czasie zebrania walnego odbyły się wybory zarządu straży pożarnej w Osowcu. Nowym prezesem wybrano dotychczasowego skarbnika Jerzego Buchtę. Natomiast dotychczasowy prezes Helmut Kaluża został skarbnikiem. Na stanowisko sekretarza powołano
Wiesława Budnika, który zastąpił Artura Gallusa, pełniącego tę funkcję od 1986 r.
Gmina Turawa odczuwała braki finansowe, dlatego też przestała dotować rozbudowę
remizy w Osowcu. Po długich dyskusjach jedno pomieszczenie w obiekcie strażackim zostało wydzierżawione Towarzystwu Społeczno Kulturalnemu Niemców na Śląsku Opolskim
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(TSKN). W lutym na koncie straży pojawiła się kwota 50000 zł. Kwota ta umożliwiła wykonanie kolejnych prac wykończeniowych piętra remizy.
12.03.2001 r. w wieku 68 lat zmarł dh Gerard Palt – długoletni zasłużony członek jednostki w Osowcu. W ostatniej Jego drodze uczestniczyło wielu strażaków.
Pod koniec marca jednostka w Osowcu zakupiła z Zakładzie Napraw Taboru Kolejowego
w Opolu samochód pożarniczy ratowniczo – gaśniczy Jelcz 004 GCBA 6/32. Do głównych
zadań nowego nabytku należało dostarczanie dużych ilości wody, gdyż pojemność zbiornika
zamontowanego na tym pojeździe wynosiła ok. 6000 litrów. Kabina została dostosowana dla
czterech strażaków łącznie z kierowcą.
Tradycyjnie z okazji „Dnia Strażaka” strażacy z Osowca obchodzili uroczystość wspólnie
z zaprzyjaźnioną jednostką z Węgier. Imprezę uświetnił koncert orkiestry dętej z OSP Węgry,
dawnej OSP Osowiec, pod batutą kapelmistrza Andrzeja Bojarskiego.
W lipcu dh Artur Gallus przekazał nieodpłatnie na rzecz jednostki OSP Osowiec płytki
podłogowe, które tego samego miesiąca zostały ułożone w korytarzu remizy.
11 września strażacy uczestniczyli w poszukiwaniu zaginionego mieszkańca Osowca. Dopiero po włączeniu do akcji poszukiwawczej psa policyjnego odnaleziono zwłoki tego mieszkańca. Pod koniec 2001 r. na terenie Osowca nastąpiła fala podpaleń. Nastąpiły pożary w okolicy
ul. Oleskiej: garaży, szopek i samochodu osobowego. Niestety, podpalacza nie udało się ująć.
W 2002 r. strażacy wspólnie obsadzili świerkami teren wokół remizy oraz wykonali prace
związane z ułożeniem cokoliku elewacji strażnicy.
Na Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych jednostkę z Osowca reprezentowało
pięć drużyn. MDP chłopców i MDP dziewcząt „1” zdobyły I miejsce, zaś MDP dziewcząt „2”
II miejsce, seniorzy „1” III miejsce.

Zdjęcie strażaków z Osowca z 2002 r.
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21.07.2002 r. zmarł w wieku 72 lat dh Helmut Kaluża. Aktywnie uczestniczył we wszystkich pracach społecznych organizowanych przez osowiecką jednostkę. Do chwili śmierci pełnił zaszczytną funkcję zastępcy prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz skarbnika OSP Osowiec.
29 lipca w czasie zebrania zarządu powołano na skarbnika dh Zbigniewa Owsiany.
Jesienią strażacy aktywnie uczestniczyli w organizacji Gminnych Dożynek, które odbyły
się w Osowcu. Zadaniem miejscowych druhów było czuwanie nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników oraz pilnowanie namiotu. Strażacy uczestniczyli w barwnym korowodzie.
Na przełomie 2002/2003 r. druhowie z Osowca koncentrowali się głównie na pracach wykończeniowych piętra budynku remizy. Od listopada do stycznia była wykafelkowana 171 m² sala
oraz 27 m² pomieszczenie dla mniejszości niemieckiej. Ułożono również kafelki w kuchni
i łazience. Inwestycje te były możliwe dzięki ofiarowanej pomocy udzielonej przez różne instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje. Większość prac wykonali sami członkowie OSP
w Osowcu.
Wodzenie niedźwiedzia w dn. 22.02.2003 r. wzbudziło wiele emocji, bowiem po raz
pierwszy w historii jednostki odbyła się zabawa „niedźwiedziowa” w nowo wybudowanej sali.
26 kwietnia strażacy wzięli udział w gaszeniu pożaru lasu w Krzyżowej Dolinie. Akcja
trwała ponad sześć godzin. Dzień Strażaka był obchodzony razem z druhami sąsiedniej jednostki z Węgier w nowo wybudowanej sali w remizy. Zaproszono wielu gości, m.in. Waldemara Kampę – wójta Gminy Turawa oraz ks. Franciszka Lercha – miejscowego proboszcza.
Drużyna żeńska z Osowca zdobyła I miejsce
w czasie gminnych zawodów sportowo-pożarniczych i reprezentowała gminę Turawa w
czasie zawodów powiatowych w Dobrzeniu
Małym, zdobywając V miejsce.
Dzięki dotacji finansowej z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono
nowe opony do samochodu bojowego STAR
GBA 244.
Dzień Strażaka obchodzony
W styczniu 2004 r. odbyło się walne zew nowo wybudowanej sali w remizie
branie, w którym omówiono działalność statutową za rok 2003 r.
8 marca strażacy zorganizowali „swoim kobietom” wieczorek przy kawie i cieście oraz
przy akompaniamencie akordeonu. W ten sposób mężczyźni próbowali wynagrodzić swoje
liczne nieobecności w gospodarstwie rodzinnym.
21.03.2004 r. w wieku 91 lat zmarł dh Leon Salawa, długoletni członek z straży pożarnej
z Osowca. Był komendantem w latach 1956–1960 oraz zastępcą komendanta w latach 1960–
1969. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli strażacy z Osowca.
9 kwietnia do Prywatnego Muzeum Pożarnictwa w Wolborzu został przekazany 39-letni
wóz bojowy STAR 25 GBM. Jego sygnał bojowy został zapamiętany jako symboliczne pożegnanie byłego samochodu pożarniczego.
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W kwietniu przed wjazdem do garaży
ułożono kostkę brukową. Dzień Strażaka obchodzono wspólnie z zaprzyjaźnionymi druhami w Węgrach. Po wspólnym przemarszu,
mszy św. i obiadokolacji odbyła się zabawa
taneczna dla wszystkich strażaków z osobami towarzyszącymi.
Latem 2004 r. dh Hubert Jakusz zrezygnował z pełnienia funkcji naczelnika, jego
obowiązki przejął dh Andrzej Szczęsny.
Ostatni wyjazd zabytkowym pojazdem
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
które odbyły się w Kotorzu Małym, okazały się dla drużyn z Osowca bardzo pechowe. Awaria motopompy spowodowała, że seniorzy uplasowali się na IV miejscu, zaś MDP
chłopców na III miejscu. W sobotę po zawodach zarząd OSP
Osowiec zorganizował ognisko na placu za remizą. Spotkano
się, aby wspólnie upiec kiełbaski i spędzić czas we własnym
towarzystwie. W sierpniu w garażu została zamontowana
instalacja elektryczna, która uruchamia wyciąg spalin. We
wrześniu zakończono prace związane z ociepleniem północnej strony remizy oraz wykonaniem podbitki tylnej częDh Hubert Jakusz
i dh Andrzej Szczęsny
ści elewacji. Po raz pierwszy w nowej sali odbyło się wesele.
Grażyna i Paweł Albańscy zdecydowali, że ich uroczystość weselna odbędzie się w budynku
remizy OSP w Osowcu. W listopadzie zorganizowano w sali zabawę andrzejkową, by łączyć
ludzi różnych pokoleń na wspólnej zabawie. 6 grudnia rozległ się alarm, kiedy wszyscy stawili
się do wyjazdu, okazało się, że to był fałszywy alarm, gdyż jednostka była kontrolowana przez
inspekcję z PSP z Opola. Pięć dni później w podziękowaniu za działalność statutową oraz
prace wykonane na rzecz miejscowej jednostki, 35 strażaków wyjechało do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, gdzie mogli podziwiać sprzęt pożarniczy, m.in. najstarszą w Polsce
drewnianą sikawkę konną z 1717 r.
12.01.2005 r. wezwano jednostkę do Zakrzowa Turawskiego. Strażacy przez kilka godzin
poszukiwali zaginionego mężczyzny, którego jednak nie odnaleziono. Pod koniec stycznia
zatroszczono się o samochód bojowy Jelcz 004. Najwięcej swojego wolnego czasu poświecił
Przemysław Bobowski, który niemal codziennie pracował nad poprawą stanu technicznego pojazdu. Na początku lutego odbyło się tradycyjne wodzenie niedźwiedzia. Brało w nim
udział 27 przebierańców oraz 6 Smerfów. Wieczorem odbyła się zabawa, ciesząca się wielkim
zainteresowaniem. Wodzenie niedźwiedzia zostało utrwalone przez TVP Opole. W wieczornym wydaniu wiadomości lokalnych ukazał się reportaż. Bardzo aktywny dla strażaków był
marzec, wykonywano prace remontowe remizy, poprawiono zadaszenie przed podjazdem do
garażu, wykonano podbitkę oraz ułożono płytki elewacyjne. Prace przedłużyły się do połowy
następnego miesiąca. 1 kwietnia jednostka z Osowca została wezwana do wypadku samo-

489

chodowego z udziałem dwóch rowerzystów, do którego doszło na obwodnicy Osowca przy
ul. Cmentarnej. Jeden z rowerzystów poniósł śmierć na miejscu. W kwietniu zamontowano
napis na elewacji budynku remizy oraz znak związku OSP. Zakupiono figurę św. Floriana,
zamówiono u p. Jakusza z Osowca wykonanie dla niej małej kapliczki. Pod koniec kwietnia
zostały zamontowane schody ewakuacyjne z sali miejscowej remizy. W garażu przedsiębiorstwo z Krapkowic wyłożyło nową posadzkę. Wykonanie tak wielu prac w tak szybkim tempie było możliwe, gdyż wielu strażaków pracowało codziennie od godz. 17.30 do późnych
godzin wieczornych. Dzień Strażaka obchodzono razem z druhami z Węgier w osowieckiej
remizie. Wielki sukces odniosła jednostka w czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Kotorzu Małym, gdyż drużyny seniorów i żeńska zajęły I miejsce, zaś MDP chłopców
II miejsce. Ten rezultat zagwarantował zwycięzcom udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Tarnowie Opolskim, gdzie zajęli: drużyna seniorów VII miejsce, zaś
drużyna żeńska IV miejsce. 1 października goszczono w remizie w Osowcu strażaków z zaprzyjaźnionej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Saalfelder Höhe z Niemiec. Kameralne
spotkanie umożliwiło strażakom wymianę doświadczeń, dotyczących funkcjonowania jednostek straży w Polsce i w Niemczech. W październiku jednostka straży w Osowcu otrzymała nieodpłatnie od mniejszości niemieckiej stół bilardowy oraz telewizor kolorowy. Również
tym samym miesiącu zakupiono „Terminal –
sms”, urządzenie to automatyczne wysyła sms
w momencie włączenia się alarmu w jednostce
do zaprogramowanych wcześniej numerów.
Jednostka otrzymała w listopadzie od KM
PSP Opole komputer stacjonarny. 10 grudnia
w podziękowaniu za prace wykonywane na
rzecz OSP w Osowcu zorganizowano wyjazd
Pojazdy bojowe z Osowca
na basen kąpielowy w Tarnowskich Górach.
21.01.2006 r. w czasie walnego zebrania wybrano nowy zarząd jednostki OSP w Osowcu
w składzie:
Jerzy Buchta – prezes
Krzysztof Zając – wiceprezes
Andrzej Szczęsny – naczelnik
Wiesław Budnik – zastępca naczelnika
Krzysztof Styczyński – skarbnik
Piotr Wajs – sekretarz
Marek Świętek – gospodarz
Kamil Schubert – kronikarz
Jerzy Ostrowski – członek zarządu.
Wybrano również nowy skład komisji rewizyjnej:
Grzegorz Jendryca – przewodniczący
Franciszek Wojtczyk – członek
Łukasz Jakusz – członek.
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Jak co roku, ulicami Osowca i Trzęsiny przeszedł barwny
korowód – wodzenie niedźwiedzia. Brało w nim udział
34 przebierańców i 6 Smerfów. Pod koniec lutego został
przeprowadzony w osowieckiej jednostce Konkurs Wiedzy Pożarniczej na szczeblu
Konkurs Wiedzy Pożarniczej
gminnym. Rywalizacja była
zacięta, dlatego też, aby wyłonić zwycięzcę, musiano przeprowadzić drugą serię pytań.
8 marca tradycyjnie został zorganizowany Dzień Kobiet przy wspólnej kawie i ciastku. Zabawa przy akordeonie trwała niemal do północy. W kwietniu w osowieckiej jednostce zostało
zamontowane łącze internetowe, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie u odwiedzającej remizę młodzieży. Jednostka OSP Osowiec zakupiła z funduszy otrzymanych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego kombinezon przeznaczony do usuwania
gniazd szerszeni i os. W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Kotorzu
Małym jednostkę z sukcesami reprezentowało sześć drużyn. Dzięki wielogodzinnym treningom drużyna seniorów
i oldbojów zajęła I miejsce,
II miejsce zajęły drużyny:
żeńska, harcerska chłopców
i MDP dziewcząt, zaś drużyna harcerska dziewcząt zajęła
IV miejsce. W dniach 21–23
lipca miejscowi strażacy brali
czynny udział w organizacji
festynu z okazji 60-lecia istnienia LZS-u „Stal” Osowiec.
Drużyna strażacka pokonała
„Wasserball 2006”
w czasie meczu piłki nożnej
Drużynę Kibiców, Drużynę Fabryki Wyrobów Metalowych oraz drużynę złożoną z karateków i zdobyła Puchar Wójta Gminy Turawa. 5–6 sierpnia strażacy z Osowca brali udział
w międzynarodowym turnieju piłki wodnej (prądowej – czyli przemieszczanej strumieniem
wody z sikawki) „Wasserball 2006” w Przechodzie gmina Korfantów. Znakomita zabawa była
połączona z rywalizacją.
W listopadzie jednostka z Osowca rozprowadzała kalendarze strażackie z wizerunkiem
miejscowej jednostki. Również w tym samym miesiącu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej
samochód bojowy Star GBA 244 uległ poważnej awarii silnika. Dzięki wsparciu komendanta
miejskiego z PSP z Opola mł. bryg. Pawła Kielara jednostka otrzymała nowy silnik. Po tygodniu samochód znów był gotowy do akcji. W grudniu trwały prace mające na celu poprawę
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wyglądu wewnętrznego piętra remizy. Prace przeprowadzono głównie w sali. Odbyło się również malowanie klatki schodowej oraz kuchni. 28 grudnia w sali OSP Osowiec swoje 70. urodziny obchodził ks. proboszcz Franciszek Lerch. Tego dnia delegacja miejscowych strażaków
w składzie: Wiesław Budnik, Marek Świętek, Michał Winiarski udała się na uroczystość, aby
złożyć życzenia dostojnemu jubilatowi. Strażacy z Osowca wspólnie z Bernardem Lochem,
właścicielem firmy brukarskiej, wykonali lodowisko przy miejscowym boisku szkolnym.
W styczniu 2007 r. jednostka dokonała wycinki drzew wzdłuż kanału w Osowcu. Jak co
roku, w ostatnią sobotę karnawału – 10 lutego zorganizowano „wodzenie niedźwiedzia”, brało
w nim udział 26 przebierańców. W sobotę 24 lutego strażacy z Osowca brali udział w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa medycznego, zorganizowanych na terenie PPUH „Ko-ma” w Osowcu
dla wszystkich jednostek z terenu gminy Turawa. 8 marca strażacy zorganizowali kameralne
przyjęcie dla kobiet. 17 marca został zorganizowany w jednostce w Osowcu I Turniej Bilardowy.
Druhowie rozegnali wspólnie 55 spotkań. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc: Łukasz Pawleta, Jolanta Schubert, Grzegorz Jendryca otrzymali pamiątkowe puchary. 16 kwietnia paliły
się trawy w okolicy „Zajazdu Leśnego” przy pobliskiej obwodnicy. Unoszący się dym ograniczał widoczność pojazdom, istniało zagrożenie, iż pożar sięgnie lasu. Dzięki sprawnej akcji
strażaków z Osowca pożar został ugaszony. Dzień Strażaka obchodzono w sąsiedniej jednostce, gdyż OSP Węgry obchodziła 95-lecie istnienia. Na początku czerwca jednostka wzbogaciła
się o 17-letni samochód dostawczy typu van – Volkswagen Transporter T3. Samochód ten
został zakupiony z funduszy KSRG oraz własnych wygospodarowanych środków. 3 czerwca
jednostka uczestniczyła w IV zawodach sikawek konnych w Szemrowicach. W rywalizacji
uczestniczyło 29 drużyn OSP z czterech województw. Mimo determinacji i zaangażowania

Zwycięscy strażacy po powrocie z zawodów pożarniczych

492

osowieckich strażaków, złośliwość rzeczy martwych nie pozwoliła im osiągnąć wysokiej pozycji w klasyfikacji końcowej. W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych przeprowadzonych 23 czerwca w Kotorzu Małym aż pięć drużyn z Osowca zajęło I miejsce: seniorów, kobieca, MDP chłopców, MDP dziewcząt, HDP chłopców. Wysokie II miejsce zajęły
drużyny oldbojów i HDP dziewcząt. Tak znakomity wynik był efektem wielotygodniowych
treningów. Po powrocie z zawodów o godz. 17.00 zorganizowano zabawę taneczną, by w ten sposób
podziękować wszystkim za udział w zawodach oraz osiągnięte sukcesy. 8 lipca delegacja OSP
Osowiec uczestniczyła w oficjalnym otwarciu Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej, gdzie znajduje się przekazany samochód bojowy Star 25 z osowieckiej jednostki. W tym samym miesiącu strażacy
uczestniczyli aktywnie w zorganizowanym
przez LZS „Stal” Osowiec festynie. Również
w zorganizowanym wtedy turnieju piłki
nożnej drużyna OSP Osowiec zajęła I miejsce. W zorganizowanym turnieju „Wasserball” osowieccy strażacy bez treningów zajęli
wysokie V miejsce na 18 drużyn. W październiku, po wielu trudnościach, dzięki uporowi
naczelnika Andrzeja Szczęsnego, jednostka
Strażacy z Osowca w czasie gaszenia pożaru traw
pozyskała samochód pożarniczy SLRT Tarpan Honker, który był wcześniej własnością jednostki PSP w Niemodlinie.
19.01.2008 r. odbyło się walne zebranie poprowadzone przez naczelnika Andrzeja Szczęsnego, w czasie którego podsumowano działalność za ubiegły rok. Podczas dyskusji najwięcej uwagi poświęcono kwestii remontu wieży i organizacji internetowego centrum edukacyjno- oświatowego. 21 stycznia jednostka w sile dwóch
drużyn brała udział w akcji ratowniczej, doszło do wypadku
samochodowego w Węgrach obok kościoła parafialnego. Jak
co roku, pod koniec karnawału strażacy z Osowca zorganizowali tradycyjne Wodzenie Niedźwiedzia. Poważne było
zaskoczenie w jednostce, gdy w niedzielne popołudnie 24
lutego wezwano strażaków do gaszenia pożaru lasu w Jełowej. Akcja trwała ok. trzech godzin. Nad Polską w dn. 29
lutego – 2 marca szalał orkan „Emma”, czyniąc wielkie zniszczenia. Jednostka z Osowca została wezwana czterokrotnie
do usunięcia jego skutków. Na początku marca ruszyły prace
remontowo-budowlane związane z remontem wieży. Prace
były prowadzone na zewnątrz, jak również wewnątrz budowli. Zewnętrzna elewacja została w całości skuta. 8 marca przerwano wszystkie prace remontowe, gdyż w tym dniu strażacy
podziękowali przy kawie i ciastku dziewczynom, żonom, że
pozwalają im realizować swoje pasje i często przebywać na
Remont wieży
terenie jednostki OSP. Od początku marca jednostka brała
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udział w Projekcie Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego (ICEO), w całości
sfinansowanego z środków unii europejskiej. Biorąc udział w projekcie, jednostka pozyskała
sprzęt komputerowy w postaci pięciu komputerów stacjonarnych, jednego laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, ekranu wraz z rzutnikiem multimedialnym. Przez cały marzec trwały
prace przy remoncie wieży. Szczególnie aktywni przy pracach remontowych tej budowli byli
młodzi strażacy. W sobotę 5 kwietnia, kiedy pracowali przy malowaniu zewnętrznych ścian
wieży i byli prawie u szczytu owego obiektu, zauważyli dym unoszący się nad działkami
przy ul. Leśnej. Chwilę później jednostka była już na miejscu akcji. Po 70 minutach pożar
został ugaszony. W czasie świąt wielkanocnych druhowie pełnili wartę przy Bożym Grobie
w kościele parafialnym. W połowie miesiąca kwietnia zakończono prace zewnętrzne wieży,
którą pomalowano, a rusztowania rozebrano. Następnie zamontowano nowe okiennice i wybetonowano stopnie schodowe. 18 kwietnia jednostka z Osowca została wezwana do groźnie
wyglądającego wypadku w Kotorzu Małym. Kierująca pojazdem nie dostosowała prędkości
do warunków atmosferycznych. Samochód wpadł w poślizg i dachował. Kobietę odwieziono do szpitala. Strażacy z Osowca do zdarzenia wyjechali dwoma samochodami GCBA i SWRT.
9.05.2008 r. delegacja w składzie: Marek Świętek, Bartłomiej Szczęsny, Wiesław Budnik,
uczestniczyła w corocznej pielgrzymce strażaków na Górę Św. Anny. Dzień Strażaka obchodzono przy kawie i ciastkach w miejscowej remizie. 20 maja jednostka brała udział w ćwiczeniach
w Publicznym Gimnazjum w Turawie. Przeprowadzone ćwiczenia obejmowały symulowany
pożar, ewakuację osób przebywających w obiekcie oraz doskonalenie przestrzegania zasad
postępowania na wypadek realnego pożaru. Akcja odbyła się zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 24 maja ok. godz. 22.00 jednostka wyjechała
do pożaru, który wybuchł w Niwkach przy ul. Słonecznej, gdzie paliła się altanka oraz część
ogrodu, w którym znajdowała się duża ilość drewna. Po 90 min. sytuacja została opanowana.

Strażacy z Osowca w 2008 r.
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Dwa dni później pojawił się ogień na brzegu kanału w Osowcu, sytuacja została szybko opanowana. Prawdopodobnie przyczyną ognia było podpalenie. W czasie Gminnych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 31.05.2008 r. w Kotorzu Małym, jednostkę z Osowca reprezentowało pięć drużyn. I miejsce zajęła drużyna Kobiet, Młodzieżowa Drużyna Chłopców, Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt, II miejsce zajęły drużyny oldbojów i seniorów. Gdyby
seniorzy zajęli pierwsze miejsce, to byłoby ich kolejne trzecie zwycięstwo i otrzymaliby na
własność puchar przechodni. Niestety, ułamki sekundy zdecydowały o zwycięstwie jednostki
z Węgier. W czasie, kiedy strażacy świętowali zwycięstwa w zawodach, na obwodnicy obok
Osowca doszło do wypadku samochodowego. Jednostka z Osowca w sile dwóch wozów bojowych zabezpieczała zdarzenie.
Jak co roku, osowiecka drużyna strażacka brała udział w czerwcu w zawodach Sikawek
Konnych na Górnym Śląsku. Trwające Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej były okazją, by
strażacy mogli wspólnie spędzić czas oglądając mecze na dużym ekranie w remizie strażackiej. W połowie czerwca strażacy z Osowca wspólnie z jednostką PSP Opole wzięli udział
w pokazie oraz ćwiczeniach pracowników konsulatu Republiki Federalnej Niemiec. W lipcu
strażacy pomagali przy organizacji festynu Lato w Osowcu, zorganizowanego przez miejscowy klub sportowy. W czasie turnieju piłki nożnej osowieccy strażacy zajęli po raz kolejny I miejsce. 7 sierpnia strażacy brali udział w usuwaniu skutków wypadku, do jakiego doszło
na obwodnicy koło Osowca. 15.08.2008 r. nad powiatem strzeleckim przeszła trąba powietrzna. Strażacy z Osowca zostali oddelegowani na miejsce tragedii, pracowali przy pokrywaniu
dachów i pomagali przy pracach porządkowych. W II
poł. sierpnia jednostka brała
udział w Międzynarodowym
Turnieju Piłki Prądowej
„Wasserball” w miejscowości
Przechód, gdzie zajęła V miejsce. 30/31 sierpnia jednostka
wzięła udział w I Opolskich
Regatach Smoczych Łodzi
na rzece Odrze w Opolu.
Drużyna w składzie: WieI Opolskie Regaty Smoczych Łodzi na rzece Odrze w Opolu
sław Budnik, Andrzej Szczęsny, Mirosław Danowski, Walter Śliwa, Bartłomiej Szczęsny, Michał Winiarski, Sebastian
Kramer, Joanna Jakusz, Dariusz Kowalski, Dawid Gallus, Tomasz Jendryca, Krzysztof Wiercimok, Henryk Gaweł, po ogromnym wysiłku fizycznym zajęła III miejsce. 2 września jednostka została wezwana do pożaru domku letniskowego obok Jeziora Średniego. Istniało nawet
zagrożenie, że ogień może się rozprzestrzenić na sąsiedni las, jednak dzięki akcji strażaków
pożar został ugaszony. Od dłuższego czasu naczelnik Andrzej Szczęsny czynił starania, by
pozyskać dla jednostki nowy sprzęt. Po długich staraniach jednostka otrzymała od fundacji
DTS „Poszkodowani w wypadkach drogowych” z Dąbrowy Górniczej sprzęt o wartości
9000 zł: deskę ortopedyczną, szyny Kramera, latarkę „Survivor”, cztery latarki drogowe prze495

znaczone do kierowania ruchem, cztery pachołki sygnalizacyjne, pięć kołnierzy oraz torbę
medyczną OSP. Dotację otrzymaną z funduszu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
przeznaczono na zakup aparatów powietrznych firmy Scott. 31 grudnia w sali OSP odbył się
bal sylwestrowy, przy bardzo dużej frekwencji i wspaniałej zabawie.
W dn. 11.01.2009 r. po raz pierwszy w Osowcu zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jej sztab założono przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu. 17 stycznia odbyło
się zebranie walne, na którym dokonano podsumowania za ubiegły rok. Jednostka liczyła 40
członków, 2 wspierających, 9 członków MDP chłopców, 9 członkiń MDP dziewcząt, 9 członków HDP chłopców, 9 członkiń HDP dziewczyn, 9 członkiń drużyny kobiecej. W sobotę 21 lutego zorganizowano tradycyjne wodzenie niedźwiedzia. Barwny korowód pukał do
każdego domu, zachęcając do wspólnej zabawy. Wieczorem bawiono się w miejscowej sali
OSP. 13 marca jednostka została wezwana do tragicznego w skutkach wypadku, który miał
miejsce między Jełową a Bierdzanami. Kierowca samochodu osobowego zjechał na przeciwny pas ruchu i uderzył w nadjeżdżającego tira. Kierowca „osobówki” odniósł liczne obrażenia
i pomimo długiej reanimacji zmarł. Działanie strażaków z Osowca polegało na wydobyciu
poszkodowanego z pojazdu i zabezpieczeniu miejsca wypadku. 5 kwietnia 16 zastępów straży
pożarnej łącznie z jednostką z Osowca z dwoma samochodami bojowymi gasiło palące się
trawy na obszarze ok. 40 ha na odcinku Dylaki – Antoniów. 14 kwietnia jednostka została
zadysponowana do płonącego lasu przy Jeziorze Srebrnym. Spaleniu uległ młodnik o pow.
1 ha. 9 maja strażacy z Osowca uczestniczyli w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka.
Okazją do uroczystych obchodów dnia patrona strażaków było nadanie Komendzie Miejskiej PSP w Opolu nowego sztandaru. Został również zorganizowany pokaz zabytkowych
sikawek konnych, wśród wystawionych była pompa z Osowca. Strażacy osowieccy 16 maja
obchodzili Dzień Strażaka w swojej remizie, w czasie wspólnej biesiady. Sporym zainteresowaniem cieszyły się pokazy strażackie, zorganizowane przez OSP Osowiec w czasie festynu w Turawie w dn. 31 maja. Druhowie zaprezentowali akcję ratowniczą na przykładzie wypadku
samochodowego. 11 czerwca odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kotorzu
Wielkim. Jednostkę z Osowca reprezentowały cztery drużyny. I miejsce zajęła MDP chłopców, zaś II miejsce zajęli oldboje, seniorzy, kobiety. 29 czerwca strażacy z Osowca uczestniczyli
w VI zawodach Sikawek Konnych na Górnym Śląsku – Szemrowice 2009. 14 lipca jednostka
została wezwana do wypadku drogowego, do jakiego doszło w okolicach zajazdu „Leśnego”
na obwodnicy w Osowcu. Kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad kierownicą i został wyrzucony z drogi. Strażacy udzielili pomocy poszkodowanemu i zabezpieczali miejsce zdarzenia. W dn. 17–19 lipca strażacy zabezpieczali miejsce festynu, który
odbył się na boisku LZS w Osowcu. 2 sierpnia w niedzielne popołudnie o godz. 13.00 na
parkingu przy Jeziorze Srebrnym doszło do pożaru czterech samochodów osobowych. Trzy
samochody spłonęły doszczętnie. Pożar gasiło sześć zastępów, m.in. strażacy z Osowca.
W nocy 10 sierpnia jednostka z Osowca została wezwana do pożaru stodoły w Zawadzie
przy ul. Luboszyckiej. 3 września o godz. 14.45 doszło do zderzenia trzech pojazdów. W akcji
uczestniczyły dwa samochody bojowe. 23 września doszło do kolejnego wypadku na obwodnicy Osowca. Ranne były dwie osoby. Strażacy z Osowca udzielili poszkodowanym pierwszej
pomocy oraz zabezpieczali miejsce zdarzenia. Do kolejnego wypadku doszło na obwodnicy
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Osowca i Węgier. Doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Obaj poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Przy zdarzeniu pomocy przedmedycznej udzielili strażacy z Osowca, którzy
również zabezpieczyli miejsce wypadku. Do kolejnego wypadku doszło w drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia między Turawą a Rzędowem. W zdarzeniu zostały ranne dwie osoby.
Strażacy z Osowca zabezpieczali teren. Po raz drugi jednostka zorganizowała zabawę sylwestrową. Zabawa była szampańska, a frekwencja wysoka, byli obecni na balu nawet goście z zagranicy.
W roku 2010 strażacy
po raz drugi wystąpili w roli
współorganizatora
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. 9 stycznia na placu przed remizą odbyły się
występy, pokazy i przedstawienia. Mimo doskwierającego mrozu frekwencja była
wysoka. Wieczorem w sali
miejscowej remizy odbyła
się zabawa taneczna. Całkowity dochód został przekazaWielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
ny fundacji Jerzego Owsiaka.
Zebranie walne OSP Osowiec odbyło się 16 stycznia. Sprawozdanie za rok 2009 przedstawili
prezes zarządu Jerzy Buchta i naczelnik Andrzej Szczęsny. W czasie zebrania doszło do burzliwej, ale twórczej wymiany zdań. Dh. Andrzej Szczęsny ogłosił, że postanowił zrezygnować ze
swej dotychczasowej funkcji naczelnika. Jednakże wszyscy zebrani wspólnie apelowali, żeby
pozostał w składzie zarządu, pełniąc dotychczasową funkcję. Glos w dyskusji zabrali również
wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, sekretarz Związku Gminnego OSP PR Benedykt Śliwa i opiekun z ramienia KM
PSP Opole st. kpt. Robert
Tadaj. W czasie zebrania nie
dokonano zmian w zarządzie, omówiono jednak
plan organizacji uroczystości
przekazania jednostce nowego
sztandaru. Uchwałą walnego
zebrania powołano komitet
w składzie: Krzysztof Zając
– wiceprezes, Marek Świętek
– gospodarz obiektu, Gerard
Margos – sołtys wsi Osowiec,
którego głównym celem było
zorganizowanie planowanych
Walne zebranie w 2010 r.
na sierpień uroczystości.
497

13 lutego odbyło się tradycyjne wodzenie niedźwiedzia, które pierwszy raz od 23 lat mogło
nie dojść do skutku, gdyż tylko kilka osób stawiło się na zbiórce w remizie i wiele postaci korowodu nie zostało obsadzonych. Przybyli jednak młodzi strażacy i korowód mógł się odbyć.
Poprzez anomalie pogodowe na przełomie lutego i marca jednostka odnotowała wiele wyjazdów do usuwania połamanych drzew z lokalnych dróg. 8 marca strażacy zorganizowali w remizie
dla „swoich kobiet” poczęstunek przy kawie i ciastkach. 8 maja uroczyście obchodzono Dzień
Strażaka. Druhowie spotkali się w kościele parafialnym w Węgrach. Następnie po mszy św.
spotkano się na placu przed remizą na wspólnym grillu. Następnego dnia delegacja strażaków
reprezentowała jednostkę na pielgrzymce na Górę Św. Anny. Od maja zaczęły się długie opady. Jednostka z Osowca odnotowała 21 wyjazdów do działań związanych z wzmocnieniem
wałów. Przeprowadzili ewakuację plebanii w Węgrach, zabezpieczali Fabrykę Wyrobów
Metalowych w Osowcu oraz
placówkę „Caritas” w Kotorzu Małym. W tych trudnych
dniach strażakom pomagało
społeczeństwo. Zbliżający się
jubileusz 90-lecia istnienia
jednostki w Osowcu spowodował, że od czerwca
trwały prace przygotowawcze. Pomysł zorganizowania
Strażacy z Osowca zabezpieczają wały w czasie powodzi w 2010 r.
tego jubileuszu zrodził się
już w 2007 r., postanowiono tę podniosłą uroczystość uwieńczyć nadaniem sztandaru.
Wykonywano wiele prac gospodarczych, pomalowano pomieszczenia biur oraz świetlicy, na
placu przed remizą upiększono pas zieleni. 14 sierpnia odbyła się długo oczekiwana uroczystość. Motywem przewodnim tej uroczystości było nadanie jednostce OSP z Osowca nowego
sztandaru. Po mszy św., w czasie której ks. proboszcz Franciszek Lerch poświęcił sztandar,
strażacy spotkali się przed
remizą. Odbyła się wtedy ceremonia wręczenia nowego
sztandaru. W uroczystości
uczestniczyli: dh Teresa Tischbierek, zastępca prezesa
Zarządu Głównego Związku
OSP, komendanci miejscy
PSP z Opola, członek zarządu Powiatowego Związku
OSP, wójt gminy Turawa
Waldemar Kampa, delegacje
Moment przekazania sztandaru
strażaków z OSP Gminy Tu498

rawa. Aktu wręczenia sztandaru dokonała Teresa Tischbierek. Następnie dokonano odznaczenia sztandaru poprzez nadanie Ochotniczej Straży Pożarnej z Osowca Złotego Medalu za
Zasługi dla Pożarnictwa. Po tej ceremonii odznaczono poszczególnych członków OSP, wręczono głównie medale za zasługi dla pożarnictwa, zaś prezes osowieckiej straży Jerzy Buchta
został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie drobnych upominków zaproszonym gościom. Po przemówieniach
i podziękowaniach zakończyła się część oficjalna uroczystości. Zaproszono wszystkich obecnych na poczęstunek. Do godzin wieczornych odbywały się atrakcje przygotowane przez
druhów z Osowca. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna.
21 sierpnia drużyna osowiecka brała udział w II Opolskich Regatach Smoczych Łodzi na
rzece Odrze w Opolu. 15 listopada zmarł dh Józef Kohlbrenner, długoletni członek OSP z Osowca.
W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli również miejscowi strażacy. 30 listopada mł. asp.
Artur Gallus po długoletniej pracy w szeregach Komendy Miejskiej Straży Pożarnej przeszedł
na emeryturę. Tego dnia w Komendzie odbyła się mała uroczystość pożegnalna. 16.12.2010 r.
wybuchł pożar w kościele pw. św. Bartłomieja w Jełowej, w akcji ratowniczej brała udział również jednostka z Osowca. Już
trzeci raz z rzędu jednostka
zorganizowała zabawę sylwestrową. Przy bardzo dużej
frekwencji wszyscy bawili się
doskonale.
9.01.2011 r. po raz trzeci w Osowcu odbył się finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz kwestoZabawa sylwestrowa zorganizowana w remizie strażackiej w Osowcu
wania, na placu przed remizą odbyły się również liczne koncerty i happeningi. Na scenie odbyły się przedstawienia, np.
teatrzyk z udziałem mieszkańców sołectwa Osowiec czy „Taniec z gwiazdami”. 22 stycznia
odbyło się walne zebranie w jednostce osowieckiej. Otwarcia zebrania, w którym brało udział
31 członków OSP i MDP uprawnionych do głosowania, oraz 8 osób zaproszonych, dokonał
naczelnik Andrzej Szczęsny. Odczytał sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2010. Kolejnym punktem zebrania było odczytanie sprawozdania finansowego. Następnie przystąpiono
do głosowania nad udzieleniem absolutorium kończącemu kadencję zarządowi. Kolejnym
punktem zebrania były wybory nowego zarządu. Po rezygnacji z funkcji prezesa przez Jerzego
Buchtę, nowym prezesem został dotychczasowy naczelnik Andrzej Szczęsny. Wybrano nowy
skład zarządu:
Andrzej Szczęsny – prezes
Wiesław Budnik – wiceprezes
Artur Gallus – naczelnik
Dawid Gallus – zastępca naczelnika
Anna Winiarska – skarbnik
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Bartłomiej Szczęsny – sekretarz
Henryk Gaweł – gospodarz
Piotr Wajs – gospodarz
Kamil Schubert – kronikarz.
Komisja rewizyjna:
Marek Świętek – przewodniczący
Krzysztof Styczyński – sekretarz
Małgorzata Jakusz – członek.

Pamiątkowe zdjęcie po walnym zebraniu

W sobotę 19 lutego w miejscowej remizie odbyła się zabawa niedźwiedziowa. Wodzenie
niedźwiedzia odbyło się tydzień później, 26 lutego. Barwny korowód – 26 przebierańców, odwiedził wszystkich mieszkańców Osowca. 19 marca w sali OSP został zorganizowany przez
miejscowych strażaków Dzień Kobiet. Na spotkanie zaproszono również członków stowarzyszenia „Nasz Osowiec”. W nocy 6/7 kwietnia obfite deszcze i silne wiatry były przyczyną
licznych wyjazdów jednostki z Osowca. Podczas licznych akcji osowieccy druhowie wykazali się fachowością i skrupulatnością. Atmosferę świąt wielkanocnych odczuwano również
w Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacy, jak co roku, pełnili wartę honorową przy Bożym
Grobie od wielkopiątkowego wieczoru po niedzielny wielkanocny poranek. Kiedy strażacy
pełnili wartę przy Grobie Pana Jezusa, o godz. 22.10 w Turawie stanął w płomieniach budynek
mieszkalny. Jednostka z Osowca w sile dwóch zastępów wzięła udział w akcji ratunkowej. Po
powrocie z akcji o godz. 1.55, zostali wezwani powtórnie do gaszenia tego samego budynku. W kwietniu remiza została odmalowana przez Adama Janusa. Natomiast na placu przed
remizą ustawiono wolnostojący garaż blaszany oraz została ułożona kostka brukowa. W poniedziałek 2 maja obchodzono Dzień Strażaka, jubileusz męczeńskiej śmierci św. Floriana.
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Na obchody zaproszono działaczy stowarzyszenia „Nasz Osowiec” oraz wszystkie osoby,
które wspierały działalność statutową prowadzoną przez osowiecką jednostkę. Wspólnie
udano się do kościoła parafialnego w Węgrach na uroczystą mszę św., a następnie do
miejscowej remizy na małą biesiadę. 10 maja
strażacy z Osowca zostali wezwani do gaszenia pożaru lasu w Zawadzie. Po upływie pięciu godzin pożar został opanowany. 30 maja
Pokaz sztuki strażackiej
jednostka wspólnie z strażakami z Węgier
dla węgierskich przedszkolaków
zaprezentowała pokaz sztuki strażackiej dla
węgierskich przedszkolaków. Wizyta cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci. 27 czerwca
na placu przedsiębiorstwa „Ko-Ma” w Osowcu wybuchł pożar, który strawił kilka wraków
samochodowych. Osowieccy strażacy pożar ugasili. 21.08.2011 r. odbyła się pożegnalna msza
św. odchodzącego na emeryturę ks. prob. Franciszka Lercha. Kapłana pożegnali również strażacy osowieckiej jednostki. Delegacja w składzie: Krzysztof Styczyński, Łukasz Jakusz, Michał
Winiarski wręczyła kapłanowi kwiaty i drobny upominek. 11 września odbyła się uroczystość wprowadzenia na urząd proboszcza ks. Tadeusza Muca. W skład delegacji z Osowca
włączono przedstawiciela osowieckiej straży pożarnej – Zbigniewa Owsiany. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zostały przeprowadzone 17 września na stadionie w Kotorzu Małym. Jednostkę z Osowca reprezentowały cztery drużyny. I miejsce zajęły drużyny seniorów
i żeńska, II miejsce zajęła „młodsza” drużyna seniorów. W czasie zawodów poseł na sejm,
wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Ryszard Galla wręczył jednostce
OSP Osowiec podziękowanie za sposób prowadzenia działalności statutowej. 1 października na stadionie w Kotorzu Małym odbyły się
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Pomimo usilnych starań popartych licznymi
treningami, drużyna kobiet uplasowała się
na V miejscu, natomiast drużyna seniorów
na IX miejscu. Jesienią asp. Andrzej Szczęsny zakończył służbę w Komendzie Miejskiej
Straży Pożarnej w Opolu i przeszedł na emeryturę. 31 września w czasie uroczystości pożegnano go życząc wszelkiej pomyślności na
nowym etapie życia. W listopadzie jednostka
rozpowszechniała kalendarze z wizerunkiem
straży i osowieckich strażaków.
8.01.2012 r. po raz czwarty zorganizowano w Osowcu Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki ofiarności wszystDruhny z OSP Osowiec
kich zebranych udało się zgromadzić środki
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finansowe w kwocie 20900 zł. 14 stycznia jednostka zorganizowała zabawę karnawałową,
z wielkim sukcesem. Wysoka frekwencja oraz dobra muzyka spowodowały, że zabawa trwała
do przysłowiowego białego rana. 28 stycznia odbyło się w budynku remizy w Osowcu walne zebranie. Omówiono w trakcie spotkania działalność statutową, sprawy finansowe i plan
działań na rok 2012.

8.5 Ludowy Zespół Sportowy „Stal” Osowiec
W sierpniu 1946 r. został założony w Osowcu zespół sportowy,
który przyjął nazwę Klub Sportowy „Stal” Osowiec. Jego założycielem
został Ludwik Panz – ówczesny dyrektor Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu. Zarząd klubu tworzyli: Ludwik Panz, Mieczysław
Zuba, Teofil Buhl oraz Jan Cebula. Pierwszy mecz nowo założona
drużyna rozegrała z „Otmętem” Krapkowice, przegrywając 1 : 3. Dzięki Teofilowi Buhl i Janowi
Cebula „Stal” przetrwała trudne początki swojej działalności. Graczami w klubie byli głównie
mieszkańcy Osowca.
Skład drużyny seniorów w 1946 r.: Paweł Michalczyk, Paweł Brzezina, Franciszek Brzezina,
Wiktor Szuliński, Jerzy Drapacz, Teodor Buhl, Eryk Kaluża, Józef Gabrielczyk, p. Kippk, Eryk
Franke, Julian Matyssek.
Skład drużyny seniorów w 1947 r.: Paweł Michalczyk, Wiktor Szuliński, Konrad Klemptner,
Oswald Franke, Józef Wesołowski, Eryk Franke, Alfons Woźnica, Franciszek Brzezina,
Henryk Lukas, Józef Gabrielczyk, Julian Matyssek.
Skład drużyny seniorów w 1948 r.: p. Gola, Wiktor Szuliński, Konrad Klemptner, P. Polednia,
W. Polednia, Paweł Witek, Oswald Franke, Eryk Franke, Jan Farys, Alfons Woźnica, Julian
Matyssek.
Skład drużyny seniorów w 1949 r.: p. Schwiertz, Wiktor Szuliński, Konrad Klemptner,
Oswald Franke, Eryk Franke, P. Polednia, W. Polednia, Henryk Lyra, Jan Farys, Alfons Woźnica,
Julian Matyssek.
Skład drużyny seniorów w 1950 r.: p. Schwiertz, Wiktor Szuliński, Konrad Klemptner,
Oswald Franke, Eryk Franke, P. Polednia, W. Polednia, Henryk Lyra, Jan Farys, Alfons Woźnica,
Julian Matyssek95.
W 1948 r. wybudowano na boisku w Osowcu drewnianą szatnię, która spłonęła wraz ze
sprzętem w latach 60. XX w., jednakże już rok po pożarze wybudowano nową. Około 1952 r. zbudowano bieżnię lekkoatletyczną. W następnych latach powstały także sekcje: lekkoatletyczna
i kolarska w 1949 r., tenisa stołowego i szachowa w 1950 r. Szczególnie ta ostatnia była bardzo
silna. Główną dyscypliną sportową była jednak piłka nożna96. Na początku swego istnienia
drużyna „Stali” występowała na przemian w klasie „B” i „C”.
Skład drużyny seniorów w latach 1951–1957:
- bramkarze: Ryszard Langosch, Werner Lempik, Walter Stottko, Dimel (Gliwice),
Ochota (Zawada), Jerzy Passoń, Werner Słowik.
- najdłużej grający zawodnicy: Wiktor Szuliński, Franciszek Oswald, Alfons Woźnica.
95
96

Na podstawie materiału opracowanego przez Georga Buchtę.
A. Długorz. Jubileusz 50-lecia K. S. „Stal” Osowiec, [w:] „Fala” 3/1996, s. 16.
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- wychowankowie klubu: Herbert Grzesik, Henryk Szczepurek, Jerzy Morawietz.
- zawodnicy z sąsiednich miejscowości: Łubnian – Hina, Badura; Węgier – Alojzy
Halupczok, Paweł, Jerzy i Gerard Rozwora, Gerard Tarara, Świętek (Schniat), Herbert
Langosch; Zawady – Herbert Nowański, Adolf Gabrielczyk, Czernias, Polednia (Farys).
- inni grający zawodnicy: Karol Peier (Kolonko), Zenon Wolicki, Wallek (Namysłów),
Werner Palt, Helmut Gümler, Lempik – wypożyczony.
Trenerzy: Kaniuth (Łubniany) i Zenon Wolicki. W tym okresie drużynę prowadzili Józef
Kot i Jan Cebula97.
W lutym 1954 r. odbył się historyczny mecz pucharowy LZS-u „Stal” Osowiec z Odrą
Opole grającą w I lidze. Mecz został rozegrany w Osowcu, a zawodnicy „Stali” prowadzili
nawet 1 : 0, ale ostatecznie przegrali 1 : 6. Bramkę dla Osowca strzelił Alfred Bastek.
Warunkkiem gry w lidze okręgowej było posiadanie czterech drużyn. Około 1952 r. istniały dwie drużyny seniorów i po jednej juniorów i trampkarzy. Najlepsza była drużyna juniorów
z Osowca – w lidze okręgowej zajmowała 3–4 miejsce.
Skład drużyny seniorów w latach 50. XX w.: Werner Towara – bramkarz, Eberhard
Klemptner, Konrad Koziol, Ginter Langosch, Paweł Labetzki, Jerzy Morawietz, Reinhold Bienek,
Paweł Müller, Alfred Bastek, Konrad Lypp, Ewald Schwierc.
W drugiej drużynie seniorów grali m.in.: Alfons Jagusch, Konrad Kroll, Walter Matyssek,
Hubert Gregorczyk. Największą porażką drugiej drużyny „Stali” Osowiec była przegrana 0 : 16 z „Metalem” Kluczbork98.
W latach 1946–1957 drużyna seniorów występowała w klasie „C”, a następnie w klasie „B”.
W 1965 r. „Stal” pierwszy raz w swej historii awansowała do klasy „A” i był to wtedy największy sukces klubu. Duży udział w tym sukcesie miał ówczesny trener Zenon Wolicki, a także kierownik drużyny Józef Kot. Największe sukcesy odnosili piłkarze w latach 1965
–1972 – nieprzerwanie grali w klasie „A”. Klubem kierował wtedy zarząd w składzie: Józef
Labecki – prezes, oraz Bronisław Lamot, Werner Słowik, Jerzy Morawietz, Alojzy Czurlok,
Leon Salawa, Józef Możdżeń, Józef Kot – sołtys Osowca. Najbardziej popularni piłkarze
w latach 1959–1972:
- bramkarze: G. Niemczyk, R. Langos, R. Moczko, G. Frącek;
- zawodnicy: K. Sommersmied, K. Pajer, J. Bacha, W. Słowik, M. Moch, O. Franke, H. Langos,
H. Lempik, A. Bastek, R. Świętek, H. Grzesik, K. Michalczyk, R. Król, P. Grunert, H. Śliwa,
bracia Sladkowie, H. Kowol, H. Szczupurek, F. Konieczko, P. Grydlik, J. Michalczyk,
J. Knop, J. Drąg, H. Witek, J. Maczuga, A. Lotko.
Trenerzy: Z. Wolnicki, W. Słowik, K. Pajer.
Po spadku do kasy „B” kilku starszych piłkarzy zakończyło swoje kariery. Trenerem został Rudolf Król z Kotorza Małego. Ówczesny prezes Józef Możdżeń sprowadził do drużyny
zawodnika Artura Długosza z LZS-u Turawa. W 1973 r. drużyna była bliska awansu do klasy
„B”, jednak przegrała mecz barażowy. W połowie 1974 r. drużynę wzmocnili kolejni zawodnicy z LZS Turawa: J. Komor, K. Dawid i bracia Matysek. Drużyna „Stali” w czerwcu 1975 r. zdobyła
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mistrzostwo klasy „B”, jednak w barażach przegrała awans do klasy „A”. W tym okresie drużyna trenowana przez Z. Droźdźyńskiego występowała w składzie: N. Komor, G. Niemczyk,
G. Frącek, K. Sladek, H. Szczepurek, O. Matysek, P. Franke, K. Dawid, H. Sliwa, P. Konienia, J. Konieczko, J. Maczuga, M. Maczuga, H. Jagusch, A. Lotko, F. Wójcik, J. Michalczyk,
H. Witek.
Kolejny kryzys w drużynie nastąpił w roku 1979 i „Stal” spadła do klasy „C”. Na początku
lat osiemdziesiątych prezesem klubu został Jacek Wilczek i wspólnie z działaczami H. Szubertem, J. Fikusem, H. Wienchem i R. Knittlem zaangażowali trenera Artura Długosza. Wkrótce
drużyna bez porażki awansowała do klasy „B”. W następnym rewelacyjnym sezonie minimalnie przegrała awans do klasy „A”. Skład drużyny w latach 1982–1985:
Z. Krawiec, E. Filwok, G. Skopkowski, Z. Gębski, K. Wolański, K. Smieja, H. Pogrzeba,
M. Wajs, D. Bastek, J. Lisoń, A. Kmittel, H. Bastek, R. Majewicz, Z. Pisarczyk, Z. Witek,
R. Moch, H. Szumurawa, J. Ful, Z. Pech, R. Franke, B. Dembinski, D. Makuch, R. Bastek.
W latach 1986–1991 w zarządzie klubu działali Z. Gębski i J. Fikus. W skład zarządu
wchodzili także dyrektorzy fabryki i K. Wolański, M. Wajs, i A. Długosz.
Zawodnicy w latach 1986–1991: M. Duda, J. Pelikan, K. Wolański, J. Lisoń, M. Wajs,
W. Budnik, Z. Pech, Z. Pisarczyk, A. Wolański, J. Piechota, R. Miroszka, R. Konieczny, D. Makuch, R. Bastek, K. Bastek, R. Pogrzeba, Rob. Pogrzeba, A. Kmittel, T. Miroszka i D. Miroszka.
W 1992 r. prezesem klubu został Paweł Buchta, który zarządzał klubem przez dwie kadencje.
Kolejny kryzys w „Stali” Osowiec przypadł na lata 1990–1992.
W 1993 r. klub przyjmuje nazwę Ludowy Zespół Sportowy „Stal” Osowiec i zaczyna być
finansowany z budżetu gminy. Wcześniej był utrzymywany przez fabrykę w Osowcu. W tym
samym roku drużynę seniorów objął mieszkaniec Osowca Tomasz Jagieniak, piłkarz „Odry”
Opole. Treningi z trampkarzami rozpoczęli Tomasz Jagieniak oraz Tomasz Drąg.
W sezonie piłkarskim 1993/1994 po raz pierwszy w historii klubu drużyna seniorów na
rok została wycofana z rozgrywek. Drużyna Juniorów, których trenowali Zygmunt Gębski
wraz z Artur Długoszem, zajęła pierwsze miejsce w klasie „A” i awansowała do II ligi wojewódzkiej. Występowali w niej przez 6 sezonów. W kadrze juniorów województwa opolskiego
grali: Tomasz Długosz, T. Leibig, M. Pazowski. Dzięki pracy trenera Roberta Sobczyka trampkarze przez dwa kolejne lata zajmowali w rozgrywkach wicemistrzostwo.
W 1995 r. rozpoczęto rozbudowę pawilonu sportowego, zakończoną po dwóch
latach. Sukcesem ówczesnego zarządu było
zbudowanie nowego boiska do piłki nożnej
z własnych środków. Ustawiono też oświetlenie płyty głównej.
W 1996 r. zorganizowano czterodniowe
obchody 50-lecia istnienia Klubu Sportowego „Stal” Osowiec. Organizatorem obchodów był Artur Długosz – wieloletni piłkarz
„Stal” Osowiec („Fala” 3/1996)
i trener. W turnieju uczestniczyło 9 drużyn –
504

3 juniorów i 6 seniorów99. W 1996 r. w jubileusz 50-lecia istnienia klubu, pod wodzą młodego
wówczas trenera Tomasza Jagieniaka wywalczono awans do klasy „B”.
W 1997 r. „Stal” Osowiec zorganizowała w dniach 9 i 10 sierpnia festyn sportowy. Odbyły
się mecze sportowe. Podczas turnieju i zabawy tanecznej kwestowano na rzecz powodzian.
Głównym pomysłodawcą, a zarazem i ofiarodawcą na rzecz powodzian, był sponsor klubu
Hubert Witek z RFN. Zebraną kwotę w wysokości 600 zł przekazano Zespołowi Szkół Technicznych w Opolu, placówce bardzo dotkniętej powodzią.100
W 1998 r. wybrano nowy zarząd w składzie:
Artur Długosz – prezes
Paweł Buchta – wiceprezes
Robert Sobczyk – sekretarz
J. Pech, E. Bobowski, M. Cirkosz, J. Kardasiński, Z. Gębski i A. Jeger – członkowie zarządu.
Przewodniczący komisji rewizyjnej – Zdzisław Winiarski.
Trenerzy:
Tomasz Jagieniak – seniorzy
B. Wagner – juniorzy
Zygmunt Gębski – trampkarze101.
Po 27 latach w 1999 r. dzięki systematycznej pracy trenera Tomasza Jagieniaka LZS „Stal”
Osowiec awansował do klasy „A”. Zawodnicy, którzy wywalczyli awans: A. Polednia, K. Geppert,
L. Janik, A. Gawlica, G. Nowakowski, Z. Batóg, J. Bawej, P. Możdżeń, W. Cap, R. Wieczorek,
B. Wagner, M. Możdżeń, R. Możdżeń, K. Słowik, R. Resler, A. Witek, Z. Winiarski, L. Starak, A. Janus, R. Buchta, M. Curlok, R. Wagner
i R. Miroszka.
W 2000 roku juniorzy „Stali” pod wodzą
Roberta Sobczyka osiągnęli najlepszy wynik
w historii klubu zajmując V miejsce w II lidze
wojewódzkiej. Niestety, 2 miesiące później
drużynę wycofano z rozgrywek z powodu
Zawodnicy „Stali” w 2000 r. („Fala 1/2000)
niżu demograficznego, jaki dotknął zespół
„Stali”.
W sezonie 2000/2001 seniorzy „Stali”
stoczyli heroiczny bój o ligę okręgową, ale
w ostateczności przegrali go w końcówce sezonu z Rudatomem Kępa i zajęli II miejsce
w tabeli, co jest największym sukcesem w wykonaniu drużyny seniorskiej „Stali”. W 2004 roku
juniorzy „Stali” ponownie awansowali do II ligi
wojewódzkiej, a sztuki tej z drużyną dokonał
Puchar wójta Turawa 2004 („Fala 3/2006)
Tomasz Długosz.
99
100
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A. Długosz. Jubileusz 50-lecia K. S. „Stal” Osowiec, [w:] „Fala” 3/1996, s. 16.
A. Długosz, „Stal” Osowiec dla powodzian, [w:] „Fala” 3/1997, s. 10.
A. Długosz, Awans po 27 latach, [w:] „Fala” 1/2000, s. 19 i 20.
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W 2004 roku seniorzy „Stali” w niejasnych okolicznościach ponownie znaleźli się w „B”
klasie. Pobyt w tej klasie nie trwał zbyt długo, ponieważ „Stal” w 2005 r. ponownie awansowała do „A” klasy.
W dniach 21–23.07.2006 r.
obchodzono 60-lecie istnienia klubu sportowego „Stal”
Osowiec.
W dniu 11.01.2007 r.
w czasie zebrania sprawozdawczego z funkcji prezesa
zrezygnował Artur Długosz i wybrano nowy zarząd
60-lecie istnienia klubu sportowego „Stal” Osowiec („Fala 3/2004)
w składzie:
– Ireneusz Rachwalik – prezes
– Edward Bobowski i Artur Długosz – wiceprezesi
– Mariusz Cirkosz – sekretarz
– Robert Kochman – skarbnik
– Robert Nowak i Stanisław Winiarski – członkowie.
Kadra „Stali” Osowiec w sezonie 2007/2008:
Zawodnicy: Adrian Lisoń, Tomasz Zwoliński, Denis Czech, Mariusz Pazowski, Przemysław
Możdżeń, Radosław Możdżeń, Sławomir Bąk, Marcin Wajs, Jacek Zienkiewicz, Michał
Winiarski, Marcin Mazur, Zbigniew Batóg, Piotr Batóg, Tomasz Długosz, Rafał Wieczorek,
Paweł Pazowski, Boghdan Wagner, Krzysztof Możdżeń, Sebastian Śmieja, Tomasz Możdżeń,
Joachim Bawej, Wiesław Cap, Grzegorz Mika.
Trener: Tomasz Jagieniak.
Kierownik drużyny: Mariusz Cirkosz102.

Seniorzy „Stali” w 2007 r. („Fala 4/2007)
102

M. Pazowski, Ł. Oleksowicz, „Stal” Osowiec, [w:] „Fala” 4/2007, s. 32.
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W czasie pierwszej kadencji prezesa klubu Ireneusza Rachwalika wykonano
wiele prac: modernizacja
bocznego boiska, które zostało wyposażone w sztuczne oświetlenie i drenaż; odrestaurowano i powiększono
także klubowy budynek. Zakupiono również busa, który
służy jako środek transportu
na mecze wyjazdowe wszystPrace remontowe na terenie boiska („Fala 4/2006)
kich drużyn w klubie. Nastąpiło także otwarcie pubu klubowego „Stalówka”, którego założycielem był prezes „Stali”. Ważną inwestycją jest wydzielenie pomieszczenia z prysznicami dla sędziów, co jest wymogiem
prowadzącego rozgrywki ligi okręgowej Opolskiego Związku Piłki Nożnej. W klubie dokonała się rzecz historyczna, albowiem w sezonie 2009/2010 drużyna seniorów po raz pierwszy
w historii wywalczyła awans do ligi okręgowej. Piłkarze utrzymali się w lidze okręgowej dwa
sezony.
Zarząd Ludowego Zespołu Sportowego „Stal” Osowiec na lata 2011–2015:
Prezes – Ireneusz Rachwalik
Wiceprezesi – Tomasz Jagieniak, Mariusz Cirkosz
Sekretarz – Ryszard Wiench
Skarbnik – Wojciech Stępień
Członkowie zarządu – Stanisław Winiarski, Robert Nowak
Komisja rewizyjna:
Przewodniczący komisji – Zbigniew Batóg
Tomasz Długosz – członek komisji
Radosław Możdżeń – członek komisji.
Sztab szkoleniowy:
Łukasz Ganowicz – trener seniorów
Michał Pazowski – kierownik drużyny.
Trener drużyny trampkarzy – Rafał Resler.
Aktualny skład drużyny
seniorów: Tomasz Zwoliński,
Michał Winiarski, Adrian
Lisoń, Marcin Wajs, Damian
Kardasiński, Tomasz Długosz,
Patryk Loch, Michał Budnik,
Mateusz Dudkowski, Tomasz
Juniorzy „Stali” w 2007 r. („Fala 3/2007)
Możdżeń, Krzysztof Możdżeń,
507

Grzegorz Cap, Przemysław Winiarski, Szymon Szymków, Krzysztof Gadecki, Dawid Olszok,
Paweł Pazowski, Wiesław Cap, Jacek Kwaka, Grzegorz Mika, Rafał Resler, Grzegorz Fedus103.
Od sezonu 2012/2013 seniorzy„Stali“ Osowiec występują w rozgrywkach klasy „A”.

8.6 Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu
Król pruski Fryderyk II Wielki, po przyłączeniu Śląska do
Prus, chciał rozwinąć ekonomicznie ten biedny region, rozpoczął więc wielką akcję kolonizacyjną. Rosnące zapotrzebowanie na stal spowodowało powstanie wielu hut, szczególnie
na terenie Górnego Śląska. Nowe ośrodki kolonizacyjne wykazywały jednak braki zaopatrzeniowe na narzędzia potrzebne do produkcji rolniczej, dlatego też król Prus Fryderyk II
Wielki 11.09.1783 r. wydał polecenie wybudowania fabryki, która produkowałaby narzędzia gospodarcze. Realizacji
tego królewskiego zamierzenia podjęli się kupcy wrocławscy.
Król Prus Fryderyk II Wielki
Decyzję o lokalizacji fabryki podjęli najstarsi członkowie ku(zdjęcie z folderu wydanego
pieckiej spółki – pp. Carl Samuel Hielscher i Kopisch. Uznaz okazji 150-lecia istnienia
li, że prawy brzeg Małej Panwi będzie najkorzystniejszym fabryki, po obróbce graficznej)
miejscem przyszłego przedsiębiorstwa, gdyż będzie możliwe spławianie wyprodukowanego
towaru rzekami – Małą Panwią, a następnie Odrą. Kolejnym argumentem uzasadniającym
usytuowanie fabryki w tym rejonie był duży spadek terenu, który umożliwił, po wybudowaniu jazu, spiętrzanie wody do około 5 m, gdyż woda miała być głównym źródłem energii.
Na specjalnej audiencji u króla w Poczdamie 24.01.1785 r. przedstawiciele spółki Kopisch
i Schaade przedstawili plan budowy fabryki w okolicy podopolskich Węgier. Król wykazał
się znajomością budowy kanałów zasilających zakład w wodę i budowy samego zakładu.
Na potrzeby inwestycji obiecał przeznaczyć 428 mórg terenu, odpowiednią ilość drewna
potrzebną do budowy zakładu oraz zakup młyna w Kolanowicach, który miał zostać w okresie późniejszym zlikwidowany. Fryderyk II Wielki 18.06.1785 r. podpisał akt zezwalający na
wybudowanie fabryki obok Węgier, na prawym brzegu Małej Panwi, spółce 78 wrocławskich
firm kupieckich. Dla króla pruskiego budowa fabryki koło wsi Węgry nad Małą Panwią była
bardzo ważną inwestycją, dlatego też otrzymała ogromne wsparcie. Na placu przed bramą
i wejściem do zakładu w Osowcu jeszcze w XIX w. ustawiono pomnik poświęcony pamięci
Fryderyka Wielkiego, na którym widniało wypukłe popiersie króla. Wrocławska spółka kupiecka otrzymała bezpłatnie pod budowę fabryki tereny wydzielone z królewskiej domeny
opolskiej, ziemię potrzebną do osiedlenia i zagospodarowania sprowadzonych fachowców,
duże ilości drewna budulcowego z lasów królewskich, a także pomoc kredytową na realizację
budynków fabrycznych, obiektów hydrotechnicznych na Małej Panwi, dróg i mostów104. Król
zobowiązał ówczesnego ministra do spraw Górnego Śląska „grafa” von Hoyma do szczególnego zainteresowania się budową. Kupcy wrocławscy 3.11.1785 r. ustanowili spółkę akcyjną
z kapitałem 90000 talarów. Miesiąc później, 3.12.1785 r., dokonano wpisu do księgi akcyjnej.
103
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Tamże.
Z dziejów Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu (1785–1987), pod red. Kowalskiego Z., Opole 1987, s. 9–10.
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Inwestycja budowy fabryki koło wsi Węgry nad Małą Panwią, jak ją na początku określano,
miała być zrealizowana w ciągu dwóch lat, jednak ten nierealny termin nie został dotrzymany.
Początki budowy fabryki były trudne. Kupcy z Wrocławia 12.10.1785 r. wystosowali pismo do
ministra do spraw Górnego Śląska „grafa” von Hoyma, w którym skarżyli się na nikłą dostawę
surowca oraz na to, że koncesję na podobną produkcję uzyskały inne przedsiębiorstwa oraz
drobni rzemieślnicy105.
Jesienią 1786 r. podjęto decyzję o wydzieleniu 428 mórg ziemi pod przyszłą zabudowę.
Przybył geodeta Rönisch, który przygotował szczegółową lokalizację fabryki i obiektów towarzyszących. Na podstawie dokumentów geodezyjnych Rönischa można stwierdzić, że podobny obiekt fabryczny miał powstać w Kolanowicach, jednak ze względu na śmierć króla
Fryderyka II Wielkiego nie doszedł do skutku. Główny budynek fabryki w Osowcu zaczęto
budować w 1788 r.
Fabryka koło wsi Węgry nad Małą Panwią była uruchamiana stopniowo, w miarę kończenia budowy poszczególnych obiektów produkcyjnych. Do 1789 r. wybudowano jaz na Małej
Panwi o długości 150 stóp106 i o pięciu stopach spiętrzania, z trzema śluzami, mosty i rowy o łącznej
długości 10000 stóp. W tym okresie funkcjonowały już dwie stalownie, jedna o dwóch paleniskach i dwóch młotach, druga o dwóch młotach i czterech paleniskach. Na terenie fabryki znajdowała się hala do kucia kos z pięcioma młotami i z pięcioma ogniskami. W spisie
odnotowano wtedy cztery szopy do składania węgla i nie do końca wybudowany magazyn
oraz dziesięć budynków mieszkalnych, z których każdy posiadał cztery mieszkania. Część
budynków była jeszcze niezagospodarowana. W stalowni pracowało dwóch mistrzów i pię-

Plan fabryki i Kolonii, którą w 1785 r. założył Fryderyk II Wielki (folder wydany z okazji 150-lecia istnienia fabryki)
W. Świerc, Co pisał dr Karl Jürgens z okazji 150 rocznicy powstania Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu w 1935 r.,
[w:] „Fala” 4/1994, s. 2.
106
Stopa – dawna jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej, w Niemczech wynosiła ok. 28 cm.
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ciu uczniów. Czterech uczniów było zatrudnionych w hali kucia kos.
Obok nich pracowali specjaliści z zakresu stolarstwa i kowalstwa107.
Rok 1789 należy uznać za rok otwarcia fabryki w Osowcu, w sierpniu
tego roku odwiedził zakład król pruski Fryderyk Wilhelm II. Króla
oprowadzał inż. Arnold Heinrich Voß, który kierował wtedy zakładem w imieniu spółki akcyjnej. Monarcha był bardzo zainteresowany
pracą załogi, równocześnie bacznie oceniał możliwości produkcyjne
zakładu. Dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia 27.11.1789 r. minister do spraw Górnego Śląska „graf” Hoyma nadał osadzie oficjalną nazwę Königshuld – „łaska królewska”. Zakład otrzymał nazwę
„Stahl und Eisenwarenfabrik Königshuld” – „Fabryka Stali i Żeliwa
Arnold Heinrich Voß
Osowiec”. Zakład ten zaczął się systematycznie rozwijać – Do końca
XVIII w. na terenie fabryki wybudowano siedzibę administracji, 2 domy z mieszkaniami urzędniczymi, 12 dwurodzinnych domów mieszkalnych dla robotników – fachowców, hale do produkcji stali surowej, kuźnię blach stalowych, hale do oczyszczania stali surowej, hale do produkcji pił,
hale produkcyjne do wytwarzania narzędzi i wyrobów metalowych kutych i wytłaczanych
z blachy stalowej108. Od początku powstania Fabryka Stali i Żeliwa Osowiec wytwarzała odlewy żelazne, żelazo kute, stal oczyszczoną. Król pruski nie zaprzestał zainteresowania powstającym zakładem i wciąż popierał rozwijającą się fabrykę. W 1790 r. potwierdził wcześniejszy
przywilej królewski, a 4 lata później przedłużył go na okres kolejnych 5 lat. Monarcha wydał
też królewską koncesję na produkcję i sprzedaż żelaza sztabowego109. Akcjonariusze spółki
uzgodnili, że majątek fabryki składać się będzie z 300 udziałów dla 300 udziałowców, natomiast udziały nie podlegały sprzedaży lub czasowemu przekazaniu. Statut spółki, który został
przyjęty 22.12.1790 r., podpisał osobiście Fryderyk Wilhelm II. Określono w nim, że zarząd
będzie się składał z 10 członków.
Na terenie nowo powstałej fabryki wykonano duży zakres robót hydrotechnicznych i drogowych:
- Główny kanał łączący cięciwą łuk koryta Małej Panwi od okolicy Turawy do rejonu
Kolanowic,
- Trzy poboczne kanały łączące się w system wodny z kanałem głównym,
- Jaz na Małej Panwi,
- 3 śluzy,
- Most na Małej Panwi w rejonie wsi Węgry,
- Most w rejonie fabryki na drodze Węgry – Dobrodzień,
- 4 inne mosty nad systemem kanałów i dróg lokalnych,
- Rowy odprowadzające wody spływające z lasów do systemu kanałów,
- System grobli i przepustów na kanałach i rowach110,
W 1792 r. fabrykę w Osowcu odwiedził Alexander von Humboldt – znany niemiecki
przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii111. Najprawdopodobniej
w 1790 r. fabrykę odwiedził również wielki niemiecki poeta Johann Wolfgang von Goethe.
107
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W. Świerc, dz. cyt.
Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 10.
Tamże.
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Szczególnie pod koniec XVIII w. Fabryka Stali i Żeliwa Osowiec bardzo szybko się rozwijała, zwiększała się jej produkcja. Wzrastało wyposażenie i liczba zatrudnionych pracowników, którzy przybywali z głębi Niemiec. Kiedy jesienią 1795 r. Solingen był okupowany przez
Francuzów, wielu wyspecjalizowanych pracowników wyemigrowało stamtąd na Śląsk. Kaznodzieja Walter z Schwelm sprowadził do nowo powstałej fabryki nad Małą Panwią 15 mistrzów z uczniami i rodzinami, łącznie 62 osoby z terenu Bergisch–Land112. Pierwsi koloniści
otrzymali oprócz mieszkania 8 mórg ziemi uprawnej i 1 morgę łąk.
Do końca XVIII w. na terenie fabryki wybudowano siedzibę administracji, 2 domy z mieszkaniami urzędniczymi, 12 dwurodzinnych domów mieszkalnych dla robotników, hale do
produkcji stali surowej, kuźnię blach stalowych, hale do oczyszczania stali surowej, hale do
produkcji pił, hale produkcyjne do wytwarzania narzędzi i wyrobów metalowych kutych i wytłaczanych z blachy stalowej113. Powierzchnia fabryki wynosiła 436 mórg 76 rutenów², z której król na
podstawie przepisów z 26.09.1789 r. dał 389 mórg 63 ruteny², resztę gruntów spółka akcyjna
musiała zakupić ze swoich środków. Asortyment produkcji fabryki w Osowcu był duży, wytwarzano: noże, widelce, nożyczki, patelnie, cyrkle, walce do młynów114.
Król Prus Fryderyk Wilhelm II nie tracił zainteresowania Fabryką Stali i Żeliwa Osowiec,
13.04.1800 r. nadał temu zakładowi specjalny przywilej z ulgami podatkowymi.
W fabryce, w procesie produkcji żelaza, wykorzystywano węgiel kamienny i drzewny, zaś
energii potrzebnej do produkcji dostarczały dwie turbiny wykorzystujące siłę spadku Małej
Panwi, której lustro spiętrzono na jazie o 3,7 m powyżej poziomu kanału na terenie fabryki.
Węgiel kamienny był sprowadzany głównie z rejonu Rud i Rybnika, zaś węgiel drzewny był
produkowany z drewna z królewskiego nadleśnictwa w Jełowej115.
Załoga osowieckiej fabryki była początkowo nieliczna. W ciągu ponad 200 – letniej historii istnienia zakład ten nigdy nie dominował na Śląsku, w 1800 r. zatrudniał 127 robotników, w okresie napoleońskim w 1806 r. tylko 69. Najprawdopodobniej w tym okresie całą
produkcję fabryki jako kontrybucję wojenną
przejęli Francuzi. W latach następnych liczba pracowników powoli, ale systematycznie
wzrastała: w 1819 r. – 59, w 1840 r. – 161116.
W początkowym okresie istnienia fabryki
pracownikami w osowieckim zakładzie byli
głównie przybysze z głębi Niemiec. W kolejnych dziesięcioleciach siłą roboczą zakładu
stanowili głównie mieszkańcy okolicznych
wsi. Jednakże nie korzystali już z takich
przywilejów jak pierwsi osadnicy. Jeżeli zaPlan zabudowań przy ul. Lipowej: 1 – korytarz,
2 i 3 – pokój, 4 – kuchnia, 5 – stodoła
mieszkali na terenie Osowca, mogli liczyć co
150 Jahre Werk Königshuld, folder, s. 2.
Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 10.
114
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen
Quellen, Breslau, 1864.
115
Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 11.
116
Tamże, s. 12.
112
113
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najwyżej na mieszkanie i mały 2 – morgowy kawałek pola i morgę łąki. Budynki były zasiedlane zgodnie z pozycją zawodową. Na parterze mieszkały rodziny kowali, zaś na poddaszu
pomocnicy kowali.
Sytuacja osowieckiej fabryki poprawiła się, gdy w 1843 r. do Opola dotarła pierwsza na
Śląsku linia kolejowa z Wrocławia.
Produkty
wykonane w Fabryce Stali i Żeliwa Osowiec były bardzo
popularne i eksportowano
je w głąb Niemiec, na teren
Królestwa Polskiego, Rosji,
Czech, Austrii, Węgier, na
Bałkany, a nawet do Ameryki Południowej. W II połowie XIX w. skończyła się koniunktura fabryki w Osowcu. Pierwszy kryzys wybuchł
w okresie Wiosny Ludów Hala produkcyjna (folder wydany z okazji 150-lecia istnienia fabryki)
w latach 1847–1848. Wtedy na skutek spożywania padliny epidemie tyfusu i duru brzusznego zdziesiątkowały mieszkańców Węgier i sąsiednich wsi. Na terenie Osowca i sąsiednich
miejscowości w marcu 1848 r. wybuchły niepokoje społeczne, o czym donosił władzom berlińskim nadprezydent prowincji śląskiej Pinder. 4.04.1848 r. robotnicy wystąpili przeciwko
inspekcji fabrycznej i dozorowi. Opolski landart Hoffmann, by uspokoić sytuację w rejonie
Osowca i Węgier, wezwał dragonów do spacyfikowania wsi117.
Bardzo ważne informacje dotyczące fabryki w Osowcu przedstawił Johann Georg Knie
w 1845 r. w książce Alphabetisch-statistisch-topographisch … . Przestawiam najważniejsze informacje zawarte w tej publikacji:
W 1840 r. [Fabryka w Osowcu wyprodukowała] 2765 cetnarów żelaza kowalskiego,
2712 cetnarów surowej stali, 1690 cetnarów rafinowanej stali, z której wykonano następnie
produkty: a) kowalskie żelazo, 2944 cetnary – 12266 2/3 Rtl (Reichstalerów), b) pługi i kopaczki, 841 cetnarów – 3924 2/3 Rtl, c) rafinowaną stal, 575 cetnarów – 741 Rtl, d) kosy,
58900 sztuk 17670 Rtl, e) sierpy, 18000 sztuk – 7200 Rtl, f) noże do słomy, 15100 sztuk –
10,066 2/3 Rtl, g) piły, 35200 sztuk – 8,800 Rtl, h) łopatki, 35200 – 8,800 Rtl, h) kopaczki (być
może do buraków) lub zabezpieczenia, 18 sztuk – 180 Rtl, i) belki wagowe, 505 funtów
– 67 1/3 Rtl, k) kowadła, 134 cetnary – 1,608 Rtl, l) misterne przedmioty artystyczne, 795 cetnarów – 1106 Rtl, m) masywne odlewy, 27 cetnarów – 270 Rtl. Pracowników 161 (400 dusz
– mieszkańców). Oprócz węgla drzewnego zużyto 2960 ton węgla kamiennego. W pobliżu
fabryki znajduje się smolarnia118. Fabryka Königshuld zwana również Friedrichshuld wyprodukowała w 1840 r. 4400 cet. stali, 2800 cet. żelaza o wartości 6400 talarów119.
J. Kwak, A.Kwiatek, Dzieje gmin podopolskich w wypisach, [w:] Wypisy do dziejów gmin podopolskcich s. 136–137.
J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss.
Provinz Schlesien nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei Königlichen Regierungen den darin verfasst, Breslau, 1845.
119
H. Mahlmann, Statistisches Wörterbuch von Deutschland, mit Ausschluss des österreichischen Antheils, Berlin, 1853, s. 3.
117 ,
118

512

W XIX w. w Fabryce Stali i Żeliwa Osowiec produkowano głównie:
- narzędzia dla potrzeb rolnictwa: lemiesze i odkładnice pługów, kosy, noże do sieczkarń, prasy do słomy, szufle, łopaty, rydle i szpadle, motyki różnego przeznaczenia, widły różnego przeznaczenia, wyorywacze do buraków, kowadełka i młotki do klepania
kos, kopaczki krzyżowe, kilofy, oskardy, grabie, noże, piły.
- narzędzia i wyroby metalowe dla potrzeb przemysłu:
a) do obróbki drewna: ostrza strugów, pilniki do drewna, siekiery, topory, młotki,
świdry, brzeszczoty do pił, cykliny,
b) na potrzeby budownictwa: kielnie, młotki, ubijaki kamieniarskie i brukarskie, widły, oskardy,
c) na potrzeby przemysłu i transportu: kowadła, ramiona wag, noże
mechaniczne
obcinarek blach,
zaczepy hakowe,
młotki do nitowania, punktaki,
przebijaki, przecinaki, wytłaczarki
Hala produkcyjna łopat
kołowe, pilniki do
(folder
wydany
z okazji 150-lecia istnienia fabryki)
metalu, brzeszczoty do pił, metalowe podkłady kolejowe, narzędzia do budowy torów kolejowych,
- inne wyroby metalowe: wyroby dla potrzeb gospodarstwa domowego, np.: dusze do
żelazek, tłuczki metalowe, łopatki węglowe120.
Produkcja żelaza przez Fabrykę Stali i Żeliwa Osowiec w latach 1796–1860121
Lata
1796
1799
1800
1803
1804
1805
1830
1840
1860

Żelazo sztabowe
3500
6150
1508
1054
4102
2464
3300
2765
1100

Stal węglowa
w cetnarach
400
521
12
388
1008
1002

Stal oczyszczona
w cetnarach
400
599
388
67
704
9421
1000
1690
600

Stal surowa w cetnarach

900
2712
2500

W połowie XIX w. wyroby z fabryki w Osowcu były oznaczane znakiem K.H. I.II.
III. i napisem Königshuld Rohstahl und Sensen- Fabrikation – Osowiec Fabryka Stali Su120
121

Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 16.
Tamże, s 14–15.
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Oznaczenie produktów
rowej i Kos122. Fabryka w Osowcu założona
fabrycznych
przez wrocławskie kupiectwo przekształciła się
123
w 1855 r. w spółkę akcyjną z siedzibą we Wrocławiu .
Wciągu następnych lat fabryka w Osowcu dalej wytwarzała bardzo duże ilości narzędzi
rolniczych i gospodarczych. Informacje dotyczące produkcji zostały zawarte w książce Felixa
Triesta Topographisches Handbuch von Oberschlesien z 1861 r. Przedstawiam najważniejsze
informacje zawarte w tej publikacji:
Pracownicy zakładu pochodzą z okolicznych wsi: Węgier i Kolanowic, częściowo są to potomkowie osób, które założyły fabrykę i pochodziły z Westfalii, Nadrenii i Tyrolu.
W chwili obecnej fabryka składa się z:
1) zakładu do produkcji stali surowej z dwoma piecami, dwoma młotami i jednym podwójnie działającym z dmuchawą.
2) jednej hali do produkcji stali rafinowanej, z czterema piecami rafineryjnymi i dwoma
młotami ogonowymi
3) dwóch hal do produkcji kos z 18 piecami ciepłowniczymi, dwoma piecami do hartowania, 10 młotami ogonowymi i jednym podwójnie działającym, z dmuchawą, która wytwarza nawiew powietrza dla czterech pieców, również jeden piec pojedynczo działający.
4) jednej hali do rafinowania stali i szerokich kos z pięcioma piecami, dwoma młotami ogonowymi i jedną podwójnie działającą dmuchawą.
5) dwóch hal z sześcioma piecami, trzema młotami ogonowymi i jedną zwykłą dmuchawą,
do produkcji łopat i szerokich pił.
6) dwóch hal do produkcji surówki, z trzema piecami, trzema młotami wyrzucającymi
i trzema dmuchawami.
7) zakładu z kowadłami i maszynami do ostrzenia kos
8) kuźni dla łopat, szpadli z dwiema piłami taśmowymi
9) cegielni do robienia dużych bloków ceglanych i ognioodpornych kamieni.
Siłą napędową fabryki jest Mała Panew. Znajduje się 28 dużych i średnich kół napędowych
na stopniach wodnych. Produkuje się w fabryce materiały i artykuły gotowe do sprzedaży, wykorzystuje się dobrą surówkę wytopioną na węglu drzewnym, tak samo dla produktów ze stali wykorzystywano rudę żelaza. Sprzedawane sztaby żelaza są dobrej jakości, jako paliwo w piecach
wykorzystuje się węgiel kamienny i drzewny.
Produkcja roczna na rok 1860:
- około 1100 cetnarów żelaza sprzedawanego
- około 1800 cetnarów lemieszy
- około 1700 cetnarów półproduktów, z których później produkowane są: łopaty, piły, lemiesze i odkładnice do pługów
- około 35000 sztuk łopat i szpadli
- około 6000 sztuk pił
L. Wacher, Die Eisen-Erzeugung Oberschlesiens, oder statistisch-tabellarische Zusammenstellung aller im Königlichen RegierungsBezirke Oppeln belegener Eisen-Hütten-Werke: so wie Angabe deren Besitzer, Fabrikation, Fabrik- oder Hüttenzeichen ... : ein Versuch,
Oppeln, 1847, T. 1, s. 38.
123
Z dziejów hutnictwa i górnictwa metali na obszarze województwa opolskiego, Opole, 1963, s. 60.
122
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- około 1000 sztuk świdrów
- około 50 do 100 cetnarów narzędzi
- około 2500 cetnarów stali surowej
- około 2500 cetnarów rafinowanej stali z domieszką do produkcji kos i sierpów
- około 600 cetnarów innych artykułów
- około 150000 sztuk kos
- około 15000 sztuk noży do sieczkarni
Spalono rocznie
- węgla kamiennego – około 4500 beczek po 7 1/9 stóp sześciennych (kubikfuss)124
- węgla drzewnego – około 3000 koszy po 64 1/ stóp sześciennych.
Węgiel kamienny do fabryki był sprowadzany ze
Śląskiego Zagłębia z Rudy
Śląskiej (Rudaer) przez opolską firmę Niederlage, drewno
sprowadzano z królewskiego
lasu Jełowa (Jellowa) i z odległych prywatnych lasów.
Z drewna specjaliści produkowali węgiel drzewny. Kierownictwo zakładu podlega
inspekcji fabrycznej. Od
1819 r. zakład posiada kasę
Magazyn fabryczny (folder wydany z okazji 150-lecia istnienia fabryki)
emerytalną, kasę chorych i
zapomogową, wpłynęło do niej 3100 talarów. Budynki fabryczne są ubezpieczone na wartość
62800 talarów 125.
W powyższym tekście zawarte są bardzo ważne informacje dotyczące fabryki w Osowcu,
gdyż podany jest asortyment i produkcja zakładu w 1860 r. Jednak najistotniejszą informacją
jest, że już w 1819 r. zakład posiadał kasę emerytalną, kasę chorych i zapomogową.
Sytuacja fabryki w II poł. XIX w. zaczęła się nieustannie pogarszać. Fabryka znajdowała
się na uboczu ważnych dróg handlowych. Budowane systematycznie linie kolejowe omijały
Osowiec. Ze względu na trudności transportowe i duże koszty dowozu surowców i opału,
produkty z osowieckiej fabryki przestały być konkurencyjne. Również sprzęt fabryczny był
przestarzały, a liczba mieszkańców Osowca systematycznie malała.
Rok
Liczba
ludności

1818

1830

1840

1861

1885

1890

1900

1910

203

236

400

372

264

248

311

354

W okresie 1840–1885 w Osowcu był ujemny przyrost naturalny dochodzący do 12% w stosunku rocznym126. Przyczyn zmian demograficznych było wiele, m.in. liczne epidemie, migracja
Kubikfuss = 0,03091584 m³, = 30,916 litra, http://wiki-de.genealogy.net/Preu%C3%9Fische_Ma%C3%9Fe_um_1860 (8.04.2011)
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864., s. 108–110.
126
Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 18.
124
125
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w poszukiwaniu lepszych warunków życia. W latach 1884–
1890 wystąpił w Europie kryzys związany z rolnictwem.
Spowodował on również
zastój produkcji fabryki w
Osowcu. Na pewien czas
w zakładzie wstrzymano pracę. W latach następnych sytuacja się poprawiła i kryzys
minął. Podniesiono wtedy
Hala produkcyjna (folder wydany z okazji 150-lecia istnienia fabryki) kapitał zakładowy z 360000
marek do 600000 marek. W latach 60. XIX w. fabryka znalazła się w posiadaniu wrocławskiej
spółki „Minerwa”, która w 1871 r. przekształciła się w koncern „Oberschlesische Eisenbahn
-Bedarfs AG”. Asortyment zakładu w Osowcu nie zmienił się, fabryka dalej produkowała
narzędzia gospodarcze i przetwarzała półfabrykaty wyprodukowane w innych zakładach.
Wody rzeki Małej Panwi
stanowiły źródło energii dla
fabryki w Osowcu i młyna
zbożowego. Do 1899 r. energię młotom mechanicznym
dostarczały koła wodne, następnie w ich miejsce weszła
turbina wodna i turbina parowa, które w pełni i niezależnie zabezpieczały zakład
w razie braku wody lub poTurbina wodna (folder wydany z okazji 150-lecia istnienia fabryki)
wodzi127. Nowa konstrukcja
jazu została wykonana dopiero w 1905 r., wykonana była z murowanych filarów z wypadem
z drewna dębowego. Woda z niego napędzała 36 kół wodnych i turbinę 130 HP128. Po zniszczeniu urządzeń przez powódź w 1904 r. zakład został wyposażony w turbinę o mocy 180 HP129.
Maszyny produkcyjne były ustawiane w jednym rzędzie i napędzane systemem pasów transmisyjnych z turbiny, a następnie z jednego silnika elektrycznego130.
W 1908 r. potężny koncern „Oberschlesische Eisenindustrie A. -G” z Gliwic, utworzony
w 1898 r. przez rodziny Caro i Hegenscheidt, zakupił pierwsze akcje spółki zakładu z „Königshuld”. W 1913 r. koncern ten przejął w całości osowiecką fabrykę. Zmiana ta była dla
zakładu z Osowca bardzo korzystna, gdyż został powiązany z przemysłem górnośląskim.
Wyroby osowieckiej fabryki były cenione przez użytkowników, dlatego też były wielokrotnie
nagradzane na konkursach i wystawach. Odznaczone zostały m.in. 1878 i 1881 r. we Wro127
128
129
130

150 Jahre Werk Königshuld, folder, s. 5.
Jednostka koń parowy = 1,0139 KM.
Z dziejów hutnictwa i górnictwa metali na obszarze województwa opolskiego, Opole, 1963, s. 60.
P. Jendrzej, Fabryka w Osowcu – jak było na początku, [w:] „Fala” 2/1996, s. 4.
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cławiu, w 1906 r. w Bukareszcie, 1907 r. w Berlinie, 1911 r. w Poznaniu131. Okres stabilizacji
fabryki zakończył się, gdy w 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Mężczyźni zostali powołani
do wojska, zastąpili ich młodociani i kobiety. W zakładzie zwiększyła się wypadkowość przy pracy,
a stan wykonywanych produktów uległ pogorszeniu. Zakład w okresie wojny produkował coraz mniej narzędzi rolniczych, nastawił produkcję głównie na potrzeby wojska. W tym okresie
produkowano: łopaty, szpadle, kilofy, oskardy, młoty, podkłady kolejowe132.

Grafika przedstawiająca fabrykę przed I wojną światową: 1 – bocznica kolejowa, 2 – suwnica, 3 – łopaciarnia,
4 – magazyny, 5 – łaźnie, 6 – widłownia, 7 – szlifiernia, 8 – komin fabryczny, 9 – hartownia narzędzi,
10 – młotownia, 11 – elektrownia, 12 – kanał fabryczny, 13 – wieża stacji pomp,
14 – narzędziownia (na podstawie opracowania Piotra Jendrzeja)

W okresie powojennym fabryka z Osowca krótko należała do koncernu Linke – Hofmann
– Lauchhammer A.-G. w Berlinie, który był następnie związany z Linke – Hofmann – Werk
A. –G. we Wrocławiu. 22.10.1927 r. Fabryka w Osowcu weszła w skład koncernu „Vereinigte
Oberschlesische Hüttenwerke A.-G.” Gleiwitz133 Górnośląskiego Przemysłu dla górnictwa
i hutnictwa Gliwice.
Po zakończeniu I wojny światowej w 1919 r., żeby poprawić transport i załadunek wyprodukowanych produktów, w osowieckiej fabryce wybudowano bocznicę kolejową, a dziesięć lat później do załadunku towaru zainstalowano dźwig. W 1925 r. wybudowano nową
elektrownię wodną, która zabezpieczała potrzeby zakładu i miejscowości. W okresie międzywojennym zakład został połączony do międzymiastowej sieci energetycznej Überlandwerk
Oberschlesien A.-G. w Nysie. W okresach bogatych w wodę odprowadzał nadwyżkę energii
elektrycznej, a w razie braku wody pobierał energię elektryczną z sieci.
W 1920 r. w osowieckiej fabryce powstała rada zakładowa, która reprezentowała robotników przed dyrekcją.
W okresie powojennym profil produkcyjny osowieckiej fabryki nie ulegał zmianie. Podział Górnego Śląska w 1922 r., a także wojna celna polsko-niemiecka pogorszyły sytuację
131
132
133

Z dziejów hutnictwa i górnictwa , dz. cyt., s. 60.
Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 19.
150 Jahre Werk Königshuld, folder, s. 5.
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fabryki, która zaczęła odczuwać brak półfabrykatów. Skurczył się również rynek zbytu
dla osowieckiego zakładu, gdyż wcześniejszy
znalazł się za granicą. Fabryka w Osowcu
w tym okresie nie była nowoczesnym zakładem i musiała konkurować z nowoczesnymi
producentami narzędzi rolniczych z głębi Niemiec. W zakładzie wybuchały strajki, które
miały podłoże głównie ekonomiczne. RobotFabryka w Osowcu w okresie międzywojennym
nicy żądali podwyżki płac, poprawy warun(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
ków bezpieczeństwa pracy, powstrzymania
redukcji załogi. Strajkujący żądali ośmiogodzinnego dnia pracy, gwarantowanego prawnie,
lecz wydłużonego przez pracodawcę do 10 godzin. Warunki pracy w fabryce były złe, gdyż pracownikom nie przysługiwała odzież ochronna, a za naruszenie dyscypliny groziły kary pieniężne. W zakładzie nie było nawet łaźni, żeby pracownicy mogli umyć się po zakończonej pracy. Na terenie fabryki jedynym udogodnieniem socjalnym była szatnia i sala do spożywania
posiłków przyniesionych z domu. Pracownicy otrzymywali do picia jedynie kawę zbożową
gotowaną w kuchni zakładowej134.
Fabrykę w Osowcu unowocześniono
w 1927 r., gdyż wtedy wprowadzono w tym
zakładzie kucie matrycowe, działające zgodnie z nowoczesnymi zasadami obróbki metalu. Produkowano w tym okresie okucia
do kolei, podkłady szynowe dla górnictwa
i metalurgii, kule stalowe dla cementowni,
części samochodowe. Również produkcja łopat i szpadli podlegała ciągłym ulepszeniom.
Widłownia została dostosowana do nowoczesnych wymagań135. Po względnym okresie stabilizacji w latach 1929–1933 nadszedł
kryzys światowy. Fabryka w Osowcu bardzo
odczuła skutki tego kryzysu. Zakład stanął na
skraju upadłości. Bardzo ograniczono wtedy
Asortyment produktów
(folder
wydany
z okazji 150-lecia istnienia fabryki)
produkcję i zmniejszono liczbę załogi. Liczebność wynosząca w latach 1925–1928 600–800 pracowników spadła do 300–400 osób
w 1935 r.136 Po dojściu Hitlera do władzy sytuacja fabryki się poprawiła, gdyż zakład otrzymał
dużo zamówień w ramach akcji prac publicznych. Zatrudnienie w zakładzie wzrosło do stanu
z lat 20. XX w.
Fabryka w Osowcu swoje towary znaczyła znakami markowymi: „Tannenbaum” (świerk),
„Posthorn” (róg pocztowy), „Doppelmann” (dwóch robotników z łopatami na ramionach)137.
134
135
136
137

Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 25.
150 Jahre Werk Königshuld, folder, s. 5.
Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 23.
150 Jahre Werk Königshuld, folder, s. 6.
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Po wybuchu II wojny światowej fabryka w Osowcu została włączona do systemu hitlerowskiej gospodarki wojennej. Produkowano narzędzia gospodarcze potrzebne wojsku, głównie
łopaty i saperki. Dyrektorem fabryki w Osowcu od okresu przedwojennego do zakończenia
wojny był dr Karl Jürgens z Olinburgu. Głównym księgowym był Slesier. W fabryce o godz. 13.00
była godzinna przerwa obiadowa, a pracowano do godz. 17.00. W zakładzie znajdował się
ogromny magazyn naziemny, a pod nim znajdował się drugi w piwnicy138. Na terenie fabryki
uruchomiono oddział produkcyjny wytwarzający korpusy granatów ręcznych zaczepnych
i obronnych. Pod koniec wojny produkowano także płaszcze granatów do moździerzy i części
do bomb lotniczych. Zakres narzędzi produkowanych na potrzeby ludności cywilnej został
ograniczony. W zakładzie zaczęło brakować mężczyzn, których powołano pod broń, a ich
miejsce zajęły kobiety i młodociani. Gdy wybuchła wojna, pracownicy sezonowi z okolicznych wsi nie mogli wyjechać do „bauerów” na roboty, musieli pracować w fabryce w Osowcu. W lakierni pracowały starsze panie – przed emeryturą139. Jeszcze w początkowym okresie
wojny, w 1940 r., w fabryce zostali zatrudnieni robotnicy przymusowi różnych narodowości:
Polacy, Rosjanie, Ukraińcy. Zakwaterowano ich w drewnianych barakach zlokalizowanych
obok fabryki. Obozem pracy przymusowej przy osowieckiej fabryce zarządzał Wodarz140.
Przebywało stale od 150–270 więźniów. Od 1940 r. istniała przy osowieckiej fabryce Arbeitskommando – kolumna robotnicza jeńców wojennych ze
Stalagu VIII B Lamdsdorf (Łambinowice). W komandzie
tym pracowali głównie Francuzi141. Ich baraki znajdowały
się za obecnym boiskiem sportowym. Najprawdopodobniej
sytuacja pracowników przymusowych nie była taka tragiczna, jak przedstawia się ją w innych publikacjach. Miejscowa
ludność miała możliwość kontaktowania się z nimi, wtedy też
pomagano im. Mieszkańcy, którzy mieszkali w okresie wojennym na terenie Osowca i Węgier, twierdzą, że robotnicy
Znak markowy fabryki
„Doppelmann”
przymusowi nie byli pilnowali przez wartowników. Wspominają, że jeden z nich, Tadeusz Podstolski, często przychodził do Węgier. Obszar obozu nie
był nawet ogrodzony, jeńcy mogli swobodnie przemieszczać się po Osowcu, nieraz odwiedzali mieszkańców sąsiednich Węgier. Okoliczni mieszkańcy bez żadnej przepustki wchodzili do baraków robotników przymusowych142. Przy końcu ul. Leśnej znajdowały się baraki
pracowników przymusowych. Znajdowała się tam duża umywalnia143. Mniejszy był kontakt
z francuskimi jeńcami wojennymi. Francuzi dostawali paczki z napisem „Make tender wary”.
Pani Anna Długosz z d. Morawietz wywiad.
Została zatrudniona w fabryce w Osowcu w 1942 r. wspomina, że dyrektor dr Karl Jürgens, był mężczyzną lat ok. 60. W czasie wojny
cały swój majątek przywiózł z głębi Niemiec, żeby go uratować przed nalotami. Pod koniec wojny, powrotem wywieziono jego
majątek w głąb Niemiec.
139
Anastazja Swientek wywiad.
Pracowała przez rok w lakierni, później w „śtilowni” Wspomina, że stare płótno ścierne moczono we wodzie, żeby rozpuścić na nim
klej, następnie okoliczni mieszkańcy szyli z niego worki na zboże, bardzo wytrzymałe. Szyto również z niego materace.
140
Ryszard Morhardt wywiad.
141
Z dziejów Fabryki, dz. cyt., s. 27.
142
Anna Długosz z d. Morawietz często odwiedzała bez problemów swoją kuzynkę Werę Morawietz, która w barakach prowadziła księgowość, wywiad.
143
Ryszard Morhardt wywiad.
138
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Były w nich często perfumy. Jeńcy francuscy nie za bardzo dbali o higienę osobistą i często
z nich żartowano, że powinni się myć, a nie używać perfum144. Obok tych baraków jenieckich
znajdowały się piaskowe wydmy polodowcowe, z których wybierano piasek. Teren został jeszcze w czasie wojny zniwelowany. Po wojnie resztę piasku wywieziono.
W 1944 r. fabryka w Osowcu została wyłączona z koncernu „Vereinigte Oberschlesische
Hüttenwerke A.-G.” i została przekształcona w samodzielną spółkę komandytową.
Gdy Rosjanie w styczniu 1945 r. byli w okolicy Olesna, rozpoczęło się rozprężenie na terenie fabryki i kradzieże145. Pracownicy przymusowi, widząc, że zbliżali się Rosjanie i że system

Pracownicy fabryczni w czasie czyszczenia kanału (zdjęcie udostępniła Anna Długosz)

faszystowski upada, zaczęli sobie ustalać prawa. Gromadzili się w lesie obok cmentarza, napadali nawet na miejscowych mieszkańców. Przed wejściem Rosjan większość pracowników
przymusowych ewakuowano146.
Fabryka w czasie wojny nie ucierpiała w znacznym stopniu. Rosjanie po zdobyciu Osowca
spalili fabryczne budynki administracji. Spalili również baraki jeńców wojennych. W fabryce
pozostało bardzo dużo zgromadzonych materiałów i półproduktów, dlatego Rosjanie już
w marcu 1945 r. uruchomili w niej produkcję. Fabrykę uruchomili przedwojenni pracownicy, brat pani Stroncyny uruchomił fabryczną elektrownię. Zakład w Osowcu prowadził bardzo zaradny oficer rosyjski, mężczyzna w średnim wieku. W fabryce musieli pracować m.in.
mieszkańcy Kotorza Małego, Węgier, Osowca, Łubnian. Czuli się bardzo bezpieczni, gdy
Rosjanie wywozili na przymusowe roboty do ZSRR, gdyż omijali pracowników zatrudnionych w fabryce w Osowcu. Praca była prowadzona na dwie zmiany. Jako wynagrodzenie
otrzymywali produkty spożywcze: kaszę, mąkę, cukier147. Gdy panowały trudne warunki atPani Anna Długosz pracowała w magazynie fabrycznym, którego kierownikiem był – inwalida wojenny.
Pani Anna Długosz posiadała klucze do magazynu fabrycznego, lecz się do niego włamano. Pani Anna z bratem Józefem
zabrali dwa worki książek.
146
Anna Długosz wywiad.
147
Maria Sochor wywiad.
Otrzymała raz krowie wymię. Pracownicy z Kotorza Małego chodzili codziennie pieszo do pracy. Pani Sochor spawała
saperki wojskowe. Inne osoby wykonywały trzonki.
144
145
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mosferyczne lub dojście do pracy było niebezpieczne, dla pracowników przygotowane były
dwa duże pokoje, otrzymywali wtedy grochówkę i chleb148. Fabryka w Osowcu posiadała własną
elektrownię wodną. Gdy uruchomiono zakład, prąd otrzymały również domy z Osowca i Węgier, za który trzeba było płacić jajkami149.
Cały towar wyprodukowany przez fabrykę w Osowcu był wysyłany do Związku Radzieckiego. Gdy zapasy materiałów zaczęły się kończyć, Rosjanie zaczęli demontować maszyny
i całe wyposażenie fabryczne. Nie byli w stanie wywieźć tylko ogromnej, kilkusettonowej krajalnicy z 1928 r.150
Gdy większość urządzeń fabrycznych została wywieziona, Rosjanie postanowili zakład
przekazać władzom polskim.
Po wojnie władze przejęły fabrykę w Osowcu w dwóch etapach. 1.08.1945 r. elektrownię
w fabryce od wojskowych władz radzieckich
przejęła grupa operacyjna Wydziału Energetycznego Śląsko-Opolskiej Grupy operacyjnej.
Zakład został przejęty w dniach 1–3.11.1945 r.
Odbudowywania fabryki w Osowcu podjęła
się przybyła grupa na czele z mgr. inż. LudwiPusta hala fabryczna
kiem Panzem i mgr. Mayerem. W wyniku
(zdjęcie
udostępnił
Ryszard Mohrhardt)
wojny fabryka została uszkodzona tylko
w 20%, jednakże cały sprzęt wywieźli Rosjanie. Sprzęt był przetrzymywany na stacji kolejowej
w Kluczborku. Czynione były próby odzyskania go, jednakże nim uzyskano odpowiedź ze
strony radzieckiej, całe wyposażenie fabryki zostało wywiezione do ZSRR. W okresie wojny
na terenie fabryki musiały być zgromadzone ogromne zapasy materiałów, jeżeli pod zarządem rosyjskim fabryka działała pół roku i produkowano produkty na dwie zmiany. Rosjanie
wywieźli wiele materiałów i pozostawili nowym polskim władzom 569,3 t. stali, 343,3 t. blachy
stalowej i 76,6 tys. trzonków. Materiał ten został zużyty w początkowym okresie istnienia fabryki w okresie powojennym.
Przed bardzo trudnym zadaniem stanął dyrektor Ludwik Panz151, który podjął się próby
uruchomienia Fabryki Wyrobów Metalowych i Narzędzi Gospodarczych w Osowcu – tak
nazywano zakład bezpośrednio po wojnie. Dobrał sobie grupę współpracowników wywodzących się ze Lwowa: Szarama – swojego szwagra, Wnuka, Dolickiego – głównego księgowego,
którzy odnosili się z szacunkiem do miejscowej ludności. Początki uruchomienia fabryki
w Osowcu były trudne, bo brakowało maszyn i urządzeń. Ogromnym wysiłkiem w styczniu
Maria Sochor wywiad.
Anastazja Swientek wywiad.
150
Ryszard Morhardt wywiad.
151
Słownik biograficzny nauczycieli Śląska Opolskiego, cz. III, Jerzy Duda, Anna Szelka, Franciszek Dzionek, Opole, 1997, s. 62, 63.
Ludwik Panz ur. 1902 r. we Lwowie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości podjął wyższe studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Lwowskiej, które ukończył w 1929 r., uzyskując akademicki stopień inżyniera mechaniki. Pracował w okresie międzywojennym na
Politechnice Lwowskiej, a od 1930 r. w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie. W okresie okupacji hitlerowskiej żołnierz AK o pseudonimie „Zaleski”. W 1946 r. jako delegat Ministerstwa Przemysłu Metalowego otrzymał skierowanie na stanowisko dyr. technicznego
Fabryki Narzędzi Gospodarczych w Osowcu.
Anna Długosz wywiad – Ludwik Panz mieszkał w Opolu przy ul. Ozimskiej. Namawiał Ślązaków do dalszej edukacji. Był inicjatorem budowy szkoły zawodowej w Osowcu. Panz rozpoczął budowę domu kultury. Gdy zbudował kapliczkę w Osowcu,
Panza w 1949 r. usunięto. W życiu prywatnym był nieszczęśliwy, jego żona długo chorowała.
148
149
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1946 r. uruchomiono w zakładzie produkcję
wideł. W pierwszym miesiącu wyprodukowano ich 5 ton. Wkrótce asortyment produkcji
zwiększono o siekiery, kilofy i łopaty. Tylko
w pierwszym kwartale 1946 r. zakład wytworzył
29 ton narzędzi. W sierpniu 1946 r. fabryka wyprodukowała 10000 szt. wideł, 3000 szt. siekier
oraz tyle samo kilofów152.
W okresie powojennym kierownictwo faZniszczenia fabryczne
bryki doprowadziło do używalności budynki
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
fabryczne, podwyższono halę, na której zmieniono dach. Odbudowano również 3 budynki mieszkalne. W trakcie uruchamiania zakładu
zakupiono 2 tokarki oraz 2 samochody, 1 osobowy i 1 ciężarowy. W 1946 r. zakupiono młoty
powietrzne, prasy wrzecionowe i mimośrodowe oraz urządzenia dla wydziału remontowego, m.in.
2 tokarki, frezarkę, frezarko-wiertarkę oraz strugarkę153.
Fabryka bardzo dbała o młodą kadrę pracowniczą. Jesienią 1946 r. utworzono Przyzakładową Szkołę Dokształcającą, której funkcję dyrektora pełniła Olga Lassotowa. Szkoła ta
posiadała warsztaty szkolne
mieszczące się na terenie fabryki154.
W lutym 1946 r., na żądanie pracowników, w Fabryce Wyrobów Metalowych
i Narzędzi Gospodarczych
w Osowcu został utworzony Związek Zawodowy Metalowców. Pierwszym jego
przewodniczącym został Jan
Zajęcia w szkole przyzakładowej w 1954 r.
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
Magiera.
Budynki, które zostały spalone w okresie wojny, w znacznej mierze do 1947 r. odbudowano. W tym okresie rozpoczęto bardzo ważną inwestycję: zbudowano od podstaw pierwszy
na całym Śląsku dom kultury, uroczyście otwarty 8.05.1949 r. Dyrektorem fabryki w Osowcu
– Zakładu nr 3, był Aleksander Rudny. W 1949 r. w fabryce pracowało 400 pracowników –
360 fizycznych i 40 umysłowych.
Asortyment produkcyjny fabryki w okresie powojennym wciąż się zwiększał. Zaczęto wytwarzać kolejne narzędzia, m.in. łopaty, kopaczki, grabie, jak również potrzebne w gospodarstwie domowym dusze do żelazek.
W latach 1947–1949 w ramach planu trzyletniego do zakładu zakupiono kolejne maszyny.
Wydział widłowni wzbogacił się o młoty pneumatyczne i sprężynowe. Do wydziału łopaciar152
153
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ni zakupiono 7 pras i nożyce do cięcia blach, zaś do wydziału młotowni 5 pras i młot. Wydziały pomocnicze wzbogacono o 2 prasy, 7 tokarek, 5 frezarek, 4 wiertarki i piłę mechaniczną.
Zakład dbał również o swoją infrastrukturę. Przebudowano dwa mosty, na kanale i obok hali
nożyc. Przeprowadzono również remont stawideł. Wybudowano od podstaw siedmiomieszkaniowy budynek przy ul. Lipowej 10155. Plan trzyletni okazał się dla zakładu sukcesem, gdyż
fabryka znacznie zwiększyła w tym okresie swoją produkcję.
W latach 1950–1955 r. Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu została objęta, jak
wszystkie zakłady w Polsce, planem sześcioletnim. Produkcja zakładu miała wzrosnąć do
6801 ton rocznie. Przewidywania te były realne, gdyż zakład w tym okresie rozwijał się dynamicznie. Dla realizacji tego
planu potrzebna była rozbudowa fabryki. W tym okresie
powiększono hale łopaciarni
i przebudowano lakiernię
łopat. W celu poprawienia
stanu socjalnego zakładu
zbudowano szatnię i łaźnię
przy młotkowni. Ze środków
inwestycyjnych zbudowano
hotel robotniczy, budynek
przyzakładowej szkoły zawodowej, remizę i wieżę strażacDom kultury w Osowcu (zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
ką. Zbudowano również 4
budynki sześciorodzinne. W okresie planu sześcioletniego unowocześniono park maszynowy.
Zakupiono do zakładu 2 walcarki, młoty sprężynowe do wideł, 2 strugarki, 3 piece przemysłowe, frezarkokopiarkę i walcarkę kombinowaną. Zakupiono również samochód ciężarowy.
W zakładzie wzrosło zatrudnienie, z 618 pracowników, w tym 63 pracowników umysłowych
w 1950 r. do 649 pracowników, w tym 96 umysłowych w 1955 r. Fabryce doskwierał brak mężczyzn, dlatego też duży procent załogi stanowiły kobiety, które pracowały na wydziałach produkcyjnych, wykonując ciężką pracę fizyczną. W 1953 r. zatrudnionych było w zakładzie
158 kobiet. Plan sześcioletni został zrealizowany w 97,43% ustalonej produkcji, gdyż fabryka
nie otrzymała zamówionych materiałów, głównie blachy156.
W założeniach kolejnego planu (1956–1960) miała zostać zmniejszona czasochłonność
wykonywania narzędzi, jak również ograniczona do minimum praca ręczna przy wykonywaniu i znakowaniu narzędzi. Planowano całkowitą gazyfikację zakładu, czego efektem miała
być oszczędność węgla w ilości 14000 ton rocznie. Jednakże zakład na realizację ambitnych
planów nie uzyskał środków materialnych. W ramach rozbudowy i modernizacji zakładu powiększono halę nożyc, zakupiono 2 prasy korbowe 300/100, 2 prasy wrzecionowe o nacisku
350 ton oraz prasę korbową o nacisku 630 ton, także walcarkę do szpadli, 4 ciągniki widłowe
i młoty MS-100. Polepszono również w znacznym stopniu warunki pracy załogi. Wybudowano łaźnię przy szlifierni. Poprawiono standard budynków pracowniczych, rozbudowano sieć
155
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wodociągową na osiedlu mieszkaniowym. Zbudowano kolejne mieszkania pracownicze,
w 1958 r. oddano do użytku budynki sześciorodzinne przy ul. Lipowej i Leśnej, w 1959 r. jedenastorodzinny budynek przy ul. Bieruta (obecnie Dworcowa). W wyniku tych inwestycji majątek
trwały fabryki wzrósł z 115 mln w 1950 r. do 190 mln w 1955 r. Fabryka w tym okresie napotykała
trudności w realizacji pełnej produkcji w zakładzie. Na skutek ograniczenia w dostawie węgla
i energii elektrycznej fabryka była zmuszona
ograniczyć pracę do jednej zmiany. Zakład
miał również problemy w zakupie materiałów
potrzebnych do produkcji dużych młotków.
Z zakładu odchodzili wykwalifikowani pracownicy, zwłaszcza kowale. W 1957 r. Fabryka
Wyrobów Metalowych w Osowcu rozpoczęła produkcję kul do młynów i produkcję
uboczną łopatek kuchennych. W 1958 r., na
Budowa hotelu robotniczego
skutek ciągłych braków energii elektrycznej
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
i zaopatrzenia w surowce, zakład musiał
przerywać pracę. W 1959 r. w fabryce wykonano 2604 ton łopat, 1069 ton wideł, 498 ton
młotków, 462 tony kilofów, oskardów. Ustabilizowana była liczba załogi i wynosiła; 1956 r. – 621
pracowników, w tym 91 umysłowych, 1957 r. – 653, w tym 87 umysłowych, 1958 r. – 643
i 80 biurowych, w 1960 – 507, w tym 58 umysłowych157.
Od 1960 r. Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu zaczęła swoje wyroby eksportować
za granicę. W roku następnym wyroby wysyłano do 20 krajów, m.in. do Abisynii, Chile, Gwinei, Egiptu, Izraela, Sudanu, Kuby, USA, Sierra Leone, Syrii, Maroka. Największym odbiorcą
wyrobów fabryki z Osowca było RFN – kupowała aż wyprodukowanych 36% łopat i 60%
oskardów, 17% młotków. Niekorzystnym zjawiskiem w zakładzie w tym okresie był spadek
ilości zatrudnionych pracowników, którzy przechodzili do innych sektorów gospodarki.
W 1961 r. zatrudnionych było 513 pracowników, w tym 58 umysłowych, w roku następnym 497 pracowników, a w 1963 r. 491
osób. W roku następnym zatrudnienie spadło o 10 osób, w 1965 r. pracowało w fabryce
472 pracowników158.
W latach 1966–1970 na terenie zakładu
nie zaszły wielkie zmiany. Rozbudowano wyBudowa zakładowych domów mieszkalnych
dział polerni i urządzenia zasilające zakład
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)
w energię elektryczną. Zaczęto wymieniać
piece na zasilane olejem opałowym. Zwiększono liczbę mieszkań zakładowych o kolejne 30,
gdyż zbudowano budynek mieszkalny z wolnostojącą kotłownią. Zakład odczuwał jednak
brak mieszkań, gdyż wielu pracowników przechodziło na emeryturę, nie zwalniając mieszkania. Pomyślnie w tym okresie rozwijał się eksport za granicę. Za pośrednictwem przed157
158
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siębiorstw eksportowych specjaliści zakładowi wyjeżdżali m.in. do Sri Lanki, Etiopii, Ghany,
gdzie nadzorowali uruchamianie produkcji i szkolili tamtejsze załogi. W tym okresie w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu szkolili się pracownicy zagraniczni, m.in. z Tunezji.
W zakładzie jednak wciąż spadała liczba pracowników i wynosiła: 1966 r. – 439, 1967 r. – 461,
1968 r. – 434, 1969 r. – 427, 1970 r. – 432159.
W latach kolejnej pięciolatki 1971–1975 zamierzano gruntownie zmodernizować zakład.
Jednakże fabryka otrzymała tylko część funduszy potrzebnych do kolejnych inwestycji, dlatego też wymieniono tylko dach nad pomieszczeniami kuźni matrycowej i zbudowano obiekt
dla stacji sprężarek. Wymieniono kolejne piece na opalane olejem opałowym, dla którego
zbudowano magazyn o pojemności 70000 litrów. Dokonano częściowej wymiany parku maszynowego, zakupiono 4 młotki, 3 sprężarki i wózek widłowy typu Clark o udźwigu 3 ton. Na
terenie Osowca dla załogi fabryki zbudowano 2 bloki trzydziestorodzinne i 1 budynek czterorodzinny160. Funkcję naczelnego dyrektora fabryki pełnił inż. Erwin Szulc.
Zgodnie z zarządzeniem dyrektora naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych z dn. 20.09.1975 r., Fabryka Wyrobów Metalowych z Osowca
weszła jako jeden z zakładów w skład Kombinatu Narzędzi Gospodarczych w Sułkowicach k. Krakowa. Oficjalnym uzasadnieniem
tej operacji było doprowadzenie do specjalizacji produkcji narzędzi
przez poszczególne zakłady. W fabryce w Osowcu zmniejszono asortyment produkcji siekier i łopat, który przejęły zakłady w Końskich.
Znak markowy fabryki
Na operacji specjalizacji produkcji bardzo straciła osowiecka fabryka,
gdyż zabrano jej asortyment, na który był popyt za granicą. Zakład otrzymywał również coraz
mniejszą kwotę do dyspozycji. Kierownictwo z Sułkowic zatrzymało rozwój Fabryki Wyrobów
Matalowych w Osowcu. W 1977 r. osowiecki zakład musiał nieodpłatnie przekazać kombinatowi zakupione maszyny do zainstalowania w kuźni: młot MPM 1600 B i prasę PMS 160. Kierownictwo fabryki opracowało ambitne plany rozbudowy zakładu i budowy mieszkań pracowniczych,
jednakże plany nie zostały nigdy zrealizowane. W czasie przynależności fabryki z Osowca do
kombinatu dokonywano tylko najpilniejszych zakupów. Zakład wzbogacił się o nożyce ScPK
800, młot MPM 3150C, MPM 1600, prasę wrzecionową o nacisku 160 ton. Ukończono wymianę pieców węglowych na opalane olejem opałowym, zainstalowano oczyszczarkę OWT
400 z urządzeniem odpylającym w kuźni. W 1978 r. nastąpiło załamanie realizacji planu produkcji globalnej, spowodowane ograniczeniem dostaw energii oraz brakiem wagonów i brakami
kadrowymi. Liczba pracowników systematycznie spadała i wynosiła: 1976 r. – 426, 1977 r. – 425,
1978 r. – 410, 1979 r. – 392, 1980 r. – 383161.
W 1979 r. przeprowadzono modernizację jazu. Mechanizmy ręczne zastąpiono elektrycznymi, a wypady dębowe wody dolnej części jazu zmieniono na płytę żelbetonową, ograniczoną ścianą Larsena. Funkcję dyrektora fabryki pełnił wtedy Zbigniew Zembroń.
Na początku lat 80. XX w. kryzys nie ominął Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu. Zakład zaczął odczuwać braki w dostawach surowca. W wyniku tych zmian nastąpiło załamanie
159
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Czarnoskórzy pracownicy z Etiopii w fabryce w Osowcu
(zdjęcie udostępnił Ryszard Mohrhardt)

eksportu. W fabryce przeprowadzono bardzo mało inwestycji. Zainstalowano jedynie
dwupomostową wagę na bocznicy kolejowej.
Z inwestycji socjalnych rozpoczęto budowę
7 domków jednorodzinnych. W 1982 r. Kombinat został rozwiązany i Fabryka w Osowcu
mogła dalej kroczyć własną drogą. W latach
1983–1985 ukończono budowę domów jednorodzinnych. Zakład wzbogacił się o młot MPM-3150 i generator REC-Go do hartowania
toporków. Dla przyzakładowej straży pożarnej zakupiono samochód pożarniczy z motopompą. W 1984 r., mimo trudności, Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu przekroczyła plany
eksportowe aż o 42%. Jednakże w roku następnym poza kłopotami z dostawą surowców doszły awarie maszyn i postoje spowodowane niskimi temperaturami oraz brakiem oleju.
W 1985 r. fabryka eksportowała swoje wyroby do 15 państw: Belgii, Finlandii, Francji,
Grecji, Jugosławii, RFN, Szwecji, Etiopii, Haiti, Jordanii, Kenii, Liberii, Nowej Zelandii, Syrii,
Wybrzeża Kości Słoniowej. Zatrudnienie pracowników stopniowo malało i wynosiło w kolejnych
latach: 1981 r. – 371, 1982 r. – 360, 1983 r. – 362, 1984 r. – 368, 1985 r. – 347. W 1985 r. Instytut Medycyny Pracy w Sosnowcu odsunął wielu pracowników zatrudnionych w osowieckiej
fabryce ze względu na chorobę zawodową słuchu162.
W 1987 r. uruchomiono w zakładzie pierwszą nowoczesną obrabiarkę CNC, eletroerozyjną wycinarkę drutową w narzędziowni. W 1990 r. zakupiono frezarkę narzędziową CNC.
W dobie reformy gospodarczej na skutek trudnej sytuacji w przemyśle ciężkim, a szczególnie w budownictwie, Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu straciła swoich odbiorców.
Głównym odbiorcą wyprodukowanych narzędzi były kopalnie węgla kamiennego, których
wiele uległo likwidacji na początku lat 90. XX w. Do Polski został sprowadzony towar z Chin,
słabej jakości, ale tani. Solidne wyroby wykonane w osowieckiej fabryce przestały być atrakcyjne, w następstwie czego wzrósł zapas gotowych wyrobów w magazynie, a związane z tym
było zmniejszenie produkcji, redukcja etatów i coraz większe zadłużenie zakładu. Decyzją
Wojewody Opolskiego w 1991 r. Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu została przekazana Gminie Turawa. Zakład potrzebował nowych inwestycji, gdyż posiadał przestarzały tabor
maszynowy. Potrzebna była nowa kuźnia, nowe piece indukcyjne, kabina elektrostatyczna
lakierni. Po przeprowadzeniu tych inwestycji zamierzano wejść na rynek zagraniczny, który
potrzebował tanich produktów. Aby utrzymać obecny stan zatrudnienia i wyjść z impasu,
prowadzono rozmowy z przemysłowcami z Niemiec i Francji, żeby utworzyć spółkę z kapitałem zagranicznym. Po podjęciu uchwał przez Radę Pracowniczą Fabryki i Radę Gminy
w Turawie doprowadzono do przekształcenia fabryki w jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością. Spółka ta została wpisana do rejestru handlowego, z możliwością powołania spółki z udziałem zagranicznym. Równocześnie prowadzono pertraktacje ze spółką Bersch und Partner GmbH z Langgöns, która była skłonna wykupić udziały fabryki za sumę
162
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13680 mln zł (kwota podana przed denominacją). Ze środków tych miało zostać spłacone zadłużenie fabryki, co miało uchronić zakład przed ogłoszeniem upadłości163.
W latach 1992–1994 przeprowadzono nieudaną próbę prywatyzacji Fabryki Wyrobów
Metalowych w Osowcu przy pomocy podmiotu zagranicznego. Decyzją Sądu Rejonowego
w Opolu Wydział Gospodarczy z dnia 26.08.1994 r. przywrócono pierwotny stan. Fabryka
w Osowcu została znowu jednoosobową spółką skarbu gminy. Sytuacja fabryki po przejęciu
przez gminę była zła, straty wynosiły 2,5 mld (starych zł). Zakład miał problemy, by osiągnąć
płynność finansową. Bardzo dużym problemem dla zakładu były podatki, jakie musiano płacić z tytułu zajmowanego terenu. Fabryka posiadała 43 ha, z czego pod zakładem 7,3 ha. Zakład posiadał dużą powierzchnię magazynową, wynoszącą ok. 2700 m². Dużym obciążeniem
dla fabryki było posiadanie 264 mieszkań164.
Rok 1995 Fabryka Wyrobów Metalowych w Osowcu zamknęła dodatnim bilansem finansowym. W tym samym roku zakupiono nowoczesną malarnię proszkową za kwotę 100000 zł, spełniającą wymogi ekologiczne165. Została uruchomiona w roku następnym. Również w 1995 r.
zakupiono pierwszy piec indukcyjny Vigo-Mat o mocy 800 kW. W 1997 r. przeprowadzono
modernizację sieci elektrycznej, by można było zakupić kolejne piece indukcyjne. Przeprowadzono inwestycje wartości 500000 zł166. Utrzymanie jazu bardzo obciążało budżet fabryki, dlatego też w 1997 r. próg wodny został sprzedany firmie z Nowej Soli budującej turbiny wodne167.
Fabryka pozbyła się zbędnych hektarów ziemi, by nie płacić podatków. Urzędowi Gminy
przekazano obiekty użyteczności publicznej:
dom kultury, remizę strażacką, drogi i boisko
sportowe, wraz z gruntami, na których zostały zbudowane. Odsprzedano budynki mieszkalne wraz z całą infrastrukturą spółdzielni
mieszkaniowej168.
Do końca 1998 r. zakładem w Osowcu kierował Bronisław Lamot, który związał swoje życie z tą fabryką przez 45 lat. Od
stycznia 1999 r. kierownikiem fabryki został
Piotr Jendrzej.
Fabryczna brama wjazdowa
W latach 1999–2000 w fabryce musiano
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wprowadzić bardzo niepopularne decyzje –
redukcję zatrudnienia. Liczba pracowników spadła do ok. 70. Zakład dostosował się do obecnych wtedy trendów i zaczął wykonywać ozdoby ogrodowe, elementy płotów kutych.
W 2000 r. fabryka wzbogaciła się o piec indukcyjny do nagrzewu wsadu do kucia, lakiernię proszkową oraz kosztem ok. 400 000 zł nowoczesną stację transformatorową, ponadto
wymieniono wyeksploatowane kompresory tłokowe na kompresory śrubowe firmy Kaeser.
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W 2002 roku podjęta została decyzja o rozpoczęciu prywatyzacji fabryki. Po wielu staraniach znaleziono udziałowca. 5.05.2003 r. podpisano umowę zbycia większości udziałów
Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu, należących do Gminy Turawa, na rzecz inwestora
strategicznego, którym została spółka akcyjna Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING w Katowicach169. W tym okresie, z uwagi na nieopłacalność produkcji, zaprzestano
wytwarzania narzędzi gospodarczych, jednocześnie uruchomiono nowe gniazdo kuźnicze,
poszerzając asortyment odkuwek matrycowych do 25 kg. W 2003 r. zakupiono programy
komputerowe umożliwiające projektowanie odkuwek. Fabryka w 2004 r. zaprzestała produkcji elementów ozdobnych, koncentrując się na produkcji odkuwek matrycowych. Władze
Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęły decyzję uruchomiania linii do produkcji łańcuchów
klasy 5 od fi 12 do fi 26, przy użyciu automatycznej linii łańcuchowej, podyktowaną aktualnym zapotrzebowaniem rynku. Umożliwiło to zakładowi zagospodarowanie części słabo
wykorzystanej drugiej hali produkcyjnej oraz poszerzenie oferty asortymentowej. Od 2004 r. fabryka starała się udowodnić, że produkcja oparta jest na właściwych technologiach i rozpoczęła
wdrażanie systemu jakości ISO 9001:2001, żeby mogła istnieć na rynku europejskim. W maju
2005 r. fabryka w Osowcu uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001,
przyznany przez firmę TÜV Nord Polska, na wykonywanie zleceń na podstawie dostarczonej
dokumentacji lub wzorów. Wykonywane jest kucie matrycowe.
W latach 2005–2008 do Fabryki Wyrobów Metalowych KUŹNIA „Osowiec” Sp. z
o.o. zakupiono nowe maszyny, m.in. śrutownicę, prasę kolanową, dwie nagrzewnice indukcyjne, dwa centra frezarskie CNC, kompresor śrubowy, a także nowe oprogramowania CAD/CAM. Fabryka Wyrobów Metalowych KUŹNIA „Osowiec” dba o swój prestiż
i wciąż umacniania zaufanie klienta do firmy.
Biurowiec fabryczny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Ciągle zwiększa asortyment wykonywanych
produktów. Obecnie na życzenie klienta zakład wykonuje kontrolę wad powierzchniowych
metodą defektoskopii magnetycznej, przeprowadza badania metalograficzne i wytrzymałościowe.
Prezesi Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec Sp. z o.o. od 2004 r.:
17.09.2004 r. do 25.07.2006 r. Bogusław Dembiński
25.07.2006 r. do 31.08.2006 r. Maciej Rogala.
31.08.2006 r. do 14.10.2008 r. Franciszek Trzcionka.
14.10.2008 r. do 15.12.2008 r. Piotr Stangrett
15.12.2008 r. do 24.12.2012 r. Bogusław Dembiński
24.12.2012 r. do nadal Marian Bąk170.
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9. Rzędów
Powierzchnia – 1045.3955 ha
Liczba mieszkańców – 312

9.1 Historia wsi Rzędów
Nazwa Rzędów wywodzi się od słowa Rzędza – Rzędziwoj1.
W ciągu wieków ewaluowała, w 1731 r.: Rzencow, Brzencow, Rzentschow, Rzienzaw – 1743 r., Rzenczone –1761 r., Rzenzow, Szenzow
– 1784 r., Rzędzów – 1845 r., a od 1920 r. Rzędów. Jednak oficjalna
nazwa wsi do 1945 r. była Friedrichsfelde – „pole Fryderyka”, na cześć
Pieczęć wsi Rzędów
Friedricha II2 – Fryderyka II Wielkiego króla Prus, który nakazał za- (po obróbce graficznej)
kładać w swoim państwie nowe wsie.
W testamencie po zmarłym Martinie von Löwencron, jego syn Anton otrzymał dobra
turawskie wraz z folwarkiem Rzędowem, użyto pisowni Brzencow, a w innym miejscu Rzencow3. Folwark zamieszkiwało dwóch wolnych ludzi i czeladź, która została ujęta w spisie jako
mieszkańcy Turawy. Pogłowie inwentarza żywego majątku rzędowskiego było skromne:
26 koni i 4 sztuki bydła. W skład folwarku Rzentschow, gdyż także takiej użyto pisowni,
w 1731 r. wchodziły następujące zabudowania: jeden budynek mieszkalny, stodoła z jednym
klepiskiem i dwoma sąsiekami, oraz dwa ogrodzone pastwiska4.
Ważną informację zawarł Gustav Türk w publikacji Turawa in alter und neuer Zeit,5napisał, że w 1761 r. folwark w Rzenczone stracił 30 krów, gdyż były zarażone przez polskie woły
chorobą nosówką6.
W latach 1766–1772 doszło do kasacji folwarku w Rzędowie, a grunt został podzielony
między kolonistów7. Założycielką wsi Rzędów – Friedrichsfelde była Anna Barbara wraz
z mężem Franzem von Gaschin, jednak już w 1765 r. utworzyli „Villa” – wieś8. Osada została
nazwana Friedrichsfelde – „pole Fryderyka”. Osiedlanie się w nowej wsi następowało bardzo
powoli. Jeszcze w 1773 r. mieszkali w Rzędowie dawni pracownicy pańscy i trzej zagrodnicy
(Johann Langos, Stanislaus Dziemba, Johann Sykora). Dopiero w 1777 r. pojawił się w miejscowości pierwszy kolonista. Datę tę możemy uznać za początek istnienia miejscowości Friedrichsfelde – Rzędów.
1
2

3
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Koloniści przybyli nie z pobliskich okolic, jak to było w przypadku pobliskich Niwek, ale
z Niemiec centralnych albo południowych. Wskazują na to dotąd niespotykane w naszych
okolicach nazwiska. Pierwsi koloniści to m.in. Christoph Saidel, Andreas Jaske, Hans Handel,
Carl Ridel, Anton Walter, Anton Meltzer, Anton Schicke, Heinrich Henn oraz Georg Drechsler.
Następna informacja dotycząca nowo założonej wsi
została zawarta w publikacji
Friedricha Alberta Zimmermanna Beyträge zur BeschreFragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung
von Schlesien dotyczący Rzędowa
ibung von Schlesien, która
ukazała się w 1784 r. Napisano: Rzenzow, Szenzow, kolonia założona przez grafa von Gaschin,
niedaleko Kadluba, z 20 mieszkańcami9. (tłum. A. Kupka)
Zachowało się bardzo mało informacji dotyczących tej miejscowości, szczególnie w pierwszym
okresie jej tworzenia. Pierwsza szkoła w Rzędowie powstała w 1819 r. lub 1821 r. Najprawdopodobniej był to mały parterowy budynek10.
Około 1830 r. została utwardzona droga przez Turawę w kierunku Rzędowa, która wcześniej była praktycznie nieprzejezdna, gdyż było w niej tysiące dziur i kałuż11.
Informacje dotyczące wsi w 1845 r. zawarł Johann Georg Knie w publikacji Alphabetisch-statistisch-topographische …: Friedrichsfelde, Rzędzów, wieś kolonia, Górny Śląsk, okręg
opolski, oddalona od Opola o 2 3/8 mili w kierunku wschodnio-północno-wschodnim, poczta
okręgowa w Ozimku (Malapane), wyższy sąd krajowy w Raciborzu (Ratibor), majorat major
Seraphin Franz graf von Garnier, urząd sądowniczy w Turawie, radca prawny baron von Korff
sądu okręgowego w Opolu, prowadzi również sprawy kryminalne, 30 domów, 224 mieszkańców
(1 ewangelik), przynależność do katolickiego kościoła w Kotorzu Wielkim, 1 katolicka szkoła tylko dla mieszkańców, od 1819 r. jeden lokalny adjuvant (pomocnik nauczyciela), lokalny pan gruntu, inspektor szkolny w Opolu, prawo zatrudnienia nowego nauczyciela ma biskupstwo, stanowisko
nauczyciela nie zawsze jest obsadzone, 1 rusznikarz i 3 innych rzemieślników12. (tłum. A. Kupka)
W 1864 r. Felix Triest w Topographisches Handbuch von Oberschlesien zawarł kolejne informacje dotyczące Rzędowa, przedstawiam ich tłumaczenie: Kolonia Friedrichsfelde (Rzędów),
znajduje się 2 ½ mili od Opola, położona po obu stronach starej drogi prowadzącej do Olesna
(Rosenberg), ma powierzchnię 525 ½ mórg, 20 kolonistów, 3 zagrodników i 5 chałupników. Do
kościoła uczęszczają do Kotorza Wielkiego, ale mają swoją katolicką szkołę13. (tłum. A. Kupka)
Kotorski proboszcz ks. Carl Kahl w publikacji Das Majorat Turawa w 1869 r. napisał, że
koloniści w Rzędowie byli przeważnie rzemieślnikami, wymienia: szklarza, szewca, stolarza,
tkacza lnu, krawca, smolarza i bednarza, no i nie można pominąć rusznikarza, tj. produkującego strzelby. Jeszcze obecnie o jednej z rzędowskich zagród mówi się „do Büchsenmachra”
9
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(niem. Büchse – stare określenie dla broni myśliwskiej). Przez pięć pokoleń żywa była wśród
mieszkańców pamięć o kolonizacji wsi. Jeszcze w czasach przed II wojną światową jej mieszkańcy w księgach metrykalnych byli określani jako koloniści. Jako przykład podaję kilka nazwisk,
przy których oprócz zawodu czy statusu społecznego zapisano Kolonist: Dawid, Moch, Ritter14.
Około 1800 r. powstała w Rzędowie karczma, w miejscu obecnej restauracji „Złoty Kłos”.
Zachowała się z tego okresu podsufitka ze słomy jęczmiennej, dwie deski łupane oplecione
warkoczem ze słomy, następnie otynkowane zaprawą glinianą. Obok na budynku gospodarczym – stodole, była umieszczona data 1809 r. Także znajdowały się zabudowania rzeźni z piwnicą.
Do 1895 r. gospoda należała do Ebischa, wtedy została sprzedana. W akcie notarialnym podana jest informacja o rzędowskim pastwisku
nazywanym „na sup”. Obecnie nie jest znana
jego lokalizacja15.
W kotorskiej kronice parafialnej napisano, że leśniczówka w Rzędowie została zbudowana w 1871 r., znajdowała się na miejscu
obecnej. Następnie zbudowano dwie podleśniczówki: u Erdmana i Mazura. W 1907 r.
Gospoda J. Kupki w Rzędowie
leśniczym był Hugo Brühlmayer. Leśniczymi
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
w okresie międzywojennym do 1945 r. byli:
Erich Paruschel, Spät, Bresler i Hahne16.
W okresie założenia wsi ok. 1777 r. funkcję myśliwych (Jäger) pełnili m.in. Andreas
Slotta, Simon Janysek, Josef Schneider oraz
Christian Babi.
Jeszcze przed I wojną światową ok. 1910 r.
założono w Rzędowie straż pożarną. Sprzęt
pożarniczy zawieszony był w długiej drewLeśniczówka w Rzędowie
nianej niskiej wiacie, obok obecnej remi(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
zy. Następnie wybudowano pomieszczenie
strażnika wiejskiego i małą remizę, którą powiększono w okresie II wojny światowej o trzy
metry.
W czasie I wojny światowej mieszkańcy
walczyli na frontach europejskich, jednakże
nie są znane straty, jakie poniosła wieś, nie
zachował się spis żołnierzy z Rzędowa poległych w latach 1914–1918.
Przedwojenny budynek remizy
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
14
15
16

A. Kupka, Historia Turawy i jej mieszkańców, „Fala” 1/2007, s. 12.
Wywiad Joachim Ebisch.
A. Kupka, O naszych rołbsikach, „Fala” 1/2005, s. 16.
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Żołnierze z Rzędowa walczący w czasie I wojny światowej (zdjęcie udostępniła Magdalena Erdman)

Okres międzywojenny
Po pierwszej wojnie światowej nastał burzliwy okres
powojenny. 20.03.1920 r.
mieszkańcy mogli zdecydować o swojej przynależności
państwowej. 79 mieszkańców głosowało za przynależnością do Polski, zaś za opcją
niemiecką było 76.
Najstarszym
znanym
sołtysem
w
Rzędowie
był Johann Erdmann
Mieszkańcy Rzędowa w 1929 r. (zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
(12.05.1868–11.05.1940).
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Friedrichsfelde (Rzędowa) został przeprowadzony w 1925 r. Jego wyniki ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji pt. Adreßbuch
des Landkreises Oppeln. Na podstawie tego opracowania przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące tej miejscowości. W Rzędowie sołtysem był wtedy
(Kolonista) Simon Blosczyk, a wieś zamieszkiwało 239 osób. Spisano
mieszkańców tylko według głowy rodziny, za którą uznano: samotne osoby dorosłe, owdowiałe, jak również prowadzące samodzielne
gospodarstwa domowe. Takich rodzin na terenie miejscowości było
52. Urząd pocztowy dla Rzędowa znajdował Turawie, w której miejscowy „Standesbeamter” udzielał także ślubów cywilnych. Na czele
Pieczęć lakowa
Amtsbezirke (powiatu – obecnie gmina), do którego należał Rzędów,
(udostępniła
Patrycja Rozwadowska) stał Hubertus von Garnier z Turawy. Rzędowscy katolicy uczęszczali
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do kościoła w Kotorzu Wielkim. Opiekę duszpasterską nad miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Heinrichsfelde (Grabie). Duża część mieszkańców była rolnikami. Sporządziłem listę osób, które posiadały wtedy inny zawód i nie utrzymywały się z pracy na roli:
Andreas Felix – murarz
Vinzent Czichos – robotnik
Paul Franz – robotnik
Anton Grocholl – cieśla
Michael Jagusch – muzyk
Johann Janik – robotnik
Johann Kroll – stolarz
Robert Krupka – pracownik leśny
Johann Kupka – oberżysta
Klara Langosch – robotnik
Erich Parusel – leśniczy
Paul Riedel – nauczyciel
Paul Stellmach – strażnik leśny
Hermann Titel – pracownik leśny.
Najbardziej popularne nazwiska: Moch – 6, Kroll – 4, Dawid – 2, Felix – 2, Michalczyk – 2,
Panitz – 2, Rohn – 2, Wieschollek – 217.

Sadzenie lasu w Rzędowie, pierwszy z lewej leśniczy Bresler (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)

Rzędów to najmniejsza wieś Gminy Turawa, ale już w okresie międzywojennym znajdowały się w niej potrzebne do życia mieszkańców ośrodki i instytucje: sklepy, karczma, szkoła,
leśniczówka. Brakowało tylko kościoła, na który trzeba było poczekać do okresu powojennego. We wsi była gospoda wraz z salą taneczną i rzeźnią u Kupki. W parterowym budynku szkoły, który znajdował się pomiędzy obecnym obiektem przedszkola a remizą strażacką,
17

Adreßbuch des Landkreises Oppeln, Oppeln, 1926, s. 141.
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mieszkał nauczyciel. W okresie międzywojennym jedynym nauczycielem był Paul
Riedel18, uczył wszystkie dzieci
w szkole – osiem roczników.
Do szkoły uczęszczało ok. 60
uczniów, zaś nauka odbywała
się w jednej sali lekcyjnej. Paul
Riedel zmarł w czasie wojny,
gdy dowiedział się o śmierci
najstarszego syna – lotnika
Achima, który został wcielony
wprost ze studiów do wojska.
Wnętrze gospody u Kupki (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)
W czasie II wojny światowej
budynek szkoły został spalony, gdyż Rosjanie odnaleźli w nim zdjęcie Hitlera i flagę ze swastyką.
Najbogatszym mieszkańcem Rzędowa był sklepikarz Peter Ptassek. Posiadał na terenie
wsi aż trzy domy, obecnie budynki: sklepu gs-u, przedszkola i państwa Pytel. W sklepie naprzeciw karczmy u Kupki można było zakupić wszelaki towar, np. żywność, maszynę do szycia, rower czy naftę, gdyż była pompa do nafty. Przed sklepem z prawej strony znajdowała się
stacja benzynowa, która nazywała się „Standard”. W budynku obecnego przedszkola znajdował się sklep spożywczy, który od Petera Ptasska dzierżawił Wlodarz. Jednakże w czasie wojny
pomieszczenie sklepowe zamieniono na mieszkanie. W budynku tym mieszkały lokatorki: Fronia,
Nieslony, Agnes Kula19.
W 1936 r. wieś została zelektryfikowana. Nie wszyscy mieli od razu prąd, tylko ci, co wpłacili odpowiednią kwotę. Dosyć długo prądu nie było w miejscowej szkole. Już w okresie międzywojennym do 1945 r. we wsi była poczta u Hentschla obok
sklepu. Przed wojną we wsi były 3 telefony: Peter Ptassek,
poczta, leśniczówka lub nauczyciel Paul Riedel. Nauka reli-

Dzwonek rowerowy ze sklepu
Petera Ptasska
(zdjęcie udostępnił
Mariusz Halupczok)
Drużyna piłki nożnej
z Rzędowa z 1920 r.
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
18
19

W małżeństwie Paula Riedla urodziło się czworo dzieci: Achim – zginął na wojnie, Manfred, Dodla i Magdalena.
Stefan Bloszczyk, wywiad.
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gii odbywała się na miejscu w Rzędowie, gdyż przyjeżdżały
uczyć dzieci dwie siostry zakonne z Kotorza Wielkiego20.
Przed wojną na terenie wsi wybuchł pożar i spaliła się całkowicie stodoła u Erdmana21.
W Rzędowie były dwa samochody, jeden posiadał sklepikarz Peter Ptassek, a drugi nauczyciel Paul Riedel.
W okresie międzywojennym planowano wybudować we
wsi pomnik upamiętniający mieszkańców poległych w czasie
I wojny światowej. Idea ta jednak szybko upadła. Po dojściu
Samochód, który miał wypadek
Hitlera do władzy, najprawdopodobniej za namową nauczy- w Rzędowie w latach 30. XX w.
ciela Paula Riedla, zasadzono obok szkoły dąb – „Adolf (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)
Hitler Eiche”. Pod drzewem
w butelce umieszczono dokument. Wokół zasadzonego
dębu ułożono trzy duże kamienie. Na jednym z nich wyryty był napis, którego treści
mieszkańcy już nie pamiętają. Ceremonię posadzenia
drzewa prowadził miejscowy nauczyciel. Po wojnie
kamienie zostały usunięte.
Najprawdopodobniej ceremonia posadzenia dębu
obok
miejscowej szkoły (zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
Inny pamiątkowy kamień
z wyrytą swastyką był w lesie obok Rzędowa. W okresie powojennym miejscowy nauczyciel
próbował drzewo zniszczyć, odkopywał ziemię wokół drzewa i uszkadzał korzenie, jednak
drzewo obecnie rośnie spokojnie22.

Rzędów w czasie II wojny światowej
Jeszcze w okresie międzywojennym
sołtysa Simona Blosczyka zastąpił Antoni
Grochol, urząd ten pełnił do 1945 r. W czasie wojny organizował kopanie okopów
za leśniczówką w kierunku łąk Imielca.
Każdy mieszkaniec, biorący udział w robotach publicznych, otrzymywał talerz
zupy warzywnej. W okresie wojny każda
rodzina musiała oddać po jednym rowerze na rzecz wojska. Sołtys zajmował się
m.in. przydziałem garnków.
20
21
22

Typowe wesele, rok 1926 (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)

Tamże.
Gertuda Król, wywiad.
Stefan Bloszczyk, wywiad.
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W okresie II wojny światowej na terenie Rzędowa istniał oddział żeński straży pożarnej, w tym czasie rozbudowano miejscową remizę strażacką.
Mieszkańcy Rzędowa dowiedzieli się stosunkowo późno, że nadchodzą Rosjanie – w styczniu
1945 r. Postanowili przeczekać wejście wojsk radzieckich w swoich domach. Praktycznie na
terenie wsi nie było żadnej ewakuacji. Rosjanie weszli do Rzędowa 21.01.1945 r. o godz. 17.00,
od lasu wjechał czołg. Do domu, jak przypomina sobie pani Hildegarda Grochol, weszli
o godz. 20.45. Sołdaci zdobyli Rzędów bez żadnych walk. Na terenie wsi ukrywali się tylko
pojedynczy żołnierze niemieccy, którzy nie zdążyli się ewakuować.
Rosjanie zabili kilku żołnierzy niemieckich obok domu państwa Ebisch. Zatrzymanego
żołnierza niemieckiego przesłuchano u państwa Moch, sprawdzono mu dokumenty, zabrano
buty, pieniądze – posiadał 32 marki. Następnie Rosjanie rozstrzelali go obok domu państwa
Mazur. Pogrzebano go później na „Hadasiowym” polu. Ciało kolejnego jeńca niemieckiego
zmasakrował rosyjski czołg. Kolejny żołnierz niemiecki dobrowolnie poddał się Rosjanom,
jego również zastrzelili czerwonoarmiści. Zabito niemieckiego żołnierza obok krzyża między
Kadłubem a Rzędowem.
W Rzędowie Rosjanie zabili dwóch cywilów. Przyprowadzili starszego mężczyznę z Warłowa, gdy siedział za stołem u Króla (obecnie Czecha), strzeli mu w tył głowy. Zakopano
go w okopach koło leśniczówki. Wiosną, ok. kwietnia 1945 r., syn zabitego dostał od miejscowego stolarza Króla trumnę, wykopał zwłoki ojca i zawiózł do Warłowa. Drugi cywil był z Luboszyc, chciał dotrzeć do domu, jego również zastrzelili. Koło Kupki był zabity niemiecki żołnierz, ale był już bez munduru. Podobnie koło sołtysa Grochola zabito dwóch żołnierzy, także
ubranych w cywilne ubrania. U Ludwika Kensego, późniejszego sołtysa, zabito następnych
dwóch żołnierzy niemieckich. Pięciu Niemców przebywało w leśniczówce u Breslera, gdy leśniczy uciekł, zabrał całą swoją broń i pozostały tylko naboje małokalibrowe – sportowe. Gdy
wkroczyli czerwonoarmiści, cała piątka żołnierzy niemieckich poszła w kierunku Imielca, po
śladach dogonili ich Rosjanie na koniach i koło łąki Piotra Mocha zabili, a najmłodszemu, który miał 18 lat, pocięli szyję. Sołdaci nie zabrali
im żadnego wyposażenia. Obok pola Wieszołka, powojennego sołtysa rzędowskiego,
przy państwowym lesie, zabity był żołnierz
niemiecki. Franciszek Wieszołek wykopał
grób i zawiesił na krzyżu hełm. Na „Bloszczykowej Górze” – „Bloszczyk Berg” koło
obecnego kościoła zabito jednego Niemca.
Po wojnie groby żołnierzy niemieckich były
ekshumowane, a ciała zmarłych przeniesioZabudowanie gospodarcze w Rzędowie
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
no na cmentarz do Dylak.
Na terenie Rzędowa nie było regularnych walk między oddziałami niemieckimi a radzieckimi, dlatego też akty barbarzyństwa ze strony wojsk sowieckich były nieuzasadnione.
W czasie wojny zginął także wspomniany już bogaty mieszkaniec Rzędowa Peter Ptassek,
do którego należały trzy budynki na terenie miejscowości. Uciekł przed frontem rosyjskim,
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gdy był w Turawie, żona posłała go po cukier i rower do sklepu w Rzędowie. Nie zdążył już
uciec, został zabity w domu szwagierki pani Halupczok w Turawie. Podobno Rosjanie znaleźli
go schowanego pod łóżkiem, najprawdopodobniej ubrany był w mundur SA23.
U Pytla (obecnie Kompala) zakopano 3 zabitych Rosjan. Koło Blachnika leżał zmarły
Rosjanin, zmarł na przejeżdżającym wozie, zrzucono go, a zaprzęg pojechał dalej. Następni
żołnierze rosyjscy pogrzebali go wprost w ziemi, zbudowali krzyż i położyli hełm. W okresie powojennym ciała ekshumowano i wywieziono na cmentarz do Luboszyc. Rosjanie w swoich
źródłach zapisali, że na terenie Rzędowa śmierć poniosło dwóch ich żołnierzy24.
W 1985 r. w Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł opisujący epizod walki żołnierzy radzieckich z niemieckimi, przedstawiam najważniejszy fragment:
O skutecznym pościgu może świadczyć zdarzenie z 8 baterią ze składu 130 pułku artylerii
gwardii pod dowództwem podpułkownika Aleksandra Diemidowicza. 21 stycznia do godziny
24 bateria starszego lejtnanta I. Wołodarskiego weszła do Rzędowa. Rozstawiono działa i ubezpieczenie, zwiadowcy spenetrowali najbliższe domy – nikogo nie było. Artylerzyści ułożyli się do
snu. 22 stycznia o godzinie 4.00 szef baterii, starszyna Miedwiediew, wyszedł skontrolować posterunki. W tym czasie na posterunku stał dowódca działa, sierżant Stiepanow. Obaj zauważyli
dziwnie ruchy na północnym skraju wsi. Okazało się, iż do Rzędowa wchodzą wycofujące się
wojska niemieckie. Starszyna wszczął alarm. Zaczęła się walka nocna25. Jednakże mieszkańcy
nie przypominają sobie żadnych nocnych walk.
Podobno dużo żołnierzy rosyjskich zginęło na „Holz Abladen” (punkt ładowania drewna
przy kolejce wąskotorowej, obok byłej Bagateli). Wozy, na których siedzieli Rosjanie, zostały
ostrzelane przez niemiecki samolot. Ciała zabitych żołnierzy zostały zabrane, na miejscu pozostało tylko sześć zabitych koni. Padlina długo nie została usunięta i obżerały ją lisy.
Brata obecnego sołtysa z Rzędowa Stefana Blosczyka chciał zabić w stodole pijany Rosjanin. Dowiedziała się o tym matka chłopca. Szybko wezwała stacjonującego u nich majora
rosyjskiego. Oficer ten zabrał żołnierzowi broń i uderzył go kolbą. Zatrzymał przejeżdżający
przez wieś wóz rosyjski i coś powiedział woźnicy, zabrano pijanego żołnierza. Za Rzędowem
został przez swoich towarzyszy broni zastrzelony.
Rosjanie bardzo brutalnie zachowywali się w stosunku do młodych mieszkanek, wiele z nich
zostało zgwałconych, jednakże o tych faktach
mieszkańcy Rzędowa wolą już zapomnieć.
Państwo Moch (Grochol), których dom
znajduje się na końcu ulicy, po zajęciu wsi
przez Rosjan dokarmiali niemieckich żołnierzy, którzy wracali lasami do domu. Jeden
z nich, starszy wiekiem mężczyzna, był ranny
Dom mieszkalny w Rzędowie
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
23
24
25

Stefan Bloszczyk wywiad.
D. Tomczyk, Przełamanie linii Odry w 1945 r. przez armię radziecką na Śląsku Opolskim, Opole, 1975, s. 232.
Złamanie oporu wroga, „Trybuna Opolska” z dn. 25.01.1985 r.
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w nogę, pozostał osamotniony, nie miał siły, by uciekać, popełnił samobójstwo, utopił się
w Jeziorze Turawskim26.
Po przejściu wojsk radzieckich chlewy i obory były puste. Rosjanie m.in. na podwórku
u państwa Moch (Grochol) zabijali świnie i owijali je słomą, którą podpalali (w celu usunięcia
szczeciny – tę metodę uboju gospodarczego przesiedleńcy zza Bugu stosowali jeszcze kilkadziesiąt lat po wojnie). Następnie całe prosiaki piekli na ogniu. Sołdaci zjadali całe mięso, zaś
domownikom pozostawiali kości .27
Jeszcze w styczniu 1945 r. pozostałe we wsi bydło zabrali Rosjanie i poprowadzili do Zakrzowa Turawskiego do byłej gorzelni. Tam utworzono duże gospodarstwo, kobiety doiły
krowy, z mleka robiły masło i sery. Mężczyźni zaś rozjeżdżali się po sąsiednich wioskach i zwozili
dla krów siano. Dziewczyny z Rzędowa także musiały pracować w gospodarstwie w Zakrzowie
Turawskim, prowadzonym przez Rosjan, w którym było ok. 200 krów. Pracowały aż do
maja 1945 r. Po tym czasie kobiety zostały zwolnione do domu, natomiast mężczyźni musieli prowadzić stado krów do Częstochowy. Z Rzędowa byli to: Karol Feliks, Antoni Mazur,
Józef Mazur, Antoni Pytel, Ignacy Słowik i Maksymilian Kula. Wszyscy ci mężczyźni zostali
zwolnieni w Częstochowie i mogli wrócić do domu. Karol Feliks opowiadał, że jak rano
wyszedł z Częstochowy, to wieczorem był w Rzędowie. W drodze powrotnej znalazł skrzypce,
a jak jechało wojsko rosyjskie, to on na tych skrzypcach przygrywał. Rosjanie bardzo się z tego
śmiali i nie zabierali go z drogi. W okresie letnim 1945 r. sprowadzili sołdaci do Rzędowa około 50 niemieckich jeńców, którzy kosili na łąkach trawę, suszyli siano, zabierane przez Rosjan
dla karmienia krów. Jeńcy ci mieszkali w leśniczówce w Rzędowie, naturalnie pod ścisłym
nadzorem wojsk sowieckich.
Rosyjskie wojsko frontowe jeszcze w okresie wojny opuściło Rzędów i przeniosło się dalej
na zachód. Pozostały jednak oddziały pomocnicze na Rybaczówce przy Jeziorze Turawskim.
Zajmowały się odłowem ryb, które dostarczały wojsku frontowemu, posuwającemu się w kierunku Berlina. Kobiety z Rzędowa chodziły na Rybaczówkę, zanosząc Rosjanom masło, ser
oraz jajka. Obowiązywał handel wymienny, za przyniesione produkty otrzymywały sól, cukier, kaszę i świeczki. U Rosjan można było nabyć także ryby.
Mieszkanki Rzędowa zaraz po przejściu frontu chodziły pieszo do Opola, handlowały
mlekiem, maślanką, masłem, serami i jajkami. Za przyniesione towary otrzymywały naftę,
świece, sól, cukier i mąkę.
Na początku lutego 1945 r. zostały wywieszone plakaty, w których radziecka komendantura wojskowa informowała mieszkańców wiosek, że wszyscy mężczyźni mają dobrowolnie
zgłosić się w wyznaczonym dniu do punktu zbiorczego w Ligocie Turawskiej. Większość mężczyzn z Rzędowa ukryła się w lesie i tych ominął problem wywózki do ZSRR.

Okres powojenny
Po wojnie Antoni Grochol, przedwojenny sołtys, ukrywał się przez parę lat, gdyż interesowali się nim pracownicy urzędu bezpieczeństwa. Wyszedł z ukrycia dopiero po powojennej
amnestii.
26
27

Hildegarda Grochol z d. Moch i Król Gertuda z d. Moch wywiad.
Tamże.
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Pierwszym powojennym
sołtysem Rzędowa został
Franciszek Moch, urząd ten
pełnił do 1948 r. Przez następne dwa lata, od 1948 r.
do ok. 1950 r., sołtysem był
Ludwik Kensy. W latach od
ok. 1950 r. do 1954 r. sołtysem w Rzędowie był Józef
Blosczyk. W latach 1954–
1958 zlikwidowano w Polsce
Przedwojenny Rzędów (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)
urząd sołtysa, powołano stanowisko pełnomocnika. Funkcję tę pełnił w Rzędowie Piotr Moch.
Na terenie wsi była pierwsza w okolicy młockarnia, która w okresie przedwojennym i powojennym obsługiwała wszystkie okoliczne miejscowości.
Jeszcze w 1945 r. pracę w Rzędowie rozpoczęła nauczycielka Franciszka Miller, żona leśnika. Mieszkała wraz mężem w obecnej rzędowskiej leśniczówce. W czasie wojny budynek
szkoły został spalony, dlatego na potrzeby edukacji przejęto przybudówkę budynku, który
należał do końca II wojny światowej do Petera Ptasska.
Franciszka Miller obowiązki nauczyciela kierującego pełniła w Rzędowie aż do emerytury
w 1957 r. Wraz z mężem opuściła wieś ok. 1964 r. i zamieszkali w Opolu.
W okresie powojennym dzieci do czwartej klasy uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Rzędowie. Nauka odbywała się systemem klas łączonych: klasa I i II, III i IV. Zajęcia odbywały się
w jednej sali. Starsze roczniki naukę realizowały w szkole podstawowej w Dylakach.

Uczniowie szkoły w Rzędowie wraz z nauczycielem Władysławem Wojewódką
(zdjęcie udostępniła Natalia Grochol)
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W 1957 r. nauczycielem w szkole w Rzędowie został p. Nowak. Zastąpił go 1.10.1960 r. Władysław Wojewódka, który pracował w rzędowskiej szkole aż do likwidacji placówki w 1979 r.
W powojennym budynku szkoły mieszkali:
- w mieszkaniu na parterze po prawej stronie pani Ledwig, w latach 50. wyjechała do córki.
- piętro z prawej strony pani Maria Fron, wyprowadziła się i zamieszkała u córki.
- w mieszkaniu na piętrze z lewej strony mieszkała ciotka nauczycielki Miler, gdy zmarła
lokal zajął Paweł Wodniok, wyjechał do RFN.
- w przybudówce, po przeniesieniu szkoły do budynku, zamieszkał Horn, inwalida bez
nogi, wyjechał do RFN.
Na parterze po lewej stronie po 1945 r. była świetlica.
W okresie powojennym na terenie wsi były tylko trzy telefony. Pierwszy był u sołtysa
Ludwika Kensego, ale zabrano go dla nauczyciela Władysława Wojewódki, drugi u Stefana
Bloszczyka, (latem zabierano go na potrzeby biura informacyjnego w Turawie), trzeci u leśniczego Łazarza.
Wieloletnim sołtysem Rzędowa był Franciszek Wieszołek. Urząd sołtysa pełnił od 1958 r.
aż do śmierci w 1986 r., przez 28 lat.
10.08.1964 r. rozpoczął się remont szkoły.
Przez następny rok, do 30.08.1965 r., zajęcia
odbywały się w budynku byłej karczmy u Kupki – obecny budynek restauracji „Złoty Kłos”.
W czasie remontu mieszkańcy wsi aktywnie pomagali w pracach remontowych.
Wykonali w czynie społecznym wiele prac,
Wodzenie niedźwiedzia
szczególnie ziemnych i porządkowych. Naj(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
większy wkład pracy włożyli mieszkańcy
Rzędowa: Ryszard Kaczmarczyk, Henryk Ebisz, Hugo Kensy, Józef Moch oraz Jan Kmita.
W sierpniu 1965 r. z inicjatywy nauczyciela Władysława Wojewódki mieszkańcy Rzędowa
postanowili w czynie społecznym wyremontować byłą izbę lekcyjną mieszczącą się w przybudówce, a nie objętą remontem kapitalnym, i przeznaczyć ją na świetlicę wiejską.
Zakres robót przewidywał
podniesienie murów, wykonanie nowego dachu. Do
końca września zerwano
jedynie dach i strop. Nikt
z mieszkańców nie podjął
się prac murarskich. Wobec
braku perspektyw na zakończenie robót, Prezydium
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
Gromadzkiej Rady Narodo(zdjęcie udostępnił Stefan Bloszczyk)
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wej w Turawie zleciło wykonanie prac murarskich odpłatnie Jerzemu Froni. Prace, w których
pomagali również mieszkańcy wsi, trwały do końca grudnia 1965 r. W końcu grudnia gminna spółdzielnia przeprowadziła prace malarskie i elektryczne.
W Rzędowie w latach 60. XX w. zostało założone koło Gospodyń Wiejskich, które działało bardzo aktywnie, szczególnie pod zarządem Adelajdy Szyszki. KGW organizowało kursy
gotowania, pieczenia, szycia. Koło miało zakupione talerze, sztućce. Zajęcia z paniami z Rzędowa
prowadziła m.in. pani Kisiel z Kotorza. Panie z KGW przekonały mieszkańców do używania
w kuchni butli gazowych zamiast tradycyjnego węgla.
W wyremontowanej przybudówce po byłej szkole bardzo aktywnie działał klub wiejski.
Obecnie połowa klubu została przeznaczona na stołówkę dla przedszkolaków, w drugiej części funkcjonuje świetlica środowiskowa. W klubie odbywały się spotkania Koła Gospodyń
Wiejskich z Rzędowa, np. z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet. W kronice szkolnej zapisano, że 9.03.1967 r. Szkoła
wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Rzędowa zorganizowała uroczystą wieczornicę z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet, która zbiegła się z zakończeniem kursu gotowania.
W latach 60. XX w. miejscowi strażacy przeprowadzili remont remizy, zmieniono kształt dachu, został przesunięty aż na
pomieszczenie strażnika wiejskiego. Zmieniono wtedy pokrycie
dachu z dachówki na blachę falistą. Zlikwidowano wieżyczkę dachową, a obok strażnicy wkopano słup z syreną alarmową.
17.09.1967 r. uczniowie klas III i IV wzięli udział w rejonowych dożynkach w Kotorzu Małym. Dzieci wraz z członkiniami
KGW udały się wspólnie na furmankach przystrojonych zielenią.
Remont remizy strażackiej
(zdjęcie udostępnił
Joachim Ebisch)

W 1968 r. piorun uderzył
w budynek mieszkalny Marii
Kmity, zamieszkałej przy ul.
Wiejskiej, mieszkańcy sami
ugasili pożar wiadrami.
Od 1968 r. kultywowana
jest w Rzędowie tradycja wodzenia niedźwiedzia. RozDr Makosz ze swoim niedźwiedziem (zdjęcie udostępniła Nicola Dorn)
poczęto ją, kiedy prezesem
Ochotniczej Straży Pożarnej był nieżyjący już Ryszard Kaczmarczyk28.
Sołtysi w okresie powojennym nie dysponowali praktycznie żadnymi funduszami wiejskimi, dlatego też nie mogli wykazać się wielkimi działaniami. Z inicjatywy sołtysa Franciszka
Wieszołka przeprowadzono meliorację rowów na Imielcu.
28

J. Ebisch, Wodzenie niedźwiedzia to tradycja, [w:] „Fala” 1/2007, s. 18.
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W związku z reorganizacją sieci szkolnej, 20.08.1975 r. powołano w Turawie Zbiorczą
Szkołę Gminną, do której przyłączono szkołę w Rzędowie. Dla dzieci klas starszych dojeżdżających z Rzędowa zorganizowano dowóz autobusem PKS-u. Ksiądz proboszcz z Dylak stracił
kontakt z uczniami, którzy wcześniej uczęszczali do dylakowskiej szkoły. Żeby dzieci same nie
musiały jeździć na religię do Dylak, przez las, lekcje religii odbywały się w prywatnych mieszkaniach w Rzędowie – u Lesia i Grochola-Mocha. Na lekcje religii przyjeżdżał ksiądz z Dylak.
Ustawiano ławki i odbywały się zajęcia z kapłanem.
W Rzędowie mieszkał
dr Makosz, który ze swoim
niedźwiedziem odwiedzał
okoliczne szkoły.
Pierwszy chodnik w całej
gminie Turawa położono w
Rzędowie, wzdłuż ul. Opolskiej. Powstał z funduszów
gminy, z inicjatywy ówczesnego naczelnika Walentego
Płachty. W latach 70. XX
w. mieszkańcy Rzędowa w
czynie społecznym wykonali Drużyna sportowa z Rzędowa (zdjęcie udostępnił Stefan Bloszczyk)
chodnik wzdłuż ulicy Wiejskiej, od gospody do pp. Grochol. Budowali go wszyscy mieszkańcy. Prace organizował sołtys i Koło Gospodyń Wiejskich z Rzędowa z p. Adelajdą Szyszką.
Mieszkańcy sami wykonali wszystkie prace, zaś materiał dostarczyła gmina29.
Z końcem czerwca 1979 r. zlikwidowano szkołę w Rzędowie. Po kilku latach, w 1984 r.,
w budynku po byłej szkole powołano oddział przedszkolny.

Odpust w Rzędowie (zdjęcie udostępniła Nicola Dorn)
29

Stefan Bloszczyk wywiad.
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W 1986 r. po śmierci sołtysa Franciszka Wieszołka, zastąpił go jego zięć Stefan Bloszczyk, który już w 1974 r. był mianowany przez ówczesnego sekretarza gminy Spyrę na urząd podsołtysa.
W latach 80. XX w. mieszkańcy wraz z strażakami zbudowali w czynie społecznym miejscowy przystanek autobusowy, który pokryli wówczas eternitem. Obecnie mieszkańcy dalej
opiekują się przystankiem autobusowym, często go odnawiają.
Najmniejsza wieś na terenie Gminy Turawa – Rzędów, może się pochwalić własnym kościołem, który zbudowali sami mieszkańcy, z własnych środków. W 1981 r. ruszyła budowa
świątyni i wykonano fundamenty. W 1982 r. rozpoczęła się właściwa budowa kościoła w Rzędowie. Całą budowę prowadził Piotr Ebisch. W czasie pielgrzymki do ojczyzny papież Jan
Paweł II poświęcił 21.06.1983 r. na Górze Św. Anny kamień węgielny pod budowlę w rzędowskiej świątyni. Pierwszy odpust w Rzędowie ku czci Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych odprawił 27.5.1984 r. ks. Gerard Strzeduła z Opola. Po odpuście zaczęto już regularnie odprawiać msze św. w niedziele o godz. 9.00 i w czwartki. Uroczystego poświęcenia kościoła w Rzędowie dokonał w niedzielę 9.06.1985 r. o godz. 16.00 ks. biskup Jan Wieczorek. Na
tę podniosłą uroczystość przybyli wszyscy mieszkańcy, jak również licznie zaproszeni kapłani.
Wszystkie prace przy budowie świątyni wykonali sami mieszkańcy z własnych środków.
W innych kościołach diecezji opolskiej nie były prowadzone żadne kolekty na budujący się
kościół w Rzędowie. W 1984 r. zawieszono w dzwonnicy dzwon, dwa kolejne dzwony odlane
w Hucie Małapanew w Ozimku zostały zawieszone w 1987 r. Dzwony zostały zakupione ze
środków własnych mieszkańców.
Na terenie wsi dwukrotnie zorganizowano procesję Bożego Ciała.
Na terenie Rzędowa, w środku wsi, jeszcze kilka lat temu znajdował się drewniany kiosk,
który należał do GS-u w Turawie. Gdy spółdzielnia Samopomoc Chłopska zaprzestała w nim
działalności, był dzierżawiony przez osoby prywatne. Było tradycją, że latem do Rzędowa
przyjeżdżali harcerze z chorągwi strzeleckiej, urządzali
obóz naprzeciw sołtysa Stefana Bloszczyka, od niego
brali wodę i prąd. Opuszczony drewniany kiosk przejął
hufiec harcerski ze Strzelec
Opolskich. Obozy harcerskie
w Rzędowie organizowano
przez okres ponad 10 lat.
Po śmierci komendanta Romana Wintera zaprzestano
organizacji obozów, a kiosk
Obóz harcerski w Rzędowie (zdjęcie udostępnił Stefan Bloszczyk)
rozebrano.
W 1995 r. Rzędów był organizatorem dożynek gminnych. Niewielka wieś sprostała temu
trudnemu zadaniu zorganizowania święta plonów. W centrum wsi na boisku ustawiono po543

dium i drewniane zadaszenie. Obok postawiono dwa duże namioty wojskowe. Program artystyczny przygotowany przez mieszkańców był bardzo ciekawy. Impreza była bardzo udana,
gdyż dopisała pogoda i goście.

Występ zespołu rzędowskiego w czasie dożynek gminnych w Rzędowie (zdjęcie udostępnił Stefan Bloszczyk)

Mieszkańcy Rzędowa w latach 1996–
1997 ogrodzili teren wokół kościoła wraz
z cmentarzem.
W sierpniu 1998 r. rozpoczęto wodociągowanie wsi.
Mieszkańcy Rzędowa w 2007 r. zagospodarowali plac zabaw obok przystanku
PKS-u, w ciągu 6 tygodni, w godz. popołudniowych przewinęło się 48 osób, które
chętnie pomagały. Posadzono wierzby japonki na pniu oraz różnego rodzaju krzewy
i tuje, razem 104 sztuki. W centralnym miejscu umieszczono łódkę, w której zasadzono
kwiaty. Plac ten jest obecnie wizytówką miejscowości. Obok miejscowe boisko zostało
zagospodarowane, ogrodzone.
Anna i Piotr Ebisch założyli w 2007 r. w
Rzędowie gospodarstwo agroturystyczne, które
cieszy się wielką popularnością. W tym samym
roku w konkursie wojewódzkim „Piękna
wieś opolska” zagroda ta zajęła III miejsce.
,,Kubusiowa Akademia” („Fala” 4/2011)
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Prace w czasie zagospodarowania placu
obok przystanku („Fala” 3/2007)

Po likwidacji oddziału przedszkolnego w 2009 r., obiekt ten był nieczynny przez następne dwa lata. Na bazie nieczynnego oddziału przedszkolnego w Rzędowie w 2011 r. powstało
niepubliczne przedszkole o nazwie ,,Kubusiowa Akademia”, prowadzone przez Kamilę Przybyszewską.
W 2011 r. zakończono prace przy kanalizowaniu wsi. W tym samym roku z inicjatywy
sołtysa Stefana Bloszczyka w czynie społecznym ogrodzono przedszkole. Godny podkreślenia
jest fakt, że mieszkańcy Rzędowa bardzo dbają o obiekty gminne.
Na terenie Rzędowa trwa obecnie ważna inwestycja, wykonywany jest nowy chodnik
wzdłuż ulicy Opolskiej. Wieś z własnych środków zakupiła kostkę, zaś powiat opolski płaci za
robociznę. Wykonano już połowę długości chodnika. W 2012 r. za kwotę 10000 zł zakupiono
kostkę, a w 2013 r. zostanie ułożona reszta chodnika w kierunku sklepu.
W lipcu 2012 r. został wykonany chodnik przed i wokół kościoła w Rzędowie.
Tradycją Rzędowa, jest urządzanie dożynek wiejskich.
Rzędów – najmniejsza wieś gminy Turawa, nazywana jest przez mieszkańców sąsiednich
miejscowości Reichy – potoczna nazwa Niemiec, kojarząca się z bogactwem. Chociaż wokół wsi
są pola VI klasy, to Rzędów jest bogatą miejscowością, wiele osób zajmuje się transportem. Dzięki aktywności sołtysa pana Stefana Bloszczyka, wszystkie drogi w Rzędowie są wyasfaltowane.
Wieloletnim sołtysem Rzędowa jest Stefan Bloszczyk, rodowity Rzędowianin, wielki społecznik i wieloletni radny. Z pracą sołtysowską związany od 1974 r., gdy został podsołtysem.
Za jego sołtysowania zbudowano kościół, a wieś została stelefonizowana, zwodociągowana i skanalizowana. Sołtys Stefan Bloszczyk bardzo dba o wieś i potrafi zmobilizować mieszkańców do kolejnych działań, a Rzędów jest przykładem zadbanej śląskiej wsi.

9.2 Szkoła Podstawowa w Rzędowie
Rzędów to najmniejsza wieś gminy Turawa, a może się szczycić, że już w 1821 r. zbudowano w tej miejscowości szkołę. Najprawdopodobniej był to mały drewniany budynek, w którym
mieszkał nauczyciel30.
W publikacji Johanna Georga Knie Alphabetisch-statistisch-topographische … wydanej
w 1845 r., napisano:[W Rzędowie znajduje się] katolicka szkoła tylko dla tych mieszkańców, od
1819 r. jeden lokalny adjuvant (pomocnik nauczyciela)31.
W 1842 r. do szkoły uczęszczało 54 dzieci, a zajęcia lekcyjne prowadził jeden nauczyciel32.
Następny obiekt szkolny, już murowany, został zbudowany w Rzędowie w 1869 r.
W szkole w Rzędowie od 1.01.1881–31.12.1887 r. pracował nauczyciel Johann Kokott,
ur. 20.06.1856 r. w Norok (Narok). Ukończył seminarium w Pilchowitz (Pilchowice). W Boronowie pracował od 1.04.1876–31.12.1878 r., następnie od 1.01.1879 r. w Ellguth-Guttenberg
(Ligota Dobrodzieńska), a od 1.08.1888 r. w Wyssoka (Wysoka). Z dniem 1.01.1888 r. objął
funkcję nauczyciela w Sternalitz (Sternalice) wraz z funkcją organisty33.
30
31

32
33

C. Herold, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg. Bez. Oppeln, Breslau, 1911, s. 239.
J. G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer,Flecken, Städte und andern Orteder Königl. Preuss.
Provinz Schlesien nebstbeigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den bezirken derdrei Königlichen Regierungen den darin verfasst, Breslau, 1845.
Schematismus oder Statistik des Bisthums Breslau : Königlich Preussischen Antheils. - Breslau : Grass, Barth & Comp., 1842, s. 117.
K. Kischnick, Chroniken der Katholischen Volksschulen zu Sternalitz/Ammern und Ellguth Kreis Rosenberg, Oberschlesien, Osnabrück, 2004, s. 26.
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W publikacji z 1911 r. dotyczącej szkół napisano, że była to masywna murowana szkoła
kryta gontem, znajdowała się obok lasu. W
1911 r. mieszkało w Rzędowie 270 mieszkańców, zaś do miejscowej szkoły uczęszczało 64
uczniów. Nauka odbywała się w jednej klasie,
a tygodniowa liczba godzin nauki wynosiła 30. Naukę w rzędowskiej szkole prowadził nauczyciel Fritz Kastner ur. 19.08.1877
Przedwojenny budynek szkoły w Rzędowie
r. Ukończył seminarium nauczycielskie we
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
Wrocławiu, pracę w Rzędowie rozpoczął
1.04.1907 r. Nauczyciel ten zajmował trzypokojowe mieszkanie o pow. 51 m². Szkoła posiadała ogród o pow. 3 arów i 1,5 ha działkę34.
Kolejne informacje dotyczące szkoły w Rzędowie zawarto w publikacji z 1925 r. Naukę
w szkole realizowało 56 uczniów, w jednej sali lekcyjnej. Miejscowym nauczycielem był wtedy
Paul Riedel35, ukończył w 1914 r. studium nauczycielskie w Frankenstein (Ząbkowice Śląskie).
Zajmował czteropokojowe mieszkanie o pow. 53,9 m² i wartości 200 marek. Wokół szkoły był
ogród o pow. 20 arów (wartości 18 marek) i działka o pow. 1,2 ha. (wartości 30 marek)36.
W kolejnej publikacji, również wydanej w 1925 r., napisano, że wieś Rzędów zamieszkiwało 265 mieszkańców. We wsi znajdowała się katolicka szkoła, w której uczyło się 56 uczniów,

Uczniowie wraz z nauczycielem Paulem Riedlem, rok 1928 (zdjęcie udostępniła Magdalena Erdman)
34
35
36

C. Herold, Schematismus der öffentlichen katholischen und evangelischen Volksschulen des Reg. Bez. Oppeln, Breslau, 1911, s. 239.
W małżeństwie Paula Riedel urodziło się czworo dzieci: Achim – zginął na wojnie, Manfred, Dodla i Magdalena.
C. Krisch, Schematismus umfassend die katholischen u. simultanen Volksschulen der Provinzen Nieder- und Oberschlesien /
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w tym dwóch wyznania ewangelickiego. Nauka odbywała się w jednym pomieszczeniu klasowym. Zajęcia prowadził nauczyciel Paul Riedel, ur. 24.05.1892 r. ukończył w 1914 r. seminarium nauczycielskie w Frankenstein (Ząbkowice Śląskie) i w Alt-Schalkowitz (Stare Siołkowice) w 1919 r. Pracę w Rzędowie rozpoczął 1.12.1923 r. Potwierdzono w tej publikacji, że szkołę
w Rzędowie zbudowano w 1821 r., zaś 1882 r. dobudowano piętro. Budynek w 1925 r. kryty
był gontem. Najbliższy lekarz dla Rzędowa znajdował się w Osowcu37.
Starsi mieszkańcy Rzędowa wspominają, że szkoła w Rzędowie znajdowała się w ładnym
parterowym budynku z dachem mansardowym. Znajdował się on między obecnym budynkiem przedszkola a remizą strażacką. W okresie międzywojennym jedynym nauczycielem w szkole w Rzędowie był Paul (Paweł) Riedel. Nauczyciel ten mieszkał na parterze.
Uczył w szkole wszystkie dzieci – osiem roczników. Do szkoły w latach 30. XX w. uczęszczało
ok. 60 uczniów. Riedel był bardzo szanowanym nauczycielem, jego byli uczniowie mile go
wspominają, m.in. dlatego, że zabierał ich często na spacery, np. na „Prawołsów”. Opowiadał
im wtedy o różnych gatunkach drzew. Obok szkoły znajdował się duży ogród nauczyciela,
który dzieci plewiły, przy okazji zjadając rosnące truskawki. Nauczyciel prowadził małe gospodarstwo rolne, hodował gęsi i kury. Dzieci musiały zawozić wózkiem ptactwo domowe
nauczyciela na jego pole, a potem je pilnowały. Nauczyciel Riedel opowiadał dzieciom szkolnym o budowie zwierząt. Lekcje przyrody – „Naturkunde” odbywały się na świeżym powietrzu, np. na polu nauczyciela. Uczniowie musieli również pracować na jego polu. Uczył dzieci,
jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym, znał dobrze podstawy medycyny. Posiadał
samochód i nieraz udawał się nim do Opola. W 1937 r. nauczyciel Paul Riedel popadł w konflikt z proboszczem kotorskim, najprawdopodobniej zadenuncjował tego kapłana. Niestety,
nie są znane przyczyny tego konfliktu, jednakże proces ten zakończył się umorzeniem postępowania. Paul Riedel zmarł w czasie wojny, gdy dowiedział się o śmierci najstarszego syna,
lotnika Achima, który został wcielony wprost
ze studiów do wojska i skierowany na front38.
Nauczyciel został pogrzebany na cmentarzu
komunalnym w Opolu Półwsi. Zastąpił go
nauczyciel o nazwisku Marek, później dzieci
uczyła do końca II wojny światowej Beymka
(panna) ze Szczedrzyka.
W czasie II wojny światowej, gdy Rosjanie wkroczyli do Rzędowa, 21.01.1945 r.
w godzinach wieczornych spalili miejscową
szkołę podstawową, podobno dlatego, że odnaleźli na terenie budynku flagę niemiecką
Uczniowie wraz z nauczycielem Paulem Riedlem
przed budynkiem szkoły
(zdjęcie udostępniła Magdalena Erdman)
37
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Hildegarda Grochol z d. Moch i Król Gertuda z d. Moch wywiad.
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z swastyką i portret Adolfa Hitlera. W wyniku pożaru szkoła została całkowicie zniszczona
i nie nadawała się już do późniejszego remontu.
Po wojnie na potrzeby edukacji przejęto budynek, którego właścicielem był Peter
Ptassek. W budynku tym do końca wojny
mieścił się w sklep i mieszkania, które były
najmowane lokatorom. Został przejęty jako
mienie poniemieckie, gdyż jego właściciela
Ptasska zabili Rosjanie w Turawie. Po wojnie
zajęcia szkolne odbywały się w parterowej
przybudówce znajdującej się od strony pół- W przybudówce tego obiektu mieściła się szkoła
nocnej, gdyż w budynku tym dalej mieszkali
w pierwszym okresie powojennym
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
lokatorzy, którzy dzierżawili lokale.39
Jeszcze w 1945 r. pracę w Rzędowie rozpoczęła nauczycielka Franciszka Miller, która
utykała na nogę, żona leśnika. Mieszkała wraz mężem w obecnej rzędowskiej leśniczówce.
Zapisała się w pamięci mieszkańców jako bardzo nerwowa osoba, która biła dzieci szkolne.
Nieraz, gdy dzieci poskarżyły się w domu na nauczycielkę, to za swoje wybryki szkolne zostały
jeszcze ukarane przez rodziców. Franciszka Milller obowiązki nauczyciela kierującego pełniła
w Rzędowie aż do emerytury w 1957 r. Wraz z mężem opuściła wieś ok. 1964 r. i zamieszkali
w Opolu.40

Nauczycielka Franciszka Miller wraz z uczniami (zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
39
40

Stefan Bloszczyk wywiad.
Tamże.
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W okresie powojennym dzieci do czwartej klasy uczęszczały do Szkoły Podstawowej
w Rzędowie. Nauka odbywała się systemem klas łączonych: klasa I i II, III i IV. Zajęcia odbywały się w jednej sali. Starsze roczniki naukę realizowały w szkole podstawowej w Dylakach.
Uczniowie jeździli do dylakowskiej szkoły na rowerach przez las. Przed lekcjami uczestniczyli
w cotygodniowej mszy szkolnej w kościele w Dylakach. Kilkanaście lat później pani Hys zapisała swoje dziecko do szkoły w Turawie i od tej pory większość rodziców zapisywało swoje
pociechy również do Turawy. Było to rozwiązanie wygodniejsze dla dzieci, ponieważ mogły
dojeżdżać autobusami.
W 1957 r. nauczycielem w szkole w Rzędowie został p. Nowak (obecnie nie jest znane jego
imię). Pełnił obowiązki w szkole przez trzy lata. Miał problemy z alkoholem, dlatego też został zwolniony dyscyplinarnie. Zastąpił go 1.10.1960 r.
wspaniały nauczyciel Władysław Wojewódka, który aż
do likwidacji tej placówki
w 1978 r. pełnił obowiązki nauczyciela szkoły w Rzędowie.
Zachowała się kronika
szkolna, prowadzona przez
nauczyciela
Władysława
Wojewódkę, dzięki czemu
mogę prześledzić najważniejsze wydarzenia z życia
Nauczyciel p. Nowak wraz z uczniami
szkoły do 1974 r., gdyż wte(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
dy, 1 czerwca, został w niej
sporządzony ostatni zapis.
Władysław Wojewódka
po przybyciu do Rzędowa
dążył do poprawienia warunków lokalowych szkoły.
Zajęcia dalej odbywały się
w parterowej przybudówce
piętrowego budynku, który
zajmowali lokatorzy. Warunki pracy w szkole w tym
okresie były bardzo trudne.
W okresie zimowym tempeUczniowie szkoły w Rzędowie wraz z nauczycielem
ratura w sali wynosiła nieraz
Władysławem Wojewódką (kronika szkoły)
4ºC. Nauczyciel poczynił starania w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu, odnośnie budowy nowej szkoły.
Na rok 1962 ujęto w planie inwestycyjnym powiatu budowę nowej jednoizbowej szkoły
w Rzędowie. Inwestycja ta nie została jednak zatwierdzona przez Kuratorium Okręgu Szkol549

nego w Opolu z powodu braku środków. W tej sytuacji Władysław Wojewódka postanowił
przejąć w zarząd i użytkowanie budynek, w którym mieściła się szkoła, i adoptować go na cele
szkolne. Jego zamierzenia się zrealizowały, gdyż 10.08.1964 r. parter budynku został przejęty
na potrzeby edukacji, o czym wspomnę w dalszej części tekstu.
Najważniejsze wydarzenia z życia szkoły podstawowej w Rzędowie zamieszczone
w kronice szkolnej.
22.01.1961 r. odbyła się w szkole choinka noworoczna dla dzieci i rodziców. Pomógł w zorganizowaniu imprezy komitet rodzicielski. W rolę Dziadka Mroza wcielił się Hugo Kensy, który
postarał się o dotację w kwocie 400 zł w Zakładzie Przemysłu Dziewiarskiego w Dylakach, za
otrzymaną kwotę zakupiono dzieciom słodycze. Uczniowie w czasie tego spotkania wystawili
inscenizację pt. Żegnaj, stary roku.
W tym samym roku 8 marca zorganizowano w szkole wieczorek dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wystawiono wtedy inscenizacje: Przygody Krasnala Hałabały i Książka mówi. Dzieci wystąpiły z wierszami, a obecne matki otrzymały kwiaty. W rolach głównych
obu inscenizacji wystąpił Jerzy Jaguś.
27.01.1963 r. odbyła się w szkole choinka noworoczna zorganizowana przy pomocy komitetu rodzicielskiego. Fabryka w Dylakach na zorganizowanie tej imprezy wyasygnowała
dotację w kwocie 300 zł, zaś komitet rodzicielski z własnych środków przeznaczył kwotę 500 zł –
zysk z urządzenia zabawy tanecznej. Wszyscy uczniowie – 26, zostali obdarowani bombonierkami. W czasie imprezy choinkowej
z udziałem Dziadka Mroza wystawione były
dwie inscenizacje: Przedsiębiorstwo pod przetakiem i Rycerz i ekierka.
30.01.1963 r. szkoła w Rzędowie otrzymała dyplom uznania od Wojewódzkiego
Komitetu Frontu Jedności Narodu w Opolu
za zdobycie czołowego miejsca wśród szkół
powiatu w zbiórce na Społeczny Fundusz
Budowy Szkół 1000-lecia. Za zajęcie trzeciego miejsca w tej zbiórce rzędowska szkoła
Zabawa choinkowa (kronika szkoły)
zdobyła kolejny dyplom z Wydziału Oświaty,
ponadto otrzymała telewizor wartości 12800
zł oraz 5000 zł na zakup pomocy naukowych.
W roku następnym rozpoczął się remont
kapitalny szkoły w Rzędowie. 10.08.1964 r.
cały inwentarz przeniesiono do sali mieszczącej się w budynku byłej karczmy u Kupki
– obecnie restauracja „Złoty Kłos”. Przez następny rok, do 30.08.1965 r., to jest do czasu
Nowe ubikacje (kronika szkoły)
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zakończenia remontu szkoły, były w tej sali prowadzone zajęcia. Warunki pracy w tym okresie
były bardzo trudne, gdyż nie można było ogrzać sali małym żelaznym piecykiem, a właściciele
budynku zakłócali spokój swoimi kłótniami. W czasie remontu wykonano w szkole zewnętrzne
ubikacje, szambo, z klas usunięto starą posadzkę – ziemię. W pracach pomagały również kobiety. Przez okna wyrzucały wykopaną ziemię, którą wywozili mężczyźni. Wyremontowano
mieszkanie na piętrze dla nauczyciela Władysława Wojewódki. W czasie remontu mieszkańcy wsi aktywnie pomagali w pracach remontowych. W ramach czynu społecznego wykonali
prace:
1. wykopali dół pod nowy ustęp w ilości 60 m³ ziemi
2. wkopali 90 słupków betonowych na ogrodzenie terenu szkoły
3. wykopali rowy na założenie kanalizacji i doprowadzenie wody
4. usunęli podkład piaskowy pod podłogami w ilości 12 m³
5. wywieźli gruz pozostały po wyburzeniach w ilości 6 m³
6. uczniowie wraz z nauczycielem zasypali wykop wokół ścian nowego ustępu w ilości
6 m³ ziemi.
Największy wkład pracy przy realizacji wymienionych czynów społecznych włożyli następujący mieszkańcy Rzędowa: Ryszard Kaczmarczyk, Henryk Ebisz, Hugo Kensy, Józef Moch,
Jan Kmita.
W ostatnim dniu zajęć szkolnych roku szkolnego 1964/1965 szkoła liczyła 20 uczniów:
- Klasa I – 9
- Klasa II – 8
- Klasa III – 3.
W sierpniu 1965 r. z inicjatywy nauczyciela Władysława Wojewódki mieszkańcy
Rzędowa postanowili w czynie społecznym
wyremontować byłą izbę lekcyjną mieszczącą się w przybudówce, a nie objętą remontem kapitalnym, i przeznaczyć ją na świetlicę
wiejską. Zakres robót przewidywał podniesienie murów, wykonanie nowego dachu. Do
końca września zerwano jedynie dach i strop.
Nikt z mieszkańców nie podjął się prac muRemont świetlicy wiejskiej (kronika szkoły)
rarskich. Wobec braku perspektyw na zakończenie robót, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turawie zleciło wykonanie prac
murarskich odpłatnie Jerzemu Froni. Prace, w których pomagali również mieszkańcy wsi,
trwały do końca grudnia 1965 r. W końcu grudnia gminna spółdzielnia przeprowadziła prace
malarskie i elektryczne.
1.09.1965 r. zajęcia rozpoczęły się w wyremontowanym budynku szkolnym, w którym
znajdowała się izba lekcyjna, kancelaria i rekreacja (tak nazywano świetlicę), a na piętrze
mieszkanie nauczycielskie. Teren wokół szkoły został ogrodzony siatką i zawieszono metalową bramę.
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20.10.1965 r. wszyscy uczniowie w liczbie 27 wzięli udział w wycieczce autobusowej do
Turawy na przedstawienie kukiełkowe pt. Która godzina.
Miesiąc później, 20 listopada, dla uczczenia rewolucji październikowej urządzono w szkole wieczornicę dla dzieci i rodziców, połączoną z wywiadówką. Program wieczornicy był bardzo ciekawy:
- czytanie elementarza przez uczniów klasy I
- czytanie czytanek przez uczniów klasy II
- odczytanie bajki O rybaku i rybce przez uczniów klasy III
- recytacja wierszy o rewolucji i Leninie
- konkurs z nagrodami pod nazwą „Co wiesz o Związku Radzieckim”. W konkursie
tym zwyciężył Andrzej Szyszka, otrzymał nagrodę książkową. Drugie miejsce zajął Joachim Hys, również nagroda książkowa. Trzecie miejsce – Józef Morawiec, otrzymał
bombonierkę.
- Na koniec omówiono wyniki klasyfikacji na I okres.
W roku następnym, 23.01.1966 r., urządzono w świetlicy wiejskiej choinkę noworoczną
dla dzieci szkolnych. Na zorganizowanie tej imprezy komitet rodzicielski w formie zbiórki
wśród rodziców zebrał kwotę 290 zł. Szkoła z własnych środków przeznaczyła kwotę 500 zł.
Dziadek Mróz – Herbert Hentschel wręczył dzieciom słodycze. Impreza ta zgromadziła bardzo dużo mieszkańców, nie wszyscy zmieścili się w świetlicy. Program wzbogacił akompaniament na akordeonie Michała Kupki. W czasie imprezy była wystawiona baśń O dwunastu
miesiącach, która niezwykle wzruszyła zebranych, gdyż dzieci wystąpiły w pięknych papierowych strojach. W roli pasierbicy wystąpiła Siegried Hentschel z klasy III. W rolę macochy
wcieliła się doskonale Teresa Wodniok, uczennica klasy VII, która w tym czasie uczęszczała
do szkoły w Dylakach. Rolę córki zagrała jej siostra Regina Wodniok, uczennica klasy III.
W rolach głównych miesięcy wystąpili: Andrzej Szyszka, Joachim Hys, Józef Morawiec, Bernard Moch, Teofil Kula.
11.02.1966 r. urządzono w szkole uroczystą wieczornicę dla uczczenia rocznicy wyzwolenia Warszawy, Opola, Opolszczyzny, połączoną z wywiadówką za II okres. W programie
było czytanie książek przez uczniów klasy II, bajek i „godek” śląskich przez uczniów klasy III
i IV. Przeprowadzony był konkurs pod nazwą „Co wiesz o wyzwoleniu Warszawy i rozwoju
Opolszczyzny w Polsce Ludowej”. W konkursie tym zwyciężyli Andrzej Szyszka i Joachim
Hys, otrzymali nagrody książkowe.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyła się 8.03.1966 r. uroczysta wieczornica,
której organizatorem była szkoła i Koło Gospodyń Wiejskich z Rzędowa. Konferansjerkę
prowadził nauczyciel Władysław Wojewódka. Głównym punktem programu była „Zgaduj
zgadula” – konkurs o tematyce historycznej. W skład jury weszli: Adela Szyszka – przewodnicząca KGW, Edmund Szyszka, Stanisława Wojewódka. Do konkursu przystąpiło sześciu
zawodników: Wojciech Łazarz, Teresa Matysek, Krystyna Ebisz, Piotr Ebisz, Józef Peniak,
Tadeusz Linialniewicz. Do następnego etapu zakwalifikowali się: Teresa Matysek, Krystyna
Ebisz, Józef Peniak.
5.05.1966 r. w ramach obchodów 1000-lecia państwa polskiego odbyła się w szkole uroczysta wieczornica, w której brali udział przedstawiciele Powiatowego Komitetu Frontu Jed552

ności Narodu, oficer wojska polskiego, uczniowie i mieszkańcy wsi. Dzieci szkolne wystąpiły
z okolicznościowym programem, na który złożyły się scenki historyczne:
- Buduje Mieszko gród – wystąpił Joachim Hys,
- Obrona Głogowa – wystąpili Joachim Hys, Manfred Stodtko, Józef Morawiec, Bernard
Moch, Teofil Kula
- Żacy Akademii Królewskiej – wystąpili Manfred Stodtko, Teofil Kula, Bernard Moch
- Pod Grunwaldem – wystąpili Andrzej Szyszka, Józef Morawiec, Manfred Stodtko, Joachim Hys.
29.05.1966 r. w ramach
obchodów Święta Ludowego i Międzynarodowego
Dnia Dziecka odbył się „Festyn rozmaitości”. W godzinach przedpołudniowych
w miejscowej leśniczówce
pod lasem zebrała się młodzież szkolna i przebrana
w wymyślne stroje ruszyła
przez wieś. Na czele pochodu przebierańców kroczyła
Spotkanie w leśniczówce w ramach „Festynu rozmaitości”
kapela, za którą maszerował
(kronika szkoły)
król Jagiełło w towarzystwie
rycerzy. Za nimi szły postacie: królowej, piekarza, murarza, leśnika, kominiarza, kronikarza
królewskiego. W centralnym punkcie wsi, udekorowanym przez mieszkańców słupem świerkowym, na szczycie którego znajdowała się zielona korona, wznosił się zielony sztandar i flagi
biało – czerwone. Obok niego ustawiono drugi słup o gładkiej powierzchni, z kręgiem z wiszącymi słodyczami na szczycie. Dzieci wspinały się po nim, żeby zabrać nagrody. Następnie
odbyły się zawody sportowo – zręcznościowe dla dzieci: wyścigi w workach, wyścigi z jajkiem
na łyżce, wyścigi rowerowe i wspinanie się po słupie po zawieszone słodycze. Zwycięzcy w każdej
konkurencji otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Następnie dzieci szkolne udały się do sali na wspólny posiłek, a na boisku rozegrano mecz
piłki nożnej między drużynami wyłonionymi przez mieszkańców.
12.10.1966 r. odbył się w szkole uroczysty poranek z okazji Dnia Wojska Polskiego. Na
program złożyły się przemówienia członka ZBOWiD, miejscowego leśnika Edmunda Szyszki
i recytacje wierszy wykonaniu uczniów.
19.10.1966 r. w Zuchowe Święto Pieczonego Ziemniaka odbyła się uroczysta zbiórka zuchów z wymarszem poza wieś. Rozpalono ognisko i pieczono ziemniaki. W czasie zbiórki
odbyły się zabawy z udziałem dzieci szkolnych. Na zakończenie spożyto apetycznie upieczone
w ognisku ziemniaki.
22.01.1967 r. zorganizowano w świetlicy wiejskiej choinkę noworoczną dla dzieci i środowiska lokalnego. Program imprezy w wykonaniu uczniów trwał dwie godziny i obejmował re553

cytację wierszy przez wszystkie dzieci. Wystawione
były inscenizacje: Jabłonka,
Stoliczku nakryj się, Kłopoty Nowego Roku. Na koniec
wszystkie dzieci otrzymały
podarunki ze słodyczami. W rolę dziadka Mroza
wcielił się sołtys Franciszek
Wiesiołek. W imprezie tej
wzięło udział ok. 70 dorosłych
Przemarsz ulicami wsi w ramach „Festynu rozmaitości”
(kronika szkoły)
mieszkańców. Na zakończenie odbyła się zabawa dla dzieci, a wieczorem dla dorosłych.
9.03.1967 r. zorganizowano wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Rzędowa uroczystą
wieczornicę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, która zbiegła się z zakończeniem kursu
gotowania. Dzieci szkolne przygotowały okolicznościowy program artystyczny, który prowadził przewodniczący samorządu szkolnego Joachim Hys.
W dniach 3–4.06.1967 r. odbyła się wycieczka krajoznawcza Ojców – Wieliczka – Kraków. Autobus na wyjazd udostępnił Zakład Przemysłu Dziewiarskiego w Opolu. W wycieczce
wzięły udział dzieci z klas II–IV oraz 11 osób dorosłych. Pierwszego dnia zwiedzono Ojców,
po obiedzie udano się do Wieliczki, gdzie zwiedzono kopalnię soli i muzeum. Wieczorem
udano się do Krakowa na nocleg. Następnego dnia wycieczkowicze zwiedzili zabytki Krakowa: Barbakan, Bramę Floriańską i mury obronne, Rynek i Sukiennice. Następnie zwiedzono
Wawel – komnaty królewskie, katedrę. Po obiedzie udano się do Kościoła Mariańskiego, po
czym nastąpił powrót do domu. Wycieczka była bardzo udana, mimo trudności, na jakie napotkały starania o zdobycie autobusu.
17.09.1967 r. uczniowie klas III i IV wzięli udział w rejonowych dożynkach w Kotorzu Małym. Uczniowie wraz z członkiniami KGW udali się wspólnie na furmankach przystrojonych
zielenią. Wszyscy uczestnicy byli ubrani w stroje regionalne wypożyczone w Młodzieżowym
Domu Kultury w Opolu. Dzieci szkolne z Rzędowa w korowodzie odśpiewały pieśń dożynkową
Plon niesiemy plon. Wieniec dożynkowy z Rzędowa zajął II miejsce, spośród pięciu reprezentowanych przez poszczególne sołectwa. Za udział w dożynkach dzieci otrzymały torbę słodyczy.
1.10.1967 r. uczniowie wzięły udział w dożynkach wiejskich w Rzędowie. Przez miejscowość przemaszerował barwny korowód. Przebrani uczniowie nieśli hasła Dziękujemy rodzicom za plony, Niech żyją przodownicy w produkcji rolnej, Wapno + nawozy = 1000000 bułek.
Po pochodzie nastąpiło wręczenie wieńca dożynkowego gospodarzowi dożynek – sołtysowi
Rzędowa. Następnie uczniowie przedstawili inscenizację baśni pt. Posadził chłop rzepkę, a po
niej odbyły się wyścigi dzieci w workach i biegi z jajkiem na łyżce. Wszyscy zwycięzcy konkurencji otrzymali upominki przygotowane przez KGW z Rzędowa.
12.10.1967 r. odbyła się w szkole wieczornica z okazji Dnia Wojska Polskiego. Po przemówieniu wygłoszonym przez Władysława Wojewódkę, uczniowie recytowali wiersze o tematyce wojskowej.
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20.11.1967 r. odbyła się w klubo-kawiarni uroczysta wieczornica poświęcona 50. rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej zakończona wywiadówką. Przeprowadzono konkurs
wiedzy o tematyce rewolucyjnej i przyjaźni polsko-radzieckiej, w którym brało udział ośmiu
uczniów. Następnie uczniowie klasy IV odczytali z podziałem na role czytankę pt. Bogaty
człowiek. Na zakończenie omówiono wyniki nauczania i wychowania za I okres.
29.01.1968 r. komitet rodzicielski urządził w klubokawiarni choinkę noworoczną. Przybyli na nią uczniowie szkoły wraz z rodzicami.
Dzieci wystąpiły z ciekawym
programem artystycznym,
wygłosiły 20 wierszy i zaśpiewały piosenki. Uczniowie klasy III i IV przestawili
inscenizację noworoczną,
w której brali udział: Anna
Pytel, Maria Kmita, Norbert
Klaper, Zygfryd Kensy, Alojzy
Uczestnicy „Festynu rozmaitości” (kronika szkoły)
Kaczmarczyk, Paweł Michalczyk, Werner Woitczyk. Dziadek Mróz, w którego wcielił się sołtys Franciszek Wiesiołek, obdarował dzieci prezentami. Na zakończenie odbył się bal dla dzieci. Do tańca przygrywał na
akordeonie Michał Kupka.
10.03.1968 r. szkoła wspólnie z KGW urządziła wieczornicę z okazji Dnia Kobiet. Wystąpiły z programem artystycznym dzieci klas III–IV.

Uczniowie szkoły w Rzędowie wraz z nauczycielem Władysławem Wojewódką (kronika szkoły)
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Nowy rok szkolny 1968/1969 inaugurowano 2.09.1968 r. Przemówienie okolicznościowe wygłosił nauczyciel Władysław Wojewódka. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, zostali obdarowani „tytami” ze słodyczami i chustami ze znakiem drogowym zielonego koloru.
Uczniowie klas starszych recytowali wiersze i śpiewali piosenki.
14.10.1968 r. z okazji 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego odbył się uroczysty poranek,
na który złożyły się:
- przemówienie nauczyciela o historii LWP
- montaż poetycko-wokalny składający się z piosenek Przyjedź mamo na przysięgę, Defilada i okolicznościowe wiersze.
23.11.1968 r. przeprowadzono uroczysty poranek poświęcony obchodom Dnia Nauczyciela. Uczniowie recytowali wiersze, wręczyli kwiaty nauczycielowi. Program artystyczny
przygotował komitet rodzicielski. Prezentacja wierszy przez uczniów była niezwykle udana.
8.12.1968 r. uczniowie kl. III i IV uczestniczyli w inauguracji roku kulturalno-oświatowego
w miejscowym Klubie Rolnika. Uczniowie recytowali wiersze o tematyce górniczej w związku z obchodami Dnia Górnika. Przewodniczącym Społecznej Rady Klubu został miejscowy
nauczyciel Władysław Wojewódka.
25.01.1969 r. została zorganizowana wieczornica w 150. rocznicę śmierci Jana Kilińskiego.
Nauczyciel wygłosił prelekcję na temat powstania kościuszkowskiego i wyzwolenia Opolszczyzny. Uczniowie klasy IV wykonali inscenizację pt. Racławickie zwycięstwo.
26.01.1969 r. została zorganizowana choinka noworoczna, przygotowana przez społeczność szkolną, Komitet Rodzicielski, Społeczną Radę Klubu Rolnika. Program imprezy był
bardzo ciekawy:
- recytacja okolicznościowych wierszy i śpiewanie piosenek
- przygotowana inscenizacja pt. Nowy Rok się spóźnia
- inscenizacja pt. 12 miesięcy
- rozdanie przez Dziadka Mroza prezentów za sumę 900 zł
- zabawa dzieci z udziałem młodzieżowego zespołu muzycznego z Zębowic.
9.03.1969 r. społeczność szkolna wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich przygotowała
wieczornicę z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie recytowali wiersze, wystawili inscenizację
pt. Przedstawienie pełne braw.
2.06.1969 r. odbyła się wycieczka szkolna na trasie: Opole, Nysa, Otmuchów, Paczków,
Kamieniec Ząbkowicki, Opole, dla uczniów klas II–IV. Wycieczkę sfinansował komitet rodzicielski. Wycieczka była bardzo udana, brali w niej udział nie tylko uczniowie, ale również
10 rodziców.
8.06.1969 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano przy
współudziale miejscowego KGW „Festiwal Młodości” z następującym programem:
- uroczysty przemarsz przez całą wieś przebranych dzieci z muzyką
- zawody zręcznościowe dzieci
- wręczenie uczestnikom zawodów nagród ufundowanych przez KGW
- zabawa dziecięca.
28.09.1969 r. Zuchowe Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowano wspólnie ze Społeczną Radą Klubu Rolnika. Zuchy i dzieci szkolne udały się na ognisko, które rozpalono za
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wsią, a następnie piekły kiełbasę i ziemniaki. W czasie ich pieczenia zuchy przedstawiły program poetycko – wokalny pt. Pożegnanie lata, na który złożyła się inscenizacja Wypędzenie
Lata przez Jesień, oraz Jabłonka. Następnie dzieci i dorośli spożyli ziemniaki z liści kapusty,
co przysporzyło wiele radości. Odbyły się zawody zręcznościowe, np. przechodzenie przez
ustawione garnki z zawiązanymi oczami, zjadanie jabłek z nitki bez pomocy ręki, przeciąganie
liny. Na zakończenie śpiewano piosenki przy ognisku.
21.01.1970 r. wspólnie z komitetem rodzicielskim zorganizowano tradycyjną noworoczną
choinkę dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Impreza odbyła się w sali Gertrudy Wiesiolek.
Na początku uczniowie przedstawili inscenizację Nowy Rok i 12 wujków. Joachim Ebisz wręczył dzieciom słodycze. Na zakończenie odbyła się zabawa dla dzieci.
22.04.1970 r. w szkole odbył się uroczysty poranek poświęcony 100. rocznicy urodzin
Włodzimierza Lenina. Nauczyciel Władysław Wojewódka wygłosił okolicznościowe przemówienie. Dzieci wystąpiły z montażem poetyckim pt. Lenin i rewolucja, odśpiewały pieśń
Na barykady.
25.01.1972 r. z okazji choinki noworocznej dzieci pojechały do teatru w Ozimku na przedstawienie kukiełkowe Mały wzywa Kapitana. Po powrocie do Rzędowa odbyło się spotkanie
z Dziadkiem Mrozem, który wręczył dzieciom paczki ze słodyczami o wartości 40 zł każda.
8.03.1972 r. odbyła się wieczornica z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczniowie recytowali okolicznościowe wiersze, śpiewali piosenki, prezentowali skecze o aktualnej tematyce.
21.01.1973 w czasie choinki noworocznej został wyświetlony film fabularny. Dzieci zostały
obdarowane paczkami przez Dziadka Mroza.
27.01.1974 r. w czasie
choinki noworocznej z programem artystycznym wystąpiły
zuchy. Również pozostałe
dzieci recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i wystawiono inscenizację pt. Zapusty, zapusty. Następnie Dziadek Mróz wręczył prezenty,
i była wspólna zabawa dla
dzieci.
9.03.1974 r. dzieci szkolne
Uczniowie szkoły w Rzędowie wraz z nauczycielem
brały udziale w wieczornicy
Władysławem Wojewódką (zdjęcie udostępniła Natalia Grochol)
dla KGW z programem: piosenki, wiersze, mini scenki z inscenizacji: Kłopot nauczyciela, Pani na spacerze, Wielka narada.
1.06.1974 r. uroczyste ognisko z okazji Dnia Kobiet z programem:
- montaż poetycko-wokalny w wykonaniu dzieci szkolnych
- zawody zręcznościowe: wyścigi w workach i z jajkiem, przeciąganie liny
- poczęstunek przygotowany przez KGW i komitet rodzicielski
- zabawa dla dzieci.
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Pierwszoklasiści z roku 1973. Na zdjęciu od lewej strony: Krzysztof Pyka, Jadwiga Wojewódka,
Norbert Bartyla, Sabina Mazur, Barbara Główka, Rajmund Pytel i wychowawca Władysław Wojewódka
(zdjęcie udostępniła Klaudia Pytel)

W związku z reorganizacją sieci szkolnej, 20.08.1975 roku powołano w Turawie Zbiorczą
Szkołę Gminną, do której przyłączono szkołę w Rzędowie. Dla dzieci klas starszych dojeżdżających z Rzędowa zorganizowano dowóz autobusem PKS-u.
Nowy rok szkolny 1978 r. rozpoczął się 4 września, chociaż uczniowie do szkoły uczęszczali już od 20 sierpnia. Z nowym rokiem szkolnym zlikwidowana została szkoła filialna
w Rzędowie. Wieloletni nauczyciel Władysław Wojewódka
po likwidacji tej szkoły wyjechał wraz z rodziną do Opola41.
Dzieci z Rzędowa zaczęły dojeżdżać autobusem PKS-u do
Turawy, zaś za dowóz dzieci odpowiedzialne były Alfreda
Krysztofiak i Małgorzata Matuszak. Po likwidacji szkoły w Rzędowie budynek ten był parę lat pusty. Następnie utworzono
w nim w 1984 r. oddział przedszkolny. W rzędowskim oddziale przedszkolnym 1.09.1984 r. rozpoczęła pracę Małgorzata Ingram, która pracowała do 31.08.1990 r. Od 1.09.1991 r.
do czerwca 1993 r. w oddziale przedszkolnym w Rzędowie
Otwarcie „Kubusiowej Akademii”
(„Fala” 3/2011)
pracowała Józefa Pikul z Turawy. Następnie dzieci w Rzędowie uczyła do końca czerwca 1996 r. Janina Jachimiak. Od 1.09.1996 r. do 2000 r. przedszkole
prowadziła Grażyna Łukasiewicz, a następnie Beata Warmons. W czasie reorganizacji szkół
na przełomie wieków po likwidacji szkoły podstawowej w Turawie oddział przedszkolny w Rzędo41

Władysław Wojewódka po opuszczeniu Rzędowa przeszedł na emeryturę, gdyż zachorował na oczy, w okresie późniejszym
całkiem stracił wzrok. Miał troje dzieci dwie córki: Basia, Jadzia i syna Wojtka.
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wie został filią Szkoły Podstawowej w Osowcu. Po likwidacji oddziału przedszkolnego
w 2009 r., obiekt ten był nieczynny przez następne dwa lata. W 2011 r. na bazie nieczynnego
oddziału przedszkolnego w Rzędowie powstało niepubliczne przedszkole o nazwie ,,Kubusiowa Akademia”, prowadzone przez Kamilę Przybyszewską.
Pierwsza szkoła w Rzędowie została zbudowana już w XIX w. – w 1821 r. Obecnie w XXI w.
sytuacja się zmieniła, wieś już nie posiada szkoły.

9.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Rzędowie
Straż pożarna w Rzędowie powstała najprawdopodobniej ok. 1910 r.42 Według
dostępnych źródeł jednostka
istniała już w 1922 r. Inicjatorami jej założenia byli: Karl
Moch, Isidor Rohn oraz
Josef Fuks. Obok obecnej
Przedwojenny budynek straży pożarnej w Rzędowie
remizy znajdowała się długa
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
drewniana niska wiata, w której był zawieszony sprzęt, np. drabina i bosaki. W okresie międzywojennym zbudowano małą
murowaną remizę. Do budynku tego od strony ul. Opolskiej prowadziło wejście, dwuspadowy dach kryty był dachówką karpiówką. Do remizy był dobudowany mały wąski budynek –
przybudówka z dwuspadowym dachem, pomieszczenie strażnika wiejskiego. Rzędów był dobrze zaopatrzony w wodę na wypadek pożaru – we wsi był przedwojenny basen przeciwpożarowy obok sklepu GS-u i studnia u pani Rohn. Basen został zasypany pod koniec XX w., gdyż
wieś została zwodociągowana. Przed wojną paliła się stodoła u Erdmana – wspomina pani
Gertuda Król. Gdy jako uczennica poszła z całą klasą wraz nauczycielem na spacer, to stodoła
jeszcze stała, gdy wrócili, było już po pożarze. Jeszcze w okresie II wojny światowej budynek
remizy przedłużono o 3 m, gdyż jednostka w Rzędowie ok.
1942–1943 r. otrzymała samochód strażacki – typ wojskowy
terenowy, który nie mieścił się w ówczesnej remizie. Cegłę
na tę inwestycję nieodpłatnie przekazał przedwojenny komendant straży pożarnej Franz Wieschollek (Wieszołek)43.
Podobno część cegły przekazał również Karl Moch. Wszystkie prace budowlane wykonali sami strażacy. Na dachu nad
wejściem do remizy wybudowano drewnianą wieżę. W okresie rozbudowy strażnicy nowy samochód strażacki znajdował się w stodole Karla Mocha. Jednostka otrzymała wtedy
również motopompę DKV M200 wyprodukowaną w 1941 r.
Było to bardzo nowoczesne urządzenie z zasysającą pompą
Remiza strażacka z widoczną wieżyczką (zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
42
43

Informację tę potwierdził w latach 60. XX w. Antoni Grochol, wywiad Joachim Ebisch.
Stefan Bloszczyk wywiad.
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olejową i miedzianym zbiornikiem paliwa. Cały
sprzęt strażacki był wożony na dwukołowej resorowanej przyczepce. Znajdowały się na niej
specjalne płozy, które służyły do zamocowania
motopompy. Na zwijadłach, które znajdowały
się nad kołami przyczepki, były pozwijane węże:
na jednym typu B, a na drugim C. Z przodu były
uchwyty na których ułożono rozdzielacze, nowoczesne prądownice – nawet wytwarzające już
wtedy mgłę, po drugiej stronie było siedlisko na
trójnik. W środkowej części przedziału ładunkowego przyczepki, od strony zaczepu, znajdoWidok przyczepki z góry
(grafikę wykonał Jerzy Farys na podstawie
wała się skrzynia na potrzebne wyposażenie.
wspomnień Joachima Ebischa)
Z przodu był dyszel z oryginalnym uchwytem
do zaczepu samochodowego, przerobiony w okresie powojennym na traktorowy. Przyczepka ta
była wykonana z drewna i pomalowana na czerwono. W razie pożaru była ciągnięta przez rzędowski samochód strażacki44. Przedwojennymi
kierowcami wozu strażackiego byli Karl Moch
i Paul Riedel. Najważniejsi przedwojenni działacze strażaccy w Rzędowie: Anton Grochol, Stanislau Erdmann, Paul Riedel, Karl Moch, Franz
Widok przyczepki z boku
(grafikę wykonał Jerzy Farys na podstawie
Wieschollek, p. Michalczyk, Isidor Rohn, Karl
wspomnień Joachima Ebischa)
Feliks.
Nie wiadomo, kto był komendantem straży pożarnej w Rzędowie do końca II wojny światowej. Relacje mieszkańców nie są zbieżne i wymieniane są trzy postacie: Anton Grochol,
Karl Moch oraz Franz Wieschollek. W czasie II wojny światowej istniał oddział żeński straży. Bardzo często odbywały się ćwiczenia, które prowadził Anton Grochol45. Rosjanie, którzy
weszli do Rzędowa w styczniu 1945 r., zabrali samochód strażacki, pozostawili dwukołową
przyczepkę.
Remiza szczęśliwie ocalała w czasie zawieruchy wojennej. Po wojnie na wyposażeniu jednostki dalej znajdowała się dwukołowa przyczepka z zamontowaną przedwojenną motopompą, ale była ciągnięta przez konie. Konie do pożaru były u pp. Król (Czech). W latach 60.
XX w. przyczepka była już ciągnięta przez traktor.
W okresie powojennym motopompa była wielokrotnie remontowana, gdy brakowało do
niej potrzebnych części, to w 1958 r. były wykonywane w hucie w Ozimku. Po wojnie jednostką straży pożarnej w Rzędowie do 1960 r. zarządzał Józef Fuks. Jednostka działała wtedy bardzo prężnie, często organizowano ćwiczenia, a co miesiąc w sali u Kupki zabawy taneczne. Zachował się zeszyt kontroli placówki rzędowskiej straży. W dn. 28.09.1961 r. została przeprowa44
45

Joachim Ebisch wywiad.
Hildegarda Grochol z d. Moch i Gertuda Król z d. Moch wywiad.
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Przedwojenna motopompa
(zdjęcie wykonał
Michael Warzecha)

dzona kontrola sprzętu, którą przeprowadził st. ogniomistrz
Bronisław Pawot. W protokole pokontrolnym napisano, że
naczelnikiem był Ryszard Kaczmarczyk, prezesem Karol
Moch, zaś mechanikiem Józef Moch. Wynik ogólny przeglądu był dobry. W zaleceniach napisano, że należy uzupełnić
brakujący zapas paliwa, przeprowadzić kontrolę motopompy,
węży i uzbrojenia, oraz wysłać mechanika na kurs. Zalecano
również przeprowadzić porządki w pomieszczeniu oraz uzupełnić plan obrony. Kolejna kontrola była 9.12.1964 r.
W okresie powojennym jednostka wzbogaciła się o motopompę M400, później M800.
Zachowało się bardzo mało materiałów dotyczących jednostki w latach 60. XX w. W 1961 r. w zawodach strażackich
brali udział druhowie z Rzędowa. Przeprowadzono w latach
60. XX w. remont remizy,
zmieniono kształt dachu,
został przesunięty aż na pomieszczenie strażnika wiejskiego. Zmieniono też wtedy
pokrycie dachu z dachówki
na blachę falistą. Dachówka
była często uszkadzana, gdy
dzieci grały w piłkę nożną
na miejscowym boisku obok
remizy, piłka często lądo-

Montaż masztu, na pierwszym planie widoczny Eryk Cichos
(zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)

wała na dachu łamiąc dachówki. W czasie tego remontu
zlikwidowano wieżyczkę dachową, a obok strażnicy wykonano słup z syreną alarmową46. Przebudowano pomieszczenie strażnika, zaadaptowano je na magazyn paliw, znajdowała
się w nim beczka z paliwem. Płytę betonową – pomost nad
drzwiami remizy ok. 1965 r. wykonał Joachim Ebisch47. Ustawiono na nim w okresie późniejszym przedwojenną motopompę DKV M200. W czasie remontu remizy w Rzędowie
Herbert Hentschel przez jedną kadencję był naczelnikiem,
a prezesem Ryszard Kaczmarczyk.
W 1969 r. od uderzenia pioruna zapalił się budynek
mieszkalny Marii Kmity przy ul. Wiejskiej. Cała wieś się zmo46
47

Joachim Ebisch wywiad.
Tamże.
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Montaż masztu
(zdjęcie udostępnił
Joachim Ebisch)

bilizowała i mieszkańcy Rzędowa sami wiadrami ugasili pożar. Gdy przyjechała straż pożarna
z Dylak, pożar był już ugaszony.
Po zmianie zarządu w latach 60. XX w. przez ok. 12 lat naczelnikiem OSP w Rzędowie był
Ryszard Kaczmarczyk. Państwo Kaczmarczyk od wielu lat opiekują się remizą, obecnie syn
p. Ryszarda Alojzy jest jej gospodarzem.
Po Ryszardzie Karczmarczyku przez wiele lat naczelnikiem OSP w Rzędowie był Engelhard
Król. Powołano zarząd jednostki w składzie: Alfred Jaguś – prezes, Ginter Hys – skarbnik,
który utrzymywał się przez wiele lat.
Funkcję naczelnika w latach 1978–1981 pełnił Paweł Mazur. Zarząd straży w Rzędowie
zmienił się całkowicie, gdy na początku lat 80. XX w. prezes, naczelnik i skarbnik wyjechali
do RFN-u.
Następnym naczelnikiem OSP w Rzędowie został Andrzej Łazarz. Powołano wtedy drużynę dziewczyn. W latach 80. XX w. strażacy z Rzędowa zbudowali miejscowy przystanek
autobusowy, pokryty eternitem48.
Pierwszy powojenny pojazd jednostka w Rzędowie otrzymała w latach 1985–88. Był to
samochód Żuk. Kierowcami Żuka byli: Józef Moch oraz Engelhard Król, później w latach 90.
XX w. Andrzej Szyszka. Po otrzymaniu samochodu została wtedy zlikwidowana dwukołowa
przyczepka, gdyż okazała się niepotrzebna, bo potrzebny sprzęt strażacki można było przewozić w samochodzie.
W okresie budowy miejscowego kościoła strażacy wraz z hutnikami ufundowali dzwon.
W 1990 r. jednostka w Rzędowie brała udział w pożarze lasu. Strażacy zorganizowali również turniej skata.
W dn. 1.12.1991 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze straży pożarnej w Rzędowie za rok 1990. Wybrano nowy zarząd w składzie:
Andrzej Łazarz – prezes
Hubert Czech – naczelnik
Stefan Bloszczyk – wiceprezes
Joachim Ebisch – sekretarz i kronikarz
Józef Kupka – skarbnik
Alojzy Kaczmarczyk – gospodarz.
Komisja rewizyjna:
Józef Mazur – przewodniczący
Józef Joszko – wiceprzewodniczący
Heinz Blosczyk – sekretarz.
Delegatami na zjazd gminny zostali wybrani Joachim Ebisch i Andrzej Łazarz.
W czasie zebrania poinformowano, że zakończono modernizację remizy w Rzędowie.
Jednostka liczyła wtedy 26 członków, w tym 18 czynnych i 8 wspierających. Stan ilościowy
9 mundurów wyjściowych i 8 bojowych. Zaplanowano prowadzenie kroniki.
W 1992 r. strażacy z Rzędowa pomagali w organizacji dożynek wiejskich, które odbyły się
3 października.
48

Stefan Bloszczyk wywiad.
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Kolejne walne zebranie sprawozdawcze odbyło się 24.01.1993 r.
Jednostka liczyła wtedy 26 członków, w tym 18 czynnych i 8 wspierających.
Zaplanowano wytynkowanie remizy, pomalowanie oraz wykonanie drzwi do magazynu
paliw. Sprzęt będący na wyposażeniu jednostki miał ogólną wartość 15,6 mln zł. Zaplanowano zakup 10 kpl mundurów ochronnych oraz umundurowania MDP w ilości 7 kpl. W czasie
zebrania poinformowano, że w 1992 r. odbył się turniej skata. Skład zarządu pozostał ten sam,
tylko dokooptowano do zarządu Teobalda Erdmana jako członka odpowiedzialnego za działalność MDP.
W 1995 r. strażacy z Rzędowa z okazji Dnia Strażaka zorganizowali pokaz, również czynnie uczestniczyli w organizacji dożynek gminnych, zabezpieczali ruch oraz pilnowali porządku. Druhowie z Rzędowa wykonali czyny społeczne: malowanie elewacji remizy, słupa, gabloty, wartość wykonanej pracy 2000 zł. Jednostka brała udział w gaszeniu łódki nad Jeziorem
Turawskim.
17.12.1995 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Rzędowie. Wybrano nowy
zarząd w składzie:
Andrzej Łazarz – prezes
Helmut Król – naczelnik
Herbert Morcinek – skarbnik.
Komisja rewizyjna:
Józef Mazur – przewodniczący
Mirosław Łazarz – członek
Ginter Bartyla – członek.
Zaplanowano zakup mundurów ochronnych – 10 kpl i jednego kompletu munduru MDP.
W czasie zebrania podjęto następujące wnioski:
- wyremontować samochód pożarniczy
- ukończyć remont motopompy
- dokończyć tynkowanie elewacji remizy
- poprawić ogrodzenie zbiornika wodnego.
Jednostka liczyła wtedy
18 strażaków, szczególnie aktywnych było 12 druhów seniorów, którzy uczestniczyli
w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Kotorzu
Małym, gdzie zajęli wysokie
III miejsce. Najwięcej trudu
w przygotowanie drużyny
do zawodów gminnych włożył prezes Andrzej Łazarz
z synem Mirosławem. JedDrużyna strażacka z Rzędowa w czasie zawodów strażackich,
nostka OSP w Rzędowie nie
lata 90. XX w. (zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
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posiadała umundurowania, żeby wystąpić w zawodach, dlatego wypożyczono mundury od
OSP Stare Budkowice. Podobnie motopompę na zawody musiano pożyczyć od OSP Dylaki.
Zarząd jednostki wielokrotnie apelował do urzędu gminy w Turawie o odpowiednie wsparcie
finansowe, które miało poprawić przygotowanie bojowe jednostki. Również samochód Żuk
będący na stanie jednostki był niesprawny, nie miał aktualnego badania technicznego i wymagał remontu. Zaplanowano remont samochodu w Polmozbycie w Kluczborku, koszt miał
wynieść 1500 zł. Remont ten był potrzebny, jeżeli jednostka miała być sprawna bojowo.
W 1996 r. naczelnik Helmut Król zmienił miejsce zamieszkania, dlatego jego obowiązki
pełnił Gerard Świętek. W czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dn. 15.12.1996 r.
nastąpiła zmiana zarządu:
Andrzej Łazarz – prezes
Gerard Świętek – naczelnik
Alojzy Kaczmarczyk – wiceprezes i gospodarz
Waldemar Noras – sekretarz
Herbert Morcinek – skarbnik
Joachim Ebisch – kronikarz.
Komisja rewizyjna:
Józef Mazur – przewodniczący
Teobald Erdman – wiceprzewodniczący
Henryk Król – sekretarz.
Delegaci na zjazd gminny: Marian Ebisz, Jan Główka.
Drużyna z Rzędowa w czasie zawodów sportowych w Kotorzu Małym zajęła IV miejsce.
W czasie tego zebrania podjęto uchwałę, żeby wystąpić do Urzędu Gminy w Turawie w sprawie
zmiany typu OSP z „S” na „M”. Jednostka liczyła wtedy 26 członków, w tym 8 wspierających.
Stan jednostki 9 mundurów wyjściowych i 10 bojowych. Wykonano w 1996 r. malowanie elewacji remizy i słupa syreny. Jednostka brała udział w akcji gaszenia pożaru stolarni Zygfryda
Kozła w Rzędowie. W czasie zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki i rozliczenie finansowe.
Zaplanowano ustawienie zbiornika, który otrzymano z OSP Trzęsina, remont ogrodzenia
zbiornika wodnego. W planach ujęto zakup mundurów w ilości 10 szt. i hełmów 10 szt.
Jednostka OSP w Rzędowie aktywnie uczestniczyła w niesieniu pomocy w czasie powodzi
w 1997 r.
W 1998 r. na terenie miejscowości odbyło się wodzenie niedźwiedzia. Jednostka
6 razy brała udział w akcjach ratowniczych, w tym
3 – pożarów lasów. W zawodach gminnych w Kotorzu
Małym drużyna seniorów
Drużyna strażacka z Rzędowa w czasie zawodów strażackich,
z Rzędowa zajęła III miejsce.
lata 90. XX w. (zdjęcie udostępnił Joachim Ebisch)
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Strażacy zorganizowali spotkanie z młodzieżą w świetlicy. Za działalność organizacyjno – gospodarczą odpowiedzialny był Andrzej Szyszka. W czasie walnego zebrania 13.12.1998 r. stan
jednostki wyniósł 29 strażaków, w tym 10 wspierających. Zarządowi udzielono jednogłośnie
absolutorium.
Jednostka w 1999 r. uczestniczyła w 5 akcjach, w których uczestniczyło łącznie 25 strażaków. Druhowie z Rzędowa uczestniczyli w festynie strażackim w Bierdzanach i w biesiadzie
strażackiej w Zawadzie. Przeszkolonych zostało 7 szeregowców OSP, 5 operatorów sprzętu, 2 dowódców OSP i naczelnik OSP.
Następne zebranie sprawozdawcze, w czasie którego zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium, przeprowadzono 2.01.2000 r. Jednostka w Rzędowie dalej była typu S-1. Stan druhów
wynosił 29 strażaków, w tym 10 wspierających. Zaplanowano przeszkolenie na dowódców
sekcji 3 strażaków. W czasie zebrania poinformowano, że druhowie biorący udział w pożarach
muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Zaplanowano odnowienie elewacji zewnętrznej
strażnicy. Zaplanowano zakup 3 mundurów wyjściowych i radiostacji przewoźnej. W okresie
sprawozdawczym Andrzej Szyszka wyróżniał się pracami przy gotowości motopompy. Wykonano w ramach prac społecznych remont motopompy, wartość wykonanej pracy 300 zł. Na
wyposażeniu jednostki dalej znajdował się samochód Żuk z motopompą PO5-M-800.
Stan mienia jednostki:
Węży W-52 – 12 szt., węży W-75 – 6 szt., węży ssawnych – 3, hełmów bojowych – 10,
butów skuterów – 10 par, motopomp – 2 szt., radiotelefon samochodowy – 1 kpl., mundurów
wyjściowych – 7 kpl., mundurów bojowych – 10 kpl., czapek – 7 szt.
W 2000 r. jednostka brała udział w 2 akcjach. Przeprowadzono w czynie społecznym remont motopompy o wartości 500 zł. Przeszkolono 8 strażaków: 7 szeregowców, 2 dowódców,
naczelnika, 5 operatorów sprzętu.
14.01.2001 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Rzędowie. Jednostka liczyła 31 członków: 19 czynnych, 12 wspierających.
Podjęto uchwałę – ogrodzenie nową siatką zbiornika ppoż.
Wybrano nowy zarząd w składzie:
Andrzej Łazarz – prezes
Gerard Świętek – naczelnik
Stefan Bloszczyk – sekretarz
Herbert Morcinek – skarbnik
Alojzy Kaczmarczyk – gospodarz
Joachim Ebisch – kronikarz
Norbert Król – członek.
Komisja rewizyjna:
Józef Mazur – przewodniczący
Krzysztof Pyka – członek
Mirosław Łazarz – członek.
Przedstawicielami na zjazd gminny i do składu zarządu gminnego zostali wytypowani
Andrzej Łazarz i Norbert Król. W pracy na rzecz jednostki wyróżniony został Andrzej Szyszka. Zaplanowano zakup dresów dla drużyny młodzieżowej.
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Jeszcze w 2001 r. przeprowadzono w dn. 30 grudnia zebranie sprawozdawcze podsumowujące bieżący rok. Stan jednostki: 29 strażaków, w tym 10 wspierających. Jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium. W ciągu roku jednostka wzięła
udział w ćwiczeniach pozorowanego pożaru w Ligocie Tur.
Strażacy zorganizowali tradycyjne wodzenie niedźwiedzia.
W czasie Gminnych Zawodów Pożarniczych w Kotorzu Małym w dn. 24 czerwca seniorzy zajęli wysokie II miejsce. Wyróżniony został w okresie sprawozdawczym Andrzej Szyszka.
Zaplanowano na rok 2002 przeprowadzić remont ogrodzenia
zbiornika wodnego i świetlicy strażackiej, pomalować dach
remizy, zakupić mundury wyjściowe – 6 kpl.
Część zaplanowanych inwestycji udało się zrealizować
Logo OSP w Rzędowie
w następnym roku. W czasie zebrania sprawozdawczego (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
w dn. 29.12.2002 r. poinformowano, że wykonano ogrodzenie z siatki zbiornika wodnego,
koszt 300 zł. Zimą strażacy z niedźwiedziem odwiedzili wszystkie domostwa. Stan jednostki
w dniu zebrania: 25 strażaków, w tym 10 wspierających.
W 2003 r. jednostka uczestniczyła w 2 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych w gaszeniu
pożarów. Pożar lasu Ozimek – Szczedrzyk, udział wzięli: Mirosław Łazarz, Rafał Łazarz, Damian Moch, Krzysztof Moch, Gerard Świętek. Do pożaru w Ligocie Turawskiej wyjechali:
Andrzej Łazarz, Mirosław Łazarz, Janusz Łazarz, Łukasz Morcinek, Gerard Świętek. W czasie
zawodów w Kotorzu Małym w dn. 21.6.2003 r. seniorzy zajęli I miejsce. Strażacy w czynie
społecznym pomalowali bramę remizy. Brali udział w gminnym turnieju wsi w Turawie. Jednostka zakupiła piłę spalinową za kwotę 1700 zł i kosiarkę spalinową – 700 zł. W czasie zebrania sprawozdawczego w dn. 28.12.2003 r. podjęto wniosek sprawdzenia sprawności wszystkich hydrantów. Stan jednostki 26 członków, w tym 10 wspierających.
Zaplanowano na rok 2004 pomalowanie minią dachu remizy, oczyszczenie zbiornika
ppoż. i jego konserwację oraz malowanie samochodu bojowego Żuk.
W 2004 r. jednostka uczestniczyła w trzech akcjach ratowniczo gaśniczych, w tym dwa
razy w gaszeniu pożarów, raz w likwidacji miejscowego zagrożenia. W akcjach ratowniczogaśniczych uczestniczyli: Andrzej Łazarz, Gerard Świętek, Teobald Erdman, Alojzy Kaczmarczyk oraz Mirosław Łazarz. W czasie gminnych zawodów drużyna MDP harcerska
zajęła IV miejsce. Jednostka otrzymała w 2004 r. sfinansowane przez gminę atestowane
mundury 8 kpl. oraz buty strażackie – 6366 zł, drabinę – 1765 zł. Strażacy pomalowali obiekt
przystanku wiejskiego. W czasie zebrania sprawozdawczego 30.12.2004 r. zarząd otrzymał absolutorium. Jednostka liczyła 36 członków: 16 czynnych, 10 wspierających, 10 MDP – chłopięca. W czasie zebrania podjęto wniosek o zwrócenie się do urzędu gminy o dofinansowanie
utwardzenia dojazdu do remizy i remont dachu strażnicy. W czasie zebrania podjęto temat
stanu technicznego samochodu bojowego Żuk, który wymagał kapitalnego remontu. Omówiono możliwość zakupu innego pojazdu.
W 2008 r. wybrano nowy skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędowie:
Waldemar Noras – prezes
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Łukasz Moch – naczelnik
Sylwia Domańska – sekretarz
Krzysztof Moch – skarbnik
Alojzy Kaczmarczyk – gospodarz
Joachim Ebisch – kronikarz.
Komisja rewizyjna:
Elwira Hentschel – przewodnicząca
Arkadiusz Czerkas – członek
Marcin Czerkas – członek.
Wkrótce Waldemar Noras sprowadził z Lublina samochód Mercedes, który został zakupiony przez Urząd Gminy w Turawie. Żuk został zezłomowany, gdyż nie nadawał się już do
naprawy. Dzień strażaka najczęściej obchodzono przy remizie. Strażacy mogli posiedzieć przy
ognisku. W maju 2010 r. w intencji strażaków odprawiono mszę św., następnie na placu przed
miejscową świątynią wręczono odznaczenia wyróżniającym się strażakom.
Obecnie trwa remont remizy w Rzędowie, wykonano nowy dach z blachodachówki, zamontowano nowe okna. Nad bramą wjazdową wykonano drewniany pomost.
Otwarta lista strażaków w Rzędowie w okresie powojennym:
1. Blosczyk Heinz
2. Bloszczyk Józef
3. Bloszczyk Stefan
4. Cichos Eryk
5. Czech Hubert
6. Czerkas Arkadiusz
7. Czerkas Marcin
8. Dawid Oswald
9. Domańska Sylwia
10. Ebisch Henryk
11. Ebisch Joachim
12. Erdman Erwin
Wóz strażacki OSP Rzędów
13. Erdman Eryk
(zdjęcie wykonał Michael Warzecha)
14. Erdman Teobald
15. Fren Jerzy
16. Fuchs Józef
17. Grochol Rudolf
18. Hentschel Elwira
19. Hentschel Herbert
20. Hys Ginter
21. Jagusz Alfred
22. Jagusz Reinhold
23. Joszko Józef
24. Kaczmarczyk Alojzy
Remiza strażacka w Rzędowie
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
25. Kaczmarczyk Ryszard
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Kmita Jan
Kmita Józef
Król Engelhard
Król Helmut
Król Norbert
Łazarz Andrzej
Łazarz Janusz
Łazarz Rafał
Łazarz Mirosław
Mazur Jerzy
Mazur Józef
Mazur Paweł
Mazur Zygmunt
Michalczyk Eryk
Michalczyk Paweł
Moch Damian
Moch Erwin
Moch Józef I
Moch Józef II
Moch Krzysztof
Moch Łukasz
Moch Maksymilian
Moch Marek
Morcinek Łukasz
Noras Waldemar
Opiela Ryszard
Pielorz Paweł
Pyka Jan
Pytel Paweł
Pytel Rajmund
Szyszka Andrzej
Świętek Gerard.
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10. Turawa
Powierzchnia - 4299.1069 ha
Liczba mieszkańców – 1065

10.1 Historia wsi Turawa
Nazwa wsi Turawa wywodzi się od słowa tur – byk, lub jest to
stara nazwa terenowa, albo pierwotna nazwa wodna1.
Na terenie Turawy już w okresie międzywojennym były
przeprowadzone prace archeologiczne. Odkryto osadę kultury
przeworskiej z okresu wpływów rzymskich – faza C3 – D (póź- Pieczęć miejscowości Turawa
(po obróbce graficznej)
ny okres wpływów rzymskich – wczesna faza wędrówek ludów).
Osadę tę zlokalizowano na terenie obecnego Jeziora Turawskiego, około 2000 m na południe
od punktu wysokościowego 177,9 i około 2250 m na północny zachód od punktu wysokościowego 189,0.
Drugi punkt osadniczy i osada z epoki kamiennej i epoki brązu i późnego okresu wpływów rzymskich została zlokalizowano na terenie obecnego Jeziora Turawskiego, około
1950 m na południowy wschód od punktu wysokościowego 177,9 i około 1750 m na północny wschód od punktu wysokościowego 189,0. Kolejna osada z okresu wpływów rzymskich
została zlokalizowana na terenie obecnego Jeziora Turawskiego około 1750 m na południe
od punktu wysokościowego 177,9, około 2600 m na
północny wschód od punktu wysokościowego 189,0.
Na terenie obecnego jeziora
zlokalizowano osadę z okresu wpływów rzymskich.
Znajdowała się około 1750 m
na południe od punktu wysoCyfry 7 i 8 oznaczają miejsca badań archeologicznych
kościowego 177,9, około 2600
przeprowadzonych na terenie Turawy, na podstawie Studium
m na północny wschód od
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
punktu
wysokościowego
Turawa, oprac. w Autorskiej Pracowni Architektury i Urbanistyki
189,0. Niestety, nie znamy
w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
lokalizacji trzech kolejnych
miejsc, w których odkryto ślady osadnictwa z okresu: późnolateńskiego lub wpływów rzymskich, epoki kamiennej, okresu wpływów rzymskich. Siódme miejsce wykopalisk archeologicznych na terenie Turawy, określone jako pradzieje i XIV–XV w., w którym odkryto pro1

H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988, s. 78.
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dukcyjny punkt osadniczy i punkt osadniczy, znajduje się na działce gruntowej nr 426/1. (7)
Podobne miejsce z okresu pradziejów i późnego średniowiecza zlokalizowano na działce gruntowej
nr 365/1 i 369. (8) Punkt osadniczy z mezolitu, kultury przeworskiej – okresu w pływów rzymskich
– faza B2 (młodsza faza wczesnego okresu rzymskiego) zlokalizowano na terenie obecnego
Jeziora Turawskiego, około 4000 m na południowy wschód od punktu wysokościowego 177,9
i około 2000 m na północny wschód od punktu wysokościowego 189,0. Nie jest znane miejsce
lokalizacji dziesiątego miejsca wykopalisk archeologicznych na terenie Turawy, gdzie odkryto
ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich. Natomiast znana jest lokalizacja cmentarzyska ciałopalnego z okresu kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich – faza C3 –
D (późny okres wpływów rzymskich – wczesna faza wędrówek ludów). Cmentarzysko zlokalizowano na terenie obecnego Jeziora Turawskiego, około 2750 m na południowy wschód od
punktu wysokościowego 177,9, około 1500 m na północ od punktu wysokościowego 189,0.
Również na terenie obecnego Jeziora Turawskiego około 2500 m na południowy wschód od
punktu wysokościowego 177,9 i około 1750 m na północ od punktu wysokościowego 189,0
zlokalizowano punkt osadniczy z okresu wpływów rzymskich i z wczesnego średniowiecza.
Prace archeologiczne w czasie budowy Jeziora Turawskiego prowadził zespół pod kierownictwem dra Georga Raschke, dyrektora muzeum z Raciborza. Powyższych odkryć turawskich
dokonano dzięki rozległym pracom archeologicznym, szczególnie inż. Chwally. W czasie prac odkopano kwarcowe narzędzia, co oznacza, że były z epoki kamienia, i ułamki ceramiki z I w. p.n.e.
Odkryto ozdoby z brązu i szkła, fragmenty naczyń na zapasy z IV i V w., wykonywane na kole
garncarskim, takie, jakich używało plemię Wandali. Znaleziono ciężarki z warsztatu tkackiego. Według historyków niemieckich, ceramika ta świadczy o obecności plemion germańskich
na terenie wokół obecnej Turawy. Byli również zdania, że wykopaliska te zniweczą tezę, iż
w powiecie opolskim był las pierwotny i nikt tu nie mieszkał2. Osada odkryta na terenie
obecnego Jeziora Turawskiego była niewielka i obejmowała powierzchnię ok.
0,5 ha. Domy były długie,
trójnawowe, halowe z paleniskami. Wystąpiły nawet
budowle o wymiarach 9 m x
15 m – najprawdopodobniej
obiekty te służyły za miejsce
zebrań starszyzny rodowej,
mogły być miejscem obrzędowości kultowej3.
Książęta opolscy bardzo
lubili polować, dlatego też tePlan wykopu z naniesionymi obiektami archeologicznymi na terenie reny położone na północny
Turawy. Według L. Szafran-Szadkowskiej Zanim powstało Opole
wschód od Opola zostawili
2
3

Dr. G. Raschke, Frühgermanen gingen über die Oder, [w:] „Oppelnerheimatblatt“, maj 1937, nr 7.
L. Szafran-Szadkowska, Zanim powstało Opole, Opole, 1987, s. 17.
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jako miejsce przeznaczone na łowy. Najprawdopodobniej na terenie Turawy zbudowali pałacyk myśliwski, który znajdował się obok obecnego pałacu. Pierwszym historycznym właścicielem tych ziem był właściciel Kotorza Wielkiego i Małego Bolko de Cotorz (Chotorz), wymieniony 9.03.1309 r. w dokumencie księcia Bolesława I, otrzymał tę wieś za wierną służbę.
Do Kotorza Wielkiego należały dwa folwarki, oba nazywały się Kuchary. Jeden znajdował się
na terenie obecnego Jeziora Turawskiego i w czasie jego budowy został zlikwidowany. Drugi
folwark otrzymał nazwę Turawa. Po raz pierwszy Kuchary pojawiły się w dokumentach w 1504 r.
Wtedy wsie Wielki i Mały Kotórz (Chotorz), Ligota Turawska (Elguth), Kadłub (Kadlubetz),
Rozsocha i obie Kuchary, razem siedem wsi, sprzedał Johann Cunowitz von Ungarisch Brod
(Węgierska Wyspa – obecnie Czechy) Wenzelowi Sirbitz (Seeben)4. Kuchary wymieniono
w 1521 r., przedstawiam dokument ten w całości: Turawa dokument nr 12 w języku czeskim
13.07.1521 r. w obecności Jana księcia opolskiego i głogowskiego i pana Olesna. Elias Sirbitz sprzedał Wielki i Mały Chotorz, Ligotę Andrzejową, Kadlubietz, Rossocha, oba Kuchary i Jezowa
(okręg lubliniecki) Christophowi z Parchwitz i Schildbergu5. Pięć lat później wyżej wymienione dobra znowu zostały sprzedane. Nowym nabywcą m.in. Kuchar i wymienionych wcześniej miejscowości został Peter von Königsfeld. Dokument ten potwierdził książę opolski Jan II
Dobry, w środę przed Bożym Ciałem w 1526 r.
Po śmierci Petera von Königsfelda, która nastąpiła około 1545 r., majątek przejął jego jedyny syn Georg. W 1552 r. użył tytułu „pan na Kucharzich“ lub Kucharen (Kucharach).6 Oznacza to, że najprawdopodobniej Georg von Königsfeld lub jego ojciec Peter zbudowali sobie
na terenie Kuchar – obecnie Turawa, swoją posiadłość. Po raz pierwszy nazwy Turawa użyto
w dokumencie sporządzonym 11.03.1562 r. (środa po Laetare – czwarta niedziela Wielkiego
Postu). Wtedy Georg von Königsfeld na porozumieniu z Bernhardem Makowietzkim po raz
pierwszy podpisał się „pan na Turawie i Chotorz”7. Rok 1562 można uznać za początek istnienia Turawy. Nie wiadomo, dlaczego Georg von Königsfeld zmienił nazwę folwarku Kuchary
na Turawę i wybrał taką nazwę dla swojej posiadłości. Najprawdopodobniej, jak większość
szlachty śląskiej w tym okresie, posługiwał się językiem czeskim. Być może w swoich folwarkach hodował głównie bydło. W języku czeskim byk oznacza tur i stąd mogła wziąć się nazwa
Turawa. Podobno na przepływającą rzekę Małą Panew miejscowi mieszkańcy mówili Turawa
i Georg von Königsfeld mógł nazwać swoją posiadłość tak samo, jak przepływająca opodal
rzeka. Peter von Königsfeld był znaczną postacią na Śląsku. Pełnił funkcję marszałka na dworze ostatniego księcia opolskiego z linii Piastów Jana II Dobrego i ten być może podarował mu
dworek myśliwski, który nazywano Turawa. Książę Jan był znany m.in. z tego, że przed swoją
śmiercią udzielił rycerstwu i szlacheckim posiadaczom dóbr wiele przywilejów. Ze względu
na brak dokumentów, najprawdopodobniej problem pochodzenia nazwy wsi Turawa nie
będzie rozwiązany. Po śmierci Georga von Königsfelda, która nastąpiła w latach 1562–1565,
dobra kotorskie wraz z Turawą objęła jego siostra (Chatarina) Katarina Kokorz z d. Königsfeld
wraz z mężem Johannem, który zmarł w 1586 r. w Tworkau (Tworków). W małżeństwie tym nie
4

5
6
7

Tak odczytano nazwę Sirbitz w dokumencie, który przetrwał jako zbiór odpisów archiwum wrocławskiego, zbiór dokumentów Lorenza z 1652 r. nr 13.
G. Türk, Turawa in alter und neuer Zeit, maszynopis, Breslau, 1944 r., s. 4.
Tamże, s. 5.
Tamże.
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było synów, dlatego też na mocy testamentu dominium kotorskie wraz z Turawą pozostawił żonie
Chatarinie. Była gospodarną kobietą, aby uchronić mieszkańców jej włości przed kolejnymi
wylewami, zmieniła bieg Małej Panwi. Bieg koryta tej rzeki został wyprostowany od folwarku Kuchara do młyna w Węgrach, łącznie wykopano koryto o długości ok. 6 km. Inwestycję tę przeprowadziła po śmieci swego męża, czyli po 1580 r. Mieszkańcy obu Kotorzy byli
zobowiązani za tę inwestycję ponosić obciążenia. Córka Chatariny Kokorz Barabara, która
wyszła za mąż za Johanna Sedlinitsky von Choltiz, zmarła bardzo wcześnie, pozostawiając
sześcioro dzieci. Chatarina Kokorz, by uniknąć kłótni po swej śmierci, sporządziła testament.
W sporządzonej na zamku Kammenetz (Kamieńcu) w czwartek przed św. Medardusem
8.06.1592 r. ostatniej woli swoje dobra przekazała najstarszej wnuczce – Catharinie Sedlinitzky.
Testament ten został potwierdzony na posiedzeniu „prawa krajowego” w Opolu w czwartek po
drugiej niedzieli Wielkiego Postu 1593 r. w obecności gubernatora Georga von Oppersdorf
z Oberglogau (Głogówek) w imieniu cesarza Rudolfa II. Na mocy testamentu Catharina
Sedlinitzky zapisała swoje dobra: miejsce zamieszkania z zagrodą zwaną Turawa, Klein i Gros
Chotorz – Kotórz Mały i Wielki, zagrodę i wieś Elguth – Ligota, Kadlub – Kadłub, folwark
Kuchary, Kuźnicę Trzescin – Kuźnica (Trzęsina – późniejsza część Kotorza Małego) i dom
w Opolu. W środę po niedzieli Cantate (4 niedziela po Wielkanocy) 1600 r. Chatarina Kokorz
poprzez pisemne oświadczenie woli cały majątek przekazała swojej wnuczce. Oświadczenie to
zostało potwierdzone w czwartek po św. apostołach Filipie i Jakubie 1.05.1600 r. na posiedzeniu Landtagu przez gubernatora księstwa opolskiego i raciborskiego Georga von Oppersdorfa
w imieniu cesarza Rudolfa II. Również w tych dokumentach Chatarina Kokorz wyraziła wolę,
żeby posiadłość turawska nie była podzielona, a spadkobierczyni rok po jej śmierci miała rozpocząć spłacanie swoich sióstr i braci – po 6000 talarów w corocznych ratach po 1000 talarów.
Więcej informacji na temat tego ostatniego dokumentu zawarł Gustav Türk. Napisał, że Chatarina Kokorz w chwili sporządzenia dokumentu 4.05.1600 r. (inna data niż podał Carl Kahl)
mieszkała w Kamenetz (Kamieniec), a swoje dobra posiadała w okręgu opolskim i oleskim.
Niestety, żadne dokumenty nie informują o dacie śmierci wielkiej właścicielki dóbr turawskich Catariny Kokorz. Najprawdopodobniej zmarła w Kamieńcu8.
Po sporządzeniu testamentu przez Catarinę Kokorz jej wnuczka i spadkobierczyni poślubiła Andresa Kochtitzkiego, hrabiego Kochtitz i pana na posiadłościach Lublinitz i Koschentin (Lubliniec i Koszęcin)9. Babcia Catharina Kokorz przez pisemne oświadczenie woli sporządzone w środę po czwartej niedzieli po Wielkanocy przekazała nowożeńcom cały majątek
wymieniony w testamencie w 1592 r. Andreas Kochtitzky był jednym z najbogatszych magnatów na Śląsku. Należały do niego m.in. Lubliniec, Koszęcin, Koźle i wiele innych ziem.
Sprawował wiele zaszczytnych funkcji państwowych. Niestety, wplątał się w wir wojny trzydziestoletniej i stracił wszystko: majątek, rodzinę, na końcu życie – zmarł jako zdrajca w wiedeńskim więzieniu, a ciało jego nie mogło być pogrzebane. Jednakże nie został mu zabrany
majątek turawski, gdyż należał do jego żony. W 1629 r. Catharina Kochtizky, żona Andreasa,
sprzedała za 58000 talarów dobra Turawa Johannowi Dubrawce na Lassowitz i Skorkau10.
8
9
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C. Kahl, Das Majorat Turawa, 1991, s. 26.
A. Weltzel, Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel, Berlin, 1866, s. 179.
Ród von Dambrowka (Dambrawka, Dambrowka, Dobrowka, Dombrowka, Dombrówka, Dubrawka, Dubrowka) wywodził się ze szlachty górnośląskiej. Ród ten zwał się potem Jaschinski – Dambrowka auf Jaschin [Dambrowka na Jasieni].
http://www.lasowice.eu/news.php?readmore=968 (23.12.2010).
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Po dziewięciu latach, w 1638 r., ten znakomity szlachcic śląski sprzedał kompleks turawski
baronowi Nicolausowi Blankowskiemu von Dembschütz (Dembowicz), zarządcy Chrzelitz
(Chrzelice), za 30000 talarów.
Cesarz Leopold I w 1669 r. podarował jezuitom w Opolu ruiny zamku na Górce. W 1670 r.
zakonnicy zakupili przyległy ogród oraz 7 domów i zamienili swoje wolne domy przy rynku
i ulicy Schloßstraße (Zamkowej) na dom Johanna (Jana) Blankowskiego z Turawy, który to
dom stał przy ulicy Judenstrasse (Żydowskiej)11.
W protokole wizytacyjnym z 1697 r. napisano, że Bogusław Blankowski, pan dominium
Turnawa, a nie Turawa, ufundował kościół w Kotorzu Wielkim.
Pod panowaniem Blankowskiego wartość dóbr turawskich zwiększyła się. 8.04.1712 r.
Franz Carl Blankowsky z Dembschütz wraz ze swoją żoną Marią Julianną z domu Frelin
Skrbenskin z Tropau sprzedali za 66000 reńskich guldenów dobra turawskie – Turawę, Wielki
i Mały Kotórz, Bierdzany, Ligotę Turawską, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, część
Łąki i Trzęsinę Martinowi Scholtz von Löwencronowi. Umowa ta została potwierdzona
w Raciborzu 6.11.1713 r. (Dokument Turawa 42) przez gubernatora Georga Adama Franza
grafa von Gaschin w imieniu cesarza Karola VI12.
Martin Scholtz von Löwencron był dwukrotnie żonaty: 9.10.1684 z Anną Susanną Malcherowitz (zmarła w Turawie), 7.10.1713 r. z Marią Elisabeth von Skronsky z Budzow, wdową
von Schoberg (12.10.1693–3.12.1729)13. Druga żona Martina miała 20 lat, gdy wyszła za niego
za mąż. Ślub odbył się w Kotorzu Wielkim, zaś uroczystości ślubne w Turawie. Martin Löwencron był bardzo płodny, z pierwszą żoną miał pięcioro dzieci, a z drugą sześcioro. W małżeństwie z Anną Susanną Malcherowitz urodziły się następujące dzieci: Thomas, Wenzeslaus,
Marie, Anna oraz Feliciana. Z drugiego małżeństwa natomiast urodziły się następujące dzieci:
Antonius Josef Ignatz Leonard lub Bernard – 8.10.1715 r.14, Barbara, Johanna, Anna Justina,
Gottliebe Teodora oraz Julie Veronica – 24.11.1729 r. Jednak nie wszystkie dzieci z drugiego małżeństwa urodziły się w Turawie, gdyż nie o wszystkich są zapisy w kotorskiej księdze
chrztów.
W 1725 r. Martin Scholtz von Löwencron wydzierżawił dobra turawskie i Szumirad (Sausenberg) Georgowi Danielowi von Schonowsky według umowy z 23.06.1725 r. Dwa lata
później Schonowsky kupił Szumirad i zrezygnował 24.02.1728 r. z dzierżawy Turawy, które
powróciły do Martina von Löwencrona 27.06.1728 r.15
Bardzo istotne informacje dotyczące Turawy zostały zawarte w protokole powizytacyjnym
z kontroli kotorskiej parafii w 1720 r. Przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące tej
miejscowości:
Wieś Turawa
Grosz mesznego16 na Nowy Rok, na Wielkanoc jajka, zwykle 4 ofiary, akcydencja podbierana
jak w Kotorzu.
11
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F. Idzikowski, Geschichte der Stadt Oppeln, Oppeln, 1863, s. 180.
G. Türk, dz. cyt., s. 10.
C. Blažek, Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz, Nürnberg, 1887. T. 2, s. 118. (jest skan)
G. Türk, dz. cyt., s. 11, podał imiona Antoniego.
G. Türk, dz. cyt.,, s. 11.
„Dziesięcina płacona w pieniądzach, za które kapłan obowiązany był Mszę odprawiać, nazywała się Meszne”, Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska, 1900–1903, T. 2.
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Mieszkańcy płacili akcydensy17 na kotorską szkołę
Od Turawy
Tylko raz w roku, na Wielkanoc pisanki, akcydencję odFragment protokołu łacińskiego z 1720 r.
biera jak z Kotorza Wielkiego.18
Martin Scholtz von Löwencron bardzo rzadko przebywał w Turawie. Od 1687 r. do 1724 r., przebywał w Tarnowitz, po tym jak przekazał tę wieś synowi Thomasowi, przeniósł się do Kamienietz (Kamieniec). Po sprzedaży Kamieńca w 1726 r., zamieszkał w Alttarnowitz (Stare Tarnowice). W Turawie Martin von Löwencron osiadł dopiero w 1728 r.19 i rozpoczął w 1730 r. budowę
miejscowego pałacu. Oznacza to, że w Turawie musiał już istnieć dworek w którym mógł
zamieszkać ten wielki właściciel. Krótki opis
tego budynku został zawarty w spisie inwentarza, sporządzonym w 1731 r. (Zamieszczam
go poniżej w spisie.) Martin von Löwencron
nie dokończył budowy turawskiego pałacu,
gdyż zmarł. Cały swój majątek turawski przekazał synowi Antonowi von Löwencron.
Dobra te w ciągu kilkudziesięciu lat zyskały
na wartości. Martin Scholtz von Löwencron
zakupił je w 1712 r. za 66000 guldenów, a gdy
przekazał je spadkobiercy, miały już wartość
80000 guldenów20.
Po śmierci Martina sporządzono w 1731 r.
dokładny spis majątku, jaki pozostawił AntoPałac w Turawie, którego budowę rozpoczął
niemu. Przedstawiam dobra tylko przy pała- Martin von Löwencron, a dokończył jego syn Anton
cu w Turawie:
1. wcześniejsze mieszkanie pańskie, składające się z dobrego drewnianego budynku
z 4 pokojami, kilku komórkami, kuchnią i kaplicą (najprawdopodobniej mieszkał
w nim aż do śmieci Martin von Löwencron)
2. mieszkanie z 2 pokojami i tyloma pokoikami dla zarządcy i pisarza.
3. dobrze urządzony dom z warzelnią, suszarnią i słodownią
4. budynek gorzelni z izbą dla czeladzi dworskiej
5. budynek dla służby z 2 izbami i 2 komórkami
6. spichlerz z 4 poddaszami do przechowywania ziarna
7. stajnia dla koni
8. chlew dla bydła
17
18
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Stałe zobowiązania.
Protokół wizytacyjny z 1720 r., rękopis, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu.
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9. chlew i kurnik
10. dwie dobre stodoły z 4 klepiskami, 6 gumniskami (sąsiekami) i 3 komorami na plewy
11. stara wozownia
12. więzienie, zwane „taras”; poza placem nowo wymurowana lodownia wkopana do ziemi, jak również nowo założony ogród ozdobny z domem ogrodnika,
13. staw rybny z 8 komorami narybkowymi
14. tartak
15. młyn z 2 biegami.
W 1731 r. istniało w Turawie 6 pańskich budynków dla urzędników i personelu, jeden budynek prywatny, w którym miał miejsce wyszynk (dzisiejsze miejsce – budynek administracyjny GS-u); jednakże nie było chłopów, zagrodników. Należały jeszcze administracyjnie do
Turawy folwarki Kuchara, Rosocha i Rzencow. W Turawie mieszkało wtedy około 19 rodzin,
łącznie około 95 osób. Pogłowie inwentarza żywego było wtedy następujące:
- Folwark Turawa – 10 koni, 31 sztuk bydła, 13 wołów.
- Folwark Kuchara – 37 koni, 5 sztuk bydła, 56 uli pszczelich.
- Folwark Rosocha – 27 koni, 6 sztuk bydła, 320 wołów.
Wokół Turawy znajdowało się wiele stawów należących do dóbr Löwencronów. Zostały
również ujęte w spisie inwentaryzacyjnym z 1731 r. Staw Proboszów (Prawołsów) był wtedy
zarybiony. Carl Kahl napisał w Das Majorat Turawa, że w XIX w. był już leśną łąką. Podobnie
staw Samanth21 w 1731 r. był zarybiony 1 ½ mendla22 (15 lub 16 sztuk) szczupaka, 2 ½ mendla
okonia, a w II poł. XIX w. staw już nie istniał i stał się podmokłymi łąkami. W Turawie obok
pałacu znajdował się również staw. Kolejny znajdował się na terenie Rosochy, jednakże jego
lokalizacja już w II poł. XIX w. nie była znana. Do dóbr turawskich należały także inne stawy,
których lokalizację trudno obecnie określić. Takimi stawami były:
- Wesdnicki (Wesdniker) – w 1731 r. zarybiony 26 kopami trzyletniego narybku.
- Tomiecznicki (Tomieczniker) – zarybiony 26 kopami23.
W 1731 r. folwark Kuchara składał się jednego nowego budynku dla pracowników z komórką i miejscem na mleko, trzema dobrymi i trzema gorszymi wybiegami – ogrodzonymi
pastwiskami dla bydła, jednej starej stodoły z dwoma klepiskami i trzema sąsiekami. W folwarku Rosocha znajdował się jeden nowy budynek mieszkalny, obok z dobrymi wybiegami dla bydła i kilkoma zniszczonymi, stodoła z dwoma klepiskami i trzema sąsiekami, dom
pasterza, spichlerz dwupoziomowy, cegielnia z piecem w dobrym stanie i piecem do wypalania wapna. Cegielnia znajdowała się po drugiej stronie rzeki niż folwark24. Usytuowana
była na zachód od folwarku i drogi nazywanej „Szlakówką”.
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna
Wolfganga Wielanda Principatus Silesiae Oppoliensis zaznaczono w przysiółku Rossoga (Rosocha) cegielnię i jedno go- Fragment mapy Principatus Silesiae
spodarstwo „bauera” w Turawie.
Oppoliensis dotyczący Turawy
21
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Obecnie na miejscu stawu istnieją łąki na Samancie.
¼ kopy.
C. Kahl, dz. cyt., s. 39–41.
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W 1735 r. pojawił się w Turawie pierwszy zagrodnik, był nim Karbowny – mieszkał w obiekcie
obecnej masarni. Najprawdopodobniej był karbowym – osobą odpowiedzialną za nadzór nad
pracą chłopów zatrudnionych w folwarku Löwenkronów i jego funkcja stała się nazwiskiem.
Być może za wierną służbę dostał od właścicieli turawskich pole25.
Po śmierci Martina Scholtz von Löwencron dobra jego objął małoletni syn Anton
(Antoni), który był dzieckiem bardzo zdolnym. Bardzo wcześnie nauczył się w domu pisać
i czytać. Sąd wyznaczył nad nim i jego siostrą opiekę rodzicielską, którą zgodnie z wolą ojca
Martina objęli: jego przyrodni brat Thomas oraz Balthasar Erdmann von Sponnar – szwagier i chrzestny. Od 1731 r. do 1736 r. Anton von Löwencron uczył się u Jezuitów w Opolu.
20.01.1737 r. wyjechał do Pragi i w lutym rozpoczął studia prawnicze na tamtejszym uniwersytecie. Po dwóch latach nauki w kwietniu 1739 r. Anton powrócił do Turawy i objął swoje
posiadłości, które były w złym stanie. Pojechał do Wiednia do cesarza, od którego otrzymał
certyfikat pełnoletniości (dokument Turawa nr 49 14.03.1740 r. sporządzony we Wiedniu)26.
26.05.1740 r. przejął dobra turawskie.
Czas okrutnych wojen śląskich 1740–1742, 1744–1745, był okresem prosperity dla majątku turawskiego. Anton von Löwencron był dobrym gospodarzem. Remontował budynki
gospodarcze, dbał o pola, budował nowe wiatraki. W 1746 r., gdy zapanował spokój, zaręczył
się z Anną Barbarą von Garnier z Lublińca. Ich ślub odbył się 20.02.1746 r. w tamtejszym kościele. Następnego dnia nowożeńcy przyjechali do Turawy.
Idylla małżonków trwała krótko. Wszystkie dzieci z tego małżeństwa zmarły bardzo wcześnie. Trzynaście lat po zawarciu związku małżeńskiego, 22.04.1759 r. zmarł niespełna czterdziestoletni Anton von Löwencron. Anna Barbara po roku wdowieństwa w maju 1760 r.
zaręczyła się z Franzem von Gaschin, panem Olesna (Rosenberg) i Żyrowej (Zyrowa). Ślubu
udzielił im w turawskiej kaplicy zamkowej Johann Heinrich von Skronski. Graf Franz w latach 1786–1792 pełnił funkcję królewskiego radcę prawnego ziemi opolskiej i strzeleckiej,
zmarł 2.03.1799 r. Do śmierci był współwłaścicielem dóbr turawskich, jednak jego żona Anna
Barbara sama decydowała o najważniejszych sprawach. Ślub zawarli w czasie wojny siedmioletniej (1756–1763). Po jej zakończeniu pieniądz stracił na wartości i nastąpiła drożyzna. Majątek turawski był bardzo obciążony na skutek przymusowych dostaw zboża do królewskich
magazynów. Dobra turawskie musiały dostarczyć bez Łanki 1500 korców27 różnych gatunków
zbóż. Majątek nie mógł sprostać temu zadaniu, dlatego też żydowski handlarz dokupił dla
nich zboże za 1800 talarów. Jeden wrocławski scheffel (korzec) kosztował: żyta – 11 talarów,
owsa – 6, jęczmienia – 728.
Anna Barbara dbała o rozwój Turawy. W ciągu jej długiego życia rozbudowała się obecna
ulica Opolska, na terenie której zamieszkali głównie pracownicy leśni. Rozrosła się kolonia
przy Rososze, późniejsze Marszałki. Mieszkańcami Turawy byli głównie słudzy i pracownicy
pańscy. Zachodnią część obecnej Turawy zaczęto nazywać Licziną – Lycziną (teren porośnięty łykiem) [na mapie z 1736 r. istnieją tam już zabudowania] 29. W 1758 r. pojawił się w Turawie
25
26
27
28
29
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pierwszy karczmarz. Pierwszy sklep wielobranżowy zwany Kretscham [to jest karczma]
został utworzony w 1758 r. w miejscu obecnego podwórka posterunku policji30.
W 1762 r. Anna Barbara dokonała wielu inwestycji. Rozbudowała pałac turawski:
Plan skrzydła pałacu dobudowanego
kuchnię, jeden pokój, komórkę, piwnicę dla
przez Annę Barbarę
warzyw, a nad nią dwa pokoje. Koszt rozbudowy wyniósł 2400 guldenów. Rozpoczęła również budowę domów gospodarczych31.
Na miejscu obecnych Marszałek znajdował się las – bór. Pierwsi zagrodnicy i chałupnicy byli nazywani „ex silva” lub „ex silvis” – z lasu, lub „z Rosochy”. W 1795 r. pierwszy raz
wymienione są Marszałki, nazwane prawdopodobnie na cześć braci Sebastiana i Andrzeja
(Andreasa) Marscholek, którzy zamieszkali tam w 1764 r. Oprócz tych braci mieszkali tam
zagrodnicy i chałupnicy Kensy i Gola. Marszałki (Marschalkien) zaczęły się powiększać.
W Turawie fryszerka znajdowała się przy ogrodzie warzywnym. Istniała już w 1767 r.,
gdyż był wtedy wspomniany mistrz piecowy32. W następnym roku spalił się w Turawie piec
hutniczy. Dwa lata później, w 1770 r., był zły urodzaj, gdyż długo padał deszcz i plony wygniły.
Zboże osiągnęło bardzo wysoką cenę. W majątku turawskim stracono 500 sztuk owiec, najprawdopodobniej na skutek zarazy. Na podwórku obok pałacu w Turawie zbudowano murowaną winiarnię, a także tuczarnię i pralnię. W 1771 r. znowu brakowało zboża na rynku.
Anna Barbara od swoich poddanych zakupiła zboża za parę tysięcy guldenów33.
Historyk niemiecki Friedrich Albert Zimmermann
w Beyträge zur Beschreibung
von Schlesien w 1784 r. nie
Fragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung
ujął w swoim spisie wsi Turavon Schlesien dotyczący Turawy.
wa, gdyż takowa jeszcze nie
istniała. Napisał, że w Kotórz Wielki należy do pana, który posiada 3 folwarki, z czego jeden
w Turawie (w którym jest dom pański), inny nazywa się Liczina34. Popełnił jednak błąd, gdyż
nigdy nie istniał folwark w Liczynie, tylko w Kucharach i Rososze.
W testamencie sporządzonym przez Annę Barbarę w 1794 r. Liczyna dalej należała do Kotorza Wielkiego. Po jej śmierci w 1804 r. dobra turawskie objął jej bratanek, Franz Xaver von
Garnier. Po zamieszkaniu w turawskim pałacu, chcąc podnieść rangę zamieszkanej przez
siebie miejscowości, postarał się o usamodzielnienie przysiółka Kotorza Wielkiego, jakim była
Turawa. W tym celu złączono administracyjnie trzy kotorskie przysiółki: Liczynę, Rosochę z Marszałkami i Turawę, tworząc samodzielną wieś o wspólnej nazwie Turawa.
Pierwszym znanym sołtysem Turawy był Franz Wrobel z przysiółka Liczyna i jako taki
występuje w księdze chrztów parafii Kotórz Wielki w czerwcu 1809 r. Następnymi sołtysami
30
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Turawy kolejno byli: karczmarz i posiadacz ziemski Gottlieb (Bogumił) Ebisch senior, po
nim od 1855 r. jego syn i spadkobierca, też Gottlieb35.
Za rządów Franza von Xavera Garnier król pruski wydał w 1807 r. dekret o zniesieniu
poddaństwa osobistego. Mieszkańcy Prus stali się ludźmi wolnymi. Rok później zniesiono na
Śląsku pańszczyznę. Od tej pory ludzie mogli też opuścić wieś i zmienić miejsce zamieszkania.
W czasie wojen napoleońskich w latach 1805–1813 r. kilkakrotnie w Turawie stacjonowali
dragoni kozaccy z Armii Carskiej. Dwukrotnie w tym czasie Turawa została dotkliwie złupiona – splądrowana, jednak źródła nie podają, czy przez carskich Kozaków, czy przez wojska
napoleońskie36. Obok Turawy znajduje się wzniesienie nazywane potocznie „Łysa Góra”, kotorski proboszcz w kronice parafialnej nazwał je „Kosakenberg” – Góra Kozaków. Być może
w okresie wojen napoleońskich Kozacy stacjonowali na tym wzniesieniu – utworzyli obóz
wojskowy.
Drugim ordynatem majoratu turawskiego został syn Franza Xavera – Franziskus (Franz)
Seraphin von Garnier. Był bardzo dobrym gospodarzem. Otrzymał posiadłość zaniedbaną,
szczególnie pałac. Wkrótce turawski „zamek” przebudował i odnowił jego wnętrza. Zadbał
o stawek znajdujący się w jego sąsiedztwie. Franz Seraphin był bardzo pracowitym gospodarzem. Chociaż w jego posiadłości były liche, piaszczyste, zimne gleby, dbał o swoje włości i starał się osiągnąć coraz większe plony. W 1841 r. kazał zbudować nowy jaz w Turawie, gdyż stary
uległ zniszczeniu. Brzegi kanału wzmocniono, posadzono drzewa. Sprowadził z Niemiec,
z Hanoweru, p. Heuer – fachowca, który nawadniał łąki. Między dwoma kanałami za pałacowym ogrodem „graf” przekształcił 30 mórg nieużytków w dobrą łąkę. Inwestycja ta opłaciła
się, gdyż zbierano z tej łąki rocznie 36 wozów siana. Podobnie z moczarów i trzęsawisk między
Turawą a Kotorzem Wielkim za fryszerką – po prawej
stronie za młynem, powstały
urodzajne łąki. W 1842 r. za
cegielnią założono „ogród
zoologiczny” – park ze zwierzętami. Miał powierzchnię 140 mórg. Żyło w nim
10 sztuk jeleni, w tym dwa
białe, i wypuszczano rocznie 15 sztuk bażantów. W
folwarku Rosocha zbudowaFontanna wraz z przypałacowym budynkiem gospodarczym
no nową stodołę, gdyż stara
na skutek wiatru zawaliła się. W czasie, gdy żona „grafa” przez parę miesięcy przebywała we
Wrocławiu, w 1844 r. wybudował budynek przy turawskim młynie, który nazwano „fiszfelte”
i był widoczny z okien pałacu. W czasie klęski nieurodzaju w 1847 r. zaczęło brakować pracy.
„Graf” kazał całe obejście wokół pałacu wyremontować, tylko po to, żeby ludzie mieli pracę.
Zarośnięty stary stawek zasypano i zbudowano nową fontannę. Oprócz tego pomalowano
35
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most na kanale pomiędzy młynem a pałacem. W czasie Wiosny Ludów w 1848 r. przeznaczał
2 talary dziennie na potrzeby najbiedniejszych. Płot wokół pałacu w Turawie był codziennie
oblężony – żebracy stali tak długo, aż coś dostali. Mieszkańcy Turawy i okolicznych wsi byli
potwornie głodni, zanotowano przypadki jedzenia padliny i panowała „zimna febra”37.
Istotne informacje dotyczące Turawy zawarł Johann Georg Knie w publikacji Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer wydanej w 1845 r. Przedstawiam tłumaczenie tekstu: Turawa wieś kapitału z majoratu, Górny Śląsk, okręg opolski, położenie północno-wschodnie do wschodniego, 7/4 mili, na lewym brzegu rzeki Małej Panwi, poczta okręgowa,
wieś należąca do majoratu w Turawie właściciela Franza Serapfina grafa von Garnier z Turawy,
majora 23 regimentu infanterii, urząd sądowniczy w Turawie, sąd okręgowy w Opolu radca
prawny baron von Korf, prowadzi również sprawy kryminalne, 71 domów, 1 pałac w południowej części wioski, z kaplicą zamkową, 1 duży folwark nazywany zamkowym, 581 mieszkańców
(59 ewangelików, 5 Żydów), kościół ewangelicki w Grabiu (Heinrichsfelde) parafia Nowy Kup
(Neu Kupp). 1 szkoła katolicka, 1 nauczyciel, 1 pomocnik nauczyciela, kolator, katolicki kościół
w Kotorzu Wielkim (Gros Kottorz), 1 nadleśnictwo, 1 młyn, 1 cegielnia, 14 rzemieślników, 1180 owiec,
2 dominia (posiadłości ziemskie), 2 fryszerki, obok pałacu, opalane węglem drzewnym. W 1840 r. było
zatrudnionych 10 pracowników, wyprodukowano 3500 cetnarów żelaznych sztab o wartości
16333 Rtl. Należały jeszcze do Turawy:
a) Kuchara, folwark oddalony ½ mili na południowy wschód.
b) Liczin,
c) Marschalken, wcześniej było parę domów, obie nazwy są zaginione (Liczin i Marschalken)38
d) Rosoha, folwark oddalony 1/16 mili, na północny-wschód.
Turawski staw karpiowy znajduje się w Trzęsinie (Trzenschin), jest bardzo zasobny, las jest
bogaty w zwierzynę39. (tłum. A. Kupka)
W 1848 r. właściciel turawskiego młyna
obok pałacu, Ebisch, przebudował go i podmurował.
Po śmierci „grafa” Franza Seraphina von
Garniera w dn. 20.07.1853 r. majątek turawski przejął jego syn Constantin. Po objęciu
majątku turawskiego „graf” Constantin I
von Garnier zabrał się za zarządzanie podległym mu majątkiem.
21.05.1854 r. został odnowiony i zawieTurawski młyn
szony na wieży pałacowej w Turawie dzwon,
40
którego dźwięk był słyszalny w całej okolicy . Latem 1855 r. na pałacu turawskim wymie37
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niono gonty, a elewacja obiektu została pomalowana. Wokół „zamku’ wymurowano ceglany
płot, gdyż wcześniejszy kolczasty nie był jego ozdobą. W tym samym roku jesienią przy jazie
zbudowano domek nazywany Peters Burg „zamek Piotrowy”. Nazwano go od imienia strażnika Petera Nowaka, który w nim mieszkał. Wiosną 1856 r. żona właściciela, hrabina Clara,
nakazała posadzić topole wzdłuż drogi Turawa – Kotórz Wielki, żeby drogę upiększyć, ale
również żeby droga była lepiej widoczna, w zaśnieżone zimy. Graf wykonał drogę na Kuchary.
Latem 1856 r. zakończono budowę w Turawie mostu na Małej Panwi, który uległ zniszczeniu
w czasie powodzi w 1854 r. Dokonano renowacji figurki Jana Nepomucena, dotychczas znajdowała się na środku u góry mostu na słupie. Pod koniec lata 1856 r. Constantin I von Garnier
rozpoczął poszukiwania złóż rudy żelaza na terenie swojej posiadłości. W tym celu wybudowano koło cegielni (obecna „Rybaczówka”) – dwa szyby i trzy koło Trzęsiny. Pobrano próbki
i stwierdzono, że złoża są dosyć dobre i nadają się do eksploatacji. Wiosną 1859 r. hrabina
Clara Garnier zaprojektowała nowy park. Wkrótce rozpoczęto wykonywać prace, trzeba było
usunąć stare drzewa, krzewy i posadzić nowe. Koszt wykonania parku wyniósł 887 marek. Po
dwóch latach park był gotowy, nazwano go „Parkiem Clary”41.
W nocy 29/30.03.1861 r. na udar mózgu zmarł nagle „graf” Constantin I von Garnier,
wcześniej nie chorował. Zmarł mając 53 lata.
Po śmierci Constantina I turawski majątek przejął jego najstarszy syn, dziewiętnastoletni
Constantin II von Garnier – ur. 27.10.1842. Jednak do 1865 r. – osiągnięcia przez niego pełnoletniości – dwudziestu trzech lat, ustanowiono dwóch kuratorów – hr. Edwarda Bethuzy
-Huc z Bąkowa i hr. Hugona von Garnier z Biedrzychowitz.
30.09.1865 r. podczas kurateli nad małoletnim Constantinem II, zjazd krewnych rodziny
Garnier zmienił postanowienia o użyciu dochodów i odnośnie użytkowania lasów, zawarte w testamencie Anny Barbary von Gaschin42.
Ważne informacje dotyczące Turawy zawarł Felix Triest w publikacji Topographisches
Handbuch von Oberschlesien. Erste Hälfte wydanej w 1864 r. Przedstawiam tłumaczenie tekstu: Wieś Turawa z Liczyną (Litschin) i Marszałkami (Marscholken) ma powierzchnię 370 mórg
143 rutenów². Liczyna jest położona na końcu Turawy w kierunku Opola. Marszałki są oddzielone od Turawy Małą Panwią i kanałem młyńskim. W Turawie na lewo od Małej Panwi
znajduje się młyn napędzany wodą z zachodniego bocznego kanału. Wieś Turawa tworzą:
8 wolnych zagrodników, 4 wolnych chałupników i 12 chałupników, w Marszałkach 6 wolnych
zagrodników, 2 wolnych chałupników i 15 chałupników. Mieszkańcy uczęszczają do kościoła
w Kotorzu Wielkim.
Podatki płacone: 10 talarów gruntowego, 35 talarów domowego, 283 talarów dochodowego,
78 talarów od rzemiosła.
Folwark Kompleks Turawa, do którego zaliczają się folwarki Kuchary i Rosocha (Prossocha),
grunty w Kotorzu Wielkim i Małym, powierzchnia 9793 mórg 139 rutenów².
Pałac w Turawie został zbudowany w latach 1728–1730 przez Martina von Löwencron,
w późniejszych latach powiększony przez dobudowanie wieży i nowego skrzydła. Gleba w terenie
turawskim lekko piaszczysta. W kompleksie tym znajduje się stado zwierząt użytkowych, a w fol41
42
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warkach były stada owiec. W Kucharach wydzierżawiono bielarnię wełny owczej. W folwarku Rozsocha była cegielnia, produkująca
cegłę na własne potrzeby43. (tłum. A. Kupka)
23.04.1865 r. Constantin II von Garnier
odkupił turawski młyn od Roberta Ebischa.
Zapłacił za niego 9000 talarów. Matce Ebischa musiał zapłacić za wyprowadzkę 1500
talarów. Była to znakomita transakcja dla
Roberta Ebischa, gdyż otrzymał dobrą cenę,
Turawski tartak (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
więcej niż gdy 20 lat wcześniej jego ojciec wydał na zakup, a w chwili sprzedaży młyn wymagał remontu44. „Graf” odkupił przypałacowy
młyn, gdyż obowiązywała umowa pierwszeństwa wody na młyńskie koło. Obok pracowały
dworskie fryszerki. W czasie letnich susz zdarzało się, że młyn miał wodę, a fryszerki nie
mogły pracować. W 1865 r. w Turawie został zburzony stary tartak z jedną piłą i zbudowano
nowy z dwiema piłami.
Constantin II von Garnier był, niestety, wątłego zdrowia. W czasie polowania na kaczki,
w połowie stycznia 1868 r., wpadł do wody i przeziębił się. Coraz bardziej kaszlał, co doprowadziło do zapalenia krtani i zapalenia płuc. Przybyli lekarze nie byli w stanie mu pomóc.
Stan jego zdrowia wciąż się pogarszał. Zmarł 12.06.1868 r., mając zaledwie 25 lat i 7 miesięcy.
Pogrzebany został w „grufcie” 15 czerwca45. Historyk wrocławski Gustaw Türk twierdzi, że
zmarł na raka krtani. Constantin II był gospodarzem bardzo aktywnym i pracowitym. To za
jego władania urządzono w Turawie w 1867 r. prowizoryczną, tymczasową szkołę dla dzieci
Turawy, Marszałek i Trzęsiny oraz uchwalono rozpoczęcie budowy szkoły nowej, „z prawdziwego zdarzenia”. Za jego panowania zaczęto w dobrach Garnierów budować domy z cegły46.
Po bezżennym i bezdzietnym Constantinie II panem hrabią na Turawie w 1868 r. został
jego młodszy brat Karl von Garnier.
W grudniu 1868 r. wystąpiły burze, a wiatr w Turawie pozrywał dachy z stodół. Dwa lata
później w 1870 r. fryszerka w Turawie została zamknięta, ze względów ekonomicznych zaprzestano produkcji żelaza. Na jej miejscu utworzono tartak z dwiema piłami i zaczęto produkować gonty47.
W 1873 r. zakończono budowę miejscowej szkoły. „Graf ” na jej powstanie przeznaczył
80 000 cegieł, wyprodukowanych w cegielni na Rososze. Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się
23.11.1873 r.
Za czasów Karla von Garniera bardzo dużo budowano, nie tylko w majątku turawskim, ale
także w okolicznych wsiach. Graf wybudował w turawskim dworze: oborę – rozebraną dopiero w 2009 r., chlewnię, stajnię dla koni roboczych, budynek administracyjny (tzw. Rentamt), dziś
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dom mieszkalny na północ od pałacu. Przebudował również stary drewniany zamek
i dobudował nowe, zachodnie skrzydło na
mieszkania dla kadry urzędniczej, był to tzw.
długi Beamtenhaus48. W 1876 r. rozbudowano pałac turawski – zlikwidowany został
przejazd w łączniku obu skrzydeł. Stary park
o pow. 17 ha zyskał nowe oblicze. W 1879 r.
na końcu parku wybudowano nową kaplicę
Część zachodniego skrzydła Beamtenhausu
cmentarną – „Gruft” na tzw. „Łysej Górze”, gdzie
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
wcześniej zakopywano padłe bydło.
W XIX w poczta dla Turawy była początkowo w Osowcu, następnie listy przynosiła listonoszka. „Graf” Karl von Garnier postarał się o otwarcie w Turawie urzędu pocztowego i telegrafu. 10.05.1881 r. została otwarta linia telegraficzna z Turawy do Osowca. Przewody
poprowadzono wzdłuż drogi przez Kotórz
Mały i Węgry.49 Poczta z telegrafem mieściła się w budynku mieszkalnym i sklepu
z pieczywem piekarza p. Hansa Kaczmarka
– obecny pawilon handlowy obok sklepu
GS-u. Pierwszym kierownikiem tego urzędu
pocztowego została Anna von Rahden50.
W publikacji Hansa Lutscha Die
Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks z 1888 r.
zawarto krótką informację dotyczącą Turawy. Przedstawiam jej tłumaczenie: Turawa,
7,5 km na zachód od Zębowic (Zembowitz)
na trasie Kluczbork – Tarnowskie Góry (Kreuzburg – Tarnowitz). Pałacyk, 1728–30 przez
Martina von Löwencron zbudowany, później
rozbudowany, majątek kupiony w 1712 r. Budowla barokowa z bogatą sztukaterią i sygnaturkami wieżowymi. Majątek turawski należy
do grafa von Garnier51. (tłum. A. Kupka)
Po śmieci sołtysa Gottlieba Ebischa
w 1855 r., jego syn i spadkobierca, imiennik
ojca, został także sołtysem. Gottlieb Ebisch
junior był sołtysem do 1886 r. Posiadał sklep
Pałac w Turawie wraz z sąsiednim stawkiem,
i 60 morgów pola, a jego brat Robert był włarozbudowany przez Karla von Garnier
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
ścicielem karczmy i 50 morgów pola52.
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W roku 1881 r. wprowadzono na Śląsku
stan wyjątkowy, ze względu na powodzie. By
złagodzić skutki stanu wyjątkowego, wprowadzono prace publiczne, w ich ramach wyremontowano w tym samym roku, na koszt
państwa, drogę łączącą Turawę z Bierdzanami – „Szlakówkę”. Drogą tą musieli opiekować się właściciele dóbr turawskich. Zanim
wybudowano linię kolejową przez Kotórz
Landauer (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
Mały, jeżdżono z Turawy do Zawady drogami polnymi, następnie w Zawadzie dzisiejszą ulicą Oleską do Opola. Szybkimi końmi trwało
to około godziny53.
Sołtysem Turawy w latach 1886–1915 był Franz Dawid. Ważną rolę na terenie wsi spełniał zarząd Gemeinde (gminy). Skład zarządu gminy Turawa od 5.06.1892–10.03.1898 r.:
Franz Dawid – sołtys
ławnicy: Karl Ebisch – właściciel gospody, Valentin Kensy – chałupnik,
Anton Sowa – wolny zagrodnik54.
Zarząd gminy Turawa od 1905 r.:
Franz Dawid – sołtys
ławnicy: Martin Halupczok – zagrodnik (24.05.1905 – 6.06.1911),
Peter Kulawik (19.09.1906 – 30.10.1912), Karl Kensy – chałupnik (19.12.1906– ?)55.
Karl von Garnier dbał o swój majątek. To za jego czasów w turawskich dobrach rozwinęło
się budownictwo mieszkalne i gospodarcze, budowano z cegieł produkowanych w cegielni na
Rososze – wcześniej w Turawie w większości były kryte strzechą drewniane domostwa.
Po śmierci Karla Garniera w 1898 r. spadkobiercą dóbr turawskich został najstarszy jego
syn Hubertus von Garnier. Jeszcze w 1899 r. przed swoim ślubem zdecydowali z przyszłą
żoną Annemarie von Kulmitz, że zmodernizują pałac. Koszt remontu był ogromny, gdyż wynosił ok. 700000 marek. Hubertusa wsparł finansowo przyszły teść, który również zajął się
nowym wewnętrznym wystrojem budowli.
Pałac turawski został całkowicie odnowiony.
Obok pałacu na terenie obecnego nadleśnictwa zbudowano tzw. Villę – wycug56 dla wdowy Hedwig von Garnier. Hrabia bardzo
dbał o swoje włości, aby zminimalizować
w przyszłości straty na zalewowych obszarach między Kucharami a Turawą, zostały
założone na obszarze 600 morgów stawy
Villa (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
hodowlane. Stawy te w okresie późniejszym
53
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przynosiły dochód roczny 25000 marek. Na północnym skraju Turawy, w północnej części
Rosochy, Hubertus założył Annemariepark – park z hodowlą danieli. Przystąpił również do
modernizacji swojego majątku, nie tylko w Turawie, ale również na podległych folwarkach.
W tym czasie zmodernizowano młyny, cegielnię oraz tartak. Po wyczerpaniu surowca, czyli
odpowiedniej gliny w cegielni na Rososze, hrabia wybudował w 1904 r. nową cegielnię na
terenie dzisiejszej Rybaczówki, obok leśniczówki.
Po powodzi w 1903 r. w Turawie zbudowano nowy most na Małej Panwi.
Turawa zaczęła się rozwijać. W skład wsi wchodziły: Liczyna, którą zamieszkiwało wówczas ośmiu wolnych zagrodników, 4 wolnych chałupników, 12 chałupników, i kolonia Marszałki, gdzie mieszkało 6 wolnych zagrodników, 2 wolnych chałupników i 15 chałupników.
Razem gospodarowali na areale ziemskim 371 morgów pruskich, tj. 93 ha. Na terenie Turawy
funkcjonowały trzy karczmy z pokojami gościnnymi. Pierwsza należała do Johanna Bocka
– obecny obiekt GS-u i Turawianki. Następna Augusta Gepperta, to budynek dzisiejszej biblioteki, i trzecia Gottlieba Ebischa, stała w miejscu obecnego posterunku policji i ogrodu pana
Matuszewskiego. Poza tym
były dwie masarnie, jeden
sklep kolonialny Franza
Davida. Ponadto mieszkali
w Turawie trzej handlarze
nierogacizną i dwaj krawcy.
Znajdowały się w miejscowości dwie kuźnie. Pierwsza
dworska – stała w miejscu
dzisiejszego ronda, druga
prywatna Gabriela Dziuby,
w podwórku obecnego banSklep Franza Davida (zdjęcie z 1913 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
ku spółdzielczego57.
W 1905 r. istniejący od 30 lat budynek szkoły podniesiono o jedną kondygnację, zarówno
w części szkolnej, jak i mieszkalnej. Uzyskano w ten sposób trzecią dodatkową salę lekcyjną i trzecie mieszkanie dla nauczyciela.
Rok 1914 to początek I wojny światowej, a w 1915 r. zmarł sołtys Turawy – Franz Dawid.
Wojna zbierała obfite, dotychczas niespotykane śmiertelne żniwo. Prawdopodobnie na frontach tej wojny poległo z Turawy ok. 30 żołnierzy, lecz udało się ustalić nazwiska tylko 1858.

Okres międzywojenny
W 1919 r. sołtysem Turawy został wybrany Peter Kupka. Urząd ten sprawował do 1945 r.
Po I wojnie światowej mieszkańcy mogli zdecydować o swojej przynależności narodowej.
Do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i czuwania nad prawidłowym przebiegiem
głosowania, w marcu 1921 r. przybyli do Kotorza Wielkiego Francuzi, a w Turawie w tym
okresie przebywało już wojsko angielskie. Głównym ich zadaniem było pilnowanie porządku
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w czasie plebiscytu. W dn. 20.03.1920 r. w Turawie w dwóch
obwodach wyborczych, tj. obszarze wsi i obwodzie dworskim, głosowało za Niemcami 381 mieszkańców, a za Polską 176.
Na terenie Turawy bardzo prężnie działało ugrupowanie propolskie. Spotykali się w prywatnych domach, m.in. u Zgorzelskiego i Barcika. Organizowali wiece z poparciem dla Polski.
Po plebiscycie, który był dla Polski niekorzystny, gdyż
opowiedziało się za nią 40,3%, wybuchło 2/3 maja 1921 r.
III powstanie śląskie. 9 maja do Kotorza Wielkiego dotarł oddział Oberschlesischer Selbstschutz (Samoobrona Górnośląska), który zakwaterował się w miejscowej szkole. Powstańcy
śląscy nie weszli na teren Turawy, gdyż teren ten był broniony
Thomas Zgorzelski wraz z żoną
przez oddział niemiecki i jego członkowie postanowili roz(zdjęcie udostępniła
liczyć się z miejscowymi polskimi działaczami. Sołtys Peter
Alicja Niedźwiedzka)
Kupka dowiedział się o zamierzonej akcji i ostrzegł zagrożonych. Kilku ukryło się i uratowało swoje życie. Tomasz Zgorzelski powiedział, że nie będzie
się chował59. Zatrzymano pięciu polskich działaczy: chałupnika Valentina Barcika (62 lata),
robotnika Augusta Górę (23 lata), zagrodnika Martina Halupczoka (62 lata), robotnika Franza Muchę (47 lat) oraz chałupnika Thomasa Zgorzelskiego (32 lata). Ustawiono ich na miejscu obecnego „Bazarka”. Przez wiele godzin musieli stać z podniesionymi rękami. Rodzina
Zgorzelskich była pożegnać się z zatrzymanym. Bardzo dziwne wydaje mi się zachowanie
wojsk angielskich i francuskich, które w ogóle nie reagowały. Zatrzymanym powiedziano,
że zostaną wywiezieni koleją do Opola, dlatego muszą udać się na stację kolejową. Późnym
popołudniem poszli pieszo przez las w kierunku Jełowej. Po drodze znęcano się nad nimi60. Alfred Kupka, mieszkaniec Turawy, twierdzi, że zostali zabrani i zawiezieni drabiniastym wozem na
miejsce kaźni. 16.05.1921 r. w lesie pomiędzy Jełową a Dąbrówką Łubniańską, koło wydmy
piaskowej, zamordowano ich. Ciała pomordowanych zakopano. Po pewnym czasie odnaleziono groby i odbyła się ekshumacja ciał. Wezwano rodziny do identyfikacji zwłok. Po wojnie,
nie w miejscu kaźni, ale przy samej drodze, zbudowano pomnik z nazwiskami, datą zbrodni
i wiekiem ofiar. Dziwna wydaje mi się w całej sprawie informacja zawarta w kotorskiej kronice parafialnej. Ks. proboszcz Michael Sauer zanotował, że ciała zabitych odnaleziono za
cmentarzem w Osowcu. Możliwe, że ekshumowane ciała podrzucono do Osowca. Dlaczego
zabito pięciu niewinnych mieszkańców Turawy, dziś już nie można ustalić. Nie brali udziału
w III powstaniu śląskim. Hrabia Hubertus von Garnier nie zrobił nic, żeby ratować zatrzymanych. Potomkowie zmarłych twierdzą, że zabito ich z polecenia „Grafa”. Rodziny zabitych
pozostały bez środków do życia. W kotorskich księgach metrykalnych zachowała się korespondencja z 15 września 1921 r. od Amtsvorstehera i z 17 września od Amtsvorstandu Turawa do proboszcza kotorskiego ks. Michaela Sauera, nakazujące mu pogrzebanie ciał pięciu
mieszkańców Turawy na cmentarzu w Kotorzu Wielkim. Zamordowani zostali pogrzebani
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Pomnik w lesie pomiędzy Jełową a Dąbrówką Łubniańską ufundowany w 1963 r.
przez Zarząd Powiatowy Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Opolu,
w 42 rocznicę śmierci wymienionych w tekście pięciu bojowników o polskość
Śląska z Turawy i Bernarda Rosa z Bierdzan ur. 15.05.1860 r.

15.09.1921 r. na cmentarzu kotorskim, obok siebie w pięciu
grobach: 3 w jednym rzędzie, a poniżej 2. Pośrodku między
dwoma grobami znajdowała się duża biała tablica, ufundowana przez powojenny ZBOWiD, z czarnym napisem Cześć
bohaterom, którzy zginęli w walce o wolność i demokrację ojczyzny. Groby, które zawsze były zadbane, zlikwidowano w latach
80. XX w.61
W Prusach w 1874 r. wprowadzono nowy podział administracyjny: Amtsbezirk (powiaty – odpowiada dzisiejszej
gminie) obejmujące Gemeinde (gminy – obecnie sołectwo).
Podział ten obowiązywał do 1945 r. Urzędnik (Amtsvorsteher) był wybierany i nominowany przez króla, następnie
przez nadprezydenta (Oberpräsidenten), a później przez
Regierungspräsidenten do 1945 r. Amtsbezirk składał się ze
wsi lub folwarków. Amtsvorstehern był kierownikiem urzędu stanu cywilnego i szefem miejscowej policji. Wybierany
był na 6 lat. Urzędnik (Amtsvorsteher) nie miał siedziby,
urzędował w swoim domu, żeby zaoszczędzić na kosztach.
Pieczęć AMT-u Turawa z 1924 r.
Przy braku odpowiednich kandydatów mógł pełnić władzę wraz z podpisem Amtsvorstehera
w dwóch Amtsbezirkach. W Turawie 15.05.1874 r. został Alexandra Voigta (skan udostępnił
Mariusz Halupczok)
utworzony Amtsbezirk nr 17, w skład którego wchodziły następujące wsie: Friedrichsfelde (Rzędów) Groß Kottorz (Kotórz Wielki), Klein Kottorz (Kotórz
Mały), Kobyllno (Kobylno) i Turawa oraz obszar folwarczny w Kobylnie i Turawie62. W 1886 r. urząd
Amtsvorstehera w Turawie pełnił właściciel dóbr turawskich Garnier. Jego zastępcą był najemca Ziemek z Turawy. Złożył on ten urząd 1.04.1898 r., przejął go 25.04.1898 r. Josef Struzina.
Po złożeniu przez niego urzędu 1.10.1906 r. zastępcą przewodniczącego został Robert Stiller,
leśniczy z Turawy. Stiller pełnił ten urząd przez
kilkanaście następnych lat. W 1912 r. został wybrany na kolejne 6 lat. W 1918 r. urząd zastępcy Amtsvorstehera przeszedł w ręce Alexandra
Voigta z Turawy. Voigt w 1923 r. wybrany został
przewodniczącym Amtsbeziku. W czasie tego
Pieczęć AMT-u Turawa z 1922 r.
(skan udostępnił Mariusz Halupczok)
zebrania sekretarzem urzędu (Amtssekretär)
został Franz Niestroj63.
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W 1924 r. zmodernizowano stary turawski młyn. Koło wodne zostało zastąpione turbiną, a kamienie walcami. 10 lat później, gdy
w związku z budową jeziora odcięto dopływ
wody, napęd młyna przebudowano na elektryczny64.
Na miejscu starej szkoły w Turawie, przy
moście na Małej Panwi, znajdował się kompleks zabudowań: stara i nowa karczma,
Młyn
hotel i sklep. Po I wojnie światowej zakupił (zdjęcie z 1929 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
go „graf” Hubertus von Garnier. W nowej
karczmie przy szosie urządził dwa mieszkania oraz biura „Gemeindeamtu”. Urząd Amtsvorstehera przez wiele lat pełnił Hubertus
von Garnier.
W 1925 r. zbudowano pomnik ku czci
mieszkańców Kotorza Małego i Wielkiego, Turawy i Marszałek, poległych w czasie
I wojny światowej, który ufundował hrabia
Pomnik ku czci mieszkańców poległych
Hubertus von Garnier. Poświęcenie pomnika
w czasie I wojny światowej
odbyło się 25.09.1925 r. Usytuowany został
(zdjęcie z 1929 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
na miejscu obecnego „Bazarka”. Na trzech
tablicach wypisani byli polegli mieszkańcy wsi: Turawa, Kotorz Mały z przysiółkami i Kotórz Wielki.
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Turawy wraz z Marszałkami został
przeprowadzony w 1925 r. Jego wyniki ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji pt. Adreßbuch des Landkreises Oppeln. Na podstawie tego opracowania przedstawiam najważniejsze
informacje dotyczące tej miejscowości. W Turawie sołtysem był wtedy chałupnik Peter
Kupka, a wieś zamieszkiwało 561 mieszkańców, 129 rodzin – w tym również osoby dorosłe
samotne i owdowiałe, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe.
Na terenie wsi znajdował się urząd pocztowy. Ślubów cywilnych udzielał na miejscu (Standesbeamter) graf Hubertus von Garnier, stał on również na czele Amtsbezirku do którego
należała Turawa. Miejscowi katolicy uczęszczali do kościoła w Kotorzu Wielkim. Opiekę
duszpasterską nad miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Heinrichsfelde (Grabie).
Większość mieszkańców była rolnikami, dlatego też sporządziłem listę mieszkańców, którzy
wtedy posiadali inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Peter Blacha – robotnik			
Ernst Fach – robotnik
Josef Farys – robotnik				
Johann Fuchs – robotnik
Thomas Gazda – robotnik 			
August Geppert – rzeźnik i oberżysta
Paul Geppert – robotnik			
Andreas Gera – robotnik
Franz Gera – cieśla				
Karl Gera – pracownik leśny
Richard Gera – robotnik 			
Jakob Golla – robotnik
64
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Johann Golla – woźnica		
Josef Golla – pracownik fabryczny
Peter I Golla – robotnik		
Peter II Golla – robotnik
Paul Golla – robotnik			
Felix von Graewe – podpułkownik
Ignaz Grochol – robotnik		
Sofie Grochol – pracownica gospodarcza
Peter Grzeschik – robotnik		
Pauline Grzeschik – robotnica
Franz Halupczok – stolarz		
Thomas Halupczok – robotnik
Peter Halupczok – robotnik		
Paul Hentsche – leśniczy
Richard Horn – żandarm		
Josef Jeschke – szofer
Peter Jonietz – robotnik		
Peter Kaluza – pracownik leśny
Josef Kaniuth – robotnik		
Nikolaus Kaniuth – robotnik
Hedwig Katzmarek – sekretarka
Margarete Katzmarek – pracownica poczty
Paul Kensy – robotnik			
Franz Kensy – robotnik
Franz Kensy – murarz			
Fritz Kluge – sklepikarz
Matthäus Kokott – pracownik cementowni
Josef Kroll – robotnik			
Michel Kuchnia – robotnik
Stanislaus Kulig – robotnik		
Anton Kupke – monter
Franz I Kupka – robotnik		
Franz II Kupka – robotnik
Anton Kupke – monter		
Peter Kupka – sołtys
Max Kupka – murarz			
Stefan Kupka – robotnik
Albert Langos – robotnik		
Peter Lesch – robotnik
Wilhelm Lesch – robotnik		
Paul Margos – listonosz
Rochus Nowok – murarz		
Johann Pangsy – pracownik leśny
Josef Panitz – robotnik			
Martha Panitz – robotnica
Jakob Plottnik – robotnik		
Ludwig Plottnik – robotnik
Franz Pyttel – kierownik szkoły		
Eberhard Pyttel – nauczyciel
Alfred Pyttel – nauczyciel		
Bernhard Rogowski – robotnik
Alex Schliwa – robotnik		
Karl Schliwa – robotnik
Margarete Schliwa – robotnica		
Robert Schloßarczyk – nauczyciel
Emil Schwietza – rymarz		
Franz Schwiertz – robotnik
Wilhelm Sengelmann – woźnica
Stefan Sowa – murarz
Alfred Spath – Gasthausverwalter – kierownik gospody
Anton Stronk – nauczyciel 		
Robert Strys – nauczyciel i wiejski pisarz
Johann Tarara – murarz		
Theodor Twardawski – robotnik
Josef Wojtczyk – robotnik		
Ignatz Wosnitza – robotnik
Eugen Wosnitza – mistrz młynarski
Josef Wurst – robotnik
Franz Wurst – mistrz stolarski
Najbardziej popularne nazwiska w Turawie: Kupka – 10, Gola – 8, Halupczok – 7, Kensy –
5, Grochol – 4, Farys – 4, Gera – 4, Blacha – 3, Bock – 3, Grzeschik – 3, Katzmarek – 3, Lesch
– 3, Pyttel – 3, Schliwa – 365.
Sołtysem dla domeny „Majątek Turawa”, w skład którego wchodziły jeszcze folwarki Kuchara i Rossocha (Rosocha), był graf Hubertus von Garnier, udzielał również ślubów cywilnych. Wykaz najważniejszych mieszkańców:
65
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Hubertus von Garnier – właściciel majątku
Johann Bregulla – włodarz, agronom
Paul Duda – włodarz, agronom			
Herbert Heyda – pracownik podatkowy
Franz Jonietz – sekretarz do spraw lasów		
Wilhelm Kaizik – leśniczy
Ludwig Kuchnia – ogrodnik			
Emil Kügler – gajowy
Stefan Kupka – mistrz kowalski			
Paul Kupka – stróż pastwisk
Paul Menzel – pracownik biurowy		
Julius Müller – inspektor
Anton Niestroj – mistrz rybacki
Johann Pluskwig – kołodziej
Ernst Radetzki – żandarm
Erika Rußwurm – sekretarka
Gustav Schinke – kamerdyner
Ilse Verschau – nauczycielka
Otto Voigt – nadleśniczy
Valentin Wieschollek – stóż
Paul Winterstein – piekarz.
Franz Wodniok – monter
Franz Wodniok – maszynista
Franz Wurst – stóż.
Stara kuźnia obok pałacu
Do majątku należał młyn i cegielnia.
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
66
Mieszkało w nim 47 rodzin .
Kolejne zmiany w Amtsbezirk Turawa zaszły 1.01.1929 r. – obszary folwarczne zostały
włączone odpowiednio do wsi: Kobylno i Turawa. W 1926 r. urząd Amtsvorstehera sprawował pan majoratu von Garnier z Turawy.
Obszar Amtsbezirk Turawa został 1.03.1932 r. powiększony o Amtsbezirk Bierdzany
i obejmował wsie: Bierdzan (Bierdzany), Ellguth-Turawa (Ligota Turawska), Friedrichsfelde
(Rzędów), Groß Kottorz (Kotórz Wielki), Kadlub-Turawa (Kadłub Turawski), Klein Kottorz
(Kotórz Mały), Kobyllno (Kobylno), Sakrau-Turawa (Zakrzów Turawski) i Turawa67.
Latem 1931 r. nawałnica zniszczyła wiele drzew w lasach wokół Turawy, ok. około 75000 m³.
Woda kanałami, które zbudowała Anna Barbara Gaschin, płynęła do 1934 r., w czasie budowy Jeziora Turawskiego musiano je zlikwidować. Również zlikwidowano folwark Kuchary
i częściowo Rosocha: 900–1000 mórg, 1550 mórg w dobrach Turawa, 1200 mórg lasu68.
„Graf” Hubertus von Garnier zlikwidował stadninę koni w Kobylnie, bo tam również
udali się przesiedleńcy z budowy Jeziora Turawskiego. Majątek turawski przestał być fideiko66
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Sklep rodzinny Winterstein
(zdjęcie z 1935 r. udostępnił Mariusz Halupczok)

Sklep Edmunda Przewloka
(zdjęcie z 1929 r. udostępnił Mariusz Halupczok)

Kuźnia Antona Dziuby z okresu powojennego
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)

Sklep Eduarda Bock
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)

misem69, został przekształcony majątek leśny
(Waldgrund), a od 28.06.1941 r. został gospodarstwem rodzinnym70.
Chociaż do końca II wojny światowej
Turawa nie była dużą miejscowością, znajdowały się tu placówki handlowe i zakłady rzemieślnicze. Był sklep u Edmunda
Przewloka (mówiono „Peters”) i sklep kolonialny u Dawida. Koło pałacu w Turawie
mieściła się piekarnia i sklep handlowy rodziny Winterstein. W kierunku Małej Panwi
w miejscu obecnego pawilonu, w którym
znajduje się zakład fryzjerski i kwiaciarnia,
była poczta, piekarnia i sklep Hansa Kaczmarka. Obiekt został spalony w czasie II wojny światowej. Na terenie miejscowości funkcjonowały dwie gospody: Ernesta Zimmera
(zakupił w 1928 restaurację i wybudował salę
taneczną) oraz Paula Gepperta – budynek
obecnej biblioteki. Prywatne zakłady: stolarze Rudolph Sybon i Franz Halupczok, kowal
– Anton Dziuba – obecny bank spółdzielczy
przy ul. Opolskiej 21, szewc Alfred Duda.
W Turawie znajdował się posterunek
policji i 3 policjantów: Schwarzer, Denke
i Goetzner 71.
Stolarnia Johanna Bock
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)

69
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Na terenie Marszałek znajdował się sklep,
który prowadził Eduard Bock. Zakład stolarski prowadził Johann Bock.
W czasie II wojny światowej do rady
Gemeinde Turawa należeli (nie wszyscy równocześnie): Franz Jonietz, Anton Stronk,
Wilhelm Steike, Josef Matyssek, Wiktor
Klapper oraz Eugen Wosnitzka. Sytuacja
finansowa gminy nie przedstawiała się najlepiej. Zarząd nie był w stanie zrównoważyć
Restauracja zamkowa
budżetu. Jedynym ratunkiem miała być po- (zdjęcie z 1939 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
życzka lub podwyższenie podatków lokalnych72.
W 1936 r. Turawa miała otrzymać nazwę Waldsee, ale wobec zdecydowanego sprzeciwu
„grafa” Hubertusa von Garnier, powołującego się na dekret króla Prus z sierpnia 1841 r., przyznający przechodni tytuł hrabiego von Garnier Turawa temu rodowi, odstąpiono od zmiany
nazwy wsi73.

Turawa w czasie II wojny światowej
Po wybuchu II wojny światowej mężczyźni zostali powołani do wojska. Ich obowiązki w pracy przejęli jeńcy polscy. Mieszkali
w domu za młynem. Wkrótce zastąpili ich
Francuzi, też na krótko. Na ich miejsce sprowadzono w 1943 r. jeńców angielskich. Zostali podzieleni na grupy: część nich mieszkała
w domu nad młynem w Turawie, druga grupa w baraku przy moście w „Fazańcu” – bażanciarni, po północnej stronie Małej Panwi.
Gdy liczba ich wzrastała, zakwaterowano ich
w pompowni przy moście kolejki leśnej. Po
obaleniu reżimu Mussoliniego we Włoszech,
w Turawie przetrzymywano internowanych
żołnierzy włoskich. Mieszkali w hrabiowskiej
hali do jazdy konnej, w miejscu obecnego
sześcioraka. W Turawie przebywało też kilku
Jeńcy angielscy w Turawie
młodych Polaków na pracy przymusowej. Je(zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)
den z nich pracował jako rzeźnik u karczmarza Zimmera, jeden w młynie, a jeszcze jeden u gospodarza – uważany był za członka rodziny
w miejsce wcielonego do Wehrmachtu syna, nawet nazwali go jego imieniem. Poruszał się po
wsi jak człowiek wolny, jeździł końmi do lasu na zarobek do zrywki drewna. Po wojnie otwarł
72
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pierwszy sklep spożywczy w miejscu obecnej czytelni internetowej. Także kilka dziewcząt
z Polski było w Turawie na służbie, między innymi w sklepie u Petersów. Latem 1944 r. kopano
transzeje dla piechoty i rowy przeciwczołgowe w ramach umocnień obronnych. Kopane były
rękami mężczyzn niezdolnych do służby wojskowej, młodzieży i kobiet. Do budowania tych
umocnień użyto także formacji „Arbeitsdienstu”, tj. młodzieżowych hufców pracy. Skoszarowani byli w turawskiej szkole74.
W czasie wojny większość mężczyzn przebywała na froncie, to kobiety wtedy stały się głowami rodzin. To one musiały zdobywać pożywienie dla siebie i dzieci.
Sytuacja III Rzeszy na początku stycznia
1945 r. była już tragiczna.
„Graf” Hubertus von Garnier przed
opuszczeniem Turawy urządził wielkie polowanie. Przed wkroczeniem wojsk radzieckich opuścił swoją posiadłość, by nigdy już
do niej nie powrócić.
Wojsko niemieckie nie było w stanie zatrzymać natarcie wojsk radzieckich, dlatego
przed południem w niedzielę 21.01.1945 r.
Jeden z nielicznych ocalałych mebli pałacowych
wysadziło most na Małej Panwi w Turawie.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Wojsko radzieckie pomaszerowało drogą
leśną z Marszałek do Osowca. Nieliczne oddziały niemieckie próbowały zatrzymać główne
natarcie sił radzieckich, jednak widząc swoją beznadziejną sytuację, wycofały się w stronę Opola. Część mieszkańców Marszałek ukryło się w lesie obok Jeziora Srebrnego, jeszcze
inni w stodołach, na strychach, w sianie. Jak przypominają sobie mieszkańcy, w pamiętnym
dniu na jednym z czołgów wjeżdżających do Marszałek siedział radziecki żołnierz i grał na
akordeonie. Turawa była opustoszała, gdyż wielu mieszkańców opuściło ją wcześniej. Klucze
od swoich domów pozostawili u sołtysa. Żołnierze 178 Pułku Piechoty Gwardii Radzieckiej
wkroczyli do Turawy 22 stycznia o godz. 3.20, przez most przy elektrowni. Na terenie wsi nie
było żadnych walk. Nad miejscowością uniósł się okrzyk zwycięskich sołdatów „Hurra Odra”,
gdyż pomylili rzekę Małą Panew z Odrą. Wojska niemieckie, widząc swą krytyczną sytuację,
rozpoczęły gwałtowne wycofywanie się. Już 22 stycznia Rosjanie dotarli do linii Odry.
Rosjanie w swoich źródłach zapisali, że w walkach o Turawę zginęło czterech żołnierzy
radzieckich75.
Czerwonoarmiści zabili w bestialski sposób pięciu zabłąkanych żołnierzy niemieckich.
Ciało jednego z nich obok obecnej pizzerii zmasakrowali czołgiem. Po kilku dniach mieszkańcy ciała zabitych pogrzebali na miejscu tragedii. Po wojnie ciała poległych były ekshumowane
i spoczęły na cmentarzu parafialnym w Kotorzu Wielkim. W Turawie Rosjanie zamordowali
sześciu mieszkańców wsi – 4 mężczyzn niezdolnych do walki ze względu na wiek, 8-letniego
chłopca i 1 kobietę. Żołnierze II frontu bez powodu spalili łącznie 20 domów mieszkalnych
oraz szkołę, bank (tj. dzisiejsza pizzeria) i halę jeździecką. Mimo kilku prób, nie udało im się
spalić pałacu, do jesieni 1945 r. mieściła się w nim komendantura wojskowa76.
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Rosjanie oszczędzili Marszałki – zabili
„tylko” trzech mężczyzn i spalili pięć domów.
Mieszkańcy Marszałek zamykali się w swoich domach, gdyż bardzo często w środku
nocy pijani czerwonoarmiści dobijali się do
ich domów w poszukiwaniu „panienek”.
W dzień zaś Sołdaci plądrowali domy, zabierali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość, odbierali mieszkańcom ostatnie zapasy
żywności. Wywieźli wielu mężczyzn i koSpalony przedwojenny budynek szkoły
biet do przymusowej pracy w kamieniołomach w Kamieniu Śląskim. Nocowali tam
w strasznych warunkach, w zimnych stodołach, byli głodzeni – dostawali tylko zupę na
obiad. Kobiety były często gwałcone przez
pijanych żołnierzy radzieckich. Zrozpaczone
młode dziewczęta ubierały się w długie spódnice, zakrywały głowy, brudziły sobie twarze,
starały się upodobnić do staruszek. Często
udawały się w niebezpieczną pieszą podróż
Spalona leśniczówka w Marszałkach
do Opola, gdzie szukały jedzenia w spalo(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
nych sklepach.
W 21.01.1945 r. wojsko niemieckie wysadziło w Turawie jedno przęsło mostu w powietrze, powstała duża wyrwa, można było jednak po obu stronach mostu na Małej Panwi przejść
lub przejechać wąskim pojazdem. Latem tego samego roku przejeżdżało tamtędy bryczką
dwóch oficerów radzieckich. Wtedy przęsło zawaliło się, grzebiąc pod gruzami Rosjan, bryczkę i konia. Po tym wypadku saperzy wykonali obok drewniana kładkę dla pieszych. Wszelki
ruch kołowy odbywał się przez most przy elektrowni. Most w Turawie został naprawiony
w 1946 r. przez okolicznych fachowców, którym udało się wybronić przed niewolą czy internowaniem77.

Okres powojenny
Urząd sołtysa Turawy od 1919 r. do 1945 r. pełnił Peter Kupka. Po wkroczeniu wojsk
radzieckich jeszcze przez ok. pół roku z nakazu ich komendantury pełnił tę funkcję. Pierwszym sołtysem, ale najprawdopodobniej samozwańczym, bo wybory się nie odbyły, został Jan
Biegański, były pracownik przymusowy u karczmarza Ernesta Zimmera w Turawie – obecny
obiekt geesowski i Turawianka78.
Po II wojnie światowej Turawa została siedzibą gminy, w skład której weszły wsie: Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Rzędów, Zakrzów Turawski, przysiółki: Marszałki, Poliwoda, Trzęsina. Władzę administracyjną stanowiło Kolegium
Zarządu Gminnego. Pierwsze kolegium ukonstytuowało się 8.10.1945 r. w składzie: Roch
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Stotko – wójt, Tomasz Piotr
Dichson – podwójt, Stefan
Podstolski, Jan Długosz,
Teodor Halupczok – ławnicy79. W lipcu 1948 r. w Turawie powołano nowego wójta,
został nim Jan Antoniewicz.
W 1946 r. miejscowa ludność została przez polskie
władze poddana weryfikacji.
Ci, którzy nie uzyskali obywatelstwa polskiego, zostali
Pracownicy Urzędu Gminy w Turawie w 1948 r.
wysiedleni do Niemiec. NajZ przodu od lewej strony: Maria Filipek – urzędnik Stanu Cywilnego,
pierw biwakowali pod goCzesław Bajor – sekretarz Gminy, Jan Antoniewicz – wójt,
łym niebem na tzw. wygonie
i pracownicy: Leon Knebel – kierownik referatu podatkowego,
Wanda Karasiewicz – referat organizacji i spraw socjalnych.
– dzisiejsza ul. Nowa w TuOsoby w drugim rzędzie od lewej: Piotr Michalczyk – księgowy,
rawie, wtedy szeroka polna
Hildegarda Mateja-Kupka – referat podatkowy,
droga80.
Maria Piechota – referat podatkowy, Alicja Wodarz – goniec,
Budynek szkoły w styczAlfons Dudek – egzekutor, Wiktoria Pinkawa – maszynistka,
Hildegarda Jończyk-Weber – referat ewidencji ludności,
niu 1945 r. spalili Rosjanie.
Julia Piechota-Widera – maszynistka, Aleks Biegański – referat wojskowy,
Rok szkolny w okresie poGerard Halupczok – uczeń biurowy („Fala” 3/1995)
wojennym rozpoczął się
1.09.1946 r. w budynku obecnego przedszkola. Szkolnictwo w Turawie organizował pierwszy
kierownik turawskiej szkoły Dionizy Czabak. Pomagały mu jego małżonka Janina Czabak
i Wincentyna Moszczyńska.
Pierwszy powojenny okres był dla mieszkańców bardzo trudny. Powojenna władza traktowała mieszkańców, którzy pozostali i przeszli
weryfikację narodowościową, jako ludzi gorszej kategorii. Milicjanci pobili śmiertelnie
bez powodu mieszkankę Marszałek Annę
Arbeiter, matkę trójki dzieci81.
W 1949 r. sołtysem Turawy został działacz partyjny towarzysz Pietras, sekretarz
POP PZPR, robotnik rolny w PGR Turawa.
Uległ wypadkowi przy pracy i wkrótce zmarł.
Obecny budynek przedszkola
Po nim w 1949 r. sołtysem został Józef
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Matysek, rolnik z Turawy na 67 morgach.
W 1952 r. okrzyknięto go kułakiem i po tym nie mógł piastować żadnej funkcji. Następnym
sołtysem został powtórnie Jan Biegański, członek komitetu budowy nowej szkoły w Turawie82.
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Małe sale lekcyjne nie
zapewniały dzieciom odpowiedniego miejsca do nauki.
Kierownictwo szkoły, jak
również komitet rodzicielski
oraz władze gminne zabiegały o budowę nowego obiektu.
Wkrótce powołano komitet
do spraw budowy szkoły.
W 1954 r. ówczesne władze
Szkoła w Turawie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
podjęły decyzję budowy nowej turawskiej placówki. Budowa szkoły przebiegała bardzo sprawnie. Wiele robót pomocniczych, jak transport piasku i żwiru, porządkowanie placu budowy, wykonali sami mieszkańcy
wsi. Już w 1956 r., po dwóch latach realizacji inwestycji, została przekazana do użytku nowo
wybudowana jednopiętrowa szkoła z ośmioma salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, łazienką z natryskami, i centralnym ogrzewaniem. W otwarciu szkoły uczestniczyły ówczesne władze wojewódzkie, powiatowe i miejscowe. Szkoła w Turawie była pierwszą zbudowaną od
podstaw na Opolszczyźnie w okresie powojennym.
W latach 1954–1972 obowiązywał nowy podział administracyjny Polski. Powołano Gromadzkie Rady Narodowe. Były to najniższe ogniwa administracji państwowej, łączące kilka
wsi. Zgodnie z Konstytucją z 1952 r., wybory do rad odbywały się co trzy lata. Turawa była
siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej dla
wsi: Turawa, Marszałki, Kotórz Mały, Kotórz
Wielki, Trzęsina i Rzędów.
W 1958 r. sołtysa Jana Biegańskiego zastąpił Alojzy Kurek. Pełnił urząd sołtysa
Turawy prawie dwadzieścia lat. W 1976 r.
z uwagi na podeszły wiek (82 lata) zrezygnował z tej funkcji. Za jego kadencji ukończono
odbudowę ze zgliszcz spalonych przez Armię
Obiekt pierwszego sklepu spożywczego w Turawie
Czerwoną domów83.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
W 1969 r. rozpoczęto budowę pawilonu
handlowego w Turawie, inwestycję zakończono w 1970 r.
W 1970 r. wokół pałacu w Turawie został
zlikwidowany ceglany mur, zastąpiono go
żelaznym płotem. Obok pałacu na miejscu
obecnego rynku znajdowała się kuźnia dworska i dom, w którym mieszkali pp. Krawczyk.
Po ich wyjeździe w 1972 r. do RFN, zabudowania zostały zburzone, a stary krzyż został
Budowa pawilonu handlowego
(zdjęcie z kroniki GS Turawa)
przeniesiony obok posesji pp. Farys. W Tu83
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rawie ośrodek zdrowia powstał w 1973 r. przy
ul. Opolskiej 21 (obecnie mieszkają pp. Duda),
w budynku p. Nowaka, który wyjechał do RFN.
W wyniku zmian administracyjnych,
przestały funkcjonować gromadzkie rady
narodowe, 1.01.1973 r. Turawa stała się gminą, w skład której weszło jedenaście wsi:
Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały,
Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec,
Stara kuźnia turawska
Turawa, Rzędów, Węgry, Zakrzów Turawski,
(zdjęcie udostępnił Rajmund Konieczny)
Zawada i dwa przysiółki: Marszałki i Trzęsina.
W okresie powojennym kaplica obok obecnej restauracji Turawianka była często bezczeszczona przez miejscowych pijaków. Władze gminy poprosiły proboszcza o przeniesienie
jej, gdyż w 1974 r. poszerzano i asfaltowano drogę do Kotorza Wielkiego. Została przeniesiona
o 50 m obok pałacu.
Sołtysem Turawy w 1976 r. została pani Teresa Bońkowska. Pełniła tę społeczną funkcję
do końca życia, tj. do października 1988 r.
W 1976 r. zmarł najstarszy mieszkaniec Marszałek Józef Wurst – w wieku 102 lat, w tym samym
roku rozpoczęto wodociągowanie Turawy i Marszałek, prace zakończono po dwóch latach.
Gmina Turawa potrzebowała budynku na urząd pocztowy, dlatego w 1977 r. zezwolono
pp. Twardawskim z Turawy na wyjazd do RFN, w zamian za ich zabudowania. Dotychczasowa
poczta mieściła się w budynku przy ulicy Opolskiej, obok spalonego starego obiektu gminy.
W 1979 r. zanotowano pierwszy przypadek narkomanii w Turawie, w miejscowym
Domu Dziecka.
Marszałki doczekały się pierwszej drogi
asfaltowej w 1980 r., dzięki aktywności p. Rymarczyk.
Spis kolędowy mieszkańców z 1982 r.:
Turawa: 664 osób – 347 kobiet, 317 mężczyzn, 217 rodzin
Marszałki: 333 osoby – 178 kobiet,
Pałac w Turawie, wówczas Dom Dziecka
155 mężczyzn, 116 rodzin.
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
Na początku lat 80. XX w. Turawa zaczęła
się rozbudowywać, w 1983 r. powstała ulica Iwaszkiewicza, następnie Planetorza, gdzie obecnie trwają kolejne inwestycje.
W styczniu 1985 r., w zimowy wieczór, spłonął budynek Urzędu Gminy w Turawie, który mieścił się w przedwojennej willi p. Hermana, handlarza drewnem, przy ul. Opolskiej 6.
Akcja pożarnicza była utrudniona ze względu na silny mróz i drewnianą konstrukcję obiektu
– parter budynku był murowany, reszta z drewna. Po pożarze Urząd Gminy został przenie-
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siony do pałacu turawskiego. Przygotowania
do budowy nowej siedziby gminnej rozpoczęto w 1985 r., gdy naczelnikiem gminy był
Włodzimierz Gos. Rozpoczął prace przygotowawcze: analizę projektu i kalkulację.
Do Turawy, żeby zwiększyć jej prestiż,
31.08.1986 r. przyłączono administracyjne
Marszałki. Powstały w Marszałkach ulice:
Sosnowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa.
W godzinach porannych 9.08.1986 r. od
Budynek Urzędu Gminy w Turawie dzień
uderzenia
piorunu zapalił się budynek GS-u
po pożarze (zdjęcie udostępnił Walter Świerc)
w Turawie. Spaliło się m.in. pierwsze piętro
„Turawianki”. Miejscowy cieśla odbudował
konstrukcję dachową, zaś dekarz Gerard
Sowa z Borku pokrył dach blachą falistą.
Obiekt został odbudowany w ciągu dwóch
tygodni84.
W listopadzie 1988 r. sołtysem Turawy
został Ewald Wiesberg. W czasie jego sołtysowania zostały wycięte w 1989 r. drzewa
Budynek GS-u po pożarze
przy ulicy Opolskiej – piękne lipy, a za mły(zdjęcie z kroniki GS Turawa)
nówką w stronę Kotorza Małego klony. Musiały ustąpić miejsca rozbudowie w 1990 r. ulicy z poszerzeniem i wybudowaniem chodników. Na odcinku od ronda aż do mostu
na młynówce posadzono żywopłot z ligustru
i drzewa jarzębiny. Była to inwestycja zarządu
dróg powiatowych85.
W 1989 r. w Polsce nastąpiły przemiany
ustrojowe. Zmiany zaszły także w Turawie:
5.03.1990 r. powołano koło Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku
Urząd Pocztowy w Turawie
Opolskim. W 1990 r. na terenie Turawy zapi(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
sało się do mniejszości niemieckiej 329 osób.
Na początku lat 90. XX w. rozpoczął się okres wielu inwestycji na terenie Turawy i przysiółka Marszałki. W 1990 r. w Turawie został rozbudowany budynek urzędu pocztowego, do
nowej części została przeniesiona centrala telefoniczna z domu p. Dębiec. Również w tym
samym roku w Turawie wzdłuż ulicy Opolskiej ułożono nowy chodnik, od mostu na Małej
Panwi aż do urzędu pocztowego.
Sołtysem Turawy w dn. 4.01.1991 r. został wybrany członek mniejszości niemieckiej Józef
Wurst – inspektor do spraw budownictwa w urzędzie gminy.
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W 1992 r. wykonano istotne inwestycje na terenie Turawy. Zostały wyasfaltowane ulice:
Rzeczna, Ogrodowa oraz Zielona i wybudowano nową stację pomp i sieć wodociągową w Marszałkach. Ujęcie to było zasobne w wodę, wydajniejsze a woda lepszej jakości, bo z małą ilością
żelaza i manganu.
9.11.1992 r. rozpadł się PGR w Turawie, maszyny zostały zabrane na poczet długów86.
Po pożarze Urządu Gminy w Turawie w 1985 r., ówczesny naczelnik gminy Włodzimierz
Gos rozpoczął prace przygotowawcze do budowy nowego obiektu. Według jego koncepcji
miał powstać urząd gminy, gminny ośrodek zdrowia, urząd telekomunikacji i dwa budynki
mieszkalne. Jednakże w trakcie prac projektowych zmieniono koncepcję. Załatwienie spraw
związanych z budową przeciągało się. 9.05.1988 r. naczelnik gminy Włodzimierz Gos podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Projektowania i Usług Doradczych „PROMAG” Spółka z o.o.
w Opolu. Obiekt miał powstać kosztem 275 mln zł. Jednakże umowa ta została rozwiązana
7.07.1989 r. Inwestorem zastępczym został konglomerat „Graf” spółka z o.o. z Opola. Wykonawcą inwestycji zostało Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budownictwa Wiejskiego w Opolu
– Zakład w Ligocie Dolnej. Koszt budowany określono w nowej umowie na 504 244 000 zł. Budowę obiektu urzędu gminy sprawnie nadzorował naczelnik Gminy Turawa Leon Adamczak.
Do 1990 r. budowa była finansowana przez Urząd Wojewódzki w Opolu, następnie przez
Urząd Gminy w Turawie87. 23.08.1993 r. urząd gminy został przeniesiony do nowego budynku. W obiekcie znaleźli miejsce: pracownicy urzędu, GZEAS, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej, Zarząd Gminny Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej,
Bank Spółdzielczy, Gminny Ośrodek Zdrowia, apteka. Gminny Ośrodek Zdrowia został przeniesiony na przełomie marca i kwietnia 1994 r. Obok ośrodka zdrowia została wybudowana
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Do oczyszczalni został podłączony budynek
policji. Uroczyste otwarcie Urzędu Gminy w Turawie odbyło się 21.05.1994 r. Przecięcia wstęgi dokonali: Gotfryd Długosz – przewodniczący rady gminy, i Walter Świerc – wójt gminy Turawa. Ks.
prob. Józef Swolany dokonał poświęcenia obiektu. Wykonawcą prac była korporacja „Adyton”88.

Budynek Urzędu Gminy w Turawie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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Pomysł budowy oczyszczalni ścieków zrodził się w Turawie już w połowie lat 70. XX w.,
jednak jej budowę z całym systemem kanalizacji rozpoczęto dopiero 1.08.1995 r., na polach
między Turawą a Kotorzem Małym. Podjęto budowę oczyszczalni mechaniczno-biologicznej
typu „Biogrodex” z przepustowością w pierwszym okresie 1000 m³, a docelowo 2000 m³ na
dobę. Jednak ze względu na wielkość inwestycji i potrzebne środki finansowe, podzielono ją
na kilka etapów:
- budowa samej oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej dla Kotorza Małego, Wielkiego
i Turawy
- podłączenie do systemu kanalizacyjnego Węgier i Osowca oraz wszystkich ośrodków
wypoczynkowych
- podłączenie Niwek, Szczedrzyka i Rzędowa.
W 1996 r. nastąpiła modernizacja stacji uzdatniania wody w Marszałkach, gdyż zużycie
wody wzrosło ponad pięciokrotnie. Wybudowano zbiornika wody czystej o pojemności
250 m³, gdyż istniał tylko jeden o pojemności 150 m³. Uruchomiono studnię rezerwową.
Łączny koszt inwestycji 375 tys. zł.
W 1995 r. rozpoczęły się prace przy budowie kanalizacji w Turawie, ale tylko dla części
położonej na południe od Małej Panwi. Generalnym wykonawcą systemu kanalizacyjnego
było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Opolu, natomiast roboty
prowadził inwestor zastępczy, Przedsiębiorstwo Consultingowo-Usługowe Gospodarki Wodno-Ściekowej i Ochrony Środowiska Sp. z o. o. w Opolu. W 1995 r. wykonano rurociąg tłoczny, sieć w ul. Planetorza i częściowo w ul. Nowej. Po rocznej przerwie, spowodowanej brakiem
środków, wznowiono w maju 1997 r. budowę sieci w ulicach Nowej, Iwaszkiewicza, Rzecznej
i Stawowej89. W 1998 r. prowadzono prace przy budowie kanalizacji przy ul Opolskiej. Środki
na realizację inwestycji uzyskano ze środków własnych gminy, wpłaty mieszkańców, pożyczki
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz dotacji elektrowni „Opole”. Oczyszczalnia ścieków rozpoczęła pracę 27.07.1999 r.
28.02.1997 r. nastąpiła
uroczystość otwarcia laboratorium w Turawie, udział
wzięli Walter Świerc – wójt
Gminy Turawa, Antoni Figiel – dyrektor ZOZ Opole,
ks. Arnold Drechsler – dyOczyszczalnia ścieków (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
rektor Caritasu z Opola. Laboratorium zaczęło wykonywać badania 10.03.1997 r.90
31.12.1998 r., po kilku wiekach istnienia, nie sprostał gospodarce rynkowej i został zamknięty tartak w Turawie.
Z inicjatywy mieszkańców we wrześniu 1999 r. przystąpiono do adaptacji części piwnic
pod Urzędem Gminy w Turawie na miejsce spotkań mieszkańców Turawy i Marszałek. Remont zakończono 26.02.2000 r. Miesiąc później obiekt został poświęcony przez ks. probosz89
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cza Józefa Swolanego. Rozpoczął działalność klub „Zgoda”, którego założycielem była m.in.
Dorota Nowara-Wieczorek. Wszystkie prace wykonane były nieodpłatnie, np. montaż instalacji elektrycznej, tynkowanie ścian i sufitów, gruntowanie i malowanie ścian. Ogólna wartość
wykonanych prac wyniosła 6750 zł. Łączna wartość ofiarowanych pieniędzy i materiałów
i wykonanych prac wyniosła 11600 zł. Klub zorganizowano z myślą, by mogły się w nim odbywać lokalne imprezy91.
W związku z reformą oświaty utworzono gimnazja. Dn. 18.02.1999 r. radni zdecydowali,
że gimnazjum powstanie w Turawie.
1.07.1999 r. rozpoczął działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą
„Praktyka Lekarza Rodzinnego” w Turawie, który został utworzony na bazie Ośrodka Zdrowia. Dyrektorem zakładu została dr Irena Inglot-Różańska. 1.07.1999 r. został podpisany kontrakt z Opolską Regionalną Kasą Chorych, dzięki czemu usługi wykonywane są do tej pory
bezpłatne. W zakładzie tym dodatkowo zatrudniono dwóch lekarzy: Agnieszkę RzeszotarskąSordoń i Janusza Sołtyska92.
Od 1999 r. stan wody w ujęciu w Marszałkach zaczął się systematycznie pogarszać.
W 2000 r., po raz pierwszy od 27 lat, dożynki gminne zorganizowano w Turawie. Uroczystość odbyła się 15 października. Mieszkańcy bardzo się postarali i przygotowali ciekawy
program artystyczny.
Latem 2002 r. na okres półroczny sołtysem Turawy została Dorota Nowara-Wieczorek.
Jeszcze rok wcześniej, jako przewodnicząca rady sołeckiej i wobec braku zainteresowania tym
tematem sołtysa, zorganizowała jako sołectwo Turawa Gminne Dożynki93.
W styczniu 2003 r. sołtysem Turawy został Janusz Buczek. Dbał o Turawę i Marszałki
i z wielką energią organizował wiele imprez na terenie wsi. Pierwszą z nich była „Majówka w plenerze”. Wszyscy uczestnicy byli częstowani dzikiem
upolowanym przez sołtysa. W czerwcu odbyły się zawody
sołectw gminy Turawa. W sierpniu odbył się wielki festyn –
„Dzień sandacza”. Z inicjatywy sołtysa Janusza Buczka zostało uporządkowane miejsce po wysadzonej kaplicy na „Łysej
Górze”. W 2005 r. obok ruin po zburzonym grobowcu ustawiono betonowy krzyż, który poświęcił ks. proboszcz Józef
Swolany. Dzięki sołtysowi Januszowi Buczkowi ustawiono
i poświęcono nowe krzyże przydrożne w Marszałkach obok
zagrody państwa Joszko, w Turawie na końcu ulicy Planetorza.
W okresie sprawowania funkcji sołtysa przez Janusza
Buczka, potomkowie rodziny Garnier nawiązali kontakt
z mieszkańcami Turawy. Z inicjatywy sołtysa, plac na rynku turawskim otrzymał nazwę „Plac von Garnier”. Nazwa ta Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie
upamiętnia ostatnich właścicieli turawskiego pałacu. Uroobelisku na „Placu von Garnier”
(zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
czyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku z udziałem rodziny
91
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Garnierów odbyło się 15.09.2007 r. W sobotę o godz. 12.00 ksiądz proboszcz Józef Swolany poświęcił kamień z tablicą. Następnie odbył się przegląd zespołów artystycznych z terenu
Gminy Turawa. Następnego dnia odbyły się dożynki gminne zorganizowane przez mieszkańców Turawy i Marszałek. Dopisała pogoda i zaproszeni goście. Organizacją obu imprez
osobiście kierował sołtys Janusz Buczek.
Zasługą turawskiego sołtysa było wyasfaltowanie ulic: Rzecznej, Planetorza, Stawowej
i Modrzewiowej w Marszałkach. Co roku organizował festyny wiejskie pod nazwą „Dni Sandacza”. Janusz Buczek był „sołtysem i Turawy, i Marszałek”.
W kwietniu 2009 r. wybrano nowego sołtysa Turawy. Została nim tym razem kobieta,
pani Teresa Żulewska. Jedną z pierwszych jej inicjatyw (wspólnie z księdzem proboszczem J. Swolanym) było rozpoczęcie starań o zainstalowanie nowego dzwonu z napędem
elektrycznym w kapliczce w Marszałkach. Latem 2009 r. inwestycja została zrealizowana.
Z inicjatywy pani sołtys jesienią 2009 r. urządzono plac zabaw dla dzieci obok Urzędu Gminy
w Turawie, a wiosną 2011 r. w Marszałkach. Zorganizowała wspólnie z radą sołecką w dn.
31 lipca i 1 sierpnia 2010 r. obchody 200-lecia samodzielnego istnienia sołectwa Turawa, z jednorocznym poślizgiem spowodowanym zmianą na stanowisku sołtysa. Program artystyczny
był bardzo ciekawy, dlatego impreza była udana. W czasie tej uroczystości była sprzedawana
broszurka z krótką historią Turawy, autorstwa Alfreda Kupki.
Wielką imprezę zorganizowała pani sołtys Teresa Żulewska w dn. 4–5.08.2012 r. – 450-lecie istnienia Turawy. Impreza ta była szczególnie udana. Dopisała pogoda i tłumy mieszkańców. W sobotę 4 sierpnia został poświęcony obelisk z napisem TURAWA 1562-2012, ustawiony przy ul. Opolskiej naprzeciw „Placu von Garnier”.
Odprawiona była msza polowa. Później we wspólnym
korowodzie, ubrani w stroje
z różnych epok, uczestnicy
przemaszerowali przez wieś.
Korowód otwierała orkiestra
dęta z Węgier. Imprezie toObchody 450-lecia istnienia Turawy (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
warzyszyła piękna atmosfera
i wspaniały nastrój. W niedzielę z ciekawym programem artystycznym wystąpił m.in. miejscowy chór, zespoły ludowe. W ciągu dwudniowej zabawy był pokaz futbolu amerykańskiego, wspólny taniec Zumba, teatrzyki dla dzieci i zespół rockowy dla młodzieży, wieczorami
zabawy dla dorosłych. Dwudniowy festyn z okazji 450-lecia istnienia Turawy był spotkaniem
wielu pokoleń i przybyłych gości w radosnej atmosferze i pięknej pogodzie.
Turawa i Marszałki, gdyż tworzą jedną wieś, są wizytówką gminy Turawa.
Zapomniane nazwy miejsc w Turawie:
- „Las śmierdzonka” – las między szkołą i na północ od szosy Turawa – Rzędów, a mostem na kanale Młynówka do Trzęsiny na Rososze.
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- „Łolsyna” – pola przy szosie do Kotorza Małego zaraz za Turawą to, widocznie na tych
podmokłych obszarach rosły kiedyś olchy.
- „Kanciki” – w stronę Kotorza Małego, w kierunku ostrego zakrętu szosy,
- „Lasek Fazaniec” – rozciąga się na południe od Małej Panwi i na wschód od stodoły po
byłym PGR, aż do elektrowni wodnej na jeziorze. Nazwa ta pochodzi od hodowanych
tam bażantów, tj. z niemieckiego Fasanów94.

10.2 Szkoła Podstawowa w Turawie
Turawa bardzo długo musiała czekać na swoją szkołę. Przez długie wieki dzieci z tej wsi
uczęszczały do szkoły w Kotorzu Wielkim95. Jednakże kotorska szkoła okazała się zbyt mała,
dlatego też z polecenia Rejencji Opolskiej z dn. 1.07.1867 r. odbyło się w dn. 5.10.1867 r. spotkanie z przedstawicielami obu Kotorzy i Turawy ze starostą opolskim baronem von Dalwigk
-Lichtenfels na Dąbrowie, „grafem” Constantinem II von Garnier i powiatowym inspektorem
szkolnym – proboszczem Kotorza Wielkiego Carlem Kahlem w sprawie utworzenia szkoły w Turawie. Postanowiono wtedy: dla rozładowania ciasnoty w istniejącej szkole w Kotorzu
Wielkim, jak i skrócenia drogi dzieciom z Turawy i Trzęsiny przystąpić w 1869 r. do budowy
szkoły z prawdziwego zdarzenia w Turawie. Do czasu wybudowania tej szkoły sołtys Turawy –
Gottlieb Ebisch udostępni z dniem 2.11.1867 pomieszczenie do prowadzenia zajęć szkolnych
i jedną izbę na mieszkanie dla nauczyciela w Turawie. Pobierał będzie za to roczny czynsz w wysokości
26 talarów od hrabiego turawskiego96.
Tymczasową turawską szkołę utworzono w budynku starej karczmy i sklepu, w miejscu
obecnego podwórka policji w stronę urzędu gminy. Obiekt ten został w 1945 r. spalony przez
radzieckich żołnierzy. Pierwszym nauczycielem w Turawie został pomocnik z kotorskiej
szkoły Emmanuel Achtelik. Otrzymywał uposażenie w kwocie 165 talarów rocznie i 13 m³
drewna opałowego. Koszty jego utrzymania ponosił turawski „graf”97. Uzupełnienie wiadomości na temat powstania szkoły w Turawie zawarł ks. prob. Carl Kahl w kotorskiej kronice
parafialnej. W maju 1867 r. przybył wizytator szkolny Willig. Został złożony wniosek budowy
szkoły dla Turawy i Trzęsiny. Dopóki nowa murowana szkoła nie będzie zbudowana, to dzieci
od 1.01.1868 r. rozpoczną naukę w starej karczmie w Turawie. Wybrany przez „grafa” na nauczyciela w Turawie został Achtelik, dotychczasowy pomocnik nauczyciela w Kotorzu Wielkim.
Dzieci do nauki było 183. 7.01.1868 r. została uroczyście otwarta szkoła w karczmie w Turawie.
(tłum. Artur Kupka)
W 1868 r. do jednoklasowej dwuoddziałowej tymczasowej szkoły w Turawie uczęszczało
147 dzieci z Turawy i 33 z Trzęsiny. Liczba uczniów w szkole w następnym roku wzrosła do
191, a nauczycielowi z powodu 4 godzin nadliczbowych tygodniowo przyznano dodatkowe
wynagrodzenie w wysokości 40 talarów rocznie. Budowę nowej szkoły w Turawie rozpoczęto
w 1869 r., jednak przebiegała bardzo opieszale. W czasie wojny francusko – pruskiej w 1870 r. nauczyciel Emmanuel Achtelik został powołany do armii pruskiej. Zastępował go w tym czasie
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Josef Schneider. W protokole powizytacyjnym z 5.07.1871 r. inspektor szkolny ks. Carl Kahl
krytykował wolno postępujące prace przy budowie nowego budynku szkolnego. Napisał, że
w szkole brakowało podręczników, a zimą w klasie było tak zimno, że dzieci odmroziły sobie
palce u rąk. Prace przy budowie nowej szkoły wciąż przebiegały wolno, dopiero gdy na polecenie rejencji opolskiej odbyło się w dn. 21.01.1873 r. zebranie, na którym poruszono temat
przyspieszenia oddania szkoły do użytku, wkrótce prace nabrały tempa. Turawski „graf” oddał do dyspozycji całość drewna potrzebnego do ukończenia budowy szkoły, ponadto przekazał bezpłatnie 80 000 cegieł z cegielni Rosocha i całość potrzebnego wapna. Zaplanowano,
że stan konta budowy wyniesie w lutym 1873 r. 800 talarów i wtedy budowniczy mogą dalej
prowadzić prace98.
W kotorskiej kronice parafialnej w 1873 r.
zawarto ważne informacje dotyczące budowy
szkoły w Turawie: 18 kwietnia [1873] został
wmurowany kamień i rozpoczęto budować
szkołę w Turawie. Dokument budowy zakopano przy południowo – wschodnim narożniku budynku. 23 listopada odbyto się uroczyste
otwarcie tej szkoły. Do tej pory dzieci chodziły
do tej starej karczmy. Nowa szkoła ma dwie
klasy i dwa mieszkania dla nauczycieli. Długo
będzie trwało, zanim to drugie mieszkanie bę- Szkoła w Turawie (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
dzie zamieszkałe, gdyż brakuje nauczycieli. (tłum. Artur Kupka)
W protokole powizytacyjnym z dn. 10.04.1874 r. napisano, że w nowej szkole zajęcia odbywały się w dwóch salach o łącznej powierzchni 214 m² i zbudowano przestronne mieszkanie
dla nauczyciela, wraz z zapleczem gospodarczym. W marcu 1874 r. nowym nauczycielem
został Josef Winkler. Naukę w szkole realizowało wtedy 191 uczniów – 140 z Turawy i 51
z Trzęsiny, w tym 90 chłopców i 101 dziewcząt. Szkoła została wyposażona w potrzebne
książki. Na ogrzanie szkolnych klas turawski „graf ” przeznaczył 7 m³ drewna opałowego i 23 m³ na potrzeby mieszkania nauczyciela. W 1882 r. w turawskiej szkole zatrudniono
drugiego pedagoga. Josef Winkler został „pierwszym” (głównym) nauczycielem, zaś Karl
Ginther adiuwantem – pomocnikiem nauczyciela99. Liczba uczniów do 1884 r. systematycznie spadała i wynosiła wtedy tylko 146, czyli prawie 50 mniej niż w roku 1867 r. – w chwili
założenia szkoły. W następnych latach liczba uczniów zaczęła systematycznie rosnąć.
Zmiany w zatrudnieniu grona nauczycielskiego nastąpiły dopiero w 1897 r. Od 1 marca
„drugiego nauczyciela”100 w turawskiej szkole, Karla Ginthera, zastąpił Theofil Gutsfeld,
zaś od 1 listopada „pierwszym nauczycielem” w Turawie został Franz Pyttel – urodził
się w 1859 r. w Izbicku. Jego dochód roczny wyniósł 1067 marek, wliczono w to również wartość 23 m³ drewna opałowego. Do I wojny światowej w szkole nauczano matematyki, języka
niemieckiego, geografii, historii, w tym historii najbliższej okolicy i dziejów rodziny panują98
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cej. Dziewczyny uczyły się gotowania, szydełkowania, zaś chłopcy majsterkowania i sportów
obronnych.
1.05.1899 r. Theofil Gutsfeld został przeniesiony na stanowisko kierownika szkoły w Bierdzanach, II nauczycielem w Turawie został Paul Wells101.
Ważne informacje dotyczące szkoły w Turawie zostały zawarte w spisie katolickich szkół
prowincji śląskiej, wydanym w 1900 r. Naukę w turawskiej szkole realizowało wtedy 199 uczniów,
wraz z dziećmi z Trzęsiny. W obiekcie szkolnym były 3 sale lekcyjne102. Lokalnym inspektorem szkolnym dla szkoły w Turawie był dr Boehm, powiatowy inspektor szkolny. Patronat
nad placówką dalej sprawował „graf” von Garnier z Turawy.
Grono nauczycielskie:
- Franz Pyttel – pierwszy nauczyciel, ukończył seminarium nauczycielskie w Peiskretscham (Pyskowice) w 1881 r. otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1068 marek, premii
– 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 220 marek.
- Paul Wels – nauczyciel, ukończył seminarium nauczycielskie w Liebenthal (Lubomierz) w 1897 r., otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkaniowego – 40 marek 103.
Od 1.04.1901 r. nastąpiła zmiana na stanowisku II nauczyciela, został nim Alfred Scheuermann.
Pierwszym nauczycielem cały czas pozostawał Franz Pyttel. W marcu 1905 r. chorującemu Pyttlowi
przyznano zapomogę w wysokości 75 marek. W 1905 r. naukę w szkole w Turawie realizowało aż 220 uczniów, z tego 185 z Turawy i 35 z Trzęsiny. 1.04.1906 r. II nauczyciela Alfreda
Scheuermanna zastąpił Paul Mohaupt z Lublińca. W 1905 r. obiekt szkolny w Turawie
rozbudowano, dobudowano jedną kondygnację. Uzyskano w ten sposób trzecie pomieszczenie klasowe i nowe mieszkanie nauczycielskie.
Budynek w części szkolnej został dwupiętrowy, a w części mieszkalnej jednopiętrowy
z poddaszem zaadaptowanym na mieszkanie
dla III nauczyciela. Po rozbudowie szkoSzkoła w Turawie
ły w grudniu 1906 r., pierwszy nauczyciel
Franz Pyttel poprosił o przyznanie i obsadę eta- (zdjęcie z 1913 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
tu III nauczyciela. Został nim 1.04.1907 r. Max Dawid z Turawy – syn sołtysa i właściciela miejscowego sklepu kolonialnego. Dwa miesiące później, 1 czerwca, pierwszy nauczyciel Franz
Pyttel otrzymał nominację na kierownika szkoły w Turawie, zwanego „Hauptlehrer”. Od
1.11.1907 r. Max Dawid został przeniesiony do szkoły w Rogowie, w Turawie zastąpił go
Paul Roeder104.
Kolejne informacje na temat turawskiej szkoły zostały zawarte w spisie katolickich szkół,
który ukazał się 1911 r. Wieś Turawa zamieszkiwało wtedy 801 mieszkańców. Naukę w tuA. Kupka, O szkole cz. III., [w:] „Fala” 4/2006, s. 14.
W publikacji tej najprawdopodobniej podano mylnie ilość sal lekcyjnych, 3 sale były dopiero po rozbudowie w 1905 r.
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rawskiej szkole realizowało 204 uczniów, w tym również dzieci z Trzęsiny, w trzech salach
lekcyjnych. Grono pedagogiczne:
- Franz Pyttel – kierownik szkoły, ur. 2.04.1859 r. Ukończył seminarium nauczycielskie
w Peiskretscham (Pyskowice) w 1881 r. W Turawie pracował od 1.11.1897 r. Zajmował
pięciopokojowe mieszkanie o pow. 100,95 m².
- Johann Kilisch ur. 19.06.1874 r. Ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau (Prószków) w 1894 r. Pracę w Turawie rozpoczął 1.07.1909 r. Zajmował czteropokojowe
mieszkanie o pow. 72 m².
- Willi Olbrich, ur. 22.03.1884 r. Ukończył seminarium nauczycielskie w Ratibor (Racibórz) w 1905 r. Pracę w Turawie rozpoczął 1.10.1909 r. Zajmował jednopokojowe
mieszkanie o pow. 20 m².
W publikacji tej potwierdzono informację, że szkoła była rozbudowana w 1905 r., wtedy
dobudowano pierwsze i drugie piętro. Szkoła posiadała 13 – arową działkę i 1,75 ha pola, znajdowała się przy lesie. Podano błędną informację, że została zbudowana w 1868 r.105

Informacje dotyczące szkoły w Turawie zawarte w publikacji H. Cyrus, Schematismus…z 1911 r.

W 1913 r. w turawskiej szkole został zatrudniony Anton Stronk, który otrzymał lokal na
parterze części mieszkalnej budynku szkolnego. Na poddaszu zawsze mieszkał trzeci nauczyciel. Został nim w 1919 r., po powrocie z pierwszej wojny światowej, syn kierownika szkoły
Eberhard Pyttel. W 1925 r. na emeryturę przeszedł „Hauptlehrer” – kierownik szkoły Franz
Pyttel. Miał wówczas 66 lat. Po nim zarządzanie szkołą objął Robert Strzyz106.
W 1925 r. został przeprowadzony spis szkół na terenie Śląska. Jego wyniki zostały zamieszczone w dwóch publikacjach. Wieś Turawę zamieszkiwało w 1925 r. 816 mieszkańców. We
wsi znajdowała się katolicka szkoła, naukę realizowało w niej 170 uczniów, którzy uczyli
się w trzech salach lekcyjnych.
Zatrudnieni nauczyciele:
- Robert Strzyz – kierownik szkoły, ur. 25.11.1872 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau (Prószków) w 1892 r. i w Ob.-Glogau (Głogówek) w 1895 r. Pracę
w Turawie rozpoczął 1.04.1925 r. Zajmował czteropokojowe mieszkanie o pow. 82 m²,
uprawiał działkę o pow. 12 ar i 1,5 ha pola o wartości 40 marek.
- Anton Stronk, ur. 8.04.1885 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Peiskretscham
(Pyskowice) w 1906 r. i w Ob.-Glogau w 1911 r. Pracę w Turawie rozpoczął 1.07.1913 r.
Zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 54 m², nie uprawiał działki.
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- Eberhard Pyttel ur. 25.04.1897 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau w 1916 r.
i 1920 r. Pracę w Turawie rozpoczął 1.03.1919 r.
W publikacji poinformowano, że szkołę w Turawie zbudowano w 1866 r., a w 1905 r. dobudowano piętro. Podano także informację, że emerytowany kierownik szkoły Franz Pyttel,
który pracował w Turawie od 1.11.1896 r. do 1.10.1924 r., zamieszkał w Luboszycach107.
Potwierdzenie powyższych informacji zawarto w publikacji, która również ukazała się
w 1925 r. Napisano, że naukę w turawskiej szkole realizowało 146 uczniów108.
W 1926 r. ze szkoły w Turawie odszedł II nauczyciel Anton Stronk, który po I wojnie światowej dodatkowo trudnił się handlem drewnem i wybudował sobie w Turawie willę przy dzisiejszej ulicy Opolskiej. Zabudowania gospodarcze po nim otrzymał III nauczyciel Eberhard
Pyttel. Natomiast mieszkanie otrzymał nowy II nauczyciel Karl Buttler. W tym okresie poziom nauczania w szkole turawskiej podniósł się tak bardzo, że została zlikwidowana prywatna szkoła prowadzona
od 1915 r., a przygotowująca dzieci zamożniejszych rodzin do szkół gimnazjalnych.
Szkoła publiczna w Turawie
sama typowała po czwartym
roku nauki wyróżniających
się uczniów do gimnazjum.
Na cały miesiąc grudzień
1933 r. szkoła została zamknięta z powodu panującej
epidemii odry. W tym samym
roku II nauczyciel Karl Buttler otrzymał nominację na
Klasa II wraz z nauczycielem Karlem Buttlerem. Tablicę z napisem
trzyma córka trzeciego nauczyciela Eberharda Pyttla, a zarazem wnuczka rektora uczelni w Zabrzu.
pierwszego w Turawie kierownika szkoły Franza Pyttla – Barbara
Jego mieszkanie i posadę
(zdjęcie z 1932 r. udostępnił Alfred Kupka)
otrzymał dotychczasowy
III nauczyciel Eberhard Pyttel. Posadę III nauczyciela otrzymał Otto Strzyz, syn kierownika
turawskiej szkoły. Zmienił w 1938 r. nazwisko na Storm. Uczył dzieci kl. I–II, do czasu wcielenia go w 1941 r. do wojska. 1.04.1935 r. kierownik szkoły Robert Strzys przeszedł na emeryturę, zastąpił go Johann Majszak – nauczyciel z Racławiczek. W 1936 r. zakupiono nowe ławki
szkolne, które wykonał miejscowy stolarz Franz Halupczok. W roku 1938 odszedł z Turawy długoletni nauczyciel Eberhard Pyttel, który nie mógł ułożyć sobie zgodnej współpracy
z Majszakiem i pomijany był w awansach – przeniósł się do Zakrzowa Turawskiego, gdzie
objął stanowisko kierownika tamtejszej szkoły. Na jego miejsce został zatrudniony nauczyciel Paul Janotta. Z chwilą rozpoczęcia II wojny światowej „Hauplehrer” – kierownik szkoły
Johann Majszak, wtedy już Maibach, powołany został do służby wojskowej i do szkoły już
C. Herold, Schematismus der Volksschulen Schlesiens in drei Bänden (Statistik, Adressbuch) : eine übersichtliche Zusammenstellung aller. ev. und kath. Schulen. Bd. 3. Oberschlesien / bearb. Von. – 7, Breslau, 1925, s. 197.
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nie powrócił. Obowiązki kierownika szkoły
pełnił za niego do końca II wojny światowej
Paul Janotta, który ze względu na podeszły
wiek nie został wcielony do Wehrmachtu.
Za wcielonych do wojska nauczycieli pracę
rozpoczęły nauczycielki: w 1941 roku pani
Platacz, a rok później młoda nauczycielka
Elfriede Toplitsch z południowej Karyntii
– kraina w Austrii na pograniczu Słowenii
i Włoch. Zimą 1941 r. w szkole urządzono
Szkoła w Turawie
kwarantannę, gdyż wybuchła epidemia dy(zdjęcie z 1935 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
fterytu. Wielu uczniów wtedy zmarło. W lecie
1944 r. przez parę miesięcy w turawskiej szkole i przedszkolu mieściły się koszary Arbeitsdienstu (hufce pracy). Wówczas w czasie ładnej pogody lekcje odbywały się na boisku sportowym, a w czasie chłodu i deszczowej pogody w szkole w Kotorzu Wielkim. Rosjanie, którzy
wkroczyli bez walki do Turawy w dn. 22.01.1945 r., spalili bez powodu miejscową szkołę109.
Po wojnie szkolnictwo w Turawie organizował w 1946 r. pierwszy kierownik turawskiej
szkoły Dionizy Czabak. Szkoła mieściła się w obecnym budynku przedszkola. Nauka rozpoczęła się 1.09.1946 r. i objęła 180 dzieci w klasach od I–VI. Nauczaniem zostali objęci uczniowie urodzeni w II półroczu 1932 r. – 5 dzieci; 1933 r. – 15; 1934 r. – 25; 1935 r. – 26; 1936 r. –
34; 1937 r. – 32; 1938 r. – 23 i w 1939 r. – 20 dzieci. Najliczniejsza była klasa I, gdyż obejmowała
najwięcej roczników. Nauka odbywała się w dwóch dużych salach lekcyjnych i jednej małej,
w której uczyły się klasy najmniej liczne, tj. VI, a później VII. Od początku w szkole nauczało

Zakończenie roku szkolnego 1948/1949. W środku siedzi kierownik szkoły p. Czabak, a po bokach
nauczycielki – p. Moszczyńska i p. Straszewska. Brak na zdjęciu absolwentów VII klasy zdających w tym dniu
do liceów, są to: Konrad Lip i Ginter Langosch z Osowca, Leon Gisder i Alojzy Długosz z Trzęsiny
oraz A. Kupka i Jerzy Kurek z Turawy (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
109
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trzech nauczycieli: Dionizy Czabak – kierownik szkoły, jego małżonka Janina Czabak i lubiana przez uczniów Wincentyna Moszczyńska, która uczyła matematyki we wszystkich klasach. Rok później doszła jeszcze jedna młoda nauczycielka Wanda Straszewska, o przezwisku
„ Młodzik”. Pierwsi absolwenci VII klasy opuścili szkołę w 1948 r .110
Z nowym rokiem szkolnym 1949/1950 oprócz dzieci z Kotorza Wielkiego do i tak już przepełnionej szkoły zaczęły uczęszczać dzieci z domu dziecka. Przeniesiono uczniów klasy IV do
pałacu, a kl. V do budynku administracyjnego PGR-u. Dlatego też obsada nauczycielska była
niewystarczająca i powiększyła się o dwie nauczycielki: Janinę Sarnecką i Stanisławę Urban,
które po roku zakończyły pracę w turawskiej szkole. Od 1.09.1951 r. w szkole w Turawie została
zatrudniona czwórka nowych nauczycieli: Gertruda Lichy, Teresa Gardocka, Edward Wielgos
i Stanisław Jarecki. Od jesieni 1951 r. dotychczasowy kierownik szkoły Dionizy Czabak zachorował, jego obowiązki przejęła Wincentyna Moszczyńska, by je od lutego 1952 r. przekazać
młodemu, ale energicznemu
Edwardowi Wielgosowi. Od
półrocza 1952 r. odszedł z Turawy schorowany Dionizy
Czabak – organizator powojennej szkoły, wraz z małżonka Janiną. Na koniec roku
szkolnego odeszły także nauczycielki Gertruda Lichy,
Teresa Gardocka, a od nowego roku szkolnego 1952/1953
zastąpiły je absolwentki pięcioAbsolwenci VII klasy z nauczycielami w czerwcu 1952 r.
letniego Liceum PedagogiczW środku siedzą nauczyciele – w okularach Pani Gertruda Lichy,
Edward Wielgos, Wincentyna Moszczyńska i Stanisław Jarecki
nego z Opola: Anna Grycan
(zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
i Józefa Michoń, oraz nowa
nauczycielka języka rosyjskiego Władysława Bernardyn. Przez dwa następne lata kadra nauczycielska nie zmieniła się111.
Małe sale lekcyjne nie zapewniały dzieciom odpowiedniego miejsca do nauki. Kierownictwo szkoły, jak również komitet rodzicielski oraz władze gminne zabiegały o budowę nowej
szkoły. Wkrótce powołano komitet do spraw budowy szkoły, w skład którego weszli: Czesław
Goszczyński, Jan Biegański, Lucjan Mioduszewski, S. Kensy, Leon Kupka, Anna Grycan.
W październiku 1953 r. Miastoprojekt Katowice pod kierunkiem inż. L. Sosnowskiego sporządził dokumentację budowy nowego obiektu szkolnego w Turawie. Wkrótce ówczesne władze podjęły decyzję budowy nowej turawskiej szkoły. Z ramienia oświaty inwestycję prowadził
inspektor Wydziału Oświaty przy Powiatowej Radzie Narodowej w Opolu p. Tomaszewski.
Budowa przebiegała bardzo sprawnie. Wiele robót pomocniczych, jak wożenie piasku i żwiru,
porządkowanie placu budowy, wykonali sami mieszkańcy wsi. Już w 1956 r., po dwóch latach
budowy, została przekazana do użytku nowo wybudowana jednopiętrowa szkoła z ośmioma
110
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salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, łazienką z natryskami i centralnym ogrzewaniem.
W otwarciu szkoły uczestniczyły ówczesne
władze wojewódzkie, powiatowe i miejscowe.
Szkoła w Turawie była pierwszą zbudowaną od podstaw na Opolszczyźnie w okresie powojennym. Zaszczyt otwarcia szkoły
przypadł inspektorowi szkolnemu Pauszowi.
Bezpośrednio po oddaniu szkoły do użytku
pracowało w niej czworo nauczycieli: WinBudynek nowo wybudowanej szkoły
(zdjęcie udostępnił Rudolf Gryga)
centyna Moszczyńska, Anna Grycan, Józefa
Michoń i Urszula Kołodziejczyk, i kierownik szkoły Henryk Kołodziejczyk. Po roku awansował i został odwołany do pracy w Warszawie. Budynkowi przedszkola przywrócono dawną
rolę, zaś pierwszą jego dyrektorką została Janina Bródka-Jachimiak.

Uczniowie klasy V, VI i VII z gronem nauczycielskim przed budynkiem nowej szkoły na rozpoczęcie roku
szkolnego 1956–1957. Siedzą od prawej: kierownik szkoły Henryk Kołodziejczyk, Panie J. Michoń, W. Moszczyńska, U. Kołodziejczyk, A. Grycan (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)

Przez rok, od 1957 r. do czerwca 1958 r., kierownikiem szkoły w Turawie był Rudolf
Gryga. W szkole wtedy pracowały nauczycielki: Józefa Michoń, Wincentyna Moszczyńska,
Krystyna Krzanowska (Wrona).112
W latach 1958–1960 kierownikiem szkoły była Teresa Pietras. Nauczycielami w roku
szkolnym 1958/1959 byli: Krystyna Wrona, Józefa Michoń (Sobczyk), Józefa Liana (Pikul),
Barbara Mociszewska. W następnym roku szkolnym Barbarę Mociszewską zastąpił Stanisław
Pikul. Na początku lat sześćdziesiątych liczba uczniów w szkole wahała się w granicach 150.
112

Rudolf Gryga wywiad.
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Nauczyciele: Rudolf Gryga, Józefa Michoń, Krystyna Krzanowska (Wrona),
Wincentyna Moszczyńska wraz z uczniami (zdjęcie udostępnił Rudolf Gryga)

W 1960 r. z funkcji kierownika szkoły zrezygnowała Teresa Pietras, krótko, bo tylko na trzy
miesiące zastąpił ją Stanisław Bober, gdyż został dyrektorem Domu Dziecka w Turawie. Na
stanowisko kierownika szkoły został powołany Władysław Trojnar. Skład grona pedagogicznego nie zmienił się do 1964 r. W szkole w Turawie uczyli nauczyciele: Stanisław Pikul, Józefa
Pikul, Krystyna Wrona, Teresa Pietras. Do 4.11.1964 r. szkołą w Turawie zarządzał Władysław
Trojnar. Zmarł na wylew krwi do mózgu w czasie zebrania w Kadłubie Turawskim113. Od
5.11.1964 r. do 1973 r. wieloletnim kierownikiem szkoły w Turawie był Stanisław Pikul. Pracę
w szkole w Turawie rozpoczęła wtedy Janina Jachimiak i objęła matematykę, której wcześniej
nauczał Stanisław Pikul. Skład grona pedagogicznego w latach 1965–1968: Stanisław Pikul
– kierownik szkoły, Józefa Pikul, Krystyna Wrona, Janina Jachimiak, Jadwiga Fusiarz, Teresa
Pietras, Barbara Cavour114. W 1966 r. liczba dzieci uczących się w szkole osiągnęła 212. W okresie
wakacyjnym zorganizowano w budynku szkolnym kolonie letnie. Przez następne lata corocznie w okresie wakacji dzieci wypoczywały w Turawie, lecz szkoła była systematycznie dewastowana przez wypoczywające dzieci. Po koloniach w 1969 r., kiedy było rozbitych 14 szyb,
zaprzestano organizowania kolonii letnich na terenie szkoły w Turawie.
4.09.1967 r. naukę w szkole rozpoczęło 233 uczniów klas I–VIII. Pracę w szkole prowadziło 7 nauczycieli, w tym dwoje z wyższym wykształceniem.
1.09.1968 pracę w turawskiej szkole rozpoczęli Anna Ożarska i Augustyn Kulig, a zakończyły Barbara Cavour i Jadwiga Fusiarz.
Skład grona pedagogicznego w latach w latach 1968–1971: Stanisław Pikul – kierownik
szkoły, Józefa Pikul, Teresa Pietras, Anna Ożarska, Janina Jachimiak, Augustyn Kulik, Henryk
Graczyk.
113
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Janina Jachimiak wywiad.
Tamże.
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Szkoła Podstawowa w Turawie aktywnie
uczestniczyła w życiu środowiskowym. Nauczyciele dbali o wychowanie patriotyczne.
Organizowano apele i akademie świętujące
rocznice Wielkiej Rewolucji Październikowej, Armii Czerwonej, jak również wojska
polskiego czy bitwy pod Grunwaldem. Częste były również kontakty z przedstawicielaDom nauczyciela
mi Ludowego Wojska Polskiego.
Przy poparciu KMiP PZPR 16.10.1970 r. rozpoczęto budowę Domu Nauczyciela. Pierwszymi jego mieszkańcami zostali Anna Ożarska, Janina Jachimiak, Augustyn Kulik, Stanisław Pikul.
Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1971/1972: Stanisław Pikul – kierownik
szkoły, Józefa Pikul, Teresa Pietras, Anna Ożarska, Janina Jachimiak, Augustyn Kulik, Henryk
Graczyk, Zygmunt Pochroń, Zofia Pochroń. W następnym roku szkolnym skład grona nauczycielskiego powiększył się o Lidię Graczyk i Ryszarda Płachtę.
21.01.1973 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. O godz. 14.00 na dziedzińcu szkolnym zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. Inspektor oświaty Antoni
Cięciel odczytał uroczysty akt nadania Szkole Podstawowej w Turawie imienia Kazimierza Malczewskiego – orędownika walki o powrót Śląska do macierzy. Szymon Lachowicz (przedstawiciel KMiP
PZPR) odsłonił tablicę pamiątkową, która upamiętniała patriotyczną
działalność Kazimierza Malczewskiego. Następnie zapoznał zebranych ze „złotą myślą” patrona szkoły, wyrytą na tablicy – Próżno się
trudzili niechętni plemieniu polskiemu. Dalsze uroczystości odbyły
się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Były przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech Paweł Kwoczek
przedstawił patriotyczną działalność patrona szkoły Kazimierza
Pamiątkowa tablica
Malczewskiego. Dzieci szkolne zaprezentowały wzruszający program
patrona szkoły
artystyczny.
W 1973 r. z pracy w szkole zrezygnował dyrektor Stanisław Pikul i podjął zatrudnienie
w Państwowym Domu Dziecka w Turawie w charakterze zastępcy dyrektora. Celem przygotowania warunków materialno – technicznych do powstania szkoły zbiorczej, powołano
z dniem 1.01.1973 r. Gminną Dyrekcję Szkół. Jej pierwszym dyrektorem został Augustyn
Kulik, a jego zastępcą do spraw wychowawczych została od 1.09.1975 r. Danuta Mróz – dotychczasowa dyrektorka szkoły w Zawadzie.
W związku z reorganizacją sieci szkolnej, 20.08.1975 r. powołano w Turawie Zbiorczą
Szkołę Gminną, w skład której weszły wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze istniejące
na terenie gminy: Szkoły Podstawowe w Zawadzie, Węgrach, Osowcu, Bierdzanach, Zakrzowie Turawskim, Ligocie Turawskiej, Kadłubie Turawskim, Punkty Filialne w Kotorzu Małym
i Kotorzu Wielkim, przedszkola w Bierdzanach, Kotorzu Wielkim, Zawadzie, Węgrach, Turawie, Osowcu – zakładowe i wiejskie.
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Obniżono stopień organizacyjny szkoły w Kotorzu Małym do klas I–VI. Młodzież klas
VII–VIII zaczęła uczęszczać do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Turawie. Dla młodzieży dojeżdżającej z Kotorza Małego i Rzędowa zorganizowany został dowóz autobusami PKS-u. Po
raz pierwszy w historii szkoły zorganizowana została świetlica z dożywianiem dla 100 dzieci.
Również w 1970 r. utworzono w Zbiorczej Szkole Gminnej w Turawie komórkę finansowo
-księgową, która zajmowała się sprawami finansowymi, remontowo-budowlanymi, wszystkich placówek na terenie gminy.
Wzrosła liczba uczniów w Zbiorczej Szkole Gminnej w Turawie, co umożliwiło utworzenie od klas piątych klas dwuciągowych z następującą liczbą uczniów:
klasa
Liczba
uczniów

I
22

II
29

III
23

IV
33

Va
20

Vb
18

VIa
24

VIb
26

VIIa
33

VIIb
29

VIIIa
39

VIIIb
35

Łącznie do szkoły w roku szkolnym 1975/1976 uczęszczało 331 uczniów. Istnienie klas
dwuciągowych pozwoliło na zatrudnienie w placówce nauczycieli specjalistów, byli wśród
nich absolwenci WSP w Opolu: Krystyna Gołdowska i Augustyn Kurc.
Skład kadry pedagogicznej przedstawiał się następująco: Augustyn Kulik – dyrektor szkoły, Janina Jachimiak,
Barbara Kos, Krystyna
Gołdowska, Anna Ożarska,
Augustyn Kurc, Józefa Pikul,
Zofia Pochroń, Urszula
Żymańczyk, Teresa Pietras,
Zakończenie klasy ósmej 1976 r.
Stanisław Drapacz, Henryk
Graczyk, Danuta Mróz, Lidia Graczyk, Alfreda Krysztofiak, Maria Kasprowska.
Uczniowie w ciągu całego roku aktywnie uczestniczyli w akcjach ogólnokrajowych, np.
zbiórce funduszy na odbudowę zamku królewskiego oraz budowę pomnika – szpitala „Centrum Zdrowia Dziecka”.
Od 1.09.1976 r. nauczyciel historii Augustyn Kurc przeszedł do pracy w Komitecie Gminnym PZPR, jego miejsce zajęła Elżbieta Kielar, która pełniła również funkcję komendanta
hufca ZHP Gminy Turawa. W dniu 22.01.1977 r. odbył się uroczysty apel poświęcony patronowi szkoły Kazimierzowi Malczewskiemu. Delegacje klas złożyły wiązanki kwiatów w kąciku patrona, zaś najlepsi uczniowie pełnili wartę honorową. 30 marca odbyło się w szkole w Turawie
wyjazdowe seminarium wojewódzkie dla dyrektorów i nauczycieli kierujących wdrażaniem
II etapu jednolitego systemu wychowawczego.
Dzień wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego to uroczysty i ważny moment w życiu
społeczności szkolnej. 2.06.1977 r. wybrano nowy zarząd RSU w składzie: G. Golik, P. Ożarski,
B. Libera, J. Kensy, D. Burdziel, J. Mach, K. Pytel, L. Tieleczek, J. Halupczok, J. Stanosek, U. Pikul.
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Szkoła to nie tylko nauka. Co roku 1 czerwca dzieci rywalizowały o tytuł najlepszego sportowca.
Wreszcie skończył się rok szkolny, uczniowie mogli odebrać świadectwa i wypocząć
w czasie wakacji. Cała społeczność uczniowska podziękowała pedagogom i wychowawcom.
Wakacje szybko minęły i rozpoczął się nowy rok szkolny 1977/1978. 1.09.1977 r. uczniowie pełni radości wrócili do szkoły. Dla większości był to kolejny rok nauki, jednak dla pierwszaków zaczął się nowy okres
w życiu.
W szkole bardzo aktywnie działała organizacja
harcerska,
uczestniczono
w XIV alercie Naczelnika
ZHP. Harcerze zorganizowali uroczysty apel, na którym
zaproszeni goście: panowie
4.06.1977 zakończenie roku szkolnego. W prezydium zasiedli
Kurek – uczestnik powstań
dh E. Kielar, sekretarz KG PZPR tow. J. Kęs,
dyr. szkoły Augustyn Kulik, z-ca dyr. Henryk Graczyk,
śląskich, Plewa i Łazarz –
przew. GRN Edward Malisz, dyr. Domu Dziecka Leonard Richta
kombatanci wojenni, Maksymiuk – działacz powojenny i tow. Kęs – I sekretarz KG PZPR, opowiadali o trudnych
latach wojennych i powojennych.
W 33. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem młodzież całej szkoły spotkała się na uroczystym apelu. Salę udekorowano hasłami wyrażającymi protest przeciwko wojnie i produkcji
bomby neutronowej. Po
apelu odbyły się tradycyjne biegi zwycięstwa, w których uczestniczyła młodzież
wszystkich klas. Dzień zakończenia roku szkolnego
jest wielkim przeżyciem dla
każdego ucznia. Szczególnie
długo pozostaje w pamięci
uczniów klasy VIII, opuszczających szkołę.
1.09.1977 r., uczniowie klasy pierwszej: K. Bartyla, K. Bońkowska,
W wyniku starań władz
C. Przyłucka, J. Klimas, B. Weber, A. Piecha, E. Piecha, K. Sałata,
gminnych zbudowany został M. Ocik, K. Zus, K. Nowak, K. Gola, A. Weber oraz pani Z. Pochroń
w 1978 roku na terenie Turawy wodociąg, do którego także została podłączona szkoła i dom
nauczyciela.
W roku szkolnym 1978/1979 nauka rozpoczęła się 4 września, chociaż uczniowie do
szkoły uczęszczali już od 20 sierpnia. Z nowym rokiem szkolnym zlikwidowana została szkoła filialna w Rzędowie. Dzieci z Rzędowa zaczęły dojeżdżać autobusem PKS-u do Turawy, zaś za ich
dowóz odpowiedzialne były Alfreda Krysztofiak i Maria Matuszak. Nastąpiły zmiany w obsadzie
kadrowej grona nauczycielskiego. Z pracy w szkole zrezygnowali: Stanisław Drapacz, Barbara Kos
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i Elżbieta Kielar, a ich miejsce
zajęli: Maria Matuszak – rusycystka, Irena Koszyk – historyk, Józef Panek – nauczyciel
wychowania fizycznego. Do
pracy w KG PZPR odeszła
Krystyna Gołdowska. Drugą
polonistką w szkole została
Alina Rychłowska. 14 października odbyła się w Zakładowym Domu Kultury
W szkole uczniowie nie tylko się uczą, był również czas na zabawę.
w Osowcu akademia gminZabawa karnawałowa w dn. 17.02.1978 r.
na z okazji Dnia Nauczyciela. Władze administracyjno-polityczne oraz rodzice
podziękowali nauczycielom
za ich trudną pracę i wkład
w wychowanie młodego pokolenia.
„Dajcie dzieciom Słońce”
– pod tym hasłem odbyły
się w szkołach uroczystości
związane z Międzynarodowym Rokiem Dziecka Grupa uczniów opuszczająca szkolne mury w 1978 r. Najlepszych uczniów
(MRD). Dla uczniów wyróż- wyróżniono „Srebrną tarczą”. Byli nimi: J. Halupczok, U. Pikul, M. Łagan
niających się w nauce i pracy społecznej zorganizowano zlot gminny w Osowcu. W skład
Gminnego Komitetu Obchodów MRD weszli między innymi: J. Bugajski – naczelnik Gminy
Turawa, Krystyna Gołdowska – kierownik Ośrodka Pracy Ideowo-Wychowawczej, Augustyn
Kulik – gminny dyrektor szkół, Danuta Mróz – zastępca gminnego dyrektora szkół, Irena
Koszyk – komendant hufca ZHP, Janina Jachimiak – przewodnicząca ZG TPD.
W roku szkolnym 1978/79 młodzież dwukrotnie dokonała wpłat na budowę Pomnika
Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Ośmioklasiści uroczyście złożyli ślubowanie, że będą:
1. Zachowywać postawę moralną i obywatelską godną ucznia PRL
2. Systematycznie i pilnie zdobywać wiedzę w celu należytego przygotowania do pracy
zawodowej oraz aktywnego uczestnictwa w budowie socjalizmu
3. Unikać w swoim postępowaniu wszystkiego, co mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu
szkoły i godności ucznia
4. Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia.
Najlepszymi uczniami klas ósmych zostali: J. Mach, J. Iwański, K. Dziuk, otrzymali oni
„Srebrne tarcze” i świadectwa z wyróżnieniem.
Na koniec roku szkolnego na zasłużoną emeryturę odeszły długoletnie nauczycielki szkoły
w Turawie: Teresa Pietras i Anna Ożarska.
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W 1979 r. Komenda Hufca w Turawie zorganizowała po raz pierwszy obóz harcerski nad
Jeziorem Dużym, przy Chorągwianym Ośrodku Wodnym ZHP. Uczestnikami obozu było
60 zuchów i harcerzy szczepu przy Zbiorczej Szkole w Turawie. Komendantem obozu była
Irena Koszyk, a pozostałą kadrę stanowili: Krystyna Gołdowska, Krystyna Balon, Rena
Burdziel, Brygida Cebula (Mach). Za sprawną organizację obozu Komenda Hufca otrzymała wyróżnienie od WRZZ z
Opola, nagrodę z kuratorium
w wysokości 40 000 zł oraz
dotację z Komendy Chorągwi – 200 000 zł . Za wyżej
otrzymane kwoty dokonano
zakupu własnego sprzętu,
żeby można było organizować obozy we własnym
zakresie. Obóz był przedsięwzięciem udanym, dostarczył wielu radości dzieciom Zakończenie roku szkolnego 1978/1979. Szkołę ukończyło 58 uczniów
i kadrze instruktorskiej.
W okresie wakacji przeprowadzono generalny remont budynku szkolnego. Wymieniono pokrycie dachowe, wycyklinowano podłogi, przeprowadzono remont instalacji grzewczej
oraz pomalowano wewnątrz wszystkie pomieszczenia.
Rok szkolny 1979/1980 rozpoczął się 20 sierpnia, jednak inauguracja roku dla wszystkich szkół podstawowych była 3 września. Ważnym momentem podczas rozpoczęcia roku
szkolnego było przyjęcie pierwszaków do społeczności szkolnej. Do ustawionych w wielkim
półkolu maluchów podchodził z ogromnym ołówkiem dyrektor szkoły, który lekko uderzał
kolejno każdego malca ołówkiem w ramię i pasował na ucznia Zbiorczej Szkoły Gminnej w Turawie. Obniżony został stopień organizacyjny Punktu Filialnego w Kotorzu Małym do klas
I–III, jako właściwego stopnia do nauczania początkowego, w wyniku czego wzrosła liczba
uczniów w Turawie i zaszła potrzeba utworzenia dwóch równoległych klas czwartych. Liczba uczniów wzrosła do 352. W szkole pracowało 14 nauczycieli i kierownik świetlicy, jeden
nauczyciel – Władysław Marchewka pracował w Kotorzu Wielkim, a troje – Zdzisław Tunia,
Józefa Mudrzyńska i Aniela Pasławska w Kotorzu Małym. Do pracy w szkolnictwie powróciła
Krystyna Gołdowska, zatrudniono Zofię Wróblewską – absolwentkę WSP w Opolu. Całość
wychowania fizycznego klas I–VIII objęła Elżbieta Respondek, a wychowanie muzyczne zaczęła prowadzić Dorota Nowara (Wieczorek).
13 października młodzież podziękowała nauczycielom, wychowawcom za trud i serce, za
pracę w szkole. Wieczorem w sali GS-u w Turawie odbyła się akademia gminna połączona
z zabawą dla wszystkich pracowników oświaty. 19 stycznia, w rocznicę śmierci patrona szkoły,
odbył się uroczysty apel o tematyce patriotycznej „Do Polski woła Śląsk Opolski”.
Tradycyjnie co roku uczniowie wyjeżdżali na dalsze wycieczki, żeby poznać inne regiony
Polski. W 1980 r. wycieczka wiodła przez Oświęcim – Wieliczkę – Kraków.
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Bardzo wiele imprez zorganizowano w maju i w czerwcu.
1 maja spod szkoły wyruszył
pochód w kierunku centrum
wsi, gdzie znajdowała się trybuna honorowa. Cała wieś
była udekorowana barwami
robotniczymi. Jak wspominają uczestniczy marszu, trasa
pochodu była zbyt krótka.
Uczestnicy obozu harcerskiego w 1979 roku
9 maja młodzież spotkała się
na uroczystym poranku w 35. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Następnie uczniowie klas
starszych sadzili las. Zaś 26 maja – w Dzień Matki zorganizowano spotkanie z mamami.
1 czerwca obchodzono Dzień Dziecka. W czerwcu było wiele wyjazdów, np. wycieczka do Opola, do skansenu w Bierkowicach, wycieczka rowerowa wokół jezior turawskich, jak również
dwudniowy biwak harcerski.
7 czerwca uroczyście pożegnano klasy ósme. Najlepsi uczniowie: D. Burdziel, K. Vesely,
W. Vesely złożyli ślubowanie przy sztandarze.
Po raz drugi w swej historii, Komenda Hufca ZHP w Turawie zorganizowała w dwóch terminach 1–14 lipca i 14–24 lipca obóz dla zuchów i harcerzy. Obóz zlokalizowano w sąsiedztwie ośrodka wypoczynkowego ZSMP w Szczedrzyku. Wypoczywało i jednocześnie uczyło
się harcerskiego życia 140 dzieci.
1.09.1980 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Liczba uczniów w szkole wynosiła 340. Zlikwidowano na skutek małej ilości dzieci Punkt Filialny w Kotorzu Wielkim. Rok szkolny rozpoczęła kadra w następującym składzie: Augustyn Kulik – dyrektor szkoły, Henryk Graczyk
– zastępca dyrektora, Anna Nowak, Józefa Pikul, Janina Jachimiak, Urszula Żymańczyk, Krystyna
Gołdowska, Izabela Komorowska, Lidia Graczyk, Kazimierz Malczyk, Helena Sowa, Irena
Koszyk, Zofia Wróblewska, Dorota Nowara, Ryszard Maslej, Zofia Pochroń, Alfreda Krysztofiak.
Jeszcze na początku września nastąpiła zmiana nauczyciela zajęć praktyczno-technicznych, z pracy odszedł Kazimierz Malczyk. Obowiązki jego przejął Józef Panek.
10 września rada pedagogiczna podjęła ważną dla
szkoły uchwałę następującej
treści: W związku z przypadającą w marcu 1981 r. 25 rocznicą oddania naszej szkoły do
Wycieczka szkolna Oświęcim –
Wieliczka – Kraków,
przed wejściem do kopalni.
Opiekunowie wycieczki:
Urszula Żymańczyk, Józefa Pikul,
Zofia Pochroń
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użytku, doceniając wkład szkoły w pracę dydaktyczno-wychowawczą, Rada Pedagogiczna
w porozumieniu z władzami miejscowymi, komitetem rodzicielskim i szkolnymi organizacjami
młodzieżowymi postanawia przystąpić do prac nad zdobywaniem sztandaru szkoły. Powołano
komisję w składzie Izabela Komorowska, Zofia Wróblewska, Dorota Nowara, Zofia Pochroń,
której zadaniem było opracowanie harmonogramu czynności związanych ze zdobywaniem
sztandaru.
29 września na apelu szkolnym przedstawiono główne kierunki dwunastopunktowego
planu zdobywania sztandaru szkolnego. Przeprowadzono w klasach narady dotyczące osiągnięć szkoły w ciągu 25 lat jej istnienia. Odbyły się również spotkania z inicjatorami budowy
powojennego obiektu szkolnego. Przeprowadzono też konkurs na projekt i hasło sztandarowe. Dorota Nowara założyła szkolny oddział PTTK. Pierwszą dalszą wycieczkę członkowie
koła odbyli w dn. 31.08.1980 r. do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Była to wycieczka
rowerowa. W kilka tygodni później ponownie wyruszyli na wędrówkę. Tym razem trasa była
dłuższa i prowadziła do Jarnołtówka i Głuchołaz. Uczniowie zdobyli Kopę Biskupią w Górach
Opawskich. Grupa wycieczkowa była duża – liczyła 28 osób.
W dniu nauczyciela 14.10.1980 r. wyróżniono nauczycieli:
- „Złotym Krzyżem Zasługi”: Janina Jachimiak, Józefa Pikul, Zofia Pochroń, Augustyn
Kulik
- „Nagrodą Ministra Oświaty”: Janina Jachimiak, Józefa Pikul, Zofia Pochroń, Lidia
Graczyk, Henryk Graczyk, Augustyn Kulik
- Danuta Mróz została uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Opolszczyzny”.
27 listopada odbyło się uroczyste otwarcie harcówki. Znajdowała się na strychu budynku obok pałacu, w którym mieszkali pracownicy PGR. Pomieszczenie to zostało przekazane
Komendzie Hufca przez Zakład Produkcji Warzywniczej w Turawie. Wiele prac związanych
z urządzeniem i zagospodarowaniem harcówki wykonali sami turawscy harcerze. Szkoła
Zbiorcza Gminna w Turawie sfinansowała zakup ławek i krzeseł.
W czasie ferii zimowych zorganizowano dla uczniów wypoczynek. Program zimowiska
był bardzo ciekawy, obejmował liczne wyjazdy do Opola, jak również ciekawe zawody sportowe. Za prawidłowe funkcjonowanie zimowiska odpowiedzialne były Janina Jachimiak
i Zofia Wróblewska. Rok szkolny 1980/1981 był wyjątkowo zaszczytny, bowiem nie każda
szkoła spełniała wymogi kwalifikujące ją do zdobywania sztandaru. Szkoła w Turawie miała
młodzież chętną do pracy. Czując się na siłach, przystąpiono do długich przygotowań.
7.03.1981 r. odbyła się długo oczekiwana uroczystość. Punktualnie o godz. 10 przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego Lidia Bock złożyła raport o gotowości społeczności
uczniowskiej do wręczenia sztandaru. Następnie odbyła się oficjalna część ceremonii. Głos
zabrali dyrektorzy szkoły Augustyn Kulik i Henryk Graczyk. Głównym punktem uroczystości
było odczytanie aktu fundacyjnego przez przedstawicieli fundatorów sztandaru – Gminnej
Rady Narodowej, którą reprezentował Robert Prochota, i Kuratorium Oświaty i Wychowania,
reprezentowanego przez A. Szelkę.
Następnie fundatorzy wręczyli sztandar na ręce dyrektora szkoły. Cała społeczność szkolna wypowiedziała tekst ślubowania:
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Ślubujemy Tobie ojczyzno oddać na każde wezwanie nasze siły i serca.
Ślubujemy nie znieważać chlubnej przeszłości narodu polskiego
Ślubujemy nauką i pracą budować socjalistyczną przyszłość naszego narodu.
Ślubujemy rzetelnie wywiązywać się z obowiązków,
Swą postawą dbać o honor i dobre imię polskiej szkoły.
10 czerwca odbyło się zakończenie roku
szkolnego. Na salę wkroczył poczet sztandarowy złożony z uczniów klas VIII. Następnie sztandar szkoły został przekazany
uczniom klas VII, bo oni zostali najstarszymi uczniami.
Rok szkolny 1981/1982 rozpoczęła kadra pracownicza w następującym składzie:
Augustyn Kulik, Henryk Graczyk, Lidia
7.03.1981 r., uroczystość wręczenia sztandaru szkole
Graczyk, Janina Jachimiak, Izabela
Komorowska, Janina Kowal, Alfreda Krysztofiak, Ryszard Maslej, Anna Nowak, Józefa Pikul,
Zofia Pochroń, Jerzy Przyłucki, Grażyna Szymkowiak, Zofia Wróblewska, Urszula Żymańczyk. Przyjęto do pracy Erykę Matysek – nauczycielkę języka rosyjskiego, i bibliotekarkę
Marię Moroń. Liczba uczniów szkoły wynosiła 345. Nowo przyjęci pierwszoklasiści złożyli
tekst ślubowania przy sztandarze szkolnym.
W ciągu całego roku szkolnego odbyło się wiele imprez na terenie szkoły. W dniach
19–24 kwietnia zorganizowano tydzień harcerski w szkole. Komendantka szczepu dh Rena
Burdziel przydzieliła zadania drużynom na poszczególne dni. Tydzień harcerski zakończono
rajdem pieszym ze Zdzieszowic na Górę Św. Anny. U stóp Pomnika Czynu Powstańczego
5 zuchów i 12 harcerzy złożyło obietnice i przyrzeczenia harcerskie.
19 czerwca pożegnano uczniów klasy VIII, a tydzień później reszta uczniów miała również wakacje.
W czasie wakacji po raz czwarty Komenda Hufca ZHP zorganizowała dla zuchów i harcerzy obóz pod namiotami. Komendantem obozu została dh Zofia Wróblewska, a instruktorami: Rena Burdziel, Brygida Cebula (Mach), Jarosław Drosik. Na obozie 75 uczniów całej
gminy uczyło się harcerskiego życia.
1.09.1982 r. na uroczystym apelu zainaugurowano nowy rok szkolny1982/1983. Nastąpiły
kolejne zmiany w zatrudnieniu, skład kadry pedagogicznej:
Stanisław Janik – gminny dyrektor szkół
Anna Filipiak – zastępca gminnego dyrektora szkół
Henryk Graczyk – dyrektor szkoły
Nauczyciele przedmiotowi: Janina Jachimiak, Lidia Graczyk, Janina Kowal, Ryszard Maslej,
Eryka Matysek, Anna Nowak, Józefa Pikul, Jerzy Przyłucki, Zofia Wróblewska, Krystyna
Gołdowska, Urszula Żymańczyk, Grażyna Szymkowiak, Alfreda Krysztofiak, Maria Moroń.
W ciągu roku szkolnego uroczyście obchodzono święta państwowe, patrona szkoły i II
rocznicę nadania szkole sztandaru. Po dziesięciu miesiącach nauki nastał okres wypoczynku.
Komendant ZHP w Turawie dh Zenon Radwański zorganizował obóz harcerski w Gdańsku.
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Skład grona pedagogicznego i nauczane przedmioty w roku szkolnym 1983/1984:
- Stanisław Janik, Anna Filipiak, Henryk Graczyk – dyrekcja
- Krystyna Gołdowska, Izabela Komorowska, Bożena Kieszkowska – język polski
- Bogumiła Jakubowska – biologia
- Eryka Matysek – język rosyjski
- Zofia Wróblewska – fizyka i chemia
- Barbara Iwańska, Janina Jachimiak, Halina Szczupał, Józefa Pikul – nauczanie początkowe
- Dorota Nowara-Wieczorek – wychowanie muzyczne
- Ryszard Maslej – wychowanie fizyczne
- Maria Moroń – bibliotekarz
- Alfreda Krysztofiak – kierownik świetlicy.
W dzień po krajowych wyborach do Rad Narodowych, w tym samym lokalu wyborczym
w Turawie uczniowie wybierali swoją Radę Samorządu
Uczniowskiego.
Nowy rok szkolny
1984/1985 przyniósł zmiany
w organizacji oświaty. Zlikwidowane zostały Gminne
Dyrekcje Szkół. Na ich miejsce powołano inspektoraty.
Inspektorem Oświaty w TuZakończenie roku szkolnego 1983/1984
rawie został Stanisław Janik,
dyrektorem zbiorczej szkoły został Henryk Graczyk, zaś jego zastępcą Zofia Wróblewska.
Skład grona pedagogicznego nie zmienił się w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. W szkole
zlikwidowano świetlicę, co pozwoliło uzyskać kolejną salę lekcyjną. Na terenie szkoły odbyło
się wiele imprez, nie tylko o charakterze patriotycznym. Uczniom pozostał w pamięci „Dzień
Chłopaka”, wybory miss i mistera szkoły, andrzejki, zabawa choinkowa, jak również wycieczki
do Warszawy, Wrocławia, opolskiego ogrodu zoologicznego. 14 czerwca kolejni absolwenci
opuścili mury szkoły.
Rok szkolny 1985/1986 rozpoczął się 2 września o godz. 9.00 wysłuchaniem przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Zaszły małe zmiany w obsadzie kadrowej. Do pracy
w szkole w Opolu odszedł nauczyciel wychowania fizycznego Ryszard Maslej. Zastąpili go
dwaj nowo przyjęci nauczyciele: Piotr Ceglarek i Dariusz Żerdecki. Pierwszy rok pracy
w szkole w Turawie rozpoczęła Danuta Kubów, ucząc dzieci historii i wiedzy o społeczeństwie.
W szkole zorganizowano wiele konkursów propagujących zdobywanie wiedzy. Przykładem tego może być quiz (7.11.1985 r.) pod hasłem „Dzień dzisiejszy w ZSRR”, przeprowadzony przez szkolne koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Zorganizowano konkurs na
„najładniej opowiedzianą baśń”, „największego omnibusa szkolnego”.
Uczniów klas ósmych pożegnano 14 czerwca, a dwa tygodnie później, 28 czerwca, odbyło
się zakończenie roku szkolnego. 38 uczniów klas ósmych ukończyło szkołę.
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1 września rozpoczął się rok szkolny
1986/1987. Tak jak i w latach ubiegłych,
uwaga wszystkich była skierowana na
pierwszaków. Ich wychowawczynią została
Barbara Iwańska. Na zasłużoną emeryturę
odeszła Józefa Pikul. Do pracy w szkole została przyjęta Teresa Dudek. W ciągu całego
roku szkolnego zorganizowano wiele konkursów i imprez. Najwięcej było ich jednak
Absolwentki klasy ósmej otrzymują świadectwa
w październiku: Dzień Nauczyciela, Miliz wyróżnieniem
cjanta, LWP. 14 czerwca pożegnano klasy
ósme, a 27 czerwca wszyscy pełni radości zakończyli kolejny rok szkolny.
W rok szkolnym 1987/1988 pracę w Szkole Podstawowej w Turawie rozpoczęło grono
pedagogiczne:
Henryk Graczyk – dyrektor szkoły
Wychowawcy klas: Iwona Słychań – kl. I, Barbara Iwańska – kl. II, Janina Jachimiak – kl. III,
Lidia Graczyk – kl. IVa, Bogumiła Jakubowska – kl. IVb, Eryka Matysek – kl. Va, Krystyna
Gołdowska – kl. Vb, Danuta Kubów – kl. VIa, Edward Kluczyński – kl. VIb, Dorota
Wieczorek – kl. VIIa, Izabela Komorowska – kl. VIIb
Małgorzata Ingram prowadziła oddział przedszkolny w Rzędowie.
Nauczyciele przedmiotowi nie mający wychowawstwa: Zofia Wróblewska – fizyka, chemia, Urszula Zwolińska – wychowanie fizyczne.
Sukcesy szkolne:
- E. Miler – I miejsce na szczeblu gminy w olimpiadzie polonistycznej
- Sportowcy szkolni brali udział w 28 zawodach sportowych i 16 razy zajęli I miejsce
- Chór szkolny zajął IV miejsce w Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Ozimku na
szczeblu rejonu
- I, II, IV miejsce w XVIII Turnieju Wiedzy o Śląsku Op. na szczeblu gminy i IV miejsce
w rejonie.
W nowym roku szkolnym 1988/1989
zespół wychowawców pod kierunkiem Zofii Wróblewskiej opracował nowy regulamin
szkoły, który w sposób wyraźny określał prawa
i obowiązki ucznia. Przewidywał kary i wyróżnienia, jak również listy pochwalne dla rodziców wzorowych uczniów. Pracę w szkole
rozpoczęła matematyczka Teresa Szmolke.
W kwietniu – miesiącu pamięci narodoPożegnanie klas ósmych. Dyrektor szkoły H. Graczyk
wej RSU przeprowadziła konkurs pod hawręcza nagrody książkowe i „srebrne tarcze”:
K. Syboń, M. Komor, J. Majorowskiej i M. Czech
słem „Polska moja Ojczyzna”.
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Od rana pięknie świeciło słoneczko dodając blasku i radości inauguracji nowego roku szkolnego. Spotkaliśmy się, wszyscy, uczniowie i nauczyciele, by powitać szkołę. Lato było fajne, wypoczęliśmy znakomicie i teraz pełni sił podejmujemy naukę. Obiecujemy sobie, nauczycielom i rodzicom,
że zrobimy wszystko, aby ten rok zakończyć samymi piątkami – tak kronikarz przedstawił początek nowego roku szkolnego 1989/1990.
Sukcesy szkolne w konkursach i olimpiadach:
- Konkurs polonistyczny – eliminacje gminne: Z. Perkowski – II miejsce, T. Graczyk
– IV miejsce
- Konkurs matematyczny – eliminacje gminne: Z. Perkowski – I miejsce, T. Graczyk
– II miejsce
- Olimpiada Języka Rosyjskiego – etap gminny: T. Graczyk – I miejsce, A. Kaleta
– II miejsce
- Turniej Wiedzy o Śląsku Op.: R. Moch – I miejsce, S. Dlugos – III miejsce
- Przegląd Zespołów Artystycznych: I miejsce w eliminacjach gminnych.
W ciągu całego roku szkolnego Dorota Wieczorek zorganizowała następujące wycieczki:
Ustroń (22–24 września), Góra Św. Anny (21–22 października), Ustroń (24–26 listopada),
Kłodzko (1 kwietnia). Wiele sukcesów osiągnęli szkolni sportowcy pod kierunkiem Dariusza
Żerdeckiego i Grzegorza Kwiecińskiego – nowego nauczyciela wychowania fizycznego.
Świadectwo z wyróżnieniem oraz „srebrną tarczę” otrzymali: Z. Perkowski, T. Graczyk,
M. Nikolas.
W roku szkolnym 1990/1991 w edukacji szkolnej nastąpiły wielkie zmiany. Uchwałą Rady
Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia przyjęto poszerzoną skalę ocen od 1–6. Do szkół weszło
nauczanie religii, które w Turawie prowadził ksiądz Józef Swolany. Również w klasach na ścianach zawisły krzyże. Klasy piąte rozpoczęły naukę języka niemieckiego pod kierunkiem Eryki
Matysek. Po dziesięciu latach pracy w Turawie odeszła do Opola Izabela Komorowska. Tomek
Piwowarczyk, uczeń turawskiej szkoły, zajął I miejsce w gminnych i rejonowych biegach przełajowych. Obecnie Pan Tomasz jest cenionym nauczycielem wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Turawie. Klasę ósmą z wyróżnieniem ukończyli: R. Moch, D. Kula,
S. Dlugos, D. Orlik, M. Jakubowska, A. Kaleta, A. Bochenek.
Od 1.09.1991 r. w Szkole Podstawowej w Turawie zaszły kolejne zmiany kadrowe, na zasłużoną emeryturę odeszła Janina Jachimiak. Z pracy odeszła także Renata Wicha. Pracę w szkole
podjęli Beata Żuchowska (Warmons), Anna Kulasza i Ryszard Zmarzły.
Klasę ósmą z wyróżnieniem ukończyli: Ż. Jaguś, B. Jonczyk, T. Kaleta, R. Klysek, B. Kurc,
E. Kurek, G. Podsiedlik, A. Kapola, M. Gerat.
Rok szkolny 1992/1993 Rada Pedagogiczna rozpoczęła w następującym składzie:
Henryk Graczyk – dyr. szkoły, Anna Kulasza, Beata Żuchowska, Iwona Słychań, Lidia
Graczyk, Teresa Szmolke, Bogumiła Jakubowska, Bożena Kieszkowska, Danuta Kubów, Zofia
Wróblewska, Eryka Matysek, Krystyna Gołdowska, Dorota Wieczorek, Ireneusz Szutowicz,
Grzegorz Kwieciński, Janina Jachimiak, Dorota Mazur, ks. Józef Swolany.
W klasach I–VIII uczyło się 280 uczniów.
Szkoła stanęła przed trudnym zadaniem, musiała opracować Statut Szkoły. Zadania tego
podjęli się: Iwona Słychań, Krystyna Gołdowska, Danuta Kubów i Ireneusz Szutowicz. Grupie
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Czerwiec 1993 r. Klasę ósmą ukończyli z wyróżnieniem: K. Kapola, K. Siudyła, B. Matysek, A. Kern, P. Długosz, A. Wodniok, M. Fronia, M. Łukasiewicz

autorskiej pomagała także Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski i Samorząd Uczniowski.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.01.1993 Statut Szkoły został przyjęty.
1 września 1993 uroczystym apelem rozpoczęto nowy rok szkolny. Pracę w szkole w Turawie rozpoczęła nauczycielka historii Jolanta Ilnicka, na miejsce emerytki Bożeny Kieszkowskiej. Jak
wspominają zapiski kronikarskie, 21 marca – był „najfajniejszym dniem wagarowicza”
w historii szkoły. Nikt nie poszedł na wagary, bo w szkole było SUPER! W pięknie udekorowanej sali pod kierunkiem nowego nauczyciela plastyki Zygfryda Mazura spotkali się poprzebierani jak na zabawę karnawałową nauczyciele i uczniowie. Były przedstawione przezabawne
interpretacje wierszy Brzechwy. Odbył się również finał konkursu „Omnibus szkoły”.
Klasę ósmą ukończyli z wyróżnieniem: A. Kraft, R. Polednia, J. Wyrwis, M. Moch, M. Barucki,
J. Jończyk, E. Stańko.
Nowy rok szkolny 1994/1995 zainaugurowany został na apelu przed budynkiem szkoły.
Opiekunem Rady Samorządu Uczniowskiego został Ireneusz Szutowicz. Na wniosek rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców powołano Radę Szkoły w składzie:
M. Miler, B. Ciasto, T. Żulewska – reprezentanci rodziców
Dorota Wieczorek, Zofia Wróblewska, Ireneusz Szutowicz – reprezentanci nauczycieli
A. Kubów, K. Palus, S. Wieczorek – reprezentanci uczniów.
Klasę ósmą z wyróżnieniem ukończyli: A. Czyrnia (Obecnie pani Aneta jest nauczycielem
języka niemieckiego P. G. w Turawie), A. Trajewska, A. Fronia, G. Cabaj, M. Halupczok,
A. Pawińska, G. Żulewski.
W skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1995/1996 weszli nauczyciele: Henryk
Graczyk – dyr. Szkoły, Anna Kulasza, Beata Żuchowska, Iwona Słychań, Danuta Kubów,
622

Ireneusz Szutowicz, Dorota Wieczorek,
Jolanta Ilnicka, Teresa Szmolke, Bogumiła
Jakubowska, Lidia Graczyk, Eryka Matysek,
Krystyna Gołdowska, Grzegorz Kwieciński,
Zofia Wróblewska, Arnold Bonk (nowy nauczyciel języka niemieckiego).
26 października uczniowie klas siódmych
brali udział w telewizyjnym teleturnieju
„Krzyżówka trzynastolatków”. Szkołę reprezentowała Agnieszka Haliniak – odniosła 30 maja, z okazji Dnia Dziecka na boisku szkolnym
wylądowali spadochroniarze
wspaniałe zwycięstwo i wywalczyła dla szkoły zestaw gier, książek i antenę satelitarną.
Z okazji 40-lecia istnienia szkoły w Turawie Rada Szkoły, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowały w dn. 16.06.1996 r. festyn
szkolny. Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim.
Podczas mszy grała orkiestra wojskowa, która później przemaszerowała ulicami Turawy,
Spotkanie po latach
by koncertem na boisku szkolnym zainaugurować festyn. Następnie były pokazy strażaków, ćwiczenia drwali, mecz piłki nożnej, występy
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Turawie, zaś wieczorem zabawa na świeżym powietrzu. Na
festynie spotkali się obecni i byli nauczyciele, uczniowie. Było wspaniale! Szkoła była otwarta
dla gości. Można było obejrzeć gazetki ścienne, albumy, kroniki. Wszyscy wyrazili nadzieję na
ponowne spotkanie z okazji 50-lecia istnienia szkoły.
Rok szkolny 1996/1997
Po raz czterdziesty rozpoczęto rok szkolny w murach powojennej szkoły w Turawie.
Przez dwa semestry, raz w miesiącu, przyjeżdżali do szkoły artyści z filharmonii opolskiej.
Dzięki temu uczniowie poznali życie wielkich muzyków i wysłuchali ich utwory.
Osiągnięcia szkoły w sporcie:
- I miejsce w gminie w zawodach tenisa stołowego
- I miejsce w gminie w zawodach piątek piłkarskich
- I miejsce w zawodach Mini Puchar Gminy
- I miejsce chłopcy i II miejsce dziewczyny w gminnym czwórboju lekkoatletycznym
- III miejsce w zawodach piłkarskich o Puchar Wójta.
Klasę ósmą z wyróżnieniem ukończyli uczniowie: M. Cabaj, S. Ciasto, A. Haliniak, D. Grzesik,
K. Klosek, M. Kotula, P. Matysek, A. Ptaszyńska, S. Węgrzyn (obecnie nauczycielka języka
polskiego w Publicznym Gimnazjum w Turawie).
1 września 1997 r. na placu szkolnym, zainaugurowany został czterdziesty pierwszy rok
szkolny w następującym składzie grona nauczycielskiego:
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Henryk Graczyk – dyrektor szkoły, Beata Żuchowska, Iwona Słychań, Lidia Graczyk,
Bogumiła Jakubowska, Krystyna Gołdowska, Eryka Matysek, Ireneusz Szutowicz, Danuta Kubów,
Dorota Wieczorek, Teresa Szmolke, Jolanta Ilnicka, Dorota Mazur, Zofia Wróblewska, Grzegorz
Kwieciński, ks. Józef Swolany. Do szkoły w Kotorzu Małym odeszła Anna Kulasza. Pożegnano
również Arnolda Bonka, który odszedł do szkoły w Antoniowie.
Szkoła osiągnęła sukcesy na polu nauki: Agnieszka Palus zajęła I miejsce i została finalistką
XXII Konkursu Polonistycznego, zaś Marian Stręk uzyskał I miejsce i tytuł finalisty XXXI
Konkursu Matematycznego.
17 czerwca uroczyście pożegnano klasy ósme. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli: A. Palus,
M. Ciasto, M. Feliks, M. Stręk, Ż. Jończyk, M. Rosik.

Klasy ósme na wycieczce w Warszawie

W ciągu następnych lat nie zaszły żadne zmiany w zatrudnieniu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Turawie. Szkoła osiągała wysokie wyniki w nauce, organizowano liczne wycieczki.
W 1999 r. przeprowadzono w Polsce reformę nauczania, powstały gimnazja. Od 1.09.1999 r.
w obiekcie turawskim mieściła się na piętrze szkoła podstawowa, z klasami I–VI i kl. VIII, zaś na
parterze cztery klasy gimnazjalne. W tych trudnych warunkach sprawnie funkcjonowały obie
szkoły. Na koniec roku szkolnego 1999/2000 uchwałą radnych Gminy Turawa Szkoła Podstawowa w Turawie została zlikwidowana. W następnym roku szkolnym przez jeden rok na piętrze
turawskiej szkoły uczyły się dzieci klas I–III, jako filia Szkoły Podstawowej w Osowcu. Naukę
prowadziły wtedy nauczycielki: Iwona Słychań, Beata Żuchowska oraz Grażyna Łukasiewicz.

10.3 Publiczne Gimnazjum w Turawie
Rok szkolny 1999/2000
Trochę przestraszeni, trochę ciekawi, spotykamy się, my dzieci z całej gminy. Są wśród nas
absolwenci szkół z Bierdzan, Kadłuba Tur., Zakrzowa Tur., Ligoty Tur., Węgier, Osowca, Turawy
i Zawady – słowa te rozpoczęły zapis kroniki publicznego Gimnazjum w Turawie. Dyrekto624

rem nowopowstałej szkoły został Jerzy Musielak, wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Zakrzowie Turawskim. Stałymi pracownikami zatrudnionymi w gimnazjum zostali: Eryka
Matysek, Teresa Szmolke, Jerzy Farys, Zygfryd Mazur. Utworzono cztery klasy, a ich wychowawcami zostali:
klasa I a – Teresa Szmolke
I b – Jerzy Musielak
I c – Eryka Matysek
I d – Jerzy Farys
Rok szkolny Rada Pedagogiczna rozpoczęła w następującym składzie: Jerzy Musielak,
Danuta Kubów, Agnieszka Waluś, Bogumiła Jakubowska, Eryka Matysek, Jolanta Ilnicka,
Teresa Szmolke, Jerzy Farys,
Grzegorz Wicher, Grzegorz
Kwieciński, Zygfryd Mazur,
ks. Józef Swolany, Aniela
Szajca. Część powyższych nauczycieli zatrudniona była
w innych placówkach oświatowych gminy Turawa, a w gimnazjum tylko uzupełniali etaty. W nowo powstałej szkole
trzeba było rozpocząć prace
od utworzenia planu pracy,
planu rozwoju, statutu szkoDzień nauczyciela
ły, regulaminów. Wszystkie
te zamierzenia zrealizowano w pierwszym roku nauki. Uczniowie wraz z opiekunami brali
udział w licznych imprezach kulturalnych. Przygotowano uroczyste apele i akademie okolicznościowe, dyskoteki. Przeprowadzono wybory szkolne do Rady Samorządu Uczniowskiego:
Dawid Kupka – przewodniczący, Monika Ugarenko – zastępca przewodniczącego, Justyna
Kupka – sekretarz, Tomasz Cieśla – skarbnik.
W czerwcu „Biegiem Po Życie” uczczono pamięć zmarłego starszego kolegi Wojtka Siudyły.
Prace plastyczne Bożeny Kały, Pauliny Ptaszyńskiej, Moniki Ugarenko zostały zakwalifikowane do ogólnopolskiego konkursu „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze
narodu polskiego”. Największe jednak osiągnięcia szkoły były w sporcie. Przez cały rok uczestniczono w różnych zawodach sportowych. Na terenie gimnazjum były wydawane dwie gazetki:
Supełek i GimZetka. Społeczność szkolna włączyła się do światowej akcji sprzątania świata.
Minął pierwszy rok funkcjonowania gimnazjum. Najlepszymi uczniami zostali: Nadina
Niesłony, Paulina Ptaszyńska, Małgorzata Wiesiołek, Teresa Leś, Adam Ochmański, Sabina
Nowak, Justyna Tieleczek, Mateusz Duda, Justyna Kupka.
Rok szkolny 2000/20001
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. Gimnazjum liczyło dziewięć klas – cztery klasy
drugie i pięć pierwszych. Grono pedagogiczne stanowili nauczyciele, którzy uczyli przedmio625

tów: Jerzy Musielak – dyrektor szkoły – fizyka, Danuta Kubów i Agnieszka Waluś – język
polski, Bogumiła Jakubowska – biologia, Eryka Matysek i Maria Kasuch – język niemiecki,
Teresa Szmolke i Urszula Duda – matematyka, Jolanta Ilnicka – wiedza o społeczeństwie,
Jerzy Farys – historia, geografia, Danuta
Ożarska – informatyka, Zofia Wróblewska
– chemia, Grzegorz Wicher i Grzegorz
Kwieciński – wychowanie fizyczne, Zygfryd
Mazur – plastyka, Ireneusz Szutowicz – świetlica, siostra Eligia (Irena Pietruska) – religia,
Aniela Szajca – biblioteka.
15 października społeczność szkolna
uczestniczyła w gminnych dożynkach.
Grono pedagogiczne
Bardzo pracowity w szkole był miesiąc listopad. 10 listopada powstał szkolny radiowęzeł „Radio Wawa – Turawa”, którego opiekunem
została Urszula Duda. Jego celem było umilanie czasu uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych, nagłaśnianie imprez szkolnych. Na zaproszenie gimnazjum przybył do Turawy teatr
ze Stuttgartu „Dein Theater”, który wystawił sztukę pt. „Robert der Teufel” w klubie „Zgoda”
przy urzędzie gminy. 17 listopada rozpoczął działalność sklepik uczniowski „Dropsik”, nad
którym opiekę sprawowała Zofia Wróblewska. Można w nim było kupić słodycze, napoje,
drożdżówki. 20 listopada Paulina Ptaszyńska, Bożena Kała wraz z opiekunem Zygfrydem
Mazurem odebrali w Warszawie wyróżnienia, przyznane im za udział w konkursie „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa...” Jeszcze w grudniu przed
świętami w gimnazjum gościła gawędziarka z Biestrzynnika
Eryka Świerc, która przedstawiła bożonarodzeniowe opowieści i wspomnienia. Z okazji świąt bożonarodzeniowych
s. Eligia przygotowała spektakl pt. „Opowieść Wigilijna”. Po
jego zakończeniu były życzenia bożonarodzeniowe.
8 marca wybierano w gimnazjum „Miss Szkoły 2001”
Uczestniczki musiały odpowiedzieć na trudne pytania, następnie zaprezentować swoje talenty plastyczne i wokalne.
Zwyciężczynią konkursu została Monika Ugarenko. 5 kwietnia zainaugurował swe istnienie gimnazjalny zespół teatralno
– kabaretowy „Badylki”, który przedstawił II cz. „Dziadów”
Adama Mickiewicza. 12 maja odbył się „Bieg Po Życie – paWybory „Miss Szkoły 2001”
mięci Wojtka Siudyły”. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem, w dziewięciu biegach dostosowanych do wieku uczestniczyło 200 uczestników.
Żegnaj Karinopozostaniesz w naszej pamięci
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. W niedzielę 13 maja 2001 roku zmarła uczennica klasy II b Karina Wiench.
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10 czerwca, jak co roku, odbył się w Turawie wyścig kolarski „O błękitną wstęgę Jezior
Turawskich”, poświęcony pamięci Joachima Halupczoka. Uczniowie gimnazjum kibicowali
kolarzom w chwili startu, a potem na boisku szkolnym był „Dzień Sportu Szkolnego”. Odbyły
się liczne mecze i zawody lekkoatletyczne, jak również „Mistrzostwa Europy” w piłce nożnej.
Był to wstęp do Dnia Europejskiego.
16 czerwca odbył się konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjum, zorganizowany przez
koło europejskie. Każda klasa przygotowała prezentację jednego z państw Unii Europejskiej.
Sukcesy szkolne:
- Nadina Niesłony – zajęła III miejsce w województwie w I Konkursie Języka Niemieckiego
- Adrian Kupka – został finalistą etapu wojewódzkiego VII Konkursu Recytatorskiego
Poezji Śląskiej w języku niemieckim
- Danuta Czaplik, Marzena Jęcek zakwalifikowały się do szczebla centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Niemieckojęzycznej
- Paulina Ptaszyńska – zajęła II miejsce w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym.
Osiągnięcia sportowe:
Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym:
- Grzegorz Mach, Łukasz Stręk – I miejsce
- Małgorzata Jakusz, Anna Kulawik – II miejsce
Finał Mistrzostw Wojewódzkich LZS i Szkół Wiejskich:
- Robert Matysek – II miejsce w skoku w dal i II miejsce w rzucie oszczepem
- Teresa Leś – II miejsce w skoku w dal
- Robert Słowik – III miejsce w skoku w dal.
Rok szkolny 2001/2002
1 września rozpoczął się nowy rok szkolny. W gimnazjum funkcjonowały już wszystkie
trzy roczniki: 5 klas pierwszych, 5 klas drugich i 4 klasy trzecie. Pracę w gimnazjum rozpoczęli
kolejni nauczyciele. Rok szkolny rozpoczęła kadra nauczycielska w następującym składzie:
Jerzy Musielak – dyrektor szkoły
Eryka Matysek – zastępca dyrektora szkoły
Nauczyciele:
- Danuta Kubów, Agnieszka Waluś, Andrzej Byra – język polski
- Bogumiła Jakubowska – biologia
- Benedykt Filla, Agnieszka Jurek – język niemiecki
- Jolanta Ilnicka – wiedza o społeczeństwie, historia
- Jerzy Farys – historia, geografia
- Dorota Malek – historia
- Teresa Szmolke, Urszula Duda, Anna Krotewicz – matematyka
- Jerzy Szkolny – informatyka
- Zofia Wróblewska – fizyka, chemia
- Zygfryd Mazur – plastyka
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- Grzegorz Wicher, Grzegorz Kwieciński,
Tomasz Piwowarczyk – wychowanie
fizyczne
- siostra Eligia (Irena Pietruska) i ks. Piotr
Wojtala – religia
- Ireneusz Szutowicz – świetlica
- Aniela Szajca – biblioteka.
Podobnie jak w latach ubiegłych, gimnazjum w Turawie miało swój organ prasowy.
Rozpoczęcie roku szkolnego
Był nim miesięcznik „GimZetka” wydawany
pod czujnym okiem Teresy Szmolke. Czas na przerwach umilało Radio Wawa – Turawa, którego opiekunką była Urszula Duda. Głodnych i spragnionych zapraszał sklepik „Dropsik”,
którym opiekowała się Zofia Wróblewska. Wszystkimi artystami opiekowali się Zygfryd
Mazur – opiekun kółka fotograficznego, i Agnieszka Waluś – opiekunka „Badylek” – szkolnej
grupy teatralnej.
3 października odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, wybrano jej następujący skład: Marcin Duda – przewodniczący, Mateusz Duda – zastępca przewodniczącego,
Magda Kisiel – sekretarz, Tomasz Cieśla – skarbnik.
16 października – odbył się próbny egzamin gimnazjalny. W tym samym czasie uczniowie
z klas I i II „sprzątali świat” – zbierali śmieci z terenów wokół jezior turawskich.
6 grudnia odbył się I Gimnazjalny Konkurs Recytatorski „O złotą rózgę”. Ten wspaniały
konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:
Młodzik – klasy I
Junior – klasy II
Senior – klasy III
Zdobywcami „złotych rózg” zostali: Monika Ugarenko – senior, Adrian Kupka – junior,
Iwona Słota – młodzik.
Wspaniałą inscenizację z okazji Dnia Nauczyciela przygotowały „Badylki” pod kierunkiem Agnieszki Waluś. Z okazji świąt bożonarodzeniowych zorganizowane zostały dwa konkursy: „konkurs na najpiękniejszą szopkę” – zwyciężyła klasa III d – i „świąteczny konkurs
plastyczny” – zwyciężyła Magda Glados.
14–15 maja 2002 odbył się po raz pierwszy egzamin gimnazjalny, do którego przystąpiło
91 uczniów klas trzecich. Pierwszego dnia gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą w zakresie przedmiotów humanistycznych, drugiego zaś – matematyczno – przyrodniczych. Na wykonanie zadań uczniowie mieli 120 minut. Egzamin przebiegał bez zakłóceń. Po egzaminach
był czas na wycieczki. Klasy drugie i trzecie podczas wycieczki w Karkonoszach poznawały
geografię i historię naszego kraju. Klasa III a w strugach deszczu poznała największą atrakcję
Pienin – spływ Dunajcem. Klasy I a, II a, II c poznały walory turystyczne Wrocławia.
18 maja odbył się III Turawski Bieg Przełajowy, zorganizowany przez turawskie gimnazjum i LZS Turawa. Cieszył się dużym powodzeniem, a imprezę cechowała prawdziwe
sportowa atmosfera. 16 czerwca odbyła się IX edycja wyścigu kolarskiego o „Błękitną Wstęgę
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Jezior Turawskich”. Podczas gdy zawodnicy zmagali się na dystansie 90 km, na boisku gimnazjalnym rywalizowały reprezentacje sportowe gimnazjów z Ozimka, Chrząstowic, Biadacza
i Turawy. W klasyfikacji końcowej nagrodę główną – Puchar Wójta Gminy Turawa, zdobyła
reprezentacja naszego gimnazjum.
21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wszyscy wyróżnieni absolwenci dokonali wpisu do naszej Złotej Księgi Szkoły.

Wpisy wyróżnionych uczniów do Złotej Księgi Szkoły

Rok szkolny 2002/2003
Rok szkolny rozpoczęło 360 uczniów, w tym 112 pierwszoklasistów. W gronie nastąpiły
małe zmiany. Agnieszkę Waluś, która przebywała na urlopie wychowawczym, zastępowała
Marta Wojtkiewicz. Nastąpiła zmiana siostry zakonnej, religii zaczęła nauczać s. Anuncjata
(Irena Kusz).
Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie mieli w gimnazjum zapewnioną bogatą ofertę
zajęć pozalekcyjnych, z których część była prowadzona społecznie przez nauczycieli:
kółko dziennikarskie – Teresa Szmolke
kółko fotograficzne – Zyfryd Mazur
kółko regionalne – Jerzy Farys
kółko matematyczne – Urszula Duda, Anna Krotewicz
Szkolny Klub Europejski – Jolanta Ilnicka
kółko j. niemieckiego – Eryka Matysek
kółko religijne – s. Anuncjata
kółko teatralne – Danuta Kubów
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Szkolne Koło Sportowe – Tomasz Piwowarczyk, Grzegorz Kwieciński, Grzegorz Wicher
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – Anna Krotewicz, Teresa Szmolke
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego – Andrzej Byra.
24 października odbyło się spotkanie w gimnazjum w Turawie z pisarką literatury młodzieżowej Martą Fox. W następnym miesiącu, 14 listopada, odbył się turniej biblijny, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych. Gimnazjaliści musieli wykonać wiele interesujących zadań. Nagrodą dla zwycięskiej klasy Ia był wyjazd do sanktuarium Matki Bożej
w Częstochowie.
Po pracowitym półroczu był czas na odpoczynek. Duża grupa uczniów spędziła ferie zimowe w szkole, gdyż zorganizowane było zimowisko. Miesiące luty i marzec upłynęły pod
znakiem konkursów i olimpiad przedmiotowych. Największy sukces odniosła szkoła w I Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla gimnazjów. W eliminacjach szkolnych brało udział 23 uczniów. Jedenastu spośród nich zakwalifikowało się do etapu regionalnego we
Wrocławiu. Do etapu ogólnopolskiego, który odbył się 15.03.2003 r. w Warszawie, zakwalifikowali się: Natalia Libor, Krzysztof Kurowski, Paweł Michalczyk, Danuta Czaplik, Marina
Michalczyk. Wyniki konkursu przeszły wszelkie oczekiwania. Natalia Libor została laureatką
i zajęła I miejsce, zaś Krzysztof Kurowski zajął III miejsce.
8 i 9 maja odbył się egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 123 uczniów klas
trzecich.
Wiosną odbyły się wycieczki do Krakowa i Wieliczki (klasa II d), Pszczyny i Oświęcimia
(klasy II c i II e), Kazimierza (klasy III) i na Szczeliniec (klasy I).
Uczeń klasy III b Adrian Kupka został laureatem IX Konkursu Recytatorskiego Poezji Śląskiej dla Gimnazjalistów.
Nasi sportowcy szkolni zdobyli wiele medali i pucharów. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli sobie tenisiści stołowi: Kamila Borkowska i Grzegorz Mach, jak również biegacze
Marcin Duda i Robert Słowik.
18 czerwca uroczyście zakończono rok szkolny.
Uczennica Publicznego Gimnazjum w Turawie Sylwia
Stręk końcówkę wakacji spędziła w Warszawie, reprezentując nasze województwo w pracach „Małej Rady Ministrów”. 18 gimnazjalistów z całego kraju przyglądało się
bacznie pracy rządu, by następnie spróbować własnych sił,
dzieląc 100 milionów rezerwy budżetowej. Pobyt w Warszawie był dla Sylwii niezwykłym przeżyciem.
Rok szkolny 2003/2004
Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie Sylwia w towarzystwie minister
Krystyny Łybackiej
spotkali się ze swoimi wychowawcami, po czym odjechali do
domów autobusami firmy Majda, która przejęła dowóz uczniów po PKS-ie. Do gimnazjum
uczęszczało 355 uczniów. Pracę w szkole rozpoczęli, dwaj nowi nauczyciele języka angielskiego: Damian Niedźwiecki i Leszek Mróz, oraz Anna Kulasza – pedagog szkolny.
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Realschule Annweiler (Nadrenia – Palatynat – Niemcy) została partnerską szkołą gimnazjum w Turawie. Obie te szkoły zaczęły realizować projekt partnerski – Wspólnie budujemy
Europę. Celem projektu było wzajemne poznanie się, wymiana małych grup uczniów, wykorzystanie najnowszych metod komunikowania się. Efektem współpracy ze szkołą w Annweiler było przystąpienie Gimnazjum w Turawie do projektu SOKRATES – COMENIUS.
Jednym z głównych zadań była współpraca szkół nad wybranymi tematami w ramach zajęć
szkolnych, wymiana doświadczeń, badanie aspektów europejskiej różnorodności kulturowej,
społecznej i ekonomicznej. W dniach 13–16 listopada odbyło się spotkanie przygotowawcze,
w którym uczestniczyli nauczyciele z Niemiec, Czech, Holandii. Gimnazjum w Turawie reprezentowały Eryka Matysek i Agnieszka Jurek – nauczycielki języka niemieckiego.
18 grudnia odbył się II Gimnazjalny Konkurs Recytatorski „O złotą rózgę”, nagrody zdobyły:
Karolina Kraft – kategoria junior
Joanna Żygadło – kategoria młodzik
Iwona Słota – kategoria senior.
W miesiącach listopad – grudzień uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach i zawodach, zdobywając liczne
nagrody. Jednak ukoronowaniem szkolnych osiągnięć
w dziedzinie sportu było zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Współzawodnictwie Sportowym Szkół Gimnazjalnych w środowisku wiejskim w roku szkolnym 2002/2003.
Nagrody: piękny puchar i piłki, odbierali dyrektor szkoły
Konkurs Recytatorski
– Jerzy Musielak i Grzegorz Kwieciński – nauczyciel wy„O złotą rózgę”
chowania fizycznego.
W czasie ferii zimowych wymieniono część okien i posadzkę w sali nr 5, dlatego też zimowisko w szkole trwało zaledwie trzy dni.
28 lutego Natalia Libor i Krystian Kensy uczestniczyli w eliminacjach centralnych II Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów w Warszawie. Natalia Libor
uzyskała tytuł laureata. Największy sukces w sporcie odniosły dziewczęta startujące w turniejach tenisa stołowego, pod wodzą najlepszej tenisistki Opolszczyzny Kamili Borkowskiej.
Natalia Libor nie spoczęła na laurach i wiosną uzyskała I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” i Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”.
30 kwietnia grupa turawskiej młodzieży gimnazjalnej uczestniczyła w zorganizowanej
przez Urząd Marszałkowski imprezie związanej z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Gimnazjaliści przygotowani przez Jolantę Ilnicką zostali nagrodzeni odtwarzaczem DVD.
5 i 6 maja odbył się po raz trzeci egzamin gimnazjalny. Egzamin przebiegał w spokojnej
atmosferze z zachowaniem wszelkich procedur.
Wiosną tradycyjnie uczniowie udali się na wycieczki. W roku szkolnym 2003/2004 przeprowadzono remont szkoły, wymieniono część okien w budynku szkolnym, a na boisku wykonano nową bieżnię i zamontowano betonowe ogrodzenie. 25 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Tradycyjnie wyróżnieni absolwenci dokonali wpisu do Złotej Księgi
Szkoły.
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Rok szkolny 2004/2005
Rok szkolny rozpoczęło 355 uczniów, którzy uczęszczali do 14 oddziałów.
Pracę w gimnazjum rozpoczęły: Lidia Cieśla – nauczycielka chemii, Aneta Czyrnia – nauczycielka języka niemieckiego.
W klasach pierwszych wprowadzono podział uczniów na uzdolnienia:
klasa Ia – rozszerzony język angielski
klasa Ib – rozszerzony język niemiecki
klasa Ic – matematyczno – informatyczna
klasa Id – profil ogólny
klasa Ie – profil sportowy.
Uczniowie pozostałych klas mogli rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań. Pracę szkoły uzupełniał personel techniczny: Renata Stręk – sekretarz szkoły, Maria Szymaniec – woźna, Werner Król – woźny, palacz, Irena Pawleta, Aneta
Matysek – pracownice kuchni, Irena Trajewska, Dorota Kaczmarzyk, Teresa Pielawa – sprzątaczki
W okresie jesiennym odbyły się wycieczki klasowe: do elektrowni Opole, Częstochowy
i nad Jezioro Turawskie.
29 października młodzież obejrzała spektakl teatralno-profilaktyczny pt. „Właściwy wybór”.
Przedstawienie dotyczyło zgubnych skutków uzależnień: palenia papierosów, picia alkoholu czy
zażywania narkotyków. Uczniowie z uwagą obejrzeli spektakl w wykonaniu artystów z Krakowa.
Tradycyjnie, jak co roku, siostra zakonna przygotowała spektakl bożonarodzeniowy. 22 grudnia
uczniowie zaprezentowali wyreżyserowaną przez s. Anuncjatę inscenizację „Opowieści Wigilijnej” wg Karola Dickensa.
1 kwietnia Zygfryd Mazur zorganizował
w gimnazjum wystawę prac plastycznych
byłych uczennic: Bożeny Kały, Pauliny
Ptaszyńskiej, Magdy Kisiel, Mireli Świerc,
Natalii Libor, Agnieszki Żulewskiej.
26 i 27 kwietnia przeprowadzony został
egzamin gimnazjalny. 105 uczniów klas trzecich zmagało się z zestawami egzaminacyjnymi.
W ciągu roku szkolnego wymieniono
Sala nr 3 – uczniowie kończą pracę
w szkole resztę stolarki okiennej, wymalowanad zestawem matematyczno-przyrodniczym
no pięć sal lekcyjnych i kuchnię.
Rok szkolny 2005/2006
W nowym roku szkolnym do gimnazjum w Turawie uczęszczało 365 uczniów. Nastąpiła
zmiana nauczyciela religii: ks. Piotra Wojtalę zastąpił ks. Rafał Kiełek.
Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie dojeżdżali do szkoły autobusami firmy Majda.
Dla uczniów zdolnych i tych, którzy mieli trudności w nauce, nauczyciele prowadzili kółka
zainteresowań i zespoły wyrównawcze.
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Dzień Pierwszaka – taką nazwę miało święto wszystkich klas pierwszych, które odbyło się
21 października. Celem uroczystości było lepsze poznanie się oraz integracja klas pierwszych.
Swoje umiejętności uczniowie pokazali biorąc udział w licznych konkursach.
W pierwszym półroczu zorganizowano dla uczniów wiele wycieczek i wyjazdów, których
celem była integracja zespołów klasowych, jak również walory poznawcze i kształcące.
W styczniu trzydziestoosobowa grupa gimnazjalistów przebywała na „zielonej szkole”
w okolicach Łeby. Opiekunami grupy byli s. Anuncjata i ks. Rafał Kiełek.
W czasie ferii zimowych w szkole zorganizowano zimowisko, w którym uczestniczyło
60 uczniów.
W pierwszą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II uczniowie klas trzecich przy wydatnej
pomocy siostry Anuncjaty przygotowali poranek wielkanocny.
Do egzaminu gimnazjalnego, który odbył się 26 i 27 kwietnia, przystąpiło 113 uczniów.
Egzaminy odbyły się w 6 salach, a nad prawidłowym przebiegiem czuwały zespoły nadzorujące. Egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Jak co roku, uczniowie brali udział w wielu olimpiadach i zawodach, zdobywając wysokie lokaty.
W dniach 3 i 4 czerwca 2006 r. został zorganizowany festyn z okazji pięćdziesięciolecia
istnienia w Turawie szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Kotorzu
Wielkim, po czym wszyscy goście udali się do szkoły, gdzie na boisku przygotowano dalsze
atrakcje: występy orkiestry, gimnazjalistów, grup tanecznych, pary tanecznej gimnazjalistów,
skoki spadochronowe i pokazy strażackie.
Wieczorem młodzież i dorośli bawili się przy dźwiękach zespołu „Polaris”. Drugi dzień
festynu rozpoczęły rozgrywki sportowe, następnie gości bawiły: zespół „Lewiniacy”, kabaret
„Baba z chopym” oraz grupa taneczna „Rodan” z Zawady. W godzinach wieczornych odważni mogli spróbować lotu balonem. Przez cały czas trwania festynu można było zwiedzić
szkołę, którą gimnazjaliści pięknie udekorowali. Dużym zainteresowaniem w trakcie festynu
cieszyła się loteria fantowa, którą zorganizowali nauczyciele wspólnie z rodzicami.
W roku szkolnym 2005/2006 wykonano szereg prac remontowych w szkole: modernizacja kuchni, wymiana drzwi wejściowych, gruntowny remont sali gimnastycznej, montaż
schodów przed wejściem do szkoły. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe książki oraz
czytelnię multimedialną. Na koniec roku szkolnego z funkcji dyrektora Publicznego Gimnazjum w Turawie zrezygnował Jerzy Musielak, gdyż został dyrektorem Gminnego Zespołu
Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Turawie. Nowym dyrektorem gimnazjum została Eryka Matysek. Nastąpił okres największych inwestycji i remontów w historii istnienia
szkoły w Turawie od jej zbudowania w 1956 r.
Rok szkolny 2006/2007
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpiło 4 września. W uroczystej inauguracji
uczestniczyli: Waldemar Kampa – wójt Gminy Turawa, Jerzy Musielak – dyrektor GZEAS-u
w Turawie, ks. Józef Swolany, dyrekcja i grono nauczycielskie oraz wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Turawie. W nowym roku szkolnym uczęszczało 341 uczniów. Skład
Rady Pedagogicznej przedstawiał się następująco:
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Eryka Matysek – dyrektor szkoły
Teresa Szmolke – zastępca dyrektora szkoły
Nauczyciele: s. Anuncjata, Lidia Cieśla, Aneta Czyrnia, Urszula Duda, Jolanta Ilnicka,
Bogumiła Jakubowska, Agnieszka Jurek, Mariola Kulawik, Anna Kulasza, Anna Krotewicz,
Dorota Malek, Agnieszka Spyra, Aniela Szajca, Agnieszka Waluś, Sabina Węgrzyn, Zofia
Wróblewska, Andrzej Byra, Jerzy Farys, ks. Rafał Kiełek, Grzegorz Kwieciński, Zygfryd
Mazur, Damian Niedźwiecki, Tomasz Piwowarczyk, Grzegorz Wicher, Józef Zając.
Pozostali pracownicy:
Renata Stręk, Maria Szymaniec, Irena Trajewska, Teresa Pielawa, Dorota Kaczmarzyk,
Irena Pawleta, Aneta Matysek, Roman Król.
Uczniowie rozpoczęli naukę budynku, który w czasie wakacji podlegał dalszej modernizacji: wyremontowano podłogi w 4 salach lekcyjnych, zakupiono i wyremontowano część mebli
w klasach.
Jak co roku, młodzież szkolna uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła
się w dniach 15–17 września. 90 uczniów klas
pierwszych razem ze swoimi wychowawcami
sprzątało obrzeża Jezior Turawskich.
10.10.2006 r. zorganizowano „Dzień
Pierwszaka”. Uczniowie klas pierwszych
wspólnie ze swoimi wychowawcami przygotowali się do tej uroczystości bardzo staran„Dzień pierwszaka”
nie, odkrywając jednocześnie uzdolnienia,
predyspozycje i umiejętności najmłodszych gimnazjalistów. W trakcie zabawy uczniowie
wykazali się wiedzą o szkole, umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i sportowymi. Uroczystość zakończyła się ślubowaniem pierwszoklasistów.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzono
w piątek 13.10.2006 r. Uczniowie klas trzecich
oraz dziewczęta – członkinie kółka muzycznego, przygotowali uroczystość, w której pokazano
pracę szkoły na wesoło. Uroczystość uświetniły
występy pary tanecznej Joanny Cieśli z klasy
III c wraz z partnerem i wokalistki Ani Malek.
30 października został przeprowadzony
Turniej Biblijny. W konkursie wzięły udział
Narodzenia to szczególny czas …
wszystkie klasy pierwsze. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą, refleksem, inicjatywą, wykonując poszczególne zadania konkursowe.
Turniej wygrała klasa Ia i w nagrodę pojechała do Częstochowy na jednodniową wycieczkę.
12.10.2006 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Budzyńską. Gimnazjalistki z zainteresowaniem słuchały wypowiedzi pisarki, która opowiadała o początkach swojej
kariery – twórczości literackiej dla dziewcząt.
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Nastał czas Bożego Narodzenia – okres, na który czekamy z niecierpliwością i do którego przygotowujemy się szczególnie starannie. Uczniowie wytworzyli elementy wystroju
świątecznego: stroiki, dekoracyjne świeczki, choinki oraz przepiękne kartki świąteczne. Przygotowane ozdoby gimnazjaliści sprzedawali podczas Jarmarku Świątecznego w Opolu oraz
rodzicom w czasie spotkań. W prawdziwy świąteczny nastrój wprowadziło społeczność szkolną przedstawienie świąteczne „Cicha noc”, przygotowane przez gimnazjalistów, nad którymi
„czuwała” siostra Anuncjata.
Po zakończeniu pierwszego semestru rozpoczął się zasłużony odpoczynek. Tymczasem w szkole trwał remont.
Wymieniono na parterze wszystkie drzwi, na korytarzu na
ścianach położono ozdobne tynki i płytki. Na koniec remontu wymieniono oświetlenie i pomalowano ściany korytarza.
30.05.2007 r. w szkole gościł Marek Kawa, poseł na Sejm
RP. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie najstarszych
klas. W ramach realizacji szkolnych programów profilaktycznych zapobiegających agresji, niewłaściwym zachowaniom uczniów, gimnazjaliści obejrzeli spektakl teatralny pt.
„Nowy” w wykonaniu aktorów z Krakowa.
Remont korytarza
19.05.2007 odbyły się VIII Turawskie Biegi Przełajowe,
w których tradycyjnie uczestniczyli zawodnicy w różnych kategoriach wiekowych.
22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2006/2007. Najlepszym
uczniom wręczono nagrody, zaś rodzice najlepszych uczniów klas trzecich zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Po raz pierwszy wręczono statuetki „Gimnazjalista i gimnazjalistka roku 2007”. Otrzymali je Jolanta Szubert i Oliwer Kubus. Najlepsi uczniowie klas trzecich dokonali wpisu do Złotej Księgi.
Podczas wakacji dzięki Eryce Matysek
– dyrektor gimnazjum, przeprowadzono
w szkole kolejne remonty. Na klatce schodowej położono nowe kafelki, powiększono
pomieszczenie biblioteczne, aby można było
stworzyć prawdziwe centrum multimedialne. Wymieniono podłogi i odmalowano
ściany w salach nr 1 i 2 oraz zakupiono nowe
meble do tych sal. W sali nr 12 przygotowano
instalację do przyjęcia nowej pracowni komKolejny remont w gimnazjum
puterowej.
Rok szkolny 2007/2008
Dziewiąty rok szkolny od czasu powstania gimnazjum w Turawie, rozpoczął się 3 września 2007 roku. Ks. Rafała Kiełka zastąpił ks. Jarosław Ostrowski.
W ciągu całego roku w szkole odbyło się wiele imprez cyklicznych, na stałe wpisanych
w kalendarz roku szkolnego, a pierwszą z nich była akcja „Sprzątanie Świata”. Brali w niej
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udział uczniowie wszystkich klas trzecich. Wzorem lat ubiegłych, uczniowie wraz z wychowawcami sprzątali tereny wokół Jezior Turawskich.
Szkoła to nie tylko nauka i praca. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele byli światkami pokazu taekwondo, który zaprezentowali członkowie opolskiego klubu. Podziwiano pozorowane walki i układy w wykonaniu chłopców i dziewcząt. Pokaz podobał się wszystkim.
19 września wszyscy uczniowie szkoły mieli okazję uczestniczyć w warsztatach terapeutycznych przeprowadzonych przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. Każdy
rocznik gimnazjalny miał 2 godziny zajęć na sali gimnastycznej – jedną teoretyczną, a drugą
warsztatową. Tematyka zajęć była zróżnicowana i dostosowana do wieku gimnazjalistów.
Spotkania z rodzicami to w pracy szkoły nic nowego, ale w tym roku szkolnym na każdą
szkołę nałożony został obowiązek utworzenia Rady Rodziców. Taka Rada powstała również
przy Publicznym Gimnazjum w Turawie. Rodzice uczniów z każdej klasy wybrali w tajnych
głosowaniach jednego przedstawiciela, który brał z kolei udział w wyłonieniu ostatecznego
składu Rady Rodziców:
Piotr Lis – przewodniczący
Małgorzata Ostrowska – zastępca przewodniczącego
Ewa Kazimierczak – sekretarz
Komisja rewizyjna: Krystyna Wieczorek, Edyta Halupczok, Wioleta Klich.
Od 1 października w turawskim gimnazjum ruszyła kolejna edycja projektu „Pakiet
Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości”. Uczniowskie mini przedsiębiorstwo „Slimtur”
zostało wybrane przez kapitułę fundacji najaktywniej działającym przedsiębiorstwem w województwie opolskim. W nagrodę członkowie „Slimturu” mogli spędzić jeden dzień w opolskim oddziale firmy „Komandor” i zmienić się miejscami z pracownikami firmy.
Tradycją turawskiego gimnazjum stała się impreza organizowana dla uczniów klas pierwszych „Dzień Pierwszaka”. 8 października stu piętnastu pierwszaków bawiło się przez cztery

Rogalin
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godziny lekcyjne. Uroczystość zakończyła się złożeniem ślubowania przez pierwszoklasistów
i wręczeniem słodkich nagród oraz dyplomów. Tytuł klasy z klasą otrzymała I c.
W dniach 16–17.10.2007 r. odbyła się wycieczka klas drugich zatytułowana „Piastowski
rodowód, czyli poszukiwania źródeł państwowości”. Była dofinansowana przez MENiS w ramach projektu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej.
Plan wycieczki był bardzo napięty: uczniowie zwiedzili Biskupin, Gniezno, Żnin, Ostrów Lednicki, Rogalin, Kórnik.
Jak co roku, w turawskiej szkole obchodzony był Dzień Niepodległości. Występ przygotowała klasa III d pod czujnym okiem Jerzego Farysa. Przedstawienie miało formę spotkania
młodzieży powtarzającej do klasówki. Całości dopełniały patriotyczne pieśni w wykonaniu
szkolnego chóru. Na koniec przedstawiony był pokaz multimedialny z autentycznymi zdjęciami i filmami z tamtych lat.
Podczas świątecznych jasełek szukano, wraz z „filmowcami”, prawdy o narodzeniu Jezusa
od czasów najdawniejszych do współczesnych.
Gdy uczniowie i nauczyciele odpoczywali w czasie
ferii zimowych, pani dyrektor dyrygowała firmami remontującymi górny korytarz
w gimnazjum oraz odświeżającymi niektóre klasy.
Po feriach gimnazjaliści brali udział w I Turnieju
Wiedzy o Sztuce, który odbył
się w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Startowało
w nim pięć czteroosobowych Reprezentacja gimnazjalna wraz z nauczycielem Zygfrydem Mazurem
drużyn. Turniej miał charakter zabawy, podczas której trzeba było rozwiązać różnorodne zadania z plastyki i muzyki. Turawskie gimnazjum reprezentowała drużyna: Zuzanna Tomsa,
Paulina Budnik, Dawid Galus i Grzegorz Kolasa. Po podliczeniu wszystkich punktów okazało się, że Publiczne Gimnazjum w Turawie zwyciężyło. Organizatorami turnieju byli Aldona
Król i Zygfryd Mazur – doradcy metodyczni z MODN w Opolu.
O szkolnych kobietach pomyślał też samorząd uczniowski. Zorganizowano konkurs na
„Miss szkolnego korytarza”. Każda klasa była reprezentowana przez jedną kandydatkę. Dziewczęta zmagały się w pięciu konkurencjach: należało zaprezentować własną osobę, w określonym
czasie przyszyć guzik, wykonać kwiatek z bibułki, przeczytać językowego łamańca oraz odpowiedzieć na podchwytliwe pytanie. Wszystkie uczestniczki konkursu bardzo się starały, ale
także doskonale bawiły. Publiczność także bawiła się świetnie, dopingując swoje kandydatki.
Oto laureatki „Miss szkolnego korytarza”: Aneta Kurpierz, Sandra Noras, Justyna Palt, Sylwia
Bartoszyn.
W styczniu w ZS nr 1 we Wrocławiu odbyły się eliminacje regionalne VI Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Niemieckiego. Brało w nich udział dziesięciu uczniów z turawskiego gim637

nazjum. Z tej grupy Armin Łazik zakwalifikował się do etapu centralnego, który odbył się
9.03.2008 r. w Warszawie w Instytucie Goethego.
Z myślą o dalszych losach absolwentów turawskiego gimnazjum, pedagog Anna
Kulasza, zajmująca się szeroko rozumianym zawodoznawstwem, zaprosiła do szkoły Mobilne
Centrum Informacji Zawodowej. Jego pracownicy przeprowadzili z uczniami klas trzecich
dwugodzinne warsztaty. Dyrekcja szkoły także dbała o edukację zawodoznawczą rodziców
gimnazjalistów, dlatego na spotkanie wychowawców z rodzicami zaproszono D. Bakonowicz
– doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy. Rodzice dowiedzieli się, jak pomagać
swoim dzieciom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
28 kwietnia został przeprowadzony Turniej Trzecioklasisty o puchar Einsteina. Uczniowie
klas trzecich stanęli do walki w pięciu konkurencjach z dziedziny fizyki, a właściwie z okolic
fizyki, bo turniej nie był zbyt poważny i naukowy. Trzy konkurencje były wzorowane na popularnych teleturniejach: „Tak to leciało”, „Jeden z dziesięciu” i „Koło fortuny”. Dwie twórcze
konkurencje polegały na ułożeniu największej liczby anagramów z imienia i nazwiska patrona
turnieju oraz wymyśleniu hasła sławiącego fizykę. Cenną nagrodę – puchar odebrała klasa III b.
W ciągu całego roku szkolnego, po raz drugi w gimnazjum w Turawie, był realizowany
projekt „Trzymaj formę”, którego celem było promowanie aktywnego trybu życia i zdrowego
żywienia: nie tylko wychowawcy, ale także inni nauczyciele uczący w klasach pierwszych kładli duży nacisk na realizację tematyki związanej ze zdrowym trybem życia. Na zakończenie
rocznej edycji projektu klasy zostały nagrodzone dyplomami, a szczególnie aktywni w pracach nad plakatami otrzymali medale.
W dniach 30 maja – 5 czerwca w szkole był realizowany „Tydzień bez przemocy”. W ciągu
całego tygodnia realizowano między innymi następujące zadania:
- Ankieta dotycząca zdrowego stylu życia;
- Pogadanki nt. zagrożeń płynących z Internetu;
- Klasy pierwsze wykonywały „zdrowe” kanapki;
- Na lekcjach wychowawczych - wychowawcy realizowali tematy związane z różnego
rodzaju zagrożeniami, przemocą, zdrowiem, sposobami spędzania czasu wolnego;
- We wszystkich klasach odbyły się spotkania z policjantem.
W upalną sobotę 31 maja na terenie turawskiego gimnazjum zostały rozegrane IX. Turawskie Biegi Przełajowe. Przyjechali uczniowie z wielu okolicznych szkół oraz zawodnicy
profesjonalnie uprawiający biegi. Rozgrywki były przeprowadzone w 12 kategoriach wiekowych. Łącznie wystartowało 152 zawodników. Po biegach na sali gimnastycznej można było
obejrzeć film pt. „Ratujmy Jezioro Turawskie”, zrealizowany z inicjatywy Heidi Krieglstein –
Niemki, która uczyła młodzież w II LO w Opolu. Wpadła na pomysł, że to właśnie młodzież
musi walczyć o pozyskanie źródeł finansowych na oczyszczenie wód w Jeziorze Turawskim.
(Również ja miałem możliwość uczestniczenia w realizacji tego przedsięwzięcia. Przedstawiłem historię budowy Jeziora Turawskiego. – przyp. J. Farys)
Na projekcji filmu byli obecni liczni zaproszeni goście: Marszałek Województwa Opolskiego – Józef Sebesta, konsul niemiecki – Ludwig Neudorfer, wizytator z kuratorium – Halina
Nowacka, przedstawiciel Niemieckiej Centrali Szkolnictwa za Granicą – Dorothea Burdzik,
dyrektor II LO w Opolu – Aleksander Iszczuk, jak również lokalne władze samorządowe.
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Licznie zgromadzona publiczność w czasie pokazu filmowego

W czasie Turawskiego Biegu Przełajowego szkolne miniprzedsiębiorstwo TUiP zaprezentowało lokalnej społeczności swoje produkty i zorganizowało kiermasz.
Ostatni dzień mijającego roku szkolnego, 20 czerwca, to dla uczniów kończących szkołę
– ostatni apel, ostatnie chwile, łzy. Pani dyrektor podziękowała rodzicom, nauczycielom i uczniom
za trzyletni trud. Następnie uhonorowano najlepszych uczniów nagrodami. Rodzicom wręczono listy gratulacyjne, a uczniowie wpisali
się do złotej księgi.
Statuetkę „Gimnazjalista i Gimnazjalistka 2008” otrzymali Dawid Galus i Zuzanna
Tomsa.
Szkoła w czasie wakacji przeszła kolejny
etap remontu. Cały budynek gimnazjalny
został na zewnątrz ocieplony styropianem.
Również wewnątrz obiektu trwały prace remontowe. Wycyklinowano podłogę sali gimOcieplenie budynku szkolnego
nastycznej, pomalowano jej ściany, a także
ściany w trzech salach lekcyjnych. Wymieniono resztę opraw oświetleniowych i drzwi w pionie kuchennym oraz przeprowadzono remont łazienki obok sali gimnastycznej.
Rok szkolny 2008/2009
1 września 2008 r. wszystkich zebranych uczniów, nauczycieli i gości powitała dyrektor gimnazjum Eryka Matysek. Nastąpiła zmiana zatrudnienia nauczycielki religii: s. Anuncjatę zastąpiła Monika Moch-Giza. Rok szkolny rozpoczęło 286 uczniów, w tym 96 pierwszoklasistów.
W dniach 13–20 września, w ramach wymiany partnerskiej, goszczono w gimnazjum w Turawie uczniów z holenderskiej szkoły w Gröningen. Grupa holenderska liczyła 23 uczniów,
towarzyszyło jej 4 opiekunów. Uczniowie spędzili tydzień realizując szereg przedsięwzięć.
Sobota 13.09 – przyjazd gości do Turawy, ognisko nad Jeziorem Turawskim.
Niedziela 14.09 – uczniowie spędzili dzień w domach swoich polskich kolegów.
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Poniedziałek 15.09 – uczestnicy wymiany spędzili ten dzień w szkole, po południu rozegrali mecz piłki nożnej.
Wtorek 16.09 – wycieczka do Dinoparku w Krasiejowie i na Górę Św. Anny.
Środa 17.09 – uczniowie zwiedzali Opole i Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
Czwartek 18.09 – wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Szczedrzyku.
Piątek 19.09 – polsko – holenderska grupa zwiedziła Wrocław.
Sobota 20.09 – uczniowie wraz z opiekunami odprowadzili swoich holenderskich przyjaciół na lotnisko we Wrocławiu.
Autorkami całego przedsięwzięcia były panie Iwona Kwit i Agnieszka Bul. Cel zadania
został osiągnięty. Uczniowie mogli się wzajemnie lepiej poznać i jednocześnie lepiej ćwiczyć
języki obce.
2 października uczniowie klas pierwszych zebrali się w sali gimnastycznej, by świętować
swój dzień. Była to doskonała okazja do lepszego poznania się oraz pokazania swoich umiejętności i wiedzy i szkole. Najmłodsi gimnazjaliści rywalizowali w następujących dziedzinach:
prezentacja klas, turniej wiedzy o szkole, kalambury, zawody sportowe, plakat „szkoła moich
marzeń”. W czasie gdy komisja konkursowa podliczała punkty, młodzi gimnazjaliści obejrzeli
program artystyczny przygotowany przez Anielę Szajcę Sąd nad książką. Po przedstawieniu
wszyscy uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, po którym ogłoszono wyniki międzyklasowej rywalizacji. Tytuł „Klasy z klasą” zdobyła klasa I b.
20 października wszyscy uczniowie PG w Turawie uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych na temat: „stop cyberprzemocy” – klasy I i III, „Agresja i przemoc” – klasy II. Zajęcia
przeprowadzili terapeuci z Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.
20 października uczniowie klas III spotkali się z pedagogiem z Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Ozimku – Krystyna Płatek przeprowadziła szkolenie na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu.
3 listopada uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach, w czasie których uczyli się
zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty przeprowadzili pracownicy
WOPR.
Dnia 17 lutego 2009 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Młodzieżowej
Rady Gminy Turawa. Celem spotkania było zapoznanie gimnazjalistów z pracą MRG oraz
zachęcenie do udziału w wyborach. „Młodym radnym” towarzyszył wójt Gminy Turawa – Waldemar Kampa. W trakcie spotkania
z młodzieżą ogłoszono wyniki plebiscytu
przeprowadzonego wśród uczniów, a dotyczącego wyborów na nauczyciela mistrza, kosę
i kumpla. Zaszczytne tytuły zdobyli:
Jerzy Farys – nauczyciel „mistrz”
Grzegorz Kwieciński – nauczyciel „kumpel”;
Zwycięzcy nauczyciele
Jolanta Ilnicka – nauczyciel „kosa”.
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24 marca obchodzono Narodowy Dzień Życia. W szkole zorganizowano projekcję filmów
edukacyjnych związanych z ochroną życia i zdrowia człowieka.
W sobotę 30 maja i w niedzielę 31 maja odbył się festyn z okazji 10-lecia istnienia gimnazjum. Program był bardzo ciekawy. Pierwszego dnia przed południem odbył się Turawski
Bieg Przełajowy, a po południu w namiocie, który był ustawiony na szkolnym boisku, przedstawiono ciekawy program artystyczny w wykonaniu uczniów gimnazjalnych. Wieczorem
była zabawa taneczna. Następnego dnia rozegrany został mecz samorządowcy – absolwenci
gimnazjum. Następnie były występy przedszkolaków, aktorów, strażackie pokazy ratownictwa
medycznego. Wieczorem była zabawa taneczna. Dodatkowymi atrakcjami była loteria fantowa, aukcja prac uczniowskich.
Na koniec roku szkolnego statuetkę „Gimnazjalistka 2009” i „Gimnazjalista 2009” otrzymali Justyna Fronia i Maciek Ostrowski.
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny rozpoczął się w szkole tradycyjnie już wyremontowanej w czasie wakacji.
W ciągu całego roku szkolnego realizowano wszystkie zaplanowane działania. Zostały
przeprowadzone apele i akademie zgodnie z harmonogramem.
24 września uczniowie klas pierwszych
wspólnie ze swoimi wychowawcami brali
udział w „Dniu Pierwszaka”. W trakcie zabawy uczniowie wykazali się wiedzą o szkole,
umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi
i sportowymi.
7 października uczniowie klas II wybrali się na wycieczkę do Inwałdu i Wadowic,
gdzie odwiedzono m.in. dom Ojca Św. Jana
„Dzień Pierwszaka”
Pawła II. W październiku tradycyjnie, jak co
roku, obchodzono święto edukacji, po raz pierwszy uroczystość zakończyła się ślubowaniem
pierwszoklasistów.
Dwa dni później, 15 października, gimnazjaliści obejrzeli spektakl profilaktyczny Metamorfoza. W grudniu odwiedził gimnazjum św. Mikołaj w towarzystwie pomocników: aniołka
i diabełka, i wręczył grzecznym uczniom podarunek ufundowany przez RSU i Radę Rodziców. Wszyscy uczniowie byli grzeczni, dlatego też każdy otrzymał słodki upominek.
W dniu zebrania rodziców 16 grudnia odbył się w gimnazjum kiermasz świąteczny zorganizowany przez RSU. W ciągu całego roku uczniowie brali udział w konkursach i olimpiadach. Najwięcej ich przeprowadzono zimą. 23 marca został przeprowadzony konkurs ekonomiczny Od kamyczka do euro. W sobotę 15 maja na terenie turawskiego gimnazjum odbył się
XI Turawski Bieg Przełajowy. Przyjechali uczniowie z wielu okolicznych szkół oraz zawodnicy
profesjonalnie uprawiający biegi.
Tradycyjnie wiosną były organizowane wycieczki szkolne, np. trzydniowa do Zakopanego.
W ciągu całego roku aktywnie pracował samorząd szkolny, którym opiekował się Jerzy
Farys. RSU była inicjatorem wielu akcji na terenie gimnazjum. Uczniowie zdobywali fundu641

sze potrzebne do prawidłowego funkcjonowania samorządu: jesienią zbierali żołędzie, z ich
sprzedaży otrzymali kwotę 450 zł, zbierano puszki aluminiowe. Samorząd szkolny brał udział
we wszystkich akcjach przeprowadzonych na terenie szkoły. Pomagał ludziom potrzebującym pomocy. RSU przeprowadziła kiermasz bożonarodzeniowy, z którego zysk w kwocie 694,85 zł przekazano na Dom Samotnej Matki w Zapowej koło Głubczyc. Przez cały rok
zbierane były zakrętki od butelek plastikowych, pomagano w ten sposób dzieciom przebywającym na turnusie rehabilitacyjnym, zebrano 235 kg. Akcja ta cieszyła się dużą popularnością
na terenie gimnazjum. RSU brała udział w akcji Góra grosza prowadzonej przez Andrzeja
Byrę. Samorząd w ciągu całego roku szkolnego zapewniał uczniom rozrywkę organizując:
andrzejki, walentynki, powitanie wiosny, „prima aprilis”. W ciągu całego roku monitorował
konkurs na najaktywniejszą klasę. RSU ufundowała liczne nagrody w czasie konkursów przeprowadzonych w szkole.
Rok szkolny zakończono 25 czerwca. Tradycyjnie wyróżnieni absolwenci dokonali wpisu
do Złotej Księgi Szkoły. Statuetkę „Gimnazjalistki Roku 2010” uzyskała Teresa Malek, a „Gimnazjalistą Roku 2010” został Łukasz Farys.
Rok szkolny 2010/2011
W czasie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, zebranych gości, grono pedagogiczne i gimnazjalistów powitała dyrektor szkoły Eryka Matysek.
11 października wychowawcy klas pierwszych zorganizowali „Dzień Pierwszaka”, imprezę
poprawiające kontakt między uczniami klas roczników pierwszych.
Przez cały okres wakacyjny prowadzone były prace na boisku szkolnym. Wreszcie nastał
oczekiwany dzień – 4 listopada. Nastąpiło wtedy uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska
z nawierzchnią syntetyczną przy Publicznym Gimnazjum w Turawie. Boisko było inwestycją
dofinansowaną z programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnodostępnych
dla dzieci i młodzieży”. Wartość prowadzonych prac wyniosła 429 000 zł. W skład obiektu
wchodzi boisko do gry w piłkę ręczną, dwa boiska do gry w piłkę koszykową oraz boisko do
gry w siatkówkę. Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez wójta Waldemara Kampę, przewodniczącą RSU Żanetę Nowak, po czym ks. proboszcz Rajmund Kała
dokonał poświęcenia kompleksu. Uwieńczeniem uroczystości był mecz mini piłki nożnej
gimnazjalistów z reprezentacją Urzędu Gminy w Turawie.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości przy PG w Turawie
został uznany za najlepiej działający klub młodych przedsiębiorczych w województwie
opolskim w roku 2009/2010.
Z tej okazji przedstawiciele
SKP wzięli udział w uroczystej gali rozdania nagród,
która odbyła się w WarszaOtwarcie boiska wielofunkcyjnego
wie 5.10.2010 r. Na gali tej
przy Publicznym Gimnazjum w Turawie
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wyróżniono także opiekunkę klubu Jolantę Ilnicką, nagradzając ją tytułem „Najlepszego nauczyciela przedsiębiorczości w województwie opolskim w roku 2009/2010”.
Z okazji dnia edukacji uczniowie przygotowali swoim nauczycielom w dn. 13 października akademię z ciekawym programem artystycznym.
Tradycyjnie w grudniu samorząd szkolny zorganizował kiermasz świąteczny. W czasie
kiermaszu w dn. 16 grudnia odbył się w sali gimnastycznej koncert kolęd w wykonaniu chóru
szkolnego.
11 marca gimnazjum odwiedzili przedstawiciele MRGT. W czasie spotkania zapoznano
gimnazjalistów z pracą rady oraz zachęcano ich do udziału w wyborach.
18 marca gimnazjaliści Anna Sikora i Robert Michalczyk wzięli udział w eliminacjach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Dla Gimnazjalistów w Warszawie.
Trzy dni później – 21 marca Rada Samorządu Uczniowskiego zorganizowała „Powitanie
Wiosny”, kolejną humorystyczną imprezę zorganizowała 1 kwietnia – „prima aprilis”.
5 maja odbył się w sali gimnastycznej gimnazjum koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Wiesława Pyzalskiego. 10 czerwca Teresa Szmolke zorganizowała pożegnalne spotkanie miłośników origami.
Rok szkolny zakończono 22 czerwca. Wyróżnieni absolwenci
dokonali wpisu do Złotej Księgi Szkoły. Tytuł „Gimnazjalistki Roku
2011” uzyskała Paulina Klimek, a „Gimnazjalistą Roku 2011” został
Michael Kensy.
Podczas wakacji zmarł Grzegorz Wicher – wieloletni nauczyciel
wychowania fizycznego, lubiany przez uczniów miłośnik lekkiej atletyki. W pogrzebie wzięły udział delegacje uczniów i nauczycieli.
Grzegorz Wicher
Rok szkolny 2011/2012
1 września w czasie rozpoczęcia roku szkolnego dyrektor gimnazjum powitała gości, grono nauczycielskie i gimnazjalistów. Rok szkolny rozpoczęło grono nauczycielskie:
Eryka Matysek – dyrektor szkoły – język niemiecki,
Agnieszka Bul – język niemiecki
Agnieszka Spyra – język angielski
Agnieszka Waluś – język polski, WDŻ
Andrzej Byra – język polski, zajęcia teatralne, informatyka
Aneta Barłóg – język niemiecki
Aniela Szajca – biblioteka
Anna Krotewicz – matematyka, fizyka (urlop)
Anna Kulasza – pedagog szkolny, edukacja dla bezpieczeństwa
Grzegorz Kwieciński – wychowanie fizyczne
Bogumiła Jakubowska – biologia, WDŻ
Iwona Buczek – język angielski, informatyka
ks. Janusz Konofalski – religia
Jerzy Farys – historia, geografia
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Jolanta Ilnicka – historia, WOS
Józef Zając – informatyka
Judyta Niedźwiedzka-Mykita – muzyka
Karolina Cwynar – psycholog szkolny
Krystyna Bryk – zast. za Monikę Moch-Giza
Lidia Cieśla – chemia
Monika Moch-Giza – religia (urlop wychowawczy)
Sabina Węgrzyn-Gaweł – język polski, zajęcia teatralne
Teresa Szmolke – matematyka
Tomasz Piwowarczyk – wychowanie fizyczne
Urszula Duda – matematyka
Zofia Wróblewska – fizyka
Zygfryd Mazur – plastyka, zajęcia techniczne i plastyczne.
Dnia 10 października przeprowadzono w szkole tradycyjny Dzień Pierwszaka, mający
na celu bliższe poznanie się pierwszoklasistów. Pierwszą konkurencją w zmaganiach o tytuł
„Klasy z klasą” była prezentacja klasy. Drugą konkurencja
była wiedza o szkole. Kolejną
dyscypliną były kalambury.
Następne rozegrano 4 dyscypliny sportowe: rzut do
kosza, ringo na celność, bieg
z jajkiem oraz hokejowy slalom. Wszyscy gorąco dopingowali swoich reprezentantów. Tytuł „Klasy z klasą” po
Występ teatrzyku kółka bibliotecznego
zaciekłej i wyrównanej walce
zdobyli uczniowie klasy Ia.
Po wyłonieniu zwycięzców
uczestnicy kółka bibliotecznego przedstawili sztukę
o życiu szkolnym. Impreza
zakończyła się ślubowaniem
oraz pasowaniem na ucznia
PG w Turawie oraz czytelnika szkolnej biblioteki.
7 grudnia Rada SamoKiermasz bożonarodzeniowy
rządu Uczniowskiego zorganizowała kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód 497 zł przekazano Opolskiemu
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa dla Bartka z Jełowej. Zimą tradycyjnie
odbyły się olimpiady i konkursy, w których turawscy gimnazjaliści zajęli wysokie miejsca.
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W środę 22 lutego odbył się w Publicznym Gimnazjum w Turawie „Konkurs gwary śląskiej” zorganizowany przez RSU. Do rywalizacji zgłosiły się niemal wszystkie klasy. Publiczność świetnie bawiła się przy skeczach, wierszach i opowiadaniach po śląsku. Celem konkursu
nie była rywalizacja, a rozpowszechnienie gwary śląskiej przez rozrywkę i zabawę.
22 marca uczennice turawskiego gimnazjum brały udział w XIV Międzyszkolnym Konkursie Kroszonkarskim w PG w Biadaczu. Pierwsze miejsce w technice tradycyjnej zdobyła
Kamila Krawczyk, natomiast w technice dowolnej pierwsze miejsce zajęła Natalia Grochol.
Miejsca trzecie zajęły Magda Lewicka oraz Karolina Duda.
W dniach 7–10 maja piątka uczennic gimnazjum w Turawie brała udział w Warsztatach
Animacji Poklatkowej „Opolskie Lamki 2012”. Warsztaty obejmowały zajęcia plastyczne, fotograficzne, animację poklatkową, jak również zajęcia integracyjne, taneczne, filmowe. Brała
w nich udział ponad dwudziestka młodych ludzi z kilku szkół. Rezultatem jest film o warsztatach, jak i krótkie montaże animacji, stworzone przez uczestników. Premiera filmu odbyła
się 1 czerwca w kinie Helios, a w gimnazjum w Turawie pokazany był w czasie „Festiwalu
Nauki” – 6 czerwca.
29.05.2012 r. w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa zostały przeprowadzone w szkole ćwiczenia przeciwpożarowe. Ćwiczenia te odbyły się dzięki pomocy strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Węgrach, Osowca i Bierdzan. Klasy drugie dodatkowo mogły wykazać się
praktyczną wiedzą z zakresu pierwszej pomocy. Wszystkie ćwiczenia były wykonywane pod
bacznym okiem strażaków.
W środę 30 maja w turawskim gimnazjum po raz kolejny odbył się plebiscyt nauczycieli,
zorganizowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń otrzymał listę wszystkich nauczycieli i miał za zadanie zaznaczyć trzy nazwiska: kto według niego, powinien zostać
belfrem „Mistrzem”, „Kumplem” i oczywiście „Kosą”. Po przeliczeniu wszystkich głosów zostali wyłonieni zwycięzcy poszczególnych kategorii.
Nauczyciel mistrz:
I Jerzy Farys
II Krystyna Bryk
III Andrzej Byra, Tomasz Piwowarczyk
Nauczyciel kumpel:
I Grzegorz Kwieciński
II Jerzy Farys		
III Tomasz Piwowarczyk
Nauczyciel kosa:
I Jolanta Ilnicka		
II Zofia Wróblewska
III Teresa Szmolke.
Wyróżnieni nauczyciele otrzymali w środę 6 czerwca podczas Festiwalu Nauki złote medale.
25 czerwca w turawskim gimnazjum odbył się konkurs wiedzy ogólnej „Omnibus 2012”,
który zorganizowały Panie Aniela Szajca i Anna Kulasza w ramach programu Szkoła bez przemocy. W decydującej trzeciej rundzie zwyciężyła Klaudia Balcer z klasy Ic, która otrzymała
zaszczytny tytuł „Omnibusa 2012”.
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W ramach programu Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości Publiczne Gimnazjum w Turawie wzbogaciło się o nowy sprzęt komputerowy. Otrzymano m.in. 2 zestawy notebooków,
terminale komputerowe do wszystkich sal lekcyjnych, biblioteki i sekretariatu, a także pięć
nowych tablic interaktywnych z projektorami multimedialnymi, wizualizery oraz urządzenia
do budowy sieci bezprzewodowej. Pozostałe sale lekcyjne zostały wyposażone w projektory
multimedialne.
29 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Najlepszym uczniom wręczono nagrody, zaś rodzice najlepszych uczniów klas trzecich zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Statuetki „Gimnazjalista i gimnazjalistka roku 2012” otrzymali Patryk Spyra i Natalia
Fira. Najlepsi uczniowie klas trzecich dokonali wpisu do Złotej Księgi.
Publiczne Gimnazjum w Turawie może się pochwalić, że jest bardzo dobrą szkołą i najlepiej
wyposażoną placówką na terenie Gminy Turawa. Szczególnie jest to zasługą dyrektor Eryki
Matysek, która bardzo dba o powierzoną jej szkołę i wciąż przeprowadza kolejne remonty.

10.4 Pałac w Turawie
Barokowy pałac w Turawie, nazywany przez mieszkańców „Schloss” – zamek, położony jest w centralnej części wsi
i przylega do starego zaniedbanego parku. Budynek ten jest
dwupiętrowy z drugim piętrem mansardowym115 z dachem
krytym dachówką typu karpiówka z licznymi facjatkami i lukarnami. Rzut budynku przypomina literę „C”. Pałac został
wzniesiony na rzucie dwóch prostokątów, z których większy
zbliżony jest do kwadratu. Oba prostokąty połączono wąskim
łącznikiem. Całość elewacji fasady została ujednolicona. Posiada w większości dekorację neorokokową. Bardzo efektowna wieża zakończona jest baniastym hełmem barokowym.
Fragment wieży
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
„Schloss” turawski był wielokrotnie przebudowywany.
Elewacja wschodnia
Fasada pałacu skierowana na wschód jest
szesnastoosiowa, posiada nieregularny rytm
osi, gdyż pałac turawski powstawał w różnych etapach. Siedem pierwszych okien od
południa należy do najstarszego skrzydła
południowego, następnie znajduje się zabudowana obecnie brama przejazdowa, cztery
następne okna należą do łącznika łączącego
oba budynki, zaś ostatnie cztery okna należą
do skrzydła północnego pałacu. KondygnaHerb rodziny Löwencron
cje oddziela gzyms przepaskowy. W górnej
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
części między oknami znajdują się zdwojone
115

Mansarda (facjata) – pomieszczenie mieszkalne znajdujące się w kondygnacji strychowej, wydzielone z niej ścianami, które
przenikając przez połać dachu formują nadbudowę nad koronującym gzymsem budynku.
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pilastry116. Ponad wejściem głównym w dachu wykonano mieszkanie w facjacie, zwieńczonej
kartuszem z herbem Löwencrona. Podobna facjata, z tym samym herbem, znajduje się nad
częścią skrzydła północnego. Między dużymi facjatami znajdują się dwie mniejsze, jedna nad
dawną bramą przejazdową, a druga nad częścią skrzydła północnego. Nad wejściem głównym znajduje się blaszane półkoliste zadaszenie z balkonikiem117.
Elewacja zachodnia
Bryła pałacu składa się z dwóch połączonych skrzydeł. Między prostokątnymi skrzydłami
powstał otwarty dziedziniec.
Elewacja zachodnia skrzydła południowego jest siedmioosiowa z widocznym trójosiowym ryzalitem118, po którego obu stronach znajdują się prostokątne niskie przybudówki.
Szczyt ściany zakończony jest półkoliście wygiętym gzymsem. Ponad północną elewacją
skrzydła południowego znajdują się dwie facjaty z podwójnymi oknami. Cała górna część
elewacji ozdobiona jest parzystymi pilastrami.
Elewację łącznika wykonano jako pięcioosiową.
Prawa jej część jest szersza,
gdyż pierwotnie mieściła się
w niej brama przejazdowa.
Oddzielona jest od pozostałego łącznika ozdobnym pojedynczym pilastrem.
Elewacja
zachodnia
skrzydła północnego jest
czteroosiowa. Od strony południowej dobudowano do
Elewacja zachodnia (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
tego skrzydła przybudówkę
z tarasem na wysokości pierwszego piętra. Elewacja tej części zwieńczona jest szczytem podobnym do szczytu skrzydła południowego119.
Elewacja południowa
Od wschodu do fasady przylega wieża,
z baniastym hełmem i ośmioboczną latarnią. Wieża pokryta jest drewnianym gontem.
Elewacja południowa skrzydła południowego jest czteroosiowa. Od wschodu wykonano parterową przybudówkę o zaokrąglonych
narożach, zakończonych tarasem z tralkową
balustradą. Pod oknami przybudówki prze- Elewacja południowa (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Pilaster – ustawiony przy ścianie płaski filar, nieznacznie występujący przed lico ściany.
Z. Bandurska, Studium historyczno – architektoniczne pałacu w Turawie, maszynopis, Wrocław, 1973, s. 19
118
Ryzalit – występ z lica w elewacji budynku w jego części środkowej, bocznej lub narożnej, prowadzony od fundamentów po
dach, stanowiący jego organiczną część. http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryzalit (10.06.2012)
119
Z. Bandurska, dz. cyt., s. 20.
116
117
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biega ślepa balustrada. W narożach pomiędzy elewacją a wieżą wykonano żelazny wykusz.
Ponad elewacją znajdują się dwie facjaty z podwójnymi oknami połączone przejściem z metalową balustradą120.
Elewacja północna
Elewacja skrzydła północnego jest czteroosiowa, górną jej część ozdabiają parzyste
pilastry podobne jak na elewacji fasadowej.
W połaci dachowej widoczne są dwie facjaty
z podwójnymi oknami121.
Piwnice nie znajdują się pod całym pałacem, w skrzydle południowym jedynie pod
jego zachodnią częścią. Znajdują się również
pod skrzydłem północnym oraz wąskim
skrzydłem łącznikowym, w którym mieści
Elewacja północna (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
się obecnie m.in. kotłownia.
Najprawdopodobniej obecny pałac nie był pierwszą budowlą ówczesnych właścicieli turawskich. Według podań ludowych, już wcześniej istniał w Turawie pałacyk myśliwski, być
może zbudowany przez Piastów śląskich, którzy urządzali sobie w tych lasach polowania. Niestety, nie zachowały się żadne źródła pisane i ikonograficzne, mogące potwierdzić fakt istnienia
tego pałacyku. Na pewno istniał już na terenie Turawy w XVI w. dom pański, w którym mieszkali
ówcześni właściciele tych ziem. Najprawdopodobniej w poł. XVI w. na terenie tej miejscowości mieszkał Georg von Koenigsfeld, gdyż na dokumencie sporządzonym 11.03.1562 r. użył
określenia „Pan na Turawie”. Właściciel ten musiał mieszkać w pałacyku najprawdopodobniej konstrukcji drewnianej, co potwierdziły wykopaliska z XIX w. i przekazy z poł. XVIII w.
Kolejni właściciele dóbr turawskich, Blankowscy, od 1638 r. przebywali w Turawie. Następnie
posiadłości turawskie w 1712 r. nabył Martin von Löwencron. W Turawie zamieszkał dopiero
w 1728 r.122 Większość źródeł podaje, że dopiero w 1730 r. Martin von Löwencron rozpoczął
budowę obecnego pałacu w Turawie. Tego samego zdania był kotorski proboszcz (1861–1887)
ks. Carl Kahl. Napisał w kronice parafialnej, że pałac w Turawie został zbudowany przez Martina Scholtz von Löwencron w jego ostatnim roku życia. Budowę w 1731 r. doprowadzono
do pierwszego piętra, a została zakończona przez jego syna Antona von Löwencron. Znawca
historii Śląska Hans Lutsch twierdzi, że pałac ten powstał w latach 1728–1730. Przedstawiam
informacje, które zawarł w publikacji Die Kunstdenkmäler der Landkreise … z 1888 r.123: Pałacyk, 1728–30 przez Martina von Löwencron zbudowany, w 1712 r. kupiony [majątek], później
rozbudowany. Nawet jeżeli data rozpoczęcia budowy pałacu turawskiego nie jest znana, to
jednak w Turawie musiał istnieć dworek, w którym ten wielki magnat mógł zamieszkać. Opis
tego budynku został zawarty w spisie inwentarza, sporządzonym po jego śmierci w 1731 r. Napisano w nim, że obok budującego się pałacu znajdowało się wcześniejsze mieszkanie pańskie.
Tamże, s. 20–21.
Z. Bandurska, dz. cyt., s. 21.
122
G. Türk, „Turawa in alter und neuer Zeit”, maszynopis, Breslau, 1944 r., s. 12.
123
H. Lutsch, Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks ... in amtlichem Auftrage bearbeitet von.... Bd.2, Lfg.3. Die
Denkmäler der Fürstentümer Brieg und Breslau . - Breslau : W. G. Korn, 1888.
120
121
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Był to drewniany domek z dobrego materiału, składający się z 4 pokoi, z kilkoma komórkami, kuchnią i kaplicą. Obok znajdowało się dwupokojowe mieszkanie zarządcy. Określenie
„mieszkanie pańskie” mogło wskazywać, że mieszkał w nim Martin Löwencron, a wcześniej
poprzedni właściciele tych ziem. Znawca lokalnej historii Alfred Kupka twierdzi, że wspomniane powyższe mieszkanie pańskie znajdowało się na wschód od obecnego pałacu, gdyż
w dawnych wiekach na naszych podmokłych, często nawiedzanych przez powodzie terenach
wznoszono budowle na wzniesieniach. Przed wojną stał w tym miejscu długi budynek zwany
„Das Lange Beamtenhaus”, w którym mieszkali „Beamten”, tj. urzędnicy Garnierów. Po wojnie na tym miejscu zbudowano budynek mieszkalny dla nauczycieli pracujących w Domu
Dziecka 124. Gustav Türk w publikacji Turawa in alter und neuer Zeit z 1944 r. napisał: Karl von
Garnier stary zamek, wybudowany w całości z drewna, na dębowych rusztach, rozbudował
w ten sposób, że dobudował w kierunku zachodnim nowe skrzydło („Beamtenhaus”)125. Alfred
Kupka odnalazł we wspomnieniach z dzieciństwa, spisanych przez Fredę von Garnier, córkę
Karla urodzoną w 1873 r., informację, że: … z jeszcze wcześniejszej epoki pochodzą, znalezione
w okresie rozbudowy długiego Beamtenhausu, poroża, arkebuzy, ciężkie strzelby do polowania na odyńce i inna różnoraka broń oraz siatki do polowań na wilki126. Arbekuzy jako broń
strzelecka były używane od trzeciego dziesięciolecia XV w. do początku XVII wieku. Powyższe argumenty pozwalają przyjąć tezę, że w Turawie istniał pałacyk myśliwski, być może piastowski, ale na pewno powstały do początku XVII w., o czym świadczy wykopana broń palna .
Martin von Löwencron nie dokończył budowy turawskiego pałacu, gdyż zmarł
28.01.1731 r. Cały swój majątek turawski przekazał małoletniemu synowi Antoniemu. Nad
młodym właścicielem do osiągnięcia przez niego pełnoletności ustalono kuratelę. W tym
okresie nie były prowadzone znaczne prace budowlane przy budującym się pałacu, jedynie został w 1736 r. przykryty jego dach127. Po uzyskaniu certyfikatu pełnoletności w 1739 r.
młody Anton von Löwencron rozpoczął prace wykończeniowe w pałacu. Gdy ożenił się w 1746 r. z Anną Barbarą von Garnier, nowożeńcy zamieszkali już w turawskim „zamku”, gdyż takiego określenia
używano również w tamtym okresie na tę budowlę.
Pałac w Turawie został zbudowany na planie zbliżonym
do kwadratu, z trójosiowym ryzalitem od strony zachodniej.
Piętrowy budynek wymurowano z cegły i otynkowano.
Najprawdopodobniej turawski pałac zaprojektował Adam
Tentschert, przebywający w Opolu od 1728 r., gdyż w tym
czasie odbudowywał miasto po pożarze, m.in. ratusz, browar.
Być może Martin von Löwencron zlecił wykonanie projektu
turawskiego pałacu temu wielkiemu architektowi. Budynek
ten nie był imponujących rozmiarów, gdyż miał ok. 22,5 m
długości i ok. 26 m szerokości. W pierwszym etapie budoPlan pałacu w 1731 r.
wy powstał pałac na planie zbliżonym do kwadratu, obecne
(grafikę wykonał Jerzy Farys)
124
125
126
127

A. Kupka, Historia Turawy i jej mieszkańców, [w:] „Fala” 4/2007, s. 20, 21.
G. Türk, dz. cyt., s. 38.
F. Garnier, Wspomnienia, maszynopis, s. 38.
G. Türk, dz. cyt., s. 12.
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południowe skrzydło. Niestety, nie zachowały się żadne źródła ikonograficzne z tego okresu.
Fasada tego pałacu była siedmioosiowa z wejściem od strony wschodniej. Nad dachem
w facjacie umieszczono w kartuszu herb budowniczego tego pałacu, Löwencrona – pędzącego konia. Tylnia elewacja budynku również była siedmioosiowa. Posiadała na osi ryzalit.
Parterowe przybudówki na osi ryzalitu wykonano w okresie późniejszym, podobnie taras i facjaty
nad północną i południową elewacją. Najprawdopodobniej sień na parterze sięgała jeszcze
dalej, aż do wąskich przejść. Budynek ten nie posiadał pierwotnie drugiego piętra w mansardzie. Dach kryty był gontem. Być może pod całym budynkiem zbudowano piwnice, jednakże
do czasów współczesnych zachowały się tylko w części zachodniej. Na zachowanym planie z okresu późniejszej rozbudowy zaznaczone są piwnice również od strony frontowej – wschodniej.
Oznacza to, że najprawdopodobniej pod całym tym budynkiem były pierwotnie piwnice.
W turawskim pałacu w sieni przy wejściu głównym z lewej strony obok okna znajduje się
duży właz – żelazna płyta w posadzce. Być może jest to wejście do piwnicy wschodniej. Podobno wszelkie wysiłki udźwignięcia włazu okazały się nieskuteczne, jak gdyby wejście to
było zamknięte od wewnątrz. Według miejscowych podań, z piwnicy tej prowadzi przejście
do tunelu, który podobno ma wyjście w oddalonym o 0,5 km „Grufcie na Łysej Górze”.
Jeżeli tunel rzeczywiście istnieje, to musiał
powstać ok. 1879 r., gdyż wtedy został zbudowany ten grobowiec. Budowniczym tego
tunelu mógł być Karl Garnier, uczestnik
wojny francusko – pruskiej (1870–1871),
który po powrocie z wojny chciał zapewnić
swojej rodzinie bezpieczeństwo na wypadek
kolejnego konfliktu i umożliwić bezpieczną
ewakuację. Karl Garnier był wielkim właściŻelazna płyta, pod którą być może znajduje się
cielem dóbr turawskich, który inwestował
wejście do tunelu (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
w swój majątek. Rozbudował m.in. za kwotę
ok. 4 mln marek swój pałac. Niestety, do tunelu od strony „Gruftu” nie da się już wejść, gdyż
kaplica ta została wysadzona przez saperów
w 1977 r. Niektórzy mieszkańcy podejrzewają, że tajemny tunel mógł prowadzić nawet
do „Gruftu kotorskiego”, który znajduje się
obok kościoła parafialnego w Kotorzu Wielkim. Przed „nowymi właścicielami” pałacu
stoi możliwość rozwiązania tej nurtującej zagadki. Wystarczy tylko skruszyć właz i można będzie odkryć tajemnicę, od dziesięcioleci
nurtującą każdego okolicznego mieszkańca,
który chociaż trochę interesuje się historią.
Plan pałacu po rozbudowie w 1751 r.
(grafikę wykonał Jerzy Farys)
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Nie wiadomo, jaki był układ pierwotny pomieszczeń pałacu turawskiego, którego budowę
rozpoczął Martin von Löwencron, gdyż budowla ta była wielokrotnie przebudowywana.
W 1751 r., z inicjatywy jego syna Antona, do istniejącego pałacu dobudowano wieżę, w której utworzono kaplicę pod wezwaniem św. Antoniego, na cześć patrona budowniczego. Nie wiadomo, kiedy na wieży zamocowano dzwon i zegar z trzema tarczami ulokowanymi na trzech
stronach wieży: zachodniej, południowej i wschodniej, a który był sprawny do końca II wojny
światowej. Zegar posiadał wymyślną konstrukcję i wybijał czas co kwadrans według schematu: 7:15 gong – przerwa – 8 uderzeń oznajmiających, że jest godzina, jak się dawniej mówiło,
„ćwierć na ósmą”. Godzina 7:45 3 gongi – przerwa – 8 uderzeń „trzy ćwierci na ósmą”. Pełna
godzina 4 gongi i tyle uderzeń ile godzin. Dźwięk był słyszalny do 2 km od pałacu128. Wieża
pierwotnie posiadała zamknięte otwory okienne. Zlikwidowano je w czasie remontu w 1964 r.
Anton von Löwencron zmarł 22.04.1759 r. Po roku wdowieństwa Anna Barbara wyszła za
mąż za Franza von Gaschin. Pałac turawski wydawał się nowym właścicielom za mały, dlatego
postanowili rozbudować go o część gospodarczą.
W 1761 r. małżonkowie von Gaschin do istniejącego pałacu dobudowali od północy jedno skrzydło z bramą wjazdową. Nowy ten budynek miał charakter typowo gospodarczy. Na
parterze znajdowała się kuchnia, a obok dwie izby, na piętrze były trzy pokoje, w których
najprawdopodobniej mieszkała służba. Nowe skrzydło połączone było z pałacem jedynie
przejściem na piętrze. Informacje te poświadczył Carl Kahl w publikacji Das Majorat Turawa.
Gustav Türk napisał, że w 1762 r. Anna Barbara dokonała wielu inwestycji. Rozbudowała pałac turawski o: kuchnię, jeden pokój, komórkę, piwnicę dla warzyw, a nad nią dwa pokoje129.
Bardzo ważną rolę spełniała brama przejazdowa, gdyż można było suchą nogą i głową w razie
deszczu wprost z karety wejść
do pałacu.
Dobudowaną część dostosowano stylem do istniejącej
budowli. Zachował się rysunek, który był najprawdopodobniej częścią projektu przebudowy z 1761 r. Zaprojektowany łącznik miał wymiary 14,4 m
x 7 m130. Najprawdopodobniej
prace budowlane prowadził
Plan pałacu po rozbudowie w 1761 r. (grafikę wykonał Jerzy Farys) mistrz murarski Leopold Lechner, gdyż był dwukrotnie wymieniony w spisie wydatków majątku turawskiego. Raz otrzymał
dwanaście, a drugim razem sto dwanaście talarów131. Być może Lechner był również autorem
wyżej wspomnianego projektu. Zachowała się luźna kartka w turawskich rachunkach, na której autor, najprawdopodobniej Franz Gaschin, napisał: Diese Schlossabrysse sendet mir von den
A. Kupka, Krótka historia Turawy i jej mieszkańców, [w:] „Fala” 2/2005, s. 16.
G. Türk, dz. cyt., s. 19.
130
Z. Bandurska, dz. cyt., s. 32.
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Katalog zabytków sztuki w Polsce, województwo opolskie, (red.) Chrzanowski T. i Kornecki M., zeszyt 11, Miasto Opole i Powiat
Opole, Warszawa, 1966, T. 7, s. 124.
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Maurer Meyster aus Oppeln zugeschickt worden. Wenn ihrer Gnaden in Turawa sein werden so
will er Persönlich aufwarten – Ten szkic zamku został mi przesłany przez majstra murarskiego
z Opola. Kiedy łaskawy pan będzie w Turawie, będę osobiście pana oczekiwał132. Na zachowanej litografii z 1860 r., zamieszczonej w publikacji Aleksandra Dunckera Die Ländlichen
Wohnsitze, Schlösser und Residenzen, widoczny jest pałac turawski133. Po dokonaniu odpowiednich obliczeń porównawczych stwierdziłem, że
widoczna brama przejazdowa
ma szerokość ok. 5 m, a łącznik
17 m długości, czyli dłuższy
niż planowano. W zachowanej litografii nowe skrzydło
posiada na każdej kondygnacji o dwa okna więcej niż
na wspomnianym projekcie.
Najprawdopodobniej jeszRysunek projektu fasady ze zbiorów W.K.Z.
cze w trakcie projektowania
w Opolu po obróbce graficznej
lub w początkowej fazie realizacji budowy zwiększono
wymiary dobudowanej części pałacu. Nowe północne
skrzydło posiadało identyczną dekorację elewacji,
jak pierwotny południowy
budynek. Również dach nad
dobudowanym łącznikiem
był podobny, jak w skrzydle
południowym, jednakże bez
facjaty.
Fragmeny litografi A. Dunckera z publikacji
Prawdopodobnie do tej
Die Ländlichen Wohnsitze, Schlosser und Residenzen
fazy budowy odnosi się rysunek zamieszczony jako nagłówek listu w połowie XIX w. Na rysunku tym widoczny jest
pałac od strony zachodniej. Skrzydło północno – zachodnie nie było przedstawione zgodne
z rzeczywistością, jest zbyt długie. Być może zamierzeniem autora tej grafiki było ukazanie
pałacu turawskiego większego niż w rzeczywistości, aby wzbudzić szacunek czytelnika do autora listu.
W pamiętnikach pisanych w latach 1760–1772, Anna Barbara wspomniała, że w czasie
wojny siedmioletniej turawski pałac został dwukrotnie splądrowany. 30.09.1760 r. o godz.
22.00 w czasie pełni księżyca napadało na „zamek” dziesięciu pijanych austriackich dezerterów. Obecni w pałacu byli: jej mąż hrabia Franz von Gaschin, brat – Andreas von Garnier,
132
133

Z. Bandurska, dz. cyt., s. 32.
A. Duncker, Die Ländlichen Wohnsitze, Schlosser und Residenzen, Berlin 1860, T. 3.
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Widok pałacu od strony zachodniej umieszczony w „Oppelner Heimatkalender” w 1939 r.,
(skan udostępnił Mariusz Halupczok)

kapłan i dwóch służących. „Graf” uciekł przez dwa potoki, zaś brat Anny Barbary Andreas
został dotkliwie poturbowany. Napastnicy zniszczyli wyposażenie pięciu pokojów: porcelanę,
lustra, skrzynie, szafy. Zrabowali również siedem koni. Łupów zabranych przez dezerterów
właściciele turawscy już nie odzyskali. Rok później, w 1761 r., wojska rosyjskie dotarły do
Opola. Pałac turawski został już wtedy odnowiony. Większość rzeczy, które zniszczyli austriaccy dezerterzy, sprowadzono z Żyrowej. Do Turawy przybyło około pięćdziesięciu żołnierzy rosyjskich. Pałac turawski został powtórnie splądrowany. Przebywała w nim wtedy
Anna Barbara wraz z mężem. Najgorszy los spotkał jednak kapelana zamkowego Johannesa
Niewiadomskiego, który otrzymał 300 uderzeń i rozcięto mu szablą głowę. Ciężko poturbowany był także zarządca Johann Iwandt. Zniszczenia dokonane przez Rosjan były bardzo
duże, o wiele większe niż dokonane przez dezerterów austriackich. Straty poniesione w czasie
tych dwóch napadów wyniosły około 6000 guldenów134. Wszystkie zniszczenia dokonane w pałacu przez wojska w czasie pierwszego i drugiego napadu małżonkowie Gaschin naprawili.
Za radą męża Franza Gaschina, pełniącego wówczas urząd Radcy Śląskiego Ziemskiego
Zakładu Kredytowego, Anna Barbara postanowiła utworzyć z majątku turawskiego „Fideikomis135” (łac. – fideicommisium) – mienie niepodzielne, niesprzedażne. Pozwoliło to jej przekazać majątek turawski swojemu rodzeństwu, które w zasadzie nie posiadało żadnych praw
do dziedziczenia tych dóbr. Anna Barbara w swoim testamencie zawarła dyspozycje dotyczące turawskiego majoratu. Każdy właściciel fideikomisu miał ograniczenia w samowolnym
134
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G. Türk, dz. cyt., s. 19.
Fideikomis, powiernictwo rodowe, (fidei commissum – „w wiarygodne ręce oddaje”) – majątek ziemski , posiadający swój
własny statut (akt fundacyjny), zapobiegający rozdrobnieniu dóbr. Fideikomisem zarządzał fideikomisarz (powiernik
fideikomisu), który nie był właścicielem majątku, lecz jego powiernikiem, a więc nie mógł nim swobodnie dysponować. Z reguły fideikomisarzem był najstarszy syn. Pozostałe rodzeństwo (dzieci właściciela-powiernika) nie dysponowało
dobrami ziemskimi. Otrzymywało jedynie posag (córki) oraz odpowiednie wykształcenie (synowie). Wykształcenie i szlacheckie pochodzenie umożliwiało ubieganie się o państwowe lub wojskowe stanowiska. Na starość rodzeństwo mogło powrócić i przebywać w dobrach fideikomisu (swoista rodzinna emerytura). Fideikomisy zostały zniesione przez Konstytucję
Weimarską. http://pl.wikipedia.org/wiki/Fideikomis (30.12.2010).
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decydowaniu o użytkowaniu dóbr. Postanowiła również, że gdyby męska linia Garnierów na
Turawie wymarła, „Majorat” miałby zostać zamieniony w fundację dającą utrzymanie, wychowanie i wykształcenie dla 13 biednych, szlachetnie urodzonych panien i dla 12 chłopców.
Nadwyżka pieniężna miała być przeznaczona na wyekwipowanie biednych, szlachetnie urodzonych młodzieńców, awansujących w królewskiej służbie wojskowej do stopnia oficerskiego.
Anna Barbara zmarła 11.02.1804 r. w 78. r. życia. Pochowana została 14.02.1804 r. w grobowcu, który został usytuowany pod prezbiterium rozebranego drewnianego kościoła w Kotorzu
Wielkim. Pierwszym właścicielem majoratu został jej bratanek, Franz Xaver (1753– 1838)136.
W czasie wojny napoleońskiej kilkakrotnie w Turawie stacjonowali dragoni kozaccy z armii carskiej. Dwukrotnie w tym
okresie Turawa została dotkliwie złupiona – splądrowana,
jednak źródła nie podają, czy przez carskich kozaków, czy
przez wojska napoleońskie137. Zostały również zniszczone
w znacznej mierze ruchomości pałacu turawskiego.
W 1838 r. pałac turawski był w takim samym opłakanym
stanie, jak plebania – napisał w kronice parafialnej kotorski
proboszcz ks. Sebastian Kodron. Jednakże nowi właściciele
Turawy – Franz Seraphin Garnier wraz z małżonką, bardzo
go zmienili. W latach 40. XIX w. pałac został przez nich przeDrzwi sali balowej
budowany, odnowiony na zewnątrz i wewnątrz. Zadbano o sta(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wek przed pałacem, zakupiono nawet cztery młode łabędzie.
Niestety, w pierwszą noc jeden z nich padł ofiarą psów turawskich, w ciągu następnych dni
– pozostałe. W 1847 r., w okresie wielkiego głodu na Śląsku, brakowało pracy. „Graf” Franz
Seraphin, chociaż sam miał problemy finansowe, zlitował się nad mieszkańcami, zaciągnął
ich do pracy, by wyrównali plac zamkowy. Zasypano wtedy stary zarośnięty stawek, a na jego
miejscu zbudowano nową fontannę.
W 1853 r. dobra turawskie objął Constantin I Garnier (1808–1861). 21.05.1854 r. został
odnowiony i powieszony dzwon na wieży pałacowej w Turawie, którego dźwięk był słyszalny
w całej okolicy. Nowy właściciel wprowadził zwyczaj dzwonienia na Anioł Pański na zamku
turawskim. Latem 1855 r. pałac w Turawie otrzymał nowe pokrycie dachowe „Schindel” –
gonty. Elewacja budynku została pomalowana. Wokół pałacu wykonano nowy płot murowany, gdyż dotychczasowy, z drutu kolczastego, nie był jego ozdobą.
Następny właściciel majoratu turawskiego Constantin II przeprowadził w 1864 r. remont
skrzydła pałacu zbudowanego w latach 1761–1762, w którym znajdowała się na parterze
kuchnia i dwie spiżarki, zaś na piętrze były początkowo dwa pomieszczenia. W czasie przebudowy tego skrzydła wygospodarowano jeszcze jedno pomieszczenie poprzez zajęcie korytarza i przesunięcie ściany.138 Od strony wschodniej pałacu założył park.
Po bezżennym i bezdzietnym Constantinie II dobra turawskie w 1868 r. otrzymał jego
młodszy brat Karl Garnier. Po osiągnięciu pełnoletniości w 1870 r. przejął Majorat turawski.
W źródłach jest podawana również data jego urodzin w 1754 r. i 1758 r. np. Gustav Türk, http://www.gedbas.de/
datenblatt.jsp?nr=10001158 (31.12.2010).
137
A. Kupka, Historia Turawy i jej mieszkańców, [w:] „Fala” 3/2007, s. 26.
138
Ks. C. Kahl, Das Majorat Turawa, Frankfurt, 1991, s. 45.
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Właściciel ten bardzo
dbał majątek. Budował i remontował powierzone mu
dobra ponad stan, zaciągając
kredyty. Latem 1876 r. pałac
został przebudowany, zlikwidowano bramę przejazdową. Zmieniony został także
do niego dojazd. W czasie
tej przebudowy doszło do
połączenia obu budynków
również na parterze, gdyż
do tej pory budynki te były
połączone tylko korytarzem
górnym. Robert Weber w
pracy Schlesische Schlösser139
napisał: Karl von Garnier
wybudował nowe skrzydło
zachodnie. Jednakże data tej
inwestycji nie jest znana, nie
wspomniał o niej w kronice
kotorskiej ks. Carl Kahl, który prowadził ją rzetelnie do
1883 r. Przebudowa ta nastąpiła nie wcześniej niż w 1876 r.,

Rysunek ks. Carla Kahla przedstawiający rozbudowę pałacu

Plan pałacu po rozbudowie dokonanej przez „grafa” Karla von Garniera,
a kolorem zaciemnionym jego syna Hubertusa (grafikę wykonał Jerzy Farys)

Fasada budynku, rysunek wykonany przez I. Węgrzyn
(Z. Bandurska, Studium historyczno – architektoniczne pałacu w Turawie)
139

R. Weber, Schlesische Schlösser, Dresden, 1909, s. 36.

655

a najprawdopodobniej po 1883 r., ale przed 1898 r., gdyż wtedy Karl Garnier zmarł. Dobudował do istniejącego łącznika od strony zachodniej duże pomieszczenie i dwa kolejne od strony
północnej. Pomieszczenie skrajne było przedłużeniem elewacji frontowej o dwa kolejne okna
– ok. 7 m. Pałac od strony północnej został poszerzony o 19 m, a od strony południowej o ok.
13,5 m. Najprawdopodobniej wtedy przebudowano na parterze łącznik i wybudowano do
nowego skrzydła północnego wąski korytarz. Robert Weber napisał, że Karl Garnier dołączył
do nowego skrzydła jeszcze drugie. Być może powyższa przebudowa była podzielona na dwa
etapy: najpierw dobudowano część zachodnią pałacu, a następnie północną, chyba że Weber
miał na myśli wybudowanie piętra mansardowego i ujednolicenie dekoracji elewacji pałacu.
Na części północnej dachu zbudowano fasadę podobną do południowej, również z herbem
Löwencronów. Zachodnia elewacja skrzydła północnego została zwieńczona szczytem. W dachu
wybudowano facjaty z oknami, dla pomieszczeń piętra mansardowego140.
Karl von Garnier przebudował także wnętrze pałacu. Sala balowa otrzymała neorokokowy
wystrój z gipsowymi stiukami na suficie. W narożnikach sufitu umieszczono kartusze herbowe poprzednich i współczesnych właścicieli: Gaschinów i Garnierów. Najprawdopodobniej
powstała wtedy w przedłużeniu sala biblioteczna. Od północy sala tzw. „kredensowa”, z geometryczną dekoracją stiukową na suficie. Ponadto w kilku pomieszczeniach na sufitach wykonano
stiukowe plafony o urozmaiconych wykrojach z XVIII i XIX w. Karl von Garnier gruntownie
przebudował turawski „zamek”. Jego syn Hubertus napisał, że za remont pałacu jego ojciec
zapłacił 4 mln marek.
W 1877 r. w pałacu wybuchł pożar. Częściowemu wypaleniu uległy wnętrza trzech pokoi,
obok sali balowej na pierwszym piętrze.
W roku 1900 Hubertus von Garnier ożenił się z piękną i młodą Annemarie von Kulmitz
z pomorskich junkrów. Jeszcze przed ślubem przeprowadzono kolejną odnowę pałacu wewnątrz i na zewnątrz. W dużej części pieniądze na ten cel wyłożył przyszły teść hrabiego, ok.
750000 marek141. Hubertus von Garnier zmienił wystrój pałacu. Dołączył do skrzydła północno – zachodniego od strony dziedzińca parterowe pomieszczenie garażowe, w którym
dziedzic przechowywał samochód. Na piętrze z łącznika wybito drzwi i strop garażu stał się
tarasem. Również zmieniła się elewacja południowa pałacu. W narożu południowo-zachodnim wykonano parterową przybudówkę o zaokrąglonych narożach, zakończonych
tarasem z tralkową balustradą. W narożach
pomiędzy elewacją a wieżą wykonano żelazny
wykusz. Najprawdopodobniej wtedy wykonano dwie parterowe przybudówki do trójosiowego ryzalitu, najstarszej części pałacu.
W pałacu turawskim istniała kaplica
zamkowa, w której do 1829 r. zatrudniony
Pałac od strony południowej
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
był kapelan. Jednakże mało zachowało się
140
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informacji o tych kapłanach. W 1760 r. pałac został zdemolowany przez dezerterów austriackich, obecny był wtedy kapelan, jednakże nie napisano, jak się nazywał. W roku następnym,
gdy kozacy napadli na pałac turawski, kapelan zamkowy Johannes Niewiadomski otrzymał
300 uderzeń i rozcięto mu szablą głowę. W czasie budowy kościoła parafialnego w Kotorzu
Wielkim w 1782 r. dokument fundacyjny podpisał m.in. ks. Johannes von Niewiadomsky, kapelan na dworze Garnierów w Turawie. W kotorskiej kronice parafialnej napisano, że kapłan
ten zmarł w 1792 r. i został pogrzebany w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim przed
ołtarzem Matki Boskiej. W 1799 r. kapelanem pałacowym w Turawie był ks. Józef Thalherr,
urodzony w 1768 r., pochodził z parafii Sośnicowice, a wyświęcony został 22.09.1792 r.
we Wrocławiu. W latach 1802–1804 pracował w Kościeliskach. W 1842 r. był proboszczem
parafii Gorzyce koło Raciborza142. Nie wiadomo, dlaczego od 1829 r. nie byli już zatrudniani w pałacu turawskim kapelanie.
Zachował się opis kaplicy przypałacowej, sporządzony w marcu 1946 r. przez Fredę Warning z d. Garnier, zmarłą w RPA w 1953 r., zawarty w „Jugenderinnerung” (wspomnienia
z młodości). Gdy była mała, z innymi dziećmi bawiła się w kaplicy przypałacowej: odmawiali modlitwę duchów, oddawali pokłon relikwii, był to duży gwóźdź z Krzyża Pańskiego,
umieszczony w szklanym pudełku. W kaplicy znajdowały się dwa obrazy. Pierwszy przedstawiał diabła, wywożącego na wózku egzemplarze Biblii z luterańskiej Wittenbergi. Malowidło
to zostało zlikwidowane, gdy jej matka zmieniła wyznanie na ewangelickie. Drugim był obraz
Czarnej Madonny z Częstochowy. Po obu stronach ołtarza zawieszone były pyzate postacie
aniołów, które trzymały długie trąby, postacie te zasiadały na chmurach jak na tronach. Według Fredy Warning była to najpiękniejsza część kaplicy, która była dobrze wyposażona.
Odprawione w niej były coniedzielne msze i inne uroczystości. Przedsionek kaplicy wykonał
Hubertus von Garnier według własnego pomysłu, upamiętnił w nim swoje wspomnienia wojenne. W sposób godny uczcił wszystkich poległych w czasie I wojny światowej143.
Jeszcze w styczniu 1945 r.
właściciele pałacu turawskiego – Hubertus von Garnier
wraz z rodziną, opuścili
Turawę. Wojska radzieckie,
które zdobyły Turawę, ograbiły pałac. Kilkakrotnie go
podpalano, jednakże zawsze
pożar został ugaszony. Pijani
żołnierze radzieccy urządzali
burdy, szczególnie w sali balowej. Chociaż sala ta znajduje się na pierwszym piętrze,
Rosjanie szarżowali w niej na
koniach. Konie wprowadzali
Biblioteka pałacowa (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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po schodach, na których ustawiono deski. Większość mebli i prawie całe wyposażenie pałacowe zostało wtedy przez Rosjan bezmyślnie zniszczone lub spalone. Żołnierze urządzali
sobie w apartamentach pałacowych ogniska na podłodze. Również spalili całą bibliotekę
Garnierów, która była gromadzona przez kilkaset lat, była jedną z największych prywatnych
bibliotek na Śląsku i zawierała bezcenne egzemplarze. Wszystkie książki zostały wyrzucone
przez okno i spalone.
Po wojnie pałac przejął Związek Inwalidów Wojennych.
Latem w 1947 r. w „zamku” w Turawie mieszkało około 500 dzieci i młodzieży poniżej 20 lat.
29.06.1947 r. została poświęcona kaplica zamkowa. Poświęcenia dokonał jezuita o. dr
Wrzeciono, a następnie odprawił w niej mszę św. W roku następnym w okresie letnim w pałacu mieszkali harcerze144.
Ołtarz z kaplicy pałacowej został przeniesiony w 1950 r. do ówczesnego ewangelickiego
kościoła w Grabiu za zgodą przewodniczącego Rady Gminy w Turawie p. Ostrowskiego. Być
może w kościele tym znajdują się również i pałacowe organy.
15.12.1950 r. pałac turawski został przejęty przez Ministerstwo Oświaty i utworzono w nim
Dom Dziecka. Niektóre źródła informują, że Dom Dziecka w Turawie został utworzony już
1.01.1949 r. i przebywało w nim około 100 sierot wojennych. Organem prowadzącym tę placówkę było Kuratorium Oświaty w Opolu.
W latach 1964–1965 pałac został gruntownie wyremontowany. Dostosowano
go do wymogów funkcjonowania Domu Dziecka, część
pomieszczeń podzielono na
mniejsze. W 1964 r. zamurowano w wieży zamknięte
łukiem otwory okienne. Zlikwidowaną kaplicę podzielono na mniejsze pomieszczenia. Obok pałacu, w południowo-wschodniej części,
zasypano znajdujący się tam
staw wraz z wyspą, na jego
Pałac turawski w latach 80. XX w.
miejscu wykonano boisko.
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
W 1970 r. wokół pałacu został zlikwidowany mur ceglany, zastąpiono go żelaznym płotem. Dwa lata później została wykonana przez Izabelę Węgrzyn inwentaryzacja pomiarowa „zamku” w skali 1: 50145.
Nowy Rok 1985 rozpoczął się pożarem, spłonął wtedy drewniany Urząd Gminy w Turawie. Po tym pożarze urząd gminy przeniesiono do pałacu turawskiego. Wyprowadzono się
z niego w 1993 r. do nowego budynku gminy.
144
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W 1996 r. przeprowadzono remont turawskiego pałacu. Wymieniono schody z drewnianych na betonowe obite
drewnem. Również nastąpiła wymiana pokrycia dachowego
w części północnej, wraz z jego ociepleniem. Odnowiono
wtedy tynki elewacji zewnętrznej. W części północnej pałacu
wymieniono drzwi, okna i podłogi w pokojach146.
W wyniku przemian ustrojowych, od 1998 r. właścicielem
pałacu turawskiego został Powiat Opolski, który miał obowiązek zabezpieczać potrzeby wychowanków domu dziecka,
zaś kontrolę merytoryczną nad dziećmi sprawował wojewoda opolski.
Utrzymanie pałacu turawskiego wymagało ogromnych
nakładów finansowych. Wszystkie remonty musiały być Kominek w bibliotece pałacowej
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
uzgadniane z konserwatorem zabytków. Powiatu opolskiego
nie było stać na ponoszenie tak ogromnych nakładów finansowych, dlatego też pałac ulegał
stopniowej degradacji.
22.01.2002 r. o godz. 15.00 zauważono na dachu pałacu dym. Zaalarmowano straż pożarną. Przybyły oddziały zawodowe i ochotnicze z Opola i okolicy. Aby dotrzeć do źródła
ognia, strażacy musieli rozkuć ścianę w dwóch pomieszczeniach. Pożar został szybko ugaszony. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Koszt naprawy
strat wyniósł 34000 zł147.
6.03.2004 po południu wybuchł kolejny pożar w budynku Domu Dziecka w Turawie.
Zapalił się dach, spłonęły dwa pokoje, nadpaleniu uległy kolejne dwa. Dwadzieścioro dzieci
ewakuowano. Pożar został szybko ugaszony. Straty oszacowano na 200 tys. zł. Po tym pożarze
gruntownie wyremontowano zadaszenie. Następny pożar w pałacu turawskim wybuchł dwa
lata później, 13.03.2006 r. Od wylatującej z komina żarzącej się sadzy zapalił się dach. Dzięki
szybkiej reakcji pracowników i strażaków z OSP ogień szybko ugaszono.
W pałacu znajdowała się chrzcielnica. Najprawdopodobniej były w niej ochrzczone dzieci m.in. Anny Barbary.
Renata von Garnier nazwała ją „Salzstein”, po wojnie ze zlikwidowanej kaplicy przeniesiono ją do kuchni pałacowej.
11.06.2006 r. chrzcielnicę ustawiono obok kotorskiego kościoła parafialnego.
Kolejny pożar turawskiego pałacu był 6.03.2011 r. – ok.
godz. 14.45 z dachu Domu Dziecka zaczął wydobywać się
dym, który zauważyli pracownicy. Wezwano straż pożarną,
która zlokalizowała źródło zadymienia. Strażacy rozebrali
część dachu nad pomieszczeniem sąsiadującym z przewodem kominowym. Pożar nie mógł się rozpowszechnić, gdyż
Chrzcielnica pałacowa
ściany były wyłożone trudnopalnymi płytami kartonowo- (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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gipsowymi. Do końca roku szkolnego 2011 r. wychowankowie Domu Dziecka przebywali
w pałacu turawskim. Latem zostali przeniesieni do nowego budynku znajdującego się obok
Jeziora Turawskiego, gdyż Starostwo Powiatowe postanowiło budynek pałacu sprzedać.
„Schloss turawski” został wyceniony na kwotę 3 000 000 zł. 29.02.2012 r. odbył się przetarg,
jednak nie było chętnego do zakupu. W czasie drugiego przetargu, kiedy cenę obniżono
do 2 700 000 zł, jednak do starostwa nie wpłynęła żadna oferta kupna. W dn. 25.09.2012 r. w czasie
trzeciego przetargu pałac turawski zakupiła warszawska spółka TFS, która zajmuje się serwisem samochodów. Spółka zgodnie z porozumieniem zamierza nabyty obiekt przeznaczyć na
funkcję hotelowo-gastronomiczną, usługową, kulturalną, edukacyjną.

Makieta pałacu wykonana przez Katarzynę Klimek z Węgier (zdjęcie wykonała Magdalena Sadowska)

10.5 Ludowy Zespół Sportowy w Turawie
Boisko w Turawie zostało utworzone w 1936 r. przez firmę Milbrandta z Kotorza Wielkiego.
Pierwszy zarejestrowany powojenny klub sportowy w Turawie powstał w lutym 1953 r.
staraniem p. Zdeba – pracownika administracyjnego w turawskim tartaku. Był to Klub branżowy o nazwie „Unia Turawa”, a od 1954 r. „Ogniwo Turawa”, wspierany był przez bogaty Klub
Unia Kędzierzyn. W Turawie działała, oprócz sekcji piłki nożnej, także sekcja tenisa stołowego
oraz bokserska. Najlepszym pingpongistą był Eugen Matysek z Turawy (*1936–†2000), a bokserem, najprawdopodobniej wagi półciężkiej, samorodny talent Rudolf Twardawski z Kotorza
Małego (*1930), który wyjechał do RFN. Drużyna piłki nożnej grała z powodzeniem przez
dwa sezony 1953, 1954 w klasie „C”, plasując się w pierwszej trójce z Łubnianami i Jełową.
Poziom w klasie „C” był wtedy, jak twierdzili później znawcy, wyższy niż w latach 60.
XX w. w klasie „B”. W latach 1953–1954 drużynę sporadycznie bezpłatnie trenował Żabicki
– czołowy napastnik II-ligowego wtedy klubu Budowlanych Odry Opole. Sami zawodnicy w 1953 r. wykonali i ustawili nowe bramki – drewno podarował tartak z Turawy, gdyż
stare, jeszcze z czasów niemieckich, były zmurszałe. Sami zawodnicy: Farys, Berger, Niestrój,
Fach, którzy byli zawodowymi rybakami, wykonali z kilku rolek sznurka siatki do bramek
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wyglądające jak prawdziwe. Zawodnicy sami kosili trawę na boisku i wykonali z żerdzi, które
za pozwoleniem nadleśnictwa wycieli w lesie leżącym obok boiska, ogrodzenie placu gry.
Późną jesienią 1954 r. połowę zawodników podstawowej jedenastki powołano do wojska,
a kilku wyjechało do RFN, przez kilka następnych lat drużyna się nie odrodziła. Działalność
została zawieszona.
Podstawowy skład pierwszej drużyny piłki nożnej Unii Turawa:
- bramkarze: Herbert Gola (*1926 r.); rezerwowy Anton Fach (Golik) (*1930 r.);
- obrońcy: Engebert Kupka (*1934 r.) z Marszałek, Rochus Długosz (*1930 r.) z Kotorza
Małego, Alfred Kupka (Alszer) (*1934 r.) z Turawy;
- pomocnicy: Bernard Berger (Beruś) (*1931 r.), Engebert Wurst (*1934 r.) z Turawy.
- łącznicy: Rudolf Kroll (*1935 r.) z Kotorza Małego, Rudolf Krawczyk (Kapcyk)
(*1935 r.) z Kotorza Małego;
- napastnicy: Franciszek Farys (*1933 r.) z Turawy, Alfred Bastek (*1934 r.) z Osowca,
Franciszek Niestój (*1929 r.) z Turawy – kapitan drużyny;
- stali rezerwowi: Dieter Libera (*1936 r.) z Kotorza Małego – napastnik, Eryk Widera
(Hana) (*1935 r.) z Kotorza Małego – obrońca i pomocnik.
Zawodnicy grali na stałych pozycjach i po koszulkach można było rozpoznać,
na jakiej pozycji gra dany
zawodnik.
Po odbyciu służby wojskowej przez część zawodników, w 1957 r. próbowano
drużynę reaktywować, co się
niestety nie udało148.
W 1960 r. drużynę reaktywował przybyły w 1957 r.
Zawodnicy drużyny z Turawy z połowy lat 50. XX w.
do Turawy Zenon Smok, ale
(zdjęcie udostępniła Gertruda Smok)
już bez sekcji tenisa stołowego i bokserskiej. Zawodnicy rozpoczęli rozgrywki w klasie „C”. Przez następne lata drużyna
grała w klasie „B”. Przez wiele kolejnych lat Zenon Smok jednoosobowo zarządzał drużyną.
Od lat 60. XX w. gospodarzem boiska był Jerzy Czech z Kotorza Wielkiego, który sypał
linie i wieszał siatki. W tym okresie nie było żadnej szatni – zawodnicy przebierali się na
boisku, a w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym, gdy było zimno, piłkarze przebierali się w pomieszczeniu bazy remontowej Nadleśnictwa w Turawie. Niejednokrotnie grali
w strojach, które leżały od meczu do meczu w wyżej wymienionym pomieszczeniu i były prane
tylko 2–3 razy w sezonie. Niektórzy zawodnicy sami chcieli wyprać sobie stroje, co zgłaszali
prezesowi Smokowi.
Zawodnicy, którzy grali w latach 1959–1968:
- bramkarze: Wilibald Feliks (Kotórz Wielki) i Gawłowski (Niwki);
148

Na podstawie rękopisu Alfreda Kupki.

661

- zawodnicy w polu: Helmut Twardawski „Konstant”, Gerard Gola, Henryk Kupka, Eryk
Nowak „Jul”, Piotr Kupka – Turawa, Jerzy Twardawski „Beno”, Eryk Cebula, Konrad
Zus, Erwin Dawid, Dieter Libera – Marszałki, Rudolf Król „Bobek”, Franek Niestrój,
Józef Twardawski, Alfred Kobienia, Jerzy Weber „Jola” – Kotórz Mały, Rudolf Lipiński,
Helmut Przybyła, Helmut Przyklęk, Rudolf Hys – Kotórz Wielki, Eryk Orlik – Niwki.
(Spis zawodników sporządził Wilibald Feliks.)
Do wybitnych zawodników można było zaliczyć bramkarza Wilibalda Feliksa oraz napastnika Rudolfa Króla, który od 1965 r. zaczął grać w klasie „A” w drużynie „Stali” Osowiec.
Juniorzy w sezonie 1968/69 wygrali swoją grupę w klasie „B”, ale nie mieli pieniędzy na
awans do klasy „A”. W opinii Artura Długosza była to najlepsza ekipa wszechczasów w Turawie. Nigdy wcześniej ani później nie było tylu talentów w juniorach, a były to roczniki 1949–
1952. W sezonie 1969/70 juniorzy zasili zespół seniorów.
Skład juniorów w sezonach 1968/69 i 1969/70:
- bramkarze: Bernard Bocheński, Jan Matuszewski, Norbert Komor, Andrzej Wesołowski;
- zawodnicy w polu: Bernard Długosz, Jerzy Dybała, Henryk Kapola, Stefan Widera,
Józef Król, Henryk Pawiński, Ryszard Doits, Artur Długosz, Ryszard Goszczyński, Joachim Matuszewski, Józef Komor, Bogusław Goszczyński, Henryk Grochol, Hubert
Kraft, Karol Dawid, Jerzy Pawiński, Józef Hyla, Waldemar Bartyla, Karol Koźlik, Andrzej Koźlik i Antoni Tunia.
Najwięcej bramek w sezonie 1969/69 i 1969/70 zdobyli: Artur Długosz – 29, Ryszard
Doits – 13, Józef Komor – 12, Józef Król – 11, Ryszard Goszczyński – 10.
Juniorów nie trenował żaden trener, tylko zawodnicy sami codziennie grali na szkolnych
boiskach w Turawie i w Kotorzu Małym. Przed meczem Zenon Smok ustalał skład drużyny.
Treningi seniorów także odbywały się rzadko, gdyż na całą drużynę treningową przypadała tylko jedna piłka do gry.

Zawodnicy LZS Turawa grający w latach 60. XX w. (zdjęcie udostępniła Gertruda Smok)
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Skład drużyny seniorów w latach 1970–1972:
- bramkarze: Wilibald Feliks (Kotórz Wielki) i Bernard Bochanski (Turawa);
- obrona: Czesław Goszczyński, Bogusław Goszczyński, Józef Długosz „Szajba”, Henryk
Długosz „Sieker”, Bernard Długosz, Waldemar Bartyla, Henryk Michalczyk, Ryszard
Dybała, Ryszard Doits;
- pomoc: Józef Król, Karol Dawid, Henryk Pawiński, Maksymilian Król, Antoni Tunia,
Karol Koźlik, Andrzej Koźlik, Ryszard Świtała, Jerzy Dybała, Joachim Dziuba;
- atak: Jerzy Pawiński, Ryszard Płachta, Joachim Matuszewski, Eugeniusz Biegański,
Ryszard Goszczyński, Artur Długosz, Józef Komor.
Najwięcej bramek w sezonie 1970/71 i 1971/72 zdobyli: Józef Komor – 26, Artur
Długosz – 10, Henryk Pawiński i Antoni Tunia – 6.
W sezonie 1970/71 seniorzy LZS Turawa zajęli 9 miejsce, zaś w roku następnym 8 miejsce
w klasie „B”. Krótko trenerem był Wacław Ostaszyn, który mieszkał w budynku Nadleśnictwa
w Turawie, treningi odbywały się rzadko, gdyż nie było odpowiednich warunków. Na mecze
dojeżdżano „Żukami” lub „Nyskami” z Nadleśnictwa, GS-u albo z tartaku. Kilkakrotnie samochody nie były podstawione i mecze wyjazdowe przegrano walkowerem. Nie było szatni,

Zawodnicy LZS Turawa grający w latach 70. XX w. (zdjęcie udostępniła Gertruda Smok)

latem po meczu kąpano się w Małej Panwi. Gdy piłka wpadła do rzeki, to trzeba było ją wyłowić, żeby można było dalej grać. Piłkarzy dopingowali jednak kibice z Marszałek, Turawy,
Kotorza Małego, Kotorza Wielkiego, których na mecze przychodziło bardzo dużo149.
Skład zarządu LZS-u Turawa na początku lat 80-tych XX w.: Zenon Smok – prezes, Rudolf
Hys, Helmut Weber, Jerzy Czech – gospodarz.
W 1984 r. Klub zawiesił działalność. Mały obiekt – popularna „Hexa”, który służył do przebierania się zawodnikom, a został przeniesiony w latach 70-tych XX w. z Kotorza Małego,
sprzedano do Jełowej150.
149
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Na podstawie rękopisu Artura Długosza.
Gertruda Smok wywiad.
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Na skutek problemów kadrowych, a szczególnie braku osoby odpowiedzialnej do prowadzenia klubu, działalność Ludowego Zespołu
Sportowego w Turawie została zwieszona.
W 1996 r. kilku sportowców postanowiło
reaktywować zespół, aby w sportowy i zdrowy sposób spędzać czas wolny na boisku.
Prezesem klubu został Edward Pastuszczak.
W tym okresie w Turawie znajdowało się boisko, które było już ugorem. W okresie wakacyjnym mieszkańcy własnym sumptem przygotowali boisko. Szczególnie pomogli Józef Wurst,
Hubert Lempik oraz Karol Cebula. Bramki zostały przygotowane w warsztacie Zygmunta
Spyry w Kotorzu Małym. Ustawiono kiosk byłej informacji turystycznej, który służył jako
szatnia. Dzięki staraniom Roberta Pastuszczaka, Tomasza Mazurka, Jacka Kusia oraz Tomasza
Sadowskiego szatnia nabrała nowego eleganckiego wyglądu. Rozgrywki w lidze klasy „C” rozpoczęto w 1997 r.
Sekcję trampkarzy założono w latach 2003–2004, a powstała dzięki dużemu zaangażowaniu Wojciecha Mielnika, który objął opiekę nad tymi młodymi chłopakami. Józef Kaliński
ufundował komplet strojów, butów i piłek, pomógł również zakupić traktorek do koszenia
trawy i przekazał betonowe ogrodzenie odgradzające teren gimnazjum od boiska. Niestety,
z braku zaangażowania dzieci i rodziców drużyna zawiesiła działalność po dwóch sezonach.
Zakup traktora wsparł finansowo Henryk Dudek, a pomoc serwisową zapewnił Zygmunt
Spyra z Kotorza Małego. W tym okresie zbudowano zadaszenie dla zawodników rezerwowych. Drużyna korzystała tylko ze wsparcia finansowego Urzędu Gminy Turawa, ale wszystkie prace wykonywali sami zawodnicy korzystając z własnych narzędzi.
LZS Turawa od wielu lat współorganizuje razem z Publicznym Gimnazjum w Turawie
Turawskie Biegi Przełajowe – coroczną imprezę skupiającą około dwustu zawodników.
W 2004 r. dzięki środkom przekazanym przez Urząd Gminy w Turawie został podłączony
prąd, a wiosną w 2005 r. zostało zamontowane oświetlenie części boiska, dzięki ufundowaniu
przewodów elektrycznych przez Joachima Jagusia i Joachima Matuszewskiego –wspierającego również finansowo klub.
Skład drużyny w 2005 r.: Piotr Chwastowski, Tomasz Wójcik, Jacek Kuś, Roland Spyra,
Adam Bochenek, Zbigniew Marcinkiewicz, Tomasz Mazurek, Mariusz Piszczałka, Janusz
Markier, Łukasz Stręk, Paweł Taskin, Michał Bochański, Wojciech Mielnik, Robert Pastuszczak
i Bartosz Polański, drużynę trenował Łukasz Lorenc151.
W 2008 r. wykonano szczególnie wiele prac na boisku LZS-u w Turawie. Teren wokół
boiska został ogrodzony słupki z linkami. Prace wykonali Robert Pastuszczak i Józef Długosz.
Zygmunt Spyra zasponsorował ławki na boisku. Wykonana została studnia, a następnie w pomieszczeniu klubowym zostały wykonane sanitariaty, prysznice i łazienka.
W 2012 r. z funduszy gminnych została wykonana szatnia dla gości wraz z zadaszeniem
wspólnym z szatnią dla zawodników. Prace wykonali działacze klubowi: Adam Twardawski,
151
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Robert Pastuszczak, Marek Pasoń. Wiele prac wykonuje Józef Długosz, który dba o boisko
– systematycznie je kosi, wykonuje linie boiskowe i zawiesza siatki.
Drużyna seniorów LZS Turawa przez wiele lat grała w klasie „B”, tylko w sezonie 2009/2010
w klasie „C”. Obecnie drużyna znowu gra w klasie „B”.
Obecny skład zarządu LZS Turawa:
Edward Pastuszczak – prezes
Janusz Buczek, Joachim Matuszewski – wiceprezesi
Roland Spyra – skarbnik
Adam Bochenek – sekretarz.
Robert Pastuszczak – trener.
Skład drużyny seniorów w sezonie 2012/2013:
- bramkarz – Maciej Duda
- obrońcy – Tomasz Mazurek, Adam Bochenek, Janusz Markier, Dawid Waclaw, Jacek
Kuś, Łukasz Konieczko;
- pomocnicy – Robert Bonk, Piotr Godziek, Robert Pastuszczak, Robert Ciasto, Daniel
Chudzik, Łukasz Pytel, Patryk Wieszala, Dawid Kubus, Oliver Kubus;
- napastnicy: Paweł Knosala, Robert Długosz, Łukasz Stręk, Adam Ciasto, Daniel
Krawczyk152.

Drużyna LZS Turawa w sezonie 2012/2013 (zdjęcie wykonał Adam Bochenek)

Od reaktywowania Klubu w 1996 r. prezesuje mu Edward Pastuszczak. Drużyna Ludowego Zespołu Sportowego w Turawie jest jedną z nielicznych na terenie Gminy Turawa, w której
w większości grają miejscowi zawodnicy.
152

Edward Pastuszczak wywiad.
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11. Węgry
Powierzchnia – 660.3036 ha
Liczba mieszkańców – 950

11.1 Historia wsi Węgry
Przedwojenny dyrektor szkoły Kriebus napisał piosenkę wychwalającą Węgry, przetłumaczył ją na język polski Artur Kupka:
O Wengern, o Wengern
Am Malapanestrand !
Du schönstes Dorf von allen
ein Reich im Wunderland
Ich spiele im Sande
und baue mir ein Schloß
und mir gehört alles
das Land mit Mann und Roß.
Ich baue mir Dämme
mit Klippen und mit Riss
und laß auf meinem Meere
dann schwimmen Schiff an Schiff.
O Wengern, o Wengern
du schönstes Paradies
wie sind die Kindertage
in dir so froh und süß.
O Węgry, o Węgry
Nad plażą Małej Panwi !
Najpiękniejsza ze wszystkich wiosek
Królestwo w krainie czarów.
Bawię się w piasku
buduję sobie zamek
do mnie należy wszystko
Kraina z ludźmi i zwierzyną.
Buduję sobie wały
z klifami i szczeliną
i płynie na moim morzu
statek za statkiem.
O Węgry, o Węgry
ty najpiękniejszy raju
jak piękne są i słodkie
dni dziecięce tutaj.
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Pieczęć wsi Węgry
(po obróbce graficznej)

Nazwa wsi Węgry najprawdopodobniej wywodzi się od węgierskich osadników1. W ciągu
wieków były używane następujące nazwy wsi: Wangri – 1295 r., Vanger – 1375 r., Wanger –
1404 r., Uhru – 1514. Być może etymologia tej nazwy nie dotyczy Węgier z gminy Turawa.
W Niemczech w Zagłębiu Ruhry w Północnej Westfalii istnieje miejscowość Wengern. Została wymieniona w 800 r., w czasach Karola Wielkiego, pod nazwą Wyngern. Miejscowość
ta nie była założona przez osadników węgierskich. W 1003 r. była użyta jej nazwa Wenger.
Na terenie podopolskich Węgier w okresie międzywojennym były prowadzone wykopaliska archeologiczne. Na działce granicznej nr 721/102 odkryto punkt osadniczy z okresu późnego średniowiecza. Na działce granicznej nr 590/17 odnaleziono punkt osadniczy określony
jako pradzieje i XIV–XV w. (2) Osada produkcyjna z okresu kultury przeworskiej z fazy C3
– D (późny okres wpływów rzymskich – wczesna faza wędrówek ludów), została odkryta na
działkach granicznych 448/27 i 443/27 (3). Czwarte miejsce na terenie Węgier, gdzie dokonano odkrycia archeologicznego – produkcyjny punkt osadniczy i punkt osadniczy z okresu
pradzieje i późne średniowiecze, odkryto na działkach granicznych nr 365/248 i 366/248 (4).
W piątym miejscu odkryć archeologicznych na terenie Węgier kultury przeworskiej – okresu
późnego wpływu rzymskiego i XIV–XV w. był produkcyjny punkt osadniczy i punkt osadniczy położony na działce granicznej 676/261 (5).
Pierwsza informacja o Węgrach pojawiła się pod koniec XIII w., w dokumencie biskupa
Jana III z Wrocławia z 17.11.1295 r., otoczył wtedy opieką duszpasterską między innymi wieś
de Wangri – Węgry. Wikary nowej jedenastej prebendy przejął obowiązek sprawowania czynności parafialnych2. W dokumencie napisano: Wikariusz
z Chrząszczyc, dożywotnio
i każdorazowo mianowany
przez opolskiego kanonika
katedralnego, ma prowadzić
duszpasterstwo dla parafian,
którzy należą do kościoła
św. Wojciecha. Również ma
prowadzić duszpasterstwo
dla mieszkańców alodium3
i ogrodów w Opolu, również
Cyfry 2, 3, 4 i 5 oznaczają miejsca badań archeologicznych
dla … de Wangri (Węgier)
przeprowadzonych na terenie Bierdzan, na podstawie Studium
…, zboże jako danina z tych
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Turawa, oprac. w Autorskiej Pracowni Architektury i Urbanistyki wsi ma być dostarczone dla
w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
kanonika.
W kolejnym dokumencie sporządzonym w Opolu 2.04.1375 r. – Nicolaus Bochneck, kasztelan księcia Ladislaus (Władysława Opolczyka) w Opolu, oznajmia, że Heinrich Pechnowicz
1
2
3

H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988, s. 196.
F. Idzikowski, Geschichte der Stadt Oppeln, Oppeln, 1863, s. 67.
Allodium – funkcjonująca w średniowiecznym systemie prawa feudalnego forma własności nieruchomości. Była to ziemia
stanowiąca nieograniczoną własność, wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych, czym różniła się od lenna. Nazywana
również własnością bezwarunkową oraz własnością dziedziczną. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alodium (11.03.2012).
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sprzedał most na rzece Błotnica Goslowiez (w Gosławicach). Podany jest w tym dokumencie
dochód roczny Vanger – Węgier i wynosił 4½ scot [scotum – nazwa monety – 1/24 marki]4.
W 1356 r. Węgry płaciły dziesięcinę do kolegiaty św. Krzyża w Opolu5.
W 1404 r. doszło do sporu między właścicielem Jełowy i mieszkańcami Węgier, dotyczącego ustalenia granic między tymi wsiami. Właściciel Gylowy (Jełowy) kapitan Heinrich
Rakowsky chciał udowodnić swoje granice posiadłości. Książę opolski Bolko IV przed południem przed Bożym Ciałem objechał osobiście granice między Wanger i Gylowy i wydał dokument 30.05.1404 r. dotyczący granic między tymi wsiami na korzyść Rakowskiego, który
poprzez akt ze strony ojca i dziada udowodnił granice swojej posiadłości6.
21.09.1489 r. cesarz austriacko-węgierski Ferdynand (1503–1564) w miejscowości Kępa potwierdził sołtysowi ze wsi Węgry ważny dokument, niestety jego treść jest obecnie nieznana7.
Kolejny dokument jest bardzo ważny, gdyż informuje, że do 1514 r. właścicielem Węgier
był Girzik z Wrbna. Przedstawiam tłumaczenie tego dokumentu:
4 listopada 1514 r. (w sobothu po wszech swatych – w sobotę po wszystkich świętych
(sobota po wszystkich świętych) Girzik z Wrbna oznajmia, że ze względu na złą sytuację finansową – jest w potrzebie, daje w zastaw nabyte – otrzymane wsie: Campa (Kępa), Uhru (Węgry) i Krzenowicz (Krzanowice) z okręgu opolskiego z wszystkimi dodatkami za 300 węgierskich
guldenów księciu opolskiemu i Ober-Glogau (Głogówka) Johannowi (Janowi II Dobremu)
i obiecuje tę sumę wpłacić, albo za ćwierć roku, albo za pół roku, albo do św. Marcina i wszystkie regularne roczne dochody po św. Michale księciu oddać. Świadkowie: Siegmund Stosch von
Kunicz i Albrechticz marszałek na zamku w Opolu, Stephan Zirowsky, Zacharias Czybulka
z Litowicz, Johann z Puluwsy kustosz z opolskiego kościoła, Mikulass Janikowsky, Siegmund
Laczen8. (tłum. A. Kupka)
Wieś Węgry płaciła 1531 r. dziesięcinę wikaremu z kolegiaty opolskiej9.
Bardzo cennym materiałem historycznym są urbarze, księgi zawierające spis majątku danego właściciela ziemskiego oraz powinności, głównie pańszczyźniane, jego poddanych.
Dotarłem w archiwum wrocławskim do urbarza z 1534 r., w którym ujęto wieś Węgry.
Ze względu na charakter pisma nie można było w całości tego dokumentu przetłumaczyć.
Przedstawiam informacje zawarte w tym urbarzu:
(Niemożliwe do odczytania pierwsze zdanie protokołu)
za grunt daje – 2 floreny
– 2 kury
– 10 jajek
Franzer (Franek) Schuldtheis (sołtys) posiada 2 wolne hufen (łany), jedną …
i … z 2. łanów dla przysięgłych jest zobowiązany oddawać rocznie 2 scheffel10 (korce) zboża.
4
5
6
7
8
9
10

Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 12.
H. Kałuża, Dzieje parafii św. Antoniego w Luboszycach, 2001, s. 49.
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 24.
H. Kałuża, dz. cyt., s. 52.
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 163, 164.
F. Idzikowski, dz. cyt., s. 344.
Scheffel (korzec) = 54,74 l = 4 viertel (kwarty).
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Chrustek winien jest utrzymywać w pogotowiu konia wierzchowego i służyć też według starego zwyczaju. Ponadto posiada nieużytek – 1 łan, oddaje na św. Michała 1 floren
Martin Schadur ma 2 łany, daje 3 floreny, 2 kury, 15 jajek
Jann (Jan) Polosha lub Polarsch ma 1 łan i daje na św. Michała 2 floreny, 1 kurę, 10 jajek. ... w pogotowiu mają furmanki: Jan Bula, Jan Müller i Jan Schultheis (sołtys) w ten sposób
otrzymuje każdy z nich 24 sztuk drewna rocznie na budowę.
Jan Guldt dzierżawi ogród, płaci z niego 2 grosze.
Sidoin za ogród płaci 1 grosz.
Jan Schula za ogród płaci 2 grosze
Nawrot płaci za ten ogród 2 grosze
Simon płaci za ten ogród 2 grosze
Jan Paletsche płaci za ten ogród 2 grosze
Jan Scuatscunith płaci za ten ogród 2 grosze
Co dziesiąty snop idzie na plebanię, trzy z każdej kopki.
Pańszczyzna
Są winni podatku 5 scheffel (korców) owsa, tam gdzie jest potrzebny.
Oni winni w folwarku Kansa (Szansa) jeden dzień trawę kosić, siano zawieźć do stodół zamku.
Mają oni zawieźć na Boże Narodzenie każdy jeden wóz drewna do szop. Idą na łowy na ...
na folwarku pańskim. Jest staw, w którym hodują ryby.
Suma
Dymów – 5
Łanów – 7
Podatek na św. Michała 12 florenów 13 groszy
Od ogrodów w dn. św. Marcina 15 groszy
Kur – 5
Jajek – 35 =1 x 30 + 5
2 korce od sołtysa (tłum.
Werner Panitz)
Zobowiązania mieszkańców zawarto także w urbarzu
z 1566 r., przedstawiam tłumaczenie tego bardzo ważFragment urbarza z 1534 r. dotyczący Węgier
nego dokumentu:
Stanieckh Postul sołtys posiada 2 wolne łany, tak jak w liście zapisane. Ma otrzymać na Boże
Narodzenie 200 snopów słomy tak długo, jak daje drewno do spływu, podarowywuje on piwo
i daje 2 snopki słomy na zamek.
Ma też młyn do mielenia mąki z jednym kołem i ugniataniem koło, miał wolny list ale ponieważ nie wypełnił zobowiązań, ma obowiązek uzupełnienia [kwoty pieniężnej], w ten sposób
nałożono na niego podatki. Rocznie płaci na św. Michała 36 gr.
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Hedwiga Losskowa wdowa posiada 1 hube (łan), daje na św. Michała 54 gr., większych 18
gr., 1 kogut, 10 jajek.
Jan Goworeckh posiada 1 wolny łan, posiada list, według pisma jest winien służyć do transportu.
Maczeckh Scholtis posiada 1 łan, daje na św. Michała 72 gr., 1 kogut 10 jajek
Climeckh Madoinka posiada 1 łan, daje na św. Michała 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Gureckh Ogureckh posiada 1 łan, daje na św. Michała 72 gr., 1 koguta, 10 jajek. (dopisano:
item von einen garten, so bey dies 76 jahrs angenomben auf – za jeden ogród ma przez 76 lat
płacić na św. Michała 6 gr).
Waczlav Schmiessenka posiada 1 łan, daje na św. Michała 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Woyteckh Gambala posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Urban Kula posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek. [na doklejonej kartce dopisano
25.07.1588 posiada Urban Kula z Węgier łąkę margrabiego, (so er vorlengst gerumbt vorlassen
zu der herrschaft worefallen), gdzie już w tamtym czasie utracił stanowisko, ma na św. Michała
przez 88 lat płacić 3 talary 12 gr. Ponadto dopisano: ten Urban Kula ma odsetki od tej łąki, był
miły dla panującego na św. Michała przez 88 lat płacić 3 talary 12 gr.]
Barteckh Madoinkha posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Woyteckh Kotula posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Walechk Stopackh posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Wienczekh Ratey posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Stanieck Kalus posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Blazieckh Polatschekh posiada1 łan, daje 72 gr., 1 koguta, 10 jajek.
Zagrodnicy
Pawel Madonna posiada 1 ogród i 1 część pola, daje na św. Michała 24 grosze, 1 gęś, 2 kury,
15 jajek.
Miczeckh Maduneckh (skreślono i napisano Woitek Diurekh do małego ogrodu dostał kawałek pola i płaci procenty szczególne na św. Michała przez 77 lat 24 gr.) posiada 1 ogród
i 1 część pola, daje 24 groszy, 1 gęś, 2 kury, 15 jajek.
Gendra Karkosckha posiada 1 ogród, daje 12 gr., 2 kury, 15 jajek.
To jest wieś za lasem Krzysowssky, otrzymuje od 3 gospodarzy Stanieck Scholtis, Urban Hhula, Waleckh Genssa, z tego każdego roku mogą wyciąć 24 baw hölczer (drewna), z tego już nie
podane 54 gr. i mają dać więcej o 24 gr. każdego roku, na tej dobrej powierzchni dzierżawca z każdego
pieca od Budkowic i Łubnian. Do tej pory korzystał i nie płacił z tego żadnych pieniędzy.
Również ryby z rzeki Małapanew. Za ryby z Opola, dać 60 gr. (tekst przekreślono i napisano
od wspólnoty z Węgier na św. Jerzego 4 talary 8 gr.)
Zobowiązania
Jak inne wioski są winne, brać udział w polowaniach.
Suma
15 gospodarzy, 3 zagrodników, 16 łanów, na św. Michała podatek 30 talarów 12 gr., 2 gęsi,
19 kogutów, 2 schockh (kopy) i 55 jajek, 2 schebse (dopisano z wody Małejpanwi na św. Jerzego
4 talary 8 gr, przez 34 gr.) (tłum. J. Farys)
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Fragment urbarza z 1566 r. dotyczący Węgier

W przedwojennej kronice Węgier zawarto informacje dotyczące powstania wsi – bez podania ich źródła. Być może zawarte w niej wiadomości nie są do końca wiarygodne. Zapisano,
że osada Węgry była założona przez szczep południowo-wschodni, jako baza wypadowa –
obóz. W kronice podano także, że w Węgrach po założeniu wsi powstał młyn, kuźnie i mieszkali kołodzieje, a w wiosce w XIV i XV w. 2 razy wybuchła epidemia cholery. Autor kroniki
twierdzi, że drugie zasiedlenie wsi nastąpiło w 1582 r., za czasów Stefana Batorego, gdy szedł
przez Śląsk, a za nim przyszli koloniści z Czech i Węgier. Przynieśli nazwiska: Langos, Dlugos
i Morawietz z Węgier. Mieszkańcy zajmowali się hodowlą bydła i uprawą roli, specjalizowali
się w hodowli świń.
22.09.1612 r. cesarz austriacki Maciej wydał przywilej warzenia i rozprowadzania piwa
miastu Opolu. Nakazał 45 podopolskim wsiom należącym do zamku w Opolu, w tym także
Węgrom, nabywać piwo wyłącznie w browarach opolskich11.
Wiarygodne informacje dotyczące wsi Węgry zawarto w kościelnych protokołach wizytacyjnych. Przedstawiam najważniejsze informacje zawarte w łacińskich protokołach z XVII
i XVIII w.
Protokół z 1679 r.
... ze wsi Wengi (Węgry) od 16 kolonistów – osadników 3 virteliones12 mąki pszennej i tyle
samo owsa od zagrodnika i 2 cruciferos, zaś od wszystkich 12 zagrodników po 1 groszu, również
młynarz płaci rocznie proboszczowi 1 talar13.
Protokół z lat 1687–1688
Do tego kościoła w Kotorzu Wielkim należą 4 wsie: Kotórz Wielki i Mały, Węgry, Kolanowice. Odnośnie stanu parafian: we wsi Węgry i Kolanowice, które są dobrami płacącymi na
cesarza, wszyscy są katolikami14.
Protokół z 1697 r.
Wieś Węgry
Dziesięcina otrzymywana od wspólnoty 8 mod15 (modium) mąki pszennej oraz 8 mod owsa
zmierzonego. Grosz meszny płacony na Nowy Rok, na Wielkanoc jajka, zwykle 4 ofiary i akcydencja podbierana jak w Kotorzu.
11
12
13
14
15

Akt dotyczący udzielania przywileju warzenia i rozprowadzania piwa z dn. 22.09.1612, odpis z archiwum prowincjonalnego.
viertel – inaczej ćwiertnia polska – 30,15 l, berlińska 13,74 l, ¼ modiusa.
J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau Archidiakonat Oppeln, Breslau-Aderholz, 1904, s. 200.
Tamże, s. 309.
Modius – korzec – miara objętości materiałów sypkich, korzec wrocławski – 74,1 litra.
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Prawo patronatu ma baron Blankowski.
Szanownemu panu należą w całości cztery
wsie: Magno (Wielki) i Minor (Mały) Chottors (Kotorz), Kolanowitz, Wenger16.
Protokół z 1728 r.
[Płacone akcydensy – stałe zobowiązania
mieszkańców na szkołę w Kotorzu Wielkim]
Od wsi Węgry
Fragment protokołu łacińskiego z 1728 r.
Od poszczególnych 2 chłopów odbiera
opłatę wszelkiego rodzaju,
od zagrodnika 1 snop pszenicy. Raz w roku, na Wielkanoc, odbiera akcydencję jak z Kotorza
Wielkiego17,
Węgry (Wienger)
Mieszkaniec wsi
Joannes Polazek
Gregorius Losseck
Gregorius Wolnÿ
Laurentius Rÿba
Andreas Gburek
Andreas Simon
Joseph Schuster
Joannes Smuda
Joannes Kula
Jacob Kussia
Joseph Heinich
Mathias Galÿok
Thomas Kottula
Simon Parthila
Vrbany Lotke – sołtys
Blasius Datko

viertel mąki pszennej
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3

Grosz mesznego od każdego zagrodnika
1 cruciferum z Węgry18. (tłum. J. Farys)
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej
mapie Johanna Wolfganga Wielanda Principatus Silesiae Oppoliensis zaznaczono na terenie Węgier 12 gospodarstw „bauerów”.
Friedrich Albert Zimmermann w publikacji Beyträge zur Beschreibung von Schlesien wydanej w 1784 r. zawarł informacje
dotyczące Węgier. Przedstawiam tłumacze16
17
18

Fragment mapy Principatus Silesiae Oppoliensis
dotyczący Węgier

Protokół wizytacyjny 1697 r., Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rękopis.
Protokół wizytacyjny 1720 r., Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rękopis.
Protokół wizytacyjny 1728 r., Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, rękopis.
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viertel owsa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3

nie: Wangern (Wengern) należą do urzędu w Opolu, jest młyn, 16 gospodarzy, 11 zagrodników, 9 chałupników, 290 mieszkańców; znajduje się 1½ mili od miasta powiatowego19. (tłum.
A. Kupka)
Według ustnych przekazów król Prus Fryderyk II
(1712–1786), podróżując po
Śląsku w poszukiwaniu miejFragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge
sca na budowę kuźni i pieców
zur Beschreibung von Schlesien dotyczący Węgier
hutniczych, nocował incognito w Węgrach. Po spędzonej nocy przyznał się, że jest królem, i zwolnił gospodarza z podatków, czyli uczynił go wolnym. Mieszkaniec ten otrzymał nazwisko Wolny. Gospodarstwo
to znajdowało się przy ul. Opolskiej, obecnie jego właścicielem jest Teodor Świerc20.
W przedwojennej publikacji, której tytułu nie znam, gdyż otrzymałem tylko parę kartek,
zawarto wyciąg z urbarza. Tekst pochodzący najprawdopodobniej z okresu po 1785 r. jest bardzo ciekawy, gdyż zawiera opis wsi i wykaz mieszkańców wraz z subnumero – podnumerem.
Przedstawiam tłumaczenie tego materiału:
Wyciąg z urbarza Węgier w powiecie opolskim, wieś należy do królewskiej domeny.
Wieś Węgry należy do domeny w Opolu i w tym samym powiecie. Odległości: Opole 1 ½ mili,
Prudnik 7 ½ mili, Brzeg 6 ½ mili ... Wrocław 12 ½ mili, Ząbkowice Śląskie 11 ½ mili.
We wsi nie ma żadnego folwarku, wyższą i niższą władzę wykonawczą ma królewski urząd
nadleśnictwa w Kupach. W Węgrach na Małej Panwi znajduje się młyn wodny. Ten młyn
ma 2 stalowe przekładnie, jego właścicielem był nr 24 (Nicolai Fikus), mieszkańcy nie mieli
obowiązku w nim mielić. Mieszkańcy Węgier musieli mielić zboże w Osowcu. W Węgrach jest
gospoda, należała do Fikusów i musiał wino kupować z urzędu z zamku z Opola, a piwo od
mieszczan z Opola. Mieszkańcy, jeżeli urządzali festyn, musieli zakupić alkohol od właściciela
karczmy albo przywieźć sami z Opola. Wieś nie posiada kościoła, należą do Kotorza Wielkiego.
We wsi nie ma żadnej szkoły [powstała w 1823 r. – przyp. J. F.] dzieci uczęszczają do szkoły
w Kolanowicach [istniała już w 1784 – przyp. J. F.] Mają już we wsi własny cmentarz. W miejscowości znajduje się kuźnia, należy do Johanna Klimka. Wszyscy rzemieślnicy musieli płacić
podatki. Nicolai Fikus był także dziedzicznym sołtysem. Rozstrzygał również drobne spory. We
wsi było 4 ławników. Wieś składa się z 45 posesji, które podlegają urzędowi domeny. Zostali
mieszkańcy nasadzeni i posesje już dziedziczyli. Podział mieszkańców:
1. wolny gospodarz – kmieć
2. roboth gospodarz – kmieć zobowiązany do pracy na rzecz pana, do odrabiania pańszczyzny
3. roboth zagrodnik – posiadał mniej pola niż kmieć, był zobowiązani do pracy na rzecz pana
4. wolny chałupnik – posiadał bardzo mało pola, zwolniony był od pracy na rzecz pana
5. roboth chałupnik – posiadał bardzo mało pola, zobowiązany był do pracy na rzecz pana
1. Wolny gospodarz:
1.Andreas Schwarz, pod numer (p. n.) 3, posiada1 łan
19
20

F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg, 1784, T. 3.
http://www.wegry.turawa.pl/dlaczego_wegry.html (2.08.2012).
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2.Nicolai Fikus, p. n. 24 karczmarz i młynarz, posiada 2 łany
2. Roboth gospodarz:
3.Peter Morawitz, p. n. 1, posiada 1 łan (wszyscy posiadają po 1 łanie)
4.Kuba Kampa, p. n. 2
5.Johann Klimek, p. n. 4
6.Urban Klimek, p. n. 5
7.Philipp Ryba, p. n. 6
8.Sczepan Biallas, p. n. 7
9.Lorenz Knopp, p. n. 8
10. Mathus Schwarz, p. n. 9
11. Mathus Bartilla, p. n. 22
12. Voitek Kotulla, p. n. 23
13. Gregor Kuscha, p. n. 25
14. Joseph Kulla, p. n. 26
15. Anton Januhs, p. n. 28
16. Wawrzin Czech, p. n. 29
3. Roboth zagrodnik:
17. Joseph Stellmach, p. n. 10
18. Jendra Chlebiej, p. n. 10
19. Jasch Kurz, p. n. 19
20. Woitek Golla, p. n. 20
21. Thomas Smeja, p. n. 21
22. Sobek Wiench, p. n. 27
23. Thomek Kampa, p. n. 30
24. Mathus Przoza, p. n. 32
25. Mathus Jambur, p. n. 33
26. Jasch Chlebik, p. n. 35
27. Vallek Klik, p. n. 36
4. Wolni chałupnicy:
28. Johann Klimek, p. n. 37
29. Thomek Szmuda, p. n. 38
30. Philipp Pipa, p. n. 40
31. Valentin Pilawa, p. n. 41
32. Valentin Kupillus, p. n. 42
33. Johann Cigan, p. n. 44
5. Roboth chałupnicy
34. Walek Bastek, p. n. 11
35. Franek Konezko, p. n. 12
36. Anton Kowohl, p. n. 13
37. Jochim Knopp, p. n. 14
38. Kasper Kupulla, p. n. 15
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39. Martin Wiench, p. n. 16
40. Kuba Kulla, p. n. 17
41. Franz Zmuda, p. n. 31
42. Simon Kotulla, p. n. 34
43. Lempart Chlebosch, p. n. 39
44. Lucas Wrzeciono, p. n. 43
45. Marianna Piohsezna, p. n. 45.
Johann Georg Knie w publikacji Alphabetisch-statistisch-topographische ..., która ukazała
się w 1845 r., przedstawił informacje dotyczące wsi Węgry, przedstawiam tłumaczenie tekstu:
Węgry (Wengern), 1295 r. Wengri, 1430 r. i 1532 r. Wangri, wieś Górny Śląsk, położone w kierunku północno-wschodnim 6/4 mili, poczta okręgowa, wyższy sąd krajowy w Raciborzu (Ratibor); królewski (dominium, wynajęty urząd w Opolu), procenty z podatków są kierowane do
kasy w Kup, sąd w Opolu i kryminalny, 94 domy, 517 mieszkańców (17 ewangelików), kościół
ewangelicki w Osowcu (Königshuld), parafia Nowy Kup (Neu Kupp), ale częściowo do miasta Opola. 1 katolicka szkoła tylko dla mieszkańców, 1 nauczyciel, kolator królewski, inspektor
szkolny w Opolu, kościół katolicki w Kotorzu Wielkim (Gross Kottorz), 1 młyn, 1 wiatrak,
1 smolarnia w królewskim lesie, 9 rzemieślników21. (tłum. A. Kupka)
W okresie Wiosny Ludów również mieszkańcy Węgier odczuwali głód. We wrześniu
1847 r. na terenie wsi wybuchła epidemia na skutek spożywania padliny. 21.03.1848 r. starosta
opolski Hoffman przybył do Węgier, gdyż na terenie miejscowości zaczęły się rozruchy22.
Kolejne ważne informacje dotyczące Węgier zawarł Felix Triest w publikacji Topographisches Handbuch von Oberschlesien z 1864 r. Przedstawiam tłumaczenie:
Węgry (Wengern) wieś nad Małą Panwią, ponad 1 ½ mili na północny wschód od Opola
oddalona. Powierzchnia wsi około 2000 mórg. Plony słabe, gdyż gleby są piaszczyste. We wsi
znajduje się: 16 gospodarstw, 11 zagrodników, 9 małorolnych, 52 chałupników (najemników).
Mieszkańcy utrzymują się w większości z pracy na roli.
Rzemieślnicy na terenie wsi: 1 młynarz, 1 karczmarz, 1 sklepikarz, 2 rzeźnicy, 2 piekarze, 3 szewców, 4 kowali, 2 krawców, 1 kołodziej.
Podatek: 249 talarów podatku gruntowego, 302 talarów podatku dochodowego i 49 talarów
od rzemieślników, razem 600 talarów.
W katolickiej szkole 86 uczniów23. (tłum. A. Kupka)
Mała Panew bardzo często wylewała. Wieś była wielokrotnie zalana, m.in. w 1849 r.,
1850 r., 1853 r., 1854 r. W 1903 r. Węgry i okoliczne wsie nawiedziła kolejna powódź. Większość mostów na Małej Panwi zostało zniszczonych. Pani Anastazja Swientek z d. Palt, urodzona w 1920 r., opowiedziała mi bardzo ciekawą historię z tego okresu, przekazywaną w jej
rodzinie.
21

22
23

J. G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss.
Provinz Schlesien nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei Königlichen
Regierungen den darin verfasst, Breslau, 1845.
Powiat Opolski szkice monograficzne, red. Mateja J., Opole 1969, s. 88.
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864, 63.
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W niedzielę po obiedzie 1903 r. młodzież
spotykała się na moście w Węgrach. Mieszkańcy wracali z odpustu z Brynicy. Zauważono, że
w moście zaczęła się robić szpara. Przejechała
pierwsza bryczka, szpara zrobiła się większa.
Młodzież zaczęła uciekać w kierunku wsi.
Most się zawalił, a część osób wpadła do wody.
Przez następny okres niektórzy przepływali
rzekę w korytkach do bicia świń. Większość
przechodziła do Osowca przez gać w miejscu obecnej elektrowni. Wkrótce na miejscu
Most w Węgrach – widok obecny
drewnianego mostu zbudowano nowy, we(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
dług projektu włoskiego. Został wykonany
z betonu i służy mieszkańcom do chwili obecnej.
W maju 1909 r. na terenie miejscowości Węgry wybuchł wielki pożar, który strawił znaczną ilość budynków mieszkalnych i stodół przy ulicy Opolskiej i Średniej. Ogień pojawił się
u p. Halupczoka przy ul. Opolskiej, u którego dzieci bawiły się w szopie ogniem. W tym okresie budynki były przeważnie kryte słomą, dlatego ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.
W walce z pożarem brała udział okoliczna ludność oraz pracownicy z pobliskiej fabryki w Osowcu.
Pożar ugaszono u pana Niemczyka przy ulicy Szkolnej. W 1912 r. powołano w Węgrach straż
ogniową, aby zapobiec w przyszłości podobnym wypadkom. Wyposażenie straży w początkowym okresie istnienia było bardzo skromne, gdyż posiadali tylko ręczną sikawkę z zaprzęgiem konnym.
W latach 1914–1918 trwała I wojna światowa. W ciągu czterech lat na froncie śmierć poniosło 36 mieszkańców.
Polegli w czasie I wojny światowej mieszkańcy Węgier:
1. Johann Pierzina (25.01.1893–22.08.1914
2. Konstantin Labetzki (24.02.1889–10.09.1914)
3. Peter Kuscha (15.02.1893–23.09.1914)
4. Johann Malek (7.03.1891–1.02.1915)
5. Ignatz Golla (9.05.1889–16.02.1915)
6. Johann Kutz (19.06.1893–21.02.1915)
7. Paul Kampa (7.01.1890–1.03.1915)
8. Josef Golla (24.08.1886–3.03.1915)
9. Johann Wienchulla (5.03.1891–7.04.1915)
10. Heinrich Bartylla (13.06.1894–2.08.1915)
11. Ignatz Schwierz (11.07.1988–12.08.1915)
12. Johann Schmieja (21.11.1895–18.08.1915)
13. Josef Schenk (27.10.1892–26.08.1915)
Mieszkaniec Węgier,
14. Nikolaus Kuscha (4.12.1881–25.09.1915)
uczestnik I wojny światowej
15. Franz Wandzioch (23.09.1894–25.09.1915)
(zdjęcie udostępniła Kamila Buhl)
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Franz Lukas (14.10.1888–13.10.1915)
Michael Tarara (27.09.1893–4.11.1915)
Johann Schwierz (26.05.1886–1.01.1916)
Karl Labetzki (22.07.1894–27.04.1916)
Kaspar Fronia (30.12.1882–10.05.1916)
Vinzent Fikus (13.07.1878–1.07.1916)
Thomas Jendryschik (21.12.1892–18.07.1916)
Thomas Urban (18.9.1890–20.07.1916)
Karl Labetzki (28.11.1896–19.10.1916)
Paul Purschke 7.12.1889–17.04.1917)
Paul Galla (19.06.1896–23.04.1917)
Franz Schenk (5.09.1897–19.10.1917)
Richard Langos (18.03.1896–24.10.1917)
Franz Labetzki (31.03.1896–9.04.1918)
Thomas Krok (10.12.1889–16.04.1918)
Stefan Mrosz (30.08.1887–25.04.1918)
Valentin Kupillas (8.02.1898–16.06.1918)
Thomas Grossek (17.09.1890–13.07.1918)
Franz Langosch (12.09.1885–29.09.1918)
Paul Schwientek (21.03.1874–3.10.1918)
Paul Langosch (26.02.1890–30.10.1918).

Jedna z dwóch tablic upamiętniających mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

Okres międzywojenny
W okresie po I wojnie światowej, 20.03.1921 r., został przeprowadzony plebiscyt, mieszkańcy mogli zdecydować o swojej przynależności państwowej. W Węgrach za Polską glosowało 340 mieszkańców, a za Niemcami 275. W czasie plebiscytów dochodziło do waśni
również w rodzinach. Dwaj bracia Lotko: Bartek – Niemiec i Albert – Polak, kłócili się, jak
powinni głosować i powybijali sobie nawzajem szyby w oknach24.
24

Anastazja Swientek wywiad.
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3.05.1921 r. wybuchło III powstanie śląskie. Najprawdopodniej walczyli w nim po stronie
polskiej mieszkańcy Węgier: Lempik, Franz Langosz, Leonard Bartyla, Józef Palt.
Jan Anioł, właściciel miejscowej gospody, pochodził z Chruściny, był także propolski, dlatego władze zabroniły mu nawet prowadzić handel.
Wiele ważnych informacji z okresu po I wojnie światowej zawarto w piśmie urzędowym –
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy”.
W 1920 r. poinformowano w nim, że obowiązują w Niemczech kartki na mięso, których
rozdzielaniem zajmowali się sołtysi i naczelnicy dóbr samodzielnych. Obowiązywały wtedy
także kartki na chleb, cukier, węgiel25.
28.04.1920 r. chałupnik Szymon Tarara został zaprzysiężony w Węgrach jako poborca
gminny dla gminy Węgry26.
30.7.1920 r. urzędowo
stwierdzono w Węgrach zarazę pyska i racic bydła.
Miejscowość została zamknięta w drodze policyjnego zarządzenia27. Bydło
musiało pozostać zamknięte
Tekst dotyczący zarazy bydła zamieszczony
w chlewach. Wyprowadzać
w „Oppelner Kreisblatt – Opolskim Orędowniku powiatowym”
je można było tylko do natychmiastowego uboju, ale tylko za pozwoleniem. Psy musiały być uwiązane, wystarczyło też
prowadzić je na lince. Rzeźnikom, kastratom, handlarzom i innym osobom, które zawodowo przebywały z bydłem w chlewach, nie wolno było wstępować do chlewów gospodarstwa
zarażonego chorobą racicy bydła.
Przez całe wieki mieszkańcy Węgier byli objęci opieką duszpasterską przez parafię w Kotorzu Wielkim. Na mocy dekretu Kurii Wrocławskiej z 4.11.1923 r. z kotorskiej parafii zostały
wyłączone wsie: Osowiec,
Kolanowice, Węgry i utworzono z nich lokalię węgierską. Pierwszym kapłanem
nowo utworzonej lokalii został ks. Josef Godziek. Nowo
utworzona lokalia nie posiadała jednak własnej świątyni,
dlatego też nabożeństwa odprawiono w sali tanecznej u
p. Aniola (Anioł). Wczesną
wiosną 1924 r. sprowadzono
„Notkirche” – tymczasowy kościół (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
barak z Łambinowic, które25
26
27

„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 19, 5.05.1920.
Tamże.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 32 4.08.1920) s. 240.
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go głównym wykonawcą był przedsiębiorca budowlany pan Kornek z Kgl. Neudorf (Królewskiej Nowej Wsi). Usytuowano go obok plebanii, by kapłan mógł lepiej służyć wiernym, przez
następne 15 lat barak ten służył jako „Notkirche” – tymczasowy kościół.
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Węgier został przeprowadzony w 1925 r. Wyniki tego spisu ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji Adreßbuch des Landkreises Oppeln.
Na podstawie tego opracowania przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące tej miejscowości. W Węgrach sołtysem był wtedy ( Häusler) Bartholomäus Lottko, a wieś zamieszkiwało 890 mieszkańców, 216 rodzin – w tym również osoby dorosłe samotne i owdowiałe,
prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe.
W Osowcu znajdował się wtedy urząd pocztowy dla Węgier. Ślubów cywilnych udzielał na
miejscu (Standesbeamter) Karl Lux – kierownik szkoły w Węgrach, który stał również na czele Amtsbezirk (powiatu). We wsi znajdowała się parafia katolicka. Opiekę duszpasterską nad
miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Heinrichsfelde (Grabie). Większość mieszkańców była rolnikami. Dlatego też sporządziłem listę mieszkańców, którzy wtedy posiadali
inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Agnes Aniol – właścicielka karczmy 		
Adalbert Bastek – murarz
Stefan Bastek – murarz				
Vinzenz Bartylla – malarz
Alfons Blaczyk – właściciel piekarni		
Johann Cholewa – krawiec
Max Czernig – mechanik i obwoźny handlowiec
Marie Czech – robotnica			
Karl Czaplik – murarz
Stefan Faltin – murarz				
Albert Fierek – robotnik
Stefan Fikus – murarz				
Ludwig Fikus – robotnik
Johann Fronia – sklepikarz			
Johann II Fronia – murarz
Karl Fronia – murarz				
Paul Geppert – mistrz masarski
Valentin Golla – murarz			
Josef Godziek – Kuratus (kapłan)
Gregor Kaluza – robotnik			
Matthias Kampa – murarz
Thomas Kampa – murarz			
Michael Kansy – handlarz
Franz Kaßmann – obwoźny handlowiec		
Peter Klimek – ślusarz
Ludwig Knopp – robotnik			
Alexander Koziol – robotnik
Adolf Kobiolka – karczmarz			
Josef Koj – robotnik
Adalbert Kulla – robotnik			
Franz Kulla – murarz
Anton Kuklok – robotnik			
Josef Kurtz – robotnik
Paul Labetzki – robotnik			
Josef Labetzki – sklepikarz
Ignatz Langosch – zdun			
Thomas Langosch – cieśla
Franz Lempik – brukarz			
Simon Liebner – stolarz
Ignaz Lukas – robotnik			
Karl Lux – kierownik szkoły
Mathias Malek – murarz			
Paul Marschall – handlarz
Ignaz Michalczyk – murarz			
Jacob Moj – szewc
Peter I Morawietz – murarz			
Peter II Morawietz – murarz
Martin Morawietz – murarz			
Karl Müller – handlowiec
Michael Palt – murarz				
Wilhelm Palt – murarz
Michael Passon – murarz			
Franz Pawletta – brygadzista
680

Paul Pawletta – cieśla 				
Valentin Pollok – listonosz			
Richard Raczek – policjant			
Johann Schwietz – robotnik			
Josef Stasch – malarz				
Andreas Stasch – robotnik			
Thomas Tarara – cieśla				
Friedrich Websky – mistrz masarski		
Alois Widera – stolarz				

Johann Pielawa – robotnik
Josefa Purschke – oberżystka
Robert Schliwa – szlifierz
Viktor Slotta – stolarz
Stefan Stasch – krawiec
Viktor Stephani – nauczyciel
Josef Warnus – nauczyciel
Vinzenz Wieczorek – cieśla
Paul Wilczek – kowal.

Mieszkańcy Węgier w okresie międzywojennym (zdjęcie udostępniła Kamila Buhl)

We wsi znajdował się młyn Stefana Bryscha i Zementsteinfabrik (zakład produkujący wyroby betonowe typu rury i kręgi) Bartholomäusa Lottko.
Najbardziej popularne nazwiska w Węgrach: Fronia – 9, Czech – 6, Kampa – 6, Langosch –
6, Morawietz – 6, Palt – 6, Pielawa – 5, Schwietz – 5, Dlugos – 4, Konietzko – 4, Kurtz – 4,
Lottko – 4, Stasch – 4, Tarara – 4, Bastek – 3,
Glados – 3, Golla – 3, Kulla – 3, Lukas – 3,
Matuschock – 3, Stelmach – 3, Wiench – 328.
Stary budynek plebanii popadał w ruinę
i nie nadawał się do mieszkania. W 1928 r.
parafianie przystąpili do jego remontu i rozbudowy, dobudowano ganek.
W okresie międzywojennym istniała w WęBudynek szkoły w Węgrach (kronika szkoły)
grach mniejszościowa szkoła polska, do któ28

Adreßbuch des Landkreises Oppeln, Oppeln, 1926, s. 346–348.
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rej uczęszczało 26 uczniów. Nauka odbywała się w niej w jednym pomieszczeniu klasowym,
w budynku szkoły podstawowej. Nauczycielem w szkole mniejszościowej był Viktor Stephani.
Zajęcia odbywały się najczęściej po południu i trwały około jednej godziny. Zajęcia rozpoczynały się od modlitwy. Po dojściu Hitlera do władzy polska szkoła mniejszościowa w Węgrach
została zlikwidowana.
Około 1928 r. Stanik Langosch (Langosz), który najpierw mieszkał przy ulicy Opolskiej, a później zbudował dom przed młynem, przywiózł z dalekiej podróży, najprawdopodobniej z Francji, małą małpkę. Była to wielka atrakcja we wsi, mieszkańcy chodzili ją oglądać,
jak skakała po drzewach w ogrodzie. Małpka ta była źródłem dochodu Stanika Langosza,
który pewnego razu w gospodzie u Anioła założył się z p. Lecybilem, że jego małpka pokona
dużego psa rasy buldog. Langosz pogłaskał małpę, coś jej powiedział do ucha, ta skoczyła
na głowę psa i go pokonała.
Ludzie mieli problem z uratowaniem psa, tak małpa
męczyła zwierzę29.
Już w latach 30. XX w.
przez wieś jeździł codziennie
jeden autobus i można było
pojechać do Opola. Kierowca tego autobusu pochodził
z głębi Niemiec, miał dziewczynę w Węgrach. W okresie
międzywojennym religia
w szkole była po polsku i po
niemiecku.
Coniedzielna
Wnętrze sali u Anioła (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
poranna msza św. była odprawiana w języku polskim, a druga w niemieckim. Mieszkańcom Osowca – Niemcom nie
przeszkadzały msze odprawiane po polsku. Wierni przychodzili do kościoła, jak im pasowało,
nie patrzyli, w jakim języku będzie odprawiana. W niedzielę przed poranną mszą św. były
odprawiane godzinki w języku polskim30.
W sierpniu 1933 r. powołana została Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach. Posiadała
drewnianą remizę, która stała na miejscu starej strażnicy, a obecnej biblioteki i biura DFK.
W skład ówczesnego zarządu weszli :
- Max Czernig – Czernik (Schwarz) – komendant
- Franz Pawletta – zastępca komendanta
- Bart Lottko – skarbnik.
Ponowny pożar na terenie Węgier zanotowano w 1934 r. W zimową noc paliła się stodoła
u p. Wystuba przy ulicy Opolskiej. Wodę potrzebną do gaszenia pożaru pobierano z rzeki Małej
Panwi. W okresie przedwojennym strażacy z Węgier brali udział w akcjach gaśniczych przy pożarach lasu koło Zagwiździa, młyna w Trzęsinie, pożaru w Łubnianach oraz w Biadaczu31.
29
30
31

Anastazja Swientek wywiad.
Anna Długosz z d. Morawietz wywiad.
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach.
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Dożynki w Węgrach w 1936 r. (zdjęcie udostępniła Barbara Franczok)

Nowy kapłan ks. Franciszek Cyris postanowił na terenie Węgier zbudować kościół. W
maju 1935 r. parafia posiadała już pozwolenie
budowlane na realizację budowy nowej świątyni według projektu inż. Jana Okonia. Prace
przy budowie kościoła w Węgrach przebiegały bardzo sprawnie, chociaż brakowało materiałów budowlanych. Nawet sam proboszcz
Cyris musiał interweniować u samego ministra III Rzeszy Hermanna Göringa, żeby pozwolono na zakup materiałów budowlanych,
gdyż rząd niemiecki zbroił się i przygotowywał do wojny. Po trzech latach budowa świątyni została zakończona. Poświęcenia kościoła
dokonał 13.11.1938 r., przy udziale tłumnie
przybyłych mieszkańców, opolski prałat Josef
Kubis. W roku następnym 23.05.1939 r. ks.
kardynał Adolf Bertram dokonał uroczystej
konsekracji świątyni w Węgrach.
Niedługo po konsekracji kościoła doszło
do wielkiej tragedii na terenie węgierskiej
parafii. Obok kaplicy, upamiętniającej mieszKapliczka w Węgrach w czasie rozbudowy
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
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Budowa kościoła
(zdjęcie udostępniła Barbara Franczok)

kańców Węgier poległych w I wojnie światowej, został ścięty krzyż. Dokonał tego młody węgierski mężczyzna, za namową miejscowej bojówki NSDAP. Ks. Franciszek Cyris z bólem
w sercu i ze łzami w oczach, wraz z bardzo licznie zgromadzonym i płaczącym ludem, w czasie
niedzielnej mszy św. oraz nabożeństwa przebłagalnego za świętokradców, błagał Boga o łaskę
przebaczenia im. Nazwanie NSDAP świętokradcami spowodowało, że sołtys wsi Węgry Max
Czernik (w okresie faszystowskim zmienił nazwisko na Schwarz), sekretarz miejscowego NSDAP, doniósł na proboszcza do władz powiatowych. Ksiądz proboszcz Cyris został karnie
przeniesiony do miejscowości Kunzendorf (Kruszowice gm. Bierutów) koło Oleśnicy. Otrzymał również zakaz kontaktowania się z parafianami. Nowym proboszczem Parafii Węgry –
Osowiec został 19.09.1939 r. ks. Paweł Kulig.
Sołtysem w Węgrach do ok. 1930 r.
był chałupnik Johann Dlugos zastąpił go
Max Czernik (Schwarz). Przybył do Węgier
z Czech, był „spantlikorzem” – zajmował
się obwoźnym handlem. Nosił drewnianą
skrzynkę na szelkach. Znajdowały się w niej
guziki, agrafki, igły, szpilki, zatrzaski, nici –
na szpulkach i „szterki” – grube nici nawinięte na papierze w kształcie gwiazdy. Dopiero
w okresie późniejszym do wsi przybyła jego
żona z dziećmi. Gdy się wzbogacił, otworzył
pierwszy sklep, dzierżawił pomieszczenie
Sołtys Max Czernik (Schwarz)
obok gospody u Anioła. Następnie zakupił
w czasie ceremonii otwarcia kapliczki
parcelę obok kanału i zbudował nowy dom
ze sklepem, handlował głównie rowerami.
Chodził zawsze ubrany w żółtą koszulę32.
Na terenie Węgier pan Opel kupił teren,
zbudował zakład utylizacji zwierząt „Kadeverfabrik” (powojenny Bakutil) i ładny dom
przypominający dworek.
W okresie międzywojennym na terenie
„Kadeverfabrik” (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wsi Węgry było wiele sklepów. Obok skrzyżowania ulicy Opolskiej z Kotorską znajdowała się nowoczesna karczma „Metzgerei”
u Letzibila z rzeźnią i stacją benzynową z jednym dystrybutorem. Niedaleko była piekarnia, a na parterze duży sklep z artykułami
spożywczymi u Paula Seja (obecnie Prochota). W soboty było wystawione do sprzedaży
ciasto drożdżowe – kołacze.
Sklep Aloisa Widery
Naprzeciw obecnego przystanku autobu(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
sowego był duży sklep spożywczy u Widery.
32

Anastazja Swientek wywiad.
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Właściciel Alois Widera wybudował go w okresie międzywojennym. Przy ul. Opolskiej,
w obecnym obiekcie geesowskim, była
karczma Korzentza. Na piętrze była duża sala
taneczna. Z lewej strony budynku była karczma. Po wybudowaniu Jeziora Turawskiego
ich syn Bruno (ur. 1925 r.) utopił się w Wielkanoc, płynąc po jeziorze kajakiem.
Karczma Korzentza
Po przeciwnej stronie ulicy był długi sklep
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
Labetzky, do którego wejście prowadziło od
strony drogi. Prowadziły go dwie panny, siostry Maria i Marta Labetzky. Nad drzwiami
sklepowymi wisiał dzwonek.
Na terenie obecnego magazynu towarów
masowych był sklep kolonialny u Froni. Na
podwórku był skład węgla. Posiadali piekarnię z ciastkarnią, którą dzierżawił Szwanitz.
Sklep kolonialny u Froni
Obok sklepu Froni była masarnia u Gep(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
pertów. Ze swoimi dobrymi wyrobami jeździli na targ do Opola. Na skrzyżowaniu
przed mostem była karczma z restauracją,
dużą salą taneczną, pokojem bilardowym
u Anioła (Brzoza). Zamożna wdowa Agnes
Aniol (Anioł) wyszła za mąż za Brzozę33.
W samodzielnym budynku, który należał
do mieszkańca Osowca Slotty, obok gospody
u Brzozy, z tyłu, z lewej strony pracował zeKarczma Anioła (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
garmistrz i złotnik Stronczek. Znajdowały się
w tym domu dwa mieszkania do wynajęcia, jedno na parterze, a drugie na piętrze. Na drugim
końcu wsi przed kanałem, przy drodze – po wojnie wytwórnia wód gazowanych, obecnie
gospoda, był sklep mięsny Friedricha Websky, właściciele przybyli po I wojnie światowej
z Poznania, ich synowie zginęli w czasie II wojny światowej. W sklepie był długi marmurowy
blat: biały w czarne smugi. Obok mieściła się jadalnia, w której śniadanie spożywali pracownicy fabryki, głównie dyrekcja i urzędnicy. Obok za Websky był Kaßmann, sklep kolonialny
– obecnie dom jednorodzinny. Następny dom zbudował Max Czernik. Gdy wzbogacił się,
zakupił parcelę obok kanału i zbudował nowy dom ze sklepem rowerowym. Po drugiej stronie był dom mieszkańca Osowca Slotty, w którym do końca wojny była drogeria i apteka, a na
piętrze wynajmowano mieszkania34.
33

34

Erika Sauermann z d. Schwarz, maszynopis, Essen, 1991, na podstawie przedwojennej kroniki Kriebusa napisała, że do tej
karczmy dawniej należało gospodarstwo 300 mórg pola, młyn, który znajdował się między gospodarstwami Johanna Lotko
i Golla. W szczycie domu była data przebudowy 1717.
Anna Długosz z d. Morawietz wywiad.
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W Węgrach znajdowała się duża stolarnia, w której produkowano głównie trumny, prowadził ją bardzo znany stolarz Slotta. Mieszkańcy chodzili na jego pole oglądać plantację
szparagów, które uprawiał w okresie przedwojennym.
Przy ul. Kolanowickiej
w Węgrach mieszkała bardzo znana przedwojenna położna p. Sklorz.
Na terenie wsi znajdowały się dwie kuźnie, pierwsza
na obecnym placu zabaw
przy ul. Szkolnej. Prowadził
ją p. Wilczek, po wojnie została rozebrana. Druga kuźnia była przy ul. Opolskiej
Mieszkanki Węgier (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)
u Paula Jonczyka, obecnie
posesja niezamieszkała. Kuźnia u Jonczyka działała jeszcze długo w okresie powojennym.
W Węgrach funkcjonowały dwa zakłady krawieckie, które prowadzili bracia Paweł
i Teodor Pilawa. Zakład Pawła znajdował się koło obecnej straży pożarnej, a Teodora przy
ul. Młyńskiej.
Miejscowy szewc Karol Geppert miał warsztat przy ul. Opolskiej, posiadał pierwszy samochód w Węgrach, w czasie wojny wojsko niemieckie mu go zabrało. Jego zakład funkcjonował
jeszcze po wojnie.
Koło miejscowego zegarmistrza i złotnika, przy samej przedwojennej remizie, znajdowała
się betoniarnia Johanna Lottko. Produkował dachówki cementowe, rury przepustowe, kręgi
do studni. Jego zakład działał jeszcze w okresie powojennym, istniał bardzo długo. Później
prowadził go jego syn35.
W Węgrach znajdował się młyn Stefana Bryscha, przy końcu ulicy Młyńskiej. Młynarze,
po księdzu i nauczycielu, byli najbardziej szanowanymi osobami we wsi. Córka Stefana Maria
wyszła za mąż za Leona Niemczyka. W małżeństwie tym nie było dzieci, wychowali córkę rodzonej siostry p. Marii. Leon Niemczyk wraz żoną przez wiele lat wspólnie prowadzili młyn.
W okresie międzywojennym co ok. 5–6
lat był naprawiany most kolejowy na Małej
Panwi. Remont rozpoczynał się wieczorem
ok. godz. 22.00, by rano pociągi mogły już
kursować36.
1.04.1938 r. wieś Wengern włączono do
Königshuld (Osowca)37. Mieszkańcy wspominają, że Węgry od tej pory nazywano
Most kolejowy na Małej Panwi
Königshuld 2.
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
35
36
37

Tamże.
Tamże.
http://www.verwaltungsgeschichte.de/oppeln.html (5.02.2011).
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W 1939 r. zbudowano
w Węgrach nowoczesne
przedszkole z centralnym
ogrzewaniem. Do placówki uczęszczało aż 75 dzieci.
Kierowniczką przedszkola
była Hildegard Jordan (wyjechała przed frontem w głąb
Niemiec, przeżyła wojnę)
jej narzeczonym, później
mężem był pastor Gunler.
Przedszkolaki węgierskie (zdjęcie udostępniła Anna Długosz)
Pomagała jej „Braune Schwester” – siostra „Anna”. Obie mieszkały na piętrze przedszkola.
W przedszkolu jako pomoc pracowały dwie miejscowe, młode
dziewczyny z Węgier, Anna Długosz z d. Morawietz od 1941 r.
i o rok starsza Elsa Jonczyk. Jak wspomina Pani Anna Długosz, zimą o godz. 5.00 musiała napalić w piecu centralnego
ogrzewania. Następnie przyjmowała dzieci, a w międzyczasie
musiała naobierać ziemniaków. Później gotowała obiad. Po
obiedzie dzieci leżakowały w pomieszczeniu na parterze, a z piętra musiała znosić po schodach koce. Robiła zakupy w sklepie mięsnym Websky. Zabierała dzieci inż. Steina i Swadla
do przedszkola. Pomocnice musiały również prać ubrania,
zabierać dzieci na spacery. Mleko do przedszkola dostarczał
miejscowy rolnik Ful38.

Węgry w czasie II wojny światowej

Pracownicy przedszkola,
od lewej strony: Anna Długosz,
Elsa Jonczyk, Hildegard Jordan

Po wybuchu II wojny światowej sytuacja we wsi zaczęła się
bardzo zmieniać. Pracownicy sezonowi nie mogli wyjechać
do „bauerów” w głąb Niemiec, musieli pracować w fabryce w Osowcu. W lakierni pracowały
starsze panie przed emeryturą39. Na terenie wsi pracowało mało robotników przymusowych.
Na pewno dwaj pracowali we młynie.
W okresie wojny urząd powiatowy (Amtsbezirk) znajdował się w prywatnym domu pp.
Thietze w Węgrach niedaleko przedwojennej firmy utylizacyjnej Opla, obecny dom pp. Bartyla. Amtsvorsteher Thietze był starszym mężczyzną, otrzymywał dużą ilość wszelkiego rodzaju
rozporządzeń, które go przerastały. Pomagała mu w pracy biurowej Anna Długosz z d. Morawietz. Urzędnik powiatowy Thietze wydawał m.in. zaświadczenia pracownikom przymusowym z Osowca, buty40.
W czasie wojny mieszkańcy Węgier i Osowca musieli kopać okopy na terenie Jełowy.
38
39
40

Anna Długosz z d. Morawietz wywiad.
Pani Anastazja Swientek pracowała przez rok w lakierni, później wykonywała trzonki do narzędzi.
Anna Długosz z d. Morawietz wywiad.
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Część mieszkańców pod koniec działań wojennych ewakuowała się z Węgier. Większość
z nich wyjechała do Drezna. Najprawdopodobniej wielu z nich zginęło w czasie tragicznego
nalotu dywanowego na to miasto, przeprowadzonego 13–14.02.1945 r. przez bombowce RAF
– lotnictwo brytyjskie i USAAF – amerykańskie.
Jeszcze w styczniu w 1945 r. w okolicy Węgier stacjonowały oddziały niemieckie, lecz wycofały się w kierunku Opola, gdy nacierało wojsko radzieckie. W sobotnie popołudnie 20 stycznia
dzieci wróciły w popłochu ze szkoły, bo dowiedziały się, że napierają wojska sowieckie. Słychać było dźwięk kościelnych dzwonów i bombardujących samolotów.
Most w Węgrach na Małej Panwi był przygotowany do wysadzenia, wykonano odwierty do osadzenia ładunków, lecz Wehrmacht
go nie wysadził – nie wiadomo, z jakich powodów – najprawdopodobniej dlatego, że
oddziały radzieckie weszły do wsi, przekraczając wcześniej rzekę w innym punkcie.
W niedzielę w czasie mszy świętej, proMost na Małej Panwi
boszcz udzielił wiernym absolucji general(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
nej – odpustu zupełnego na godzinę śmierci.
Następnie wielu mieszkańców skorzystało ze spowiedzi świętej. Jeszcze w niedzielę na teren
Węgier przybyli Własowcy – Rosjanie walczący u boku III Rzeszy.
22.01.1945 r. w poniedziałek Rosjanie weszli do Węgier od strony Kotorza Małego – młyna. Zajęli wieś bez walki. W pierwszym dniu Rosjanie zachowywali się poprawnie.
U państwa Tarara i u sąsiada Barona urządzili sztab. W piwnicy u Tarary schowało się
7 rodzin. Wszedł Rosjanin i powiedział выходить будут гореть – wychodźcie będziecie płonąć. Rodzina Tarara schowała się w głębokim rowie z tyłu domu i przez trzy dni, bez jedzenia,
ukrywała się. W ich stodole ukrywało się trzech Niemców, zostali przez Rosjan zabici. W tym
czasie płonęły Węgry. Dom Tararów ocalał, tylko podłoga była wypalona, leżały na niej duże
ilości kości zwierzęcych. Z domu zniknęły firanki z okien, nie zabrali krowy, gdyż nie byli
w stanie otworzyć drzwi do chlewu41.
W ciągu następnych trzech dni Rosjanie zamordowali 19 mieszkańców – 15 ciał pogrzebano
na cmentarzu w Węgrach, a 4 w Kolanowicach. Wioskę zamieszkiwały wtedy głównie dzieci,
kobiety i starcy. Zabito ich bez powodu, na przykład gdy dziecko odezwało się po niemiecku.
Mieszkańcy polegli w Węgrach w 1945 r. spoczęli w grobie masowym na cmentarzu:
1. Joseph Fuhl 30.06.1897–22.01.1945
2. Johannes Kupillas 25.06.1890–22.01.1945
3. Paulus Morawietz 19.12.1907–22.01.1945
4. Carolus Pielawa 12.09.1905–22.01.1945
5. Francisca Pielawa 25.01.1871–22.01.1945
6. Anna Passon 26.02.1922–23.01.1945
7. Joanna Sawczyscak 13.12.1926–23.01.1945
41
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8. Francisca Pielawa 27.09.1871–23.01.1945
9. Petrus Wiench 11.09.1874–23.01.1945
10. Henricus Warmus 29.11.1928–24.01.1945
11. Antonius Palt 15.06.1874–24.01.1945
12. Theodor Nowak 23.04.1901–25.01.1945
13. Stephanus Schenk 18.12.1906–25.01.1945
14. Rosalia Nowanski 3.08.1913–25.01.1945
15. Joseph Nowanski 20.10.1943–25.01.1945.
Grób masowy poległych mieszkańców
na węgierskim cmentarzu
Pięcioletni wówczas Gerard Tarara postano(zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
wił pomścić śmierć ojca, który zginął na froncie
wschodnim. Zabrał odważnik z wagi ze sklepu Pawła Seja, gdy jechała kolumna pojazdów
radzieckich, rzucił w szybę ostatniego samochodu z kolumny. Auto wjechało w drzewo. Pan
Gerard uciekł, przez trzy dni szukał go Rosjanin42.
Po wejściu Rosjan, żołnierze oddziału ukraińskiego zapytali dwudziestotrzyletnią Annę
Passon, która szła nakarmić krowy, czy jest Polką, czy Niemką. Odpowiedziała, że Niemką,
więc ją zastrzelili. Rosjanie gwałcili głównie młode dziewczyny. Była na terenie Węgier młoda
panna, gdziekolwiek by nie uciekła, zawsze znaleźli ją Rosjanie. Była gwałcona wielokrotnie,
zmarła jeszcze czasie wojny, jej narządy rodne zostały zniszczone. Mieszkańcy Węgier byli
zastraszani przez Rosjan. Żołnierze rosyjscy okradli sklepy na terenie wsi, spalili najładniejsze
domy. Zdarzyła się sytuacja, że Rosjanie zatrzymali mieszkańca Węgier, który zwoził trawę
na taczce ze swojej łąki. Poinformowali go w języku rosyjskim, że wszystko tutaj należy do
Stalina. Chłopak ten został zatrzymany i osadzony w pałacu w Turawie, w którym byli przetrzymywani ci, których złapano na zwożeniu płodów rolnych lub opału z lasu. Po pewnym
czasie wszystkich wypuszczono.
Gdy Rosjanie przeszli kanał węgierski, w którym w 1945 r. było dużo wody, najprawdopodobniej myśleli, że przeszli Odrę. Wiedzieli, że po przejściu Odry mogą robić, co tylko zechcą,
na terytorium wroga. Mieszkańcy Węgier tak sobie tłumaczą nieuzasadnione okrucieństwo
ze strony Rosjan, którzy zabijali ludność cywilną i spalili najpiękniejsze budynki i wszystkie
sklepy na terenie wsi. W walce o Węgry czerwonoarmiści stracili jednego żołnierza43.
Rosjanie spalili doszczętnie wszystkie zabudowania u Letzibila (Lecybila), nowoczesną
karczmę z rzeźnią i stację benzynową. Po wojnie Jerzy Długosz, który się ożenił z córką Lecybila, odbudował dom mieszkalny wraz ze sklepem, który następnie przejął GS. Wypalona
była także piekarnia i sklep Pawła Seja (obecnie Prochota), po wojnie dom został odbudowany. Sklep Aloisa Widery naprzeciw przystanku także spalili Rosjanie. Żona właściciela Ewa
Widera odbudowała obiekt, ale już nie było sklepu, na piętrze znajdowała się biblioteka gminna z dużą ilością książek ustawionych na regałach. W latach 70. XX w. na parterze budynku
mieszkała młoda rodzina z dwójką dzieci. Gdy pewnego razu mąż powrócił wcześniej z pracy,
zabrał dzieci do kąpieli, sufit się zarwał i bibliotekarka zjechała wraz z książkami i regałami do
pokoju w którym wcześniej były dzieci. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Gmina sufit naprawiła. Pan Korzenietz (Korzeniec) ogromnym wysiłkiem odbudował karczmę, lecz obiekt
42
43

Tamże.
D. Tomczyk, Przełamanie linii Odry w 1945 r. przez armię radziecką na Śląsku Opolskim, Opole, 1975, s. 232.
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ten już nie powrócił do przedwojennej świetności. Po śmierci właściciela, jego żona z córką, która wyszła za mąż, sprzedały obiekt
i zamieszkały w Opolu, a następnie wyjechały do RFN. Po wojnie sala była zamieniona
na magazyn środków ochrony roślin.
Sklep i zabudowania gospodarcze Marii i Marty Labetzky także spalili Rosjanie.
Ogromnym wysiłkiem panie budynek odbuPrzedwojenny obiekt Korzenietza, obecnie budynek GS-u
dowany, ale już bez sklepu, w okresie następTurawa (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
nym przekazały go siostrzenicy.
Wszystkie zabudowania Froni, m.in.
sklep, piekarnia, którą miał wydzierżawioną
Szwanitz, także zostały spalone. Ocalała tylko
masarnia Gepperta, obecnie na jej miejscu
zbudowano nowy dom.
Sala u Anioła – Brzozy także została
spalona, spalił się również pokój bilardowy.
Obiekt nie został jednak odbudowany, na
Pozostałe zabudowania pp. Anioł
jego miejscu obecnie znajduje się dom jed(zdjęcie
udostępnił Daniel Jonczyk)
norodzinny.
Spalony sklep Webskiego odbudowano: w ich byłej rzeźni w okresie powojennym uruchomiono wytwórnię wód gazowanych, a na terenie ich sklepu obecnie znajduje się gospoda. Sąsiedni budynek, sklep kolonialny Kaßmann, także został spalony. Na jego miejscu zbudowano
dom jednorodzinny. Rosjanie spalili dom przedwojennego sołtysa Maxa Czernika Scharza.
Jego córki powróciły po wojnie, zastały spalone zabudowania i wyjechały do Niemiec. Na jego
miejscu w okresie późniejszym został wybudowany dom. Spalony budynek przedwojennej
drogerii i apteki także odbudowano.
Rosjanie spalili także szkołę, dom: państwa Krug obok mostu, Luxa, Leibiga, stodołę u Paula
Palta, budynek gospodarczy u Matyschoka44.
Większość spalonych budynków w Węgrach, ogromnym wysiłkiem, została po wojnie
odbudowana.
Po odejściu Rosjan wszyscy myśleli, że najgorsze już przeminęło, jednakże mylili się. Powstała nowa władza – grupy rządzących, które kradły, zabierały wszystko, co miało jakąś wartość. Jeździły bryczkami z karabinami w ręku, siejąc postrach wśród miejscowych ludzi, kto
się im przeciwstawił, był wzywany lub zabierany i więcej nie wracał45.

Okres powojenny
Po zakończeniu wojny Rosjanie w sąsiednim Osowcu uruchomili fabrykę, która miała swoją elektrownię wodną. Wkrótce część mieszkańców Węgier miała prąd, za który musieli płacić jajkami.
44
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Anna Długosz z d. Morawietz wywiad.
Nikol Halupczok, maszynopis.
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Jeszcze w 1945 r. pierwszym sołtysem Węgier został Tomasz Tarara. Znał język rosyjski,
gdyż w czasie I wojny światowej walczył w Rosji. Po roku musiał zrezygnować z funkcji sołtysa, gdyż jego syn w czasie wojny był żandarmem w wojsku niemieckim, zginął pod Wieluniem. Za działalność syna chciano ojca wysłać do więzienia.
Po wojnie w Węgrach było wielu donosicieli. Podsłuchiwali pod oknami, czy ludzie w domu
mówią po niemiecku. Urząd bezpieczeństwa zabrał p. Fikusa, już nie wrócił, był muzykiem,
grał w orkiestrze SA. Najprawdopodobniej zmarł w Gliwicach. Wysłano telegram do jego
domu z informacją, że wyskoczył z więziennego okna i poniósł śmierć46.
Po wojnie, na przełomie 1945/46 r. otworzono spółdzielnię Samopomoc Chłopska w domu
pp. Tarary przy ul. Kotorskiej. Założycielami byli p. Bastek i Franciszek Langosz – powstańcy
śląscy. Na piętrze urzędował prezes Paweł Pilawa, powrócił z wojny w polskim mundurze wojskowym. W spółdzielni pracowali m.in. księgowy Ludwik Tarara pochodzący z Kotorza Małego, a ożeniony w Węgrach, Gotfryd Długosz, Paweł Orlik pochodzący z Niwek i ożeniony
w Węgrach. Prywatny transport konny wykonywał starszy wiekiem p. Pierzyna z Kolanowic
i Franciszek Fronia. Spółdzielnia otworzyła sklep spożywczy obok przystanku autobusowego
u Widery, masarnię koło kościoła, w późniejszej wytwórni wód gazowanych. Pierwsze uboje
były dokonywane w rzeźni w Osowcu u Towary, obecna piekarnia przy ośrodku zdrowia.
Członkowie spółdzielni otrzymywali pieniądze z tytułu zysku od sprzedanych produktów.
W następnych latach, ok. 1949 r., przeniesiono spółdzielnię do Łubnian47.
W 1946 r. sołtysem wsi Węgry został przedwojenny działacz polski, powstaniec śląski
Franciszek Langosz. Mieszkańcy Węgier twierdzą, że za swoje publiczne wypowiedzi został
osadzony w więzieniu. Podobno po wyjściu z więzienia powiedział: Jak joł Hitlerowi napluł
w pysk, za to joł siedział dwa tygodnie, teraz joł pedzioł, że za takoł Polska joł nie walczył, to rok
dostoł.
Jedna z mieszkanek Węgier opowiedziała
mi, że jej ojciec p. Piotr ... ukrywał się w domu
w kierunku młyna. Sołtys znał jego miejsce
przebywania, zmusił go, żeby pojechał do
Opola do wykonywania prac porządkowych.
Już nie powrócił z Opola, został wywieziony
przez Rosjan do Zaporoża. Do Węgier powrócił w 1946 r.
Odbudowana szkoła
W czasie II wojny światowej Rosjanie
(zdjęcie
udostępniła
Barbara Franczok)
spalili szkołę w Węgrach. Nowy rok szkolny
rozpoczął się jeszcze w 1945 r. Zajęcia odbywały się w dwóch pokojach zaadaptowanych na
klasy, w przedwojennym budynku nauczycielskim. Mieszkańcy Węgier w czynie społecznym
w latach 1945–1948 odbudowali szkołę, która otrzymała przedwojenny wygląd. Odbudową
placówki kierowała pani Zofia Koszałkowska – pierwsza kierowniczka szkoły.
Nowym sołtysem 1947/1948 r. został Franciszek Komor, przedwojenny polski działacz,
który znał język polski. Organizował w okresie powojennym w Węgrach teatr. Prowadził bar46
47

Gerard Tarara wywiad.
Tamże.
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dzo duże gospodarstwo, użytkował areał po tych, którzy wyjechali do Niemiec. Wielu mieszkańców najmowało się u niego do pracy na roli. Organizował opryski na stonkę, które trwały
parę tygodni.
Most na gaci dawniej miał podesty z drewna, obecnie są metalowe, nawet wejście na
niego było zamykane. W okresie powojennym była strażnica, w której dyżurował
„dziadek” Gizder, regulował poziom wody.
Obecnie nie ma już przejścia przez gać, bo
zbudowano elektrownię wodną48.
Przedwojenny budynek przedszkola,
Po wojnie do przedwojennego budynku
po wojnie obiekt GRN, obecnie przedszkole
przedszkola w Węgrach przeniesiono siedzi(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
bę Gromadzkiej Rady Narodowej z Łubnian.
Przewodniczył jej Wolnicki z Osowca, a następnie Antoni Tarara.
Po wojnie na terenie Węgier przebywał niemiecki jeniec wojenny Hans Stahl, który uciekł
Rosjanom z kolumny jeńców, gdy był prowadzony przez wieś, na zakręcie przed mostem na
Małej Panwi. Pani Anna Długosz z d. Morawietz zawiozła go na granicę polsko-niemiecką
na rzece Nysie Łużyckiej, ale bał się ją przekroczyć, gdyż obawiał się, że zastrzelą go strażnicy.
Powrócił do Węgier i dosyć długo przebywał na terenie wsi.
Mężczyźni w okresie powojennym zaczęli aktywnie
działać w straży pożarnej. Jednakże posiadali bardzo mało
sprzętu, gdyż przedwojenny był zdewastowany przez Rosjan.
12.12.1964 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Węgier otrzymała
swój pierwszy powojenny samochód bojowy „Lublin”49.
W Węgrach koło szkoły znajdowała się baza kółka rolniczego, w budynku pp. Wichura, którzy wyjechali do Niemiec.
Jerzy Długosz był prezesem, Inga Prochota była księgową.
Kołko rolnicze przeniesiono z Osowca, gdzie maszyny składowano w garażach obok domu kultury. Gdy powstał Gminny Zarząd Kółek Rolniczych w Kotorzu Małym, w Węgrach
była jego filia. Na wyposażeniu kółka były nawet dwa komRemiza strażacka
bajny bizon.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Franciszek Komor pełnił urząd sołtysa bardzo długo, bo
30 lat, do śmierci. Zmarł 24.12.1977 r. Jako sołtys załatwiał sprawy meldunkowe, był radnym
Gminy Turawa i brał udział w sesjach, organizował opryski przeciw stonce ziemniaczanej.
Nawet raz był wezwany na posterunek milicji i zatrzymany na parę godzin, gdyż na polu znaleziono stonkę. Dbał o remont dróg, wiosną i jesienią były wysypywane szlaką z fabryki z Osowca.
Przez pół roku chorego sołtysa Franciszka Komora zastępował Jan Lotko – do swej śmierci
w dn. 19.04.1977 r.50
Franciszka Komora zastąpił w 1978 r. Ryszard Tarara, pełnił urząd sołtysa do końca 1990 r.
48
49
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Anastazja Swientek wywiad.
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach.
Karol Komor wywiad.
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15.03.1986 r. w czasie zebrania wiejskiego, które odbyło się w świetlicy nad remizą, podjęto decyzję budowy strażnicy w Węgrach i powołano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy.
Sołtys Ryszard Tarara aktywnie włączył się w budowę. Organizował ekipy pracowników, aktywnie włączył się do prac. Oficjalne otwarcie nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Węgrach nastąpiło 16.05.1992 r.
Po 1989 r. nastąpiły duże zmiany na terenie wsi. Gminy zaczęły dysponować większymi
funduszami i rozpoczęły się wielkie inwestycje na terenie miejscowości gminy Turawa.
Nowym sołtysem Węgier w 1991 r. został Waldemar Kampa, pełnił ten urząd do 2002 r.,
gdy został wybrany na wójta Gminy Turawa.
W 1990 r. zakończono remont miejscowej szkoły podstawowej. Wykonano kotłownię
centralnego ogrzewania wraz z magazynem opałowym, ubikacje wewnętrzne w budynku
szkolnym dla dzieci i grona nauczycielskiego oraz duże pomieszczenie na bibliotekę szkolną.
W roku następnym ulica Młyńska otrzymała nawierzchnię asfaltową.
Węgry były organizatorem dożynek gminnych w 1994 r. 2 października o godz. 8.30 odbyła się msza św. dziękczynna. O godz. 13.15 zostały poświęcone korony żniwne. Następnie
barwny korowód udał się ulicami: Szkolną, Średnią i Opolską. Później odbyła się część oficjalna, w której wystąpili: zespół z Osowca, grupa taneczna prowadzona przez Johannę Lemke.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna51.
W latach 1995–1996 trwała budowa wodociągu na terenie miejscowości.
Ważna uroczystość była obchodzona w dn. 6 i 7 lipca 1996 r.: Węgry obchodziły 700-lecie
istnienia. Uroczystość zaszczycił poseł RP Henryk Kroll oraz licznie zebrani goście. Święto rozpoczęto barwnym korowodem. Na placu przed remizą OSP dokonano odsłonięcia kamienia

Węgierskie „bakusy” (zdjęcie udostępnił Daniel Jonczyk)
51

Kronika Szkoły Podstawowej w Węgrach.
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pamiątkowego, a w górę wzbiły
się białe gołębie. Program artystyczny w namiocie był bardzo
ciekawy. Wieczorem był pokaz
sztucznych ogni, zabawa taneczna. W niedzielę odbyły się
pokazy strażackie oraz ciekawe
rozgrywki sportowe. W czasie
tej uroczystości był wygłoszony wiersz. Przedstawiam jego
fragment:
Dożynki gminne w Węgrach w 1994 r. (kronika OSP Węgry)
Nie wiem cy wsyscy wiycie,
ze Wangry mają 700-lecie
kupa w Niymcach łostało.
Zadniki za miedza pouciekały,
Pruzne chałpy, ołpy i ołmy łostały.
Trocha nołs sam jescy je
I nie domy się.
Remiza my zbudowali, staroł fojerwera
wyremontowali,
Henryk Kroll odsłania obelisk
z okazji 700-lecia istnienia miejscowości
Wodociąg nom zrobili, telefony po latach
(zdjęcie udostępniła Barbara Franczok)
larma i utrołpienia podłoncyli.
Sport klub powstoł tes, chłopcy leją wsystkim i to fest.
Momy bar dwie knajpy i piyndziesiencio piyncio letnioł perfumeryjol,
starzyk Ołpel padali a modzi BACUTIL nazwali.
Sklepikołrzy sejściu momy u nich nase geltaki i rynty łostowiomy ... .
Jest tradycją wsi Węgry, że co roku organizuje się wiejskie dożynki. Podobnie było w 1997 r.:
5 października rozpoczęły się od mszy św. dziękczynnej, a o godz. 14. rozpoczął się korowód
dożynkowy. Główną atrakcją było wesołe miasteczko i loteria fantowa. Wieczorem odbyła się
zabawa taneczna52.

Mecz „otyłe na szczupłe” (kronika OSP Węgry)
52

Tamże.
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W 4.07.1998 r. Nowa Trybuna Opolska
zorganizowała „Biesiadę Opolską” w Węgrach. Aura nie dopisała, było bardzo zimno,
dlatego też trzeba było schronić się w budynku straży. W imprezie brało udział wielu
mieszkańców. Najbardziej podobał się występ Włocha Roberto Zucaro, który wykonał
włoskie przeboje. Śmiano się z dowcipów
Mirka Jędrowskiego i Ani Drabek. Biesiada
była udana dzięki pomocy wielu osób, a szczególnie strażaków53.
Bardzo wiele działo się w 1999 r. Nawierzchnię asfaltową uzyskały ulice Szkolna
i Średnia. Dożynki gminne po raz kolejny
odbyły się w Węgrach. Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni zaproszeni goście:
Henryk Kroll – poseł RP, Henryk Lakwa
– Starosta Powiatu Opolskiego, Sławomir
Kłosowski – Kurator Oświaty w Opolu,
Korowód dożynkowy (kronika OSP Węgry)
władze Gminy Turawa. Zaproszonych gości
powitał Waldemar Kampa, który z rąk starostów dożynkowych: Beaty Dziuby, Bernarda
Fulla, otrzymał bochen chleba54.
Od 1.09.2001 r. dzieci w wieku przedszkolnym z Osowca zostały przeniesione do
Publicznego Przedszkola w Węgrach.
W połowie października 2001 r. obchodzono w Węgrach dwie niecodzienne uroczystości. Sobotnie uroczystości w dn. 6 paźDożynki gminne w Węgrach, na pierwszym planie
dziernika przebiegały pod hasłem „Dzień
sołtys Waldemar Kampa (kronika OSP Węgry)
Przyjaźni i Partnerstwa”, obchodzono wtedy
10-lecie istnienia Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej w Węgrach, 5-lecie partnerstwa z niemieckimi miejscowościami Kleingeschwenda i Wetter–Wengern, oraz 10-lecie nauczania języka
niemieckiego przez Johannę Lemke-Prediger w węgierskiej szkole. Pojawili się goście z zaprzyjaźnionych miejscowości. W niedzielę 7 października mieszkańcy świętowali gminne
dożynki. Uroczystość niedzielną zaszczycił zespół „Proskauer Echo”. Program artystyczny był
bardzo ciekawy. Uroczystości zakończyły się wieczorem pokazem wspaniałych sztucznych
ogni oraz zabawą taneczną. Znaczna część dochodów z dożynek została przekazana na rzecz
miejscowej szkoły55.
53
54
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„Biesiada Opolska” w Węgrach, [w:] „Fala” 3/1998, s. 9.
A. Sujata, Dożynki wiejskie w Węgrach, [w:] „Fala” 4/1999, s. 7.
A. Sujata, Połączone uroczystości, [w:] „Fala” 4/2001, s. 8, 9.

695

Radni Gminy Turawa na koniec roku szkolnego 2002/2003 podjęli decyzję likwidacji
Szkoły Podstawowej w Węgrach. Rodzice nie zgodzili się z likwidacją placówki i założyli Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła”, której prezesem został Adam Prochota.
Po objęciu funkcji wójta Gminy Turawa przez Waldemara Kampę, sołtysem Węgier został wybrany w 2002 r. Jerzy Dziuba. Funkcję sołtysa pełnił przez dwie kadencje do końca
stycznia 2011 r.
Dzień 1.09.2003 r. był szczególnym dniem w węgierskiej placówce oświatowej, gdyż powstała Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach, prowadzona przez rodziców. Dyrektorem
szkoły została Ewa Pietras.

Społeczność szkolna (kronika szkoły)

W czasie dożynek wiejskich w dn. 11.10.2003 r. podpisano umowę partnerską między
szkołami w Węgrach i w Oberweißbach w Niemczech.
Sołtys Jerzy Dziuba bardzo godnie naśladował swojego poprzednika Waldemara Kampę.
W ciągu jego sołtysowania wieś wypiękniała. W 2004 r. rozpoczął przygotowania do tworzenia wiejskiego placu zabaw. Odbył szkolenie przeznaczone dla liderów odnowy wsi, bo chciał
zdobyć fundusze na realizacje inwestycji na terenie Węgier.
W konkursie „Piękna wieś opolska 2006” zorganizowanym przez samorząd województwa
w ramach programu odnowy, zagroda pp. Sochor zdobyła trzecie miejsce w województwie.
Z inicjatywy sołtysa Jerzego Dziuby wysprzątano teren wokół Małej Panwi. Wykonany został
piękny plac zabaw. Inwestycja ta kosztowała 18 000 zł z funduszy własnych. Część materiałów
na jego budowę podarowali sami mieszkańcy. Zamontowano sprzęt posiadający atesty bez696

pieczeństwa. W tym samym
czasie powstał zielony skwer
w miejscu, które wcześniej
bardzo szpeciło wizerunek
wsi. Przywieziono 20 przyczep ziemi, kamień, krawężniki, kostkę brukową. Ziemię
na placu rozplantowano, posiano trawę, ułożono kostkę.
Przez pół roku trwały prace,
lecz obecnie plac ten stał się
Wiejski plac zabaw (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wizytowym miejscem wsi.
Następnie odbyła się cała ceremonia sadzenia na nim drzewek. Po jednym drzewku zasadzili:
radny, wójt Gminy, sołtys, miejscowy ksiądz proboszcz i przedstawicielka kobiet. Na terenie
wsi dwa stare przystanki zostały wymienione na nowe – schludne.
Mieszkańcy Węgier zbudowali w 2006 r. gniazdo bocianie – już po dwóch tygodniach
zagościła w nim bociania para.
W 2007 r. z inicjatywy rady sołeckiej zostało wykonane nowoczesne oświetlenie nowych
ulic, za 130 000 zł. Miejscowa szkoła stowarzyszeniowa wzbogaciła się o nowe wielofunkcyjne
boisko ze sztuczną nawierzchnią i z płytami do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i ręczną.
Koszt budowy tego boiska wyniósł prawie 200 000 zł.
Sołtys Węgier Jerzy Dziuba może się pochwalić, że za jego kadencji wieś została skanalizowana. Wójt Waldemar Kampa może być dumny: za jego sołtysowania wieś została zwodociągowana, stelefonizowana, a gdy jest wójtem – skanalizowana.
W dniu 9.08.2009 r. na IV Festiwalu Folklorystycznym w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach rozstrzygnięto konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. W kategorii produktów i przetworów zwierzęcych nagroda za III miejsce przypadła Lidii Fronia
za wieprzową łopatkę Ołmy z Węgier, a wyróżnienie otrzymała Róża Wieczorek za babkę
mięsną, w konkursie brała również udział Beata Dziuba.
Od styczniu 2011 r., po raz pierwszy w historii Węgier,
wsią zarządza sołtyska. Sołtysem została Róża Wieczorek.
Przed nową pani sołtys czeka wiele wyzwań, by zarządzać tak
sprawnie, jak wszyscy powojenni sołtysi.
W Węgrach w 1993 r. powstał zespół Wengeren Echo.
Jego założycielem był Jan Baron, który przygrywał na akordeonie. Od początku istnienia zespół wykonywał głównie
„ślagry” w języku niemieckim. Co roku uczestnicy biorą udział w Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Walcach,
gdzie zespół Wengeren Echo był wielokrotnie nagradzany: 2002
– III miejsce, 2005 – II miejsce, 2006 – II miejsce, 2008 – II miej- Nagrodzone gospodynie z Węgier
(„Fala” 3/2009)
sce, 2009 – III miejsce. Józef Baron, syn akordeonisty Jana,
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grający w zespole na organach, dwukrotnie został nagrodzony na przeglądzie w Walcach. W zespole występowało 23 uczestników, głownie ludzi starszych wiekiem, obecnie
15: 11 kobiet i 4 mężczyzn. Próby zespołu odbywają się każdy poniedziałek.

Milioner z Węgier
Historia zdarzyła się naprawdę: jak przysłowiowy pucybut został milionerem, tak bezrobotny mieszkaniec Węgier, dzięki własnej pracy i przedsiębiorczości, także zdobył fortunę.
Mało znanym faktem jest, że z Węgier pochodzi milioner Willi Krug. Urodził się
w 1914 r. w Węgrach w biednej ewangelickiej rodzinie, w której było 11 dzieci, a rodzice prowadzili małe gospodarstwo. Mieszkali blisko mostu na Małej Panwi. Willi Krug w 1934 r., mając lat
20, opuścił dom z jedną torbą, wyjechał szukać szczęścia w życiu i dobrej pracy. Zdobył zawód
stolarza i starał się znaleźć pracę. Został wezwany do wojska w czasie II wojny światowej. Po
wojnie, nie mając nic, wylądował w Regensburg (Ratyzbona). Zaczął produkować i sprzedawać drewniane świeczniki, które sam wykonywał. Wkrótce miał mały zakład stolarski. Dorobił się i wybudował dom dwurodzinny w Regensburg. Następnie zbudował w tym samym
mieście duże centrum meblowe handlowo-wystawiennicze. Dzięki własnej pracy, dorobił
się fortuny na handlu. Był człowiekiem bardzo oszczędnym.
Jego majątek miał wartość ok. 5 mln marek. Zakupił dużą posiadłość koło Norymbergi i dużo lasów. Pod koniec życia centrum meblowe handlowo-wystawiennicze sprzedał i poszedł
na zasłużoną emeryturę. Zmarł w domu starców w 2008 r.,
cały majątek pozostawił rodzinie, gdyż w obu małżeństwach
nie pozostawił ślubnych dzieci.
Jego matka Kristine Krug zmarła jeszcze przed wojną
w 1938 r., ojciec przeżył wojnę w Węgrach, ale Rosjanie spalili
jego dom, zamieszkał w budynku gospodarczym, który zaPomnik rodziny Krug
mienił na mieszkanie. Po jego śmierci zabudowania zostały
na cmentarzu w Osowcu
zlikwidowane.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Willi Krug powtarzał przez całe życie słowa ojca, które mu
powiedział przed opuszczeniem rodzinnego domu, że wzbogacić się można żyjąc oszczędnie,
ale zajmując się handlem. Grobami rodziny Krug, którzy byli pochowani na cmentarzu w Osowcu,
opiekuje się Lidia Buchta z Osowca56.

11.2 Szkoła Podstawowa w Węgrach
Pierwsza szkoła w Węgrach została zbudowana w 1823 r.,
był to najprawdopodobniej mały parterowy budynek wraz
z mieszkaniem nauczycielskim, który został w 1878 r. rozbudowany. Obszar należący do szkoły wynosił 2 ha57. Następna informacja dotycząca szkoły w Węgrach pochodzi z 1863 r.,
została opublikowana przez Feliksa Triesta w publikacji Topo56
57
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w Węgrach

Lidia Buchta wywiad.
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graphisches Handbuch von Oberschlesien58. Napisano w niej, że w katolickiej węgierskiej szkole
uczyło się 86 uczniów. Powyższe informacje dotyczące powstania i rozbudowy elementarnej
szkoły w Węgrach zostały zawarte w spisie szkół katolickich biskupstwa wrocławskiego,
wydanym w 1900 r. W publikacji tej napisano, że w obiekcie szkolnym znajdowały się trzy
pomieszczenia klasowe. Naukę w szkole w Węgrach realizowało 166 uczniów, których uczyli
nauczyciele:
- Thomas Biewald, ukończył seminarium w Peiskretscham (Pyskowice) w 1866 r., otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1156 marek, premii – 130 marek, zasiłku mieszkaniowego – 160 marek
- Paul Mücke, ukończył seminarium w Liebenthal (Lubomierz) w 1888 r., otrzymywał
uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 130 marek, zasiłku mieszkaniowego –
15 marek 59.
Kolejne bardzo ważne informacje dotyczące szkoły w Węgrach znajdują się w spisie szkół
katolickich biskupstwa wrocławskiego, który został opublikowany w 1911 r.
Zawarto w nim informację, że wieś Węgry zamieszkiwało wtedy 950 mieszkańców, zaś do
szkoły uczęszczało 216 uczniów, podzielonych na cztery klasy. Nauka odbywała się w trzech
pomieszczeniach. Tygodniowa liczba lekcji w poszczególnych klasach wynosiła: 28, 22, 22, 14.
Grono pedagogiczne stanowiło trzech nauczycieli:
- Thomas Biewald – kierownik szkoły, ur. 19.12.1846 r., seminarium nauczycielskie
ukończył w Peiskretscham (Pyskowicach) w 1866 r., w Węgrach od 1.01.1884 r. Zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 34 m².
- Alfred Krebs, ukończył seminarium nauczycielskie w 1909 r. w Rosenberg (Oleśnie),
w Węgrach od 1.08.1909 r.
- Berthold Manuel, ur. 17.06.1892 r., ukończył seminarium nauczycielskie w Frankenstein (Ząbkowice Śląskie) w 1909 r., w szkole w Węgrach od 1.08.1909 r.
W publikacji tej napisano, że szkoła węgierska została zbudowana w 1878 r. i znajdowała
się na końcu wsi. Potwierdzono również informację, że pierwsza szkoła w Węgrach powstała
w 1823 r. i należała do niej działka o pow. 2 ha. Szkoła płaciła podatek wysokości 300 marek.
Najbliższy lekarz znajdował się w Opolu oddalonym o 11 km60.

Informacje dotyczące szkoły zawarte w publikacji: H. Cyrus, Schematismus … z 1911 r.
58
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W spisie szkół katolickich biskupstwa wrocławskiego, opublikowanym w 1925 r., napisano, że wieś Węgry zamieszkiwało 950 mieszkańców. Naukę w katolickiej szkole realizowało
116 uczniów w 3 pomieszczeniach klasowych. Naukę prowadzili nauczyciele:
- Karl Lux – kierownik szkoły, ukończył seminarium nauczycielskie w Oleśnie w 1882 r., zajmował pięciopokojowe mieszkanie o pow. 98 m² i wartości 80 marek. Użytkował 12 ar
ogródek i 1,5 ha działkę o wartości 72 marek.
- Joseph Warmus – nauczyciel, ukończył seminarium nauczycielskie w Mysłowicach
w 1913 r., zajmował pięciopokojowe mieszkanie o pow. 98 m² i wartości 80 marek.
Użytkował ogródek o pow. 16,5 ar.
- Ewald Dzicher, ukończył seminarium nauczycielskie w Głogówku 61. (zdj.3)
Potwierdzenie informacji
dotyczących szkoły katolickiej w Węgrach zostało zawarte w podobnej publikacji,
również wydanej w 1925 r.
Zawarto w niej ważne informacje dotyczące grona nauczycielskiego:
Karl Lux – kierownik szkoły, urodził się
4.10.1882 r., ukończył seminarium w Oleśnie w 1882 r.
Przedwojenna społeczność szkolna
i w Opolu 1884 r., w szkole
w Węgrach od 1.10.1910 r.
Joseph
Warmus
nauczyciel, urodził się
17.06.1892 r., ukończył seminarium w Mysłowicach
w 1913 r., w szkole w Węgrach od 1.04.1914 r.
Ewald Dzicher, urodził się 10.04.1900 r., ukończył seminarium w Głogówku, w szkole w Węgrach od
Przedwojenna społeczność szkolna
1.11.1924 r.62
W okresie międzywojennym istniała w Węgrach mniejszościowa szkoła polska, do której
uczęszczało 26 uczniów. Nauka odbywała się w niej w jednym pomieszczeniu klasowym,
w budynku szkoły podstawowej. Nauczycielem w szkole mniejszościowej był Viktor Stephani,
61
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C. Krisch, Schematismus umfassend die katholischen u. simultanen Volksschulen der Provinzen Nieder- und Oberschlesien / Hrsg. im
Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, Breslau, 1925, s. 271.
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Zusammenstellung aller. ev. und kath. Schulen. Bd. 3. Oberschlesien / bearb. Von. - 7., Breslau, 1925, s. 197.
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który ukończył studium nauczycielskie w Tarnowskich Górach i Białej Prudnickiej w 1919 r. Zajmował trzypokojowe mieszkanie o pow. 61 m² i wartości 80 marek, uprawiał 5-arowy ogródek63. Zajęcia w szkole mniejszościowej odbywały się najczęściej po południu i trwały około
jednej godziny. Chodziło do niej ok. 10 dzieci z jednego rocznika. Zajęcia rozpoczynały się
od modlitwy. Po dojściu Hitlera do władzy polska szkoła mniejszościowa w Węgrach została
zlikwidowana. Do końca istnienia tejże szkoły zajęcia w niej prowadził Viktor Stephani64.
W opinii mieszkańców Węgier nauczyciel Stephani, który pochodził z Nakła, był bardzo przystojnym mężczyzną.
Nie wszystkie dzieci znały
język niemiecki, bo w domu
mówiono po Śląsku65.
Nauka w szkole podstawowej w Węgrach odbywała
się systemem klas łączonych.
Uczniów, którzy rozpoczęli naukę w 1927 r., przez
pierwsze dwa lata nauczał
nauczyciel p. Gabriel. W klasie III i IV Viktor Stephani,
Uczniowie wraz z kierownikiem szkoły Kriebusem – zdjęcie z 1933 r.
w kl. V i VI Joseph Warmus,
zaś naukę w dwóch ostatnich rocznikach prowadził sam kierownik szkoły Kriebus. Nauczyciele byli związani z wsią Węgry. Kierownik szkoły Kriebus spisał historię wsi, pisał również
wiersze wychwalające węgierską wieś. Pozostał w opinii starszych mieszkańców jako dobry,
starszy pan lubiący spacery w kierunku Małej Panwi i węgierskiego młyna. Najprawdopodobniej przeszedł jeszcze na emeryturę pod koniec II wojny światowej, być może zmarł i nie doczekał końca wojny. Joseph Warmus, oficer z pierwszej wojny światowej, był wieloletnim nauczycielem w Węgrach. Miał trzech synów, wszyscy zginęli w czasie II wojny światowej. Dwaj
zginęli na froncie: Günter
i Heindrich nazywany Hanz.
Pani Warmus, uciekając
przed frontem, zostawiła
trzeciego kalekiego syna
w Węgrach pod opieką swojej siostry. Zabili go w styczniu 1945 Rosjanie obok Małej Panwi. Matka powróciła
po wojnie po syna, jednakże
on już nie żył. Państwo WarNauczycielka Gross wraz z uczennicami
mus po wojnie zamieszkali
63
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C. Krisch, Schematismus umfassend die katholischen u. simultanen Volksschulen der Provinzen Nieder- und Oberschlesien / Hrsg. im
Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, Breslau, 1925, s. 271.
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w Berlinie66. Joseph Warmus został wcielony do wojska w 1942 r. Zastąpił go Bluszcz,
zmienił nazwisko na Burdfeld, był również
organistą. W szkole Węgrach krótko pracował Machnik, również jego wezwano do
wojska. Do Węgier przyjeżdżała z Opola nauczycielka Gross, która po południu uczyła
dziewczyny gotować i szyć67.
Obok szkoły w Węgrach znajduje się buNajprawdopodobniej pierwszy budynek szkoły
dynek, który jeszcze niedawno był mieszka– przedwojenny dom nauczyciela
niem nauczycielskim, obecnie mieszkania
socjalne. Najprawdopodobniej obiekt ten był
pierwszym budynkiem szkolnym w Węgrach.
Powstał lub był wyremontowany w 1897 r.,
gdyż tabliczka z tą datą jest wmurowana
w kominie tego obiektu. Mieszkańcy Węgier
twierdzą, że jest to ich pierwszy obiekt szkolny, a o jego dawnym przeznaczeniu przypomina niewielka dzwonnica umieszczona na
gąsiorze dachu. Podobno w okresie międzyPrzedwojenna szkoła w Węgrach
wojennym wzniesiono nowy obiekt szkolny,
jednakże nikt nie jest wstanie podać żadnej
informacji o tejże inwestycji ani daty. Najprawdopodniej nie doszło do żadnej budowy nowej szkoły w Węgrach w okresie międzywojennym. Do końca II wojny światowej
w szkole znajdowały się trzy pomieszczenia
klasowe.
Wojsko radzieckie, które weszło do WęOdbudowany budynek szkoły
gier, spaliło miejscową szkołę najprawdopodobniej 22.01.1945 r. Nie wiadomo, jakie były motywy tego postępowania. Spaleniu uległ
dach obiektu, stropy, pozostały tylko nadpalone ściany.
Nowy rok szkolny po II wojnie światowej rozpoczął się w Węgrach jeszcze w 1945 r. Zajęcia odbywały się w dwóch pokojach zaadaptowanych na klasy, na parterze budynku, o którym
mieszkańcy twierdzą, że był pierwszą szkołą w Węgrach. W pozostałych pokojach mieszkali
nauczyciele. Pierwszymi nauczycielami były panie: Zofia Koszałkowska – pierwsza kierowniczka szkoły, Stanisława Rutkowska nauczająca języka polskiego oraz Kazimiera Szpakowska
– matematyczka68. Wszystkie zajęcia były prowadzone systemem klas łączonych. Po II wojnie
światowej mieszkańcy Węgier w czynie społecznym w latach 1945–1948 odbudowali szkołę,
która otrzymała przedwojenny wygląd. Odbudową kierowała pani Zofia Koszałkowska. Pani
66
67
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Grono pedagogiczne w 1954 r.

Rutkowska była starszą osobą, pracowała w węgierskiej szkole przez parę lat, aż do osiągnięcia
wieku emerytalnego. W pierwszym okresie powojennym w Szkole Podstawowej w Węgrach
następowały duże zmiany kadrowe. Pracowali m.in. nauczyciele: Kazimierz Juszczak, Becka,
Maria Kowarzyk, Konrad Czech, Alicja Maciejewska, Edmund Gruszka, Janina Gruszka,
Barbara Jacniewicz oraz Franciszek Szewczyk.
W 1954 r. kierownikiem Szkoły Podstawowej w Węgrach został Robert Prochota.
Już po czterech latach, w 1958 r. przeprowadził kapitalny remont budynku szkolnego
i budynków mieszkalnych. W tym samym
roku, kiedy rozpoczęto przebudowę obiektów szkolnych, pracę w węgierskiej szkole
Grono pedagogiczne w 1959 r.
rozpoczął Jerzy Zientarski, nauczyciel historii, geografii i wychowania fizycznego.
Skład rady pedagogicznej w dn. 1.09.1959 r.:
Robert Prochota – kierownik szkoły, Józefa
Rusinek, Maria Pietrasz, Jerzy Zientarski.
W maju 1960 r. wmurowano tablicę pamiątkową dla uczczenia faktu, że w okresie
międzywojennym w budynku szkolnym w Węgrach odbywała się nauka w języku polskim.
Już w okresie powojennym Szkoła PodstaNauczyciele Maria Pietrasz i Robert Prochota
w czasie zabawy z pierwszakami
wowa w Węgrach postawiła na sport, którego
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promotorem był nauczyciel Jerzy Zientarski, organizował liczne zawody sportowe. Na boisku
szkolnym odbywały się często międzyszkolne zawody w piłce ręcznej, dyscyplinę tę bardzo
lubił ten nauczyciel wychowania fizycznego. Trenowane przez Jerzego Zientarskiego drużyny
szczypiornistów dziewcząt i chłopców najczęściej wygrywały.
Nowy rok szkolny 1960/1961 r. rozpoczęto w węgierskiej szkole w zmienionym składzie,
Marię Pietrasz zastąpiła Alicja Sznotala (później po mężu Kozłowska) z Kotorza Małego.
W styczniu 1961 r. powołano komitet rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Węgrach w składzie:
Jerzy Długosz – przewodniczący, Józef Jendryschik, Paweł Orlik, Jan Dziuba, Eryk Jeleń. Komitet postanowił zorganizować uczniom wycieczkę szkolną i rozpoczął gromadzić potrzebne
fundusze. Rzeczywiście, w dn. 6–7.06.1961 r. odbył się wyjazd do Krakowa i Wieliczki. Brały w nim udział dzieci wszystkich klas oraz prawie wszyscy nauczyciele. Podróż odbywała
się dwoma autobusami spółdzielni „Gromada”. Całkowity koszt wycieczki wyniósł 11 172 zł.
Każdy uczestnik wycieczki zapłacił 30 zł, resztę kosztów pokrył komitet rodzicielski. Wycieczka była bardzo udana. Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 24.06.1961 r. Naukę w szkole
ukończyło dwunastu uczniów. Dwoje najzdolniejszych absolwentów, Edward Komor i Irena
Konieczko, rozpoczęło dalszą naukę w szkole średniej w Opolu, piątka chłopców zdała egzamin do szkół zawodowych.
W roku następnym – 1962 r. – Szkoła Podstawowa w Węgrach zajęła I miejsce w konkursie „1000 szkół na tysiąclecie” i otrzymała w nagrodę telewizor o wartości 12 000 zł.
Uczniowie szkoły Podstawowej w Węgrach brali udział w pochodzie pierwszomajowym
w Osowcu. W związku z realizacją reformy szkolnej przewidującej wprowadzenie 8-klasowego nauczania, w 1963 r. rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Węgrach w czynie
społecznym, z inicjatywy kierownika placówki Robert Prochoty. Szkołę powiększono przez
dobudowanie dwóch sal lekcyjnych oraz
pomieszczenia na poddaszu. Po roku rozbudowa obiektu została zakończona. W czasie
trwających prac przy rozbudowie szkoły komitet rodzicielski zorganizował dla uczniów
dwie autokarowe wycieczki szkolne, w których wzięła udział cała młodzież szkolna.
Pierwsza odbyła się 12.10.1963 r., a druga
dziesięć dni później. Dzieci zwiedziły DuszRozbudowa szkoły
niki, Polanicę-Zdrój, Wambierzyce. Pracę
w szkole w Węgrach w roku szkolnym 1963/1964 rozpoczęła Maria Żmuda, która zastąpiła
Helenę Andrusiów przeniesioną do szkoły w Osowcu. Niestety, nie wiadomo, kiedy p. Andrusów
rozpoczęła pracę w szkole węgierskiej. (zdj.13)
Całością prac w czasie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Węgrach kierował Robert
Prochota – organizował dostawę materiałów budowlanych, sam również wykonywał wiele
prac. Zaangażowani w rozbudowę szkoły byli również nauczyciele i uczniowie. Wkład pracy
kierownika Roberta Prochoty w rozbudowę szkoły został doceniony przez władze zwierzchnie, gdyż z okazji Dnia Nauczyciela w 1965 r. otrzymał wyrazy podziękowania za pracę na
polu oświaty od Ministra Oświaty Wacława Tułodzieckiego. Niestety, zachowały się tylko
szczątkowe informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Węgrach do 1970 r. Wie704

loletni nauczyciel węgierskiej szkoły Jerzy Zientarski opracował spis wszystkich nauczycieli
pracujących w tej placówce. Dzięki niemu mogę przedstawić skład grona pedagogicznego tej
szkoły. Krótko na terenie Szkoły Podstawowej w Węgrach na początku lat 60. XX w. pracowała Helena Kronik. W tym okresie skład grona pedagogicznego nie zmieniał się i tworzyli
go nauczyciele: Robert Prochota – kierownik szkoły, Jerzy Zientarski, Maria Żmuda, Maria Cisło,
Bogusława Chwała, Marian Kowalik. Pod koniec lat 60. XX w. pracę w węgierskiej szkole
rozpoczęły dwie nauczycielki, które przez wiele lat trwały na tym trudnym stanowisku pracy.
Elżbieta Szenk pracowała od 1968 r., całą karierę zawodową przepracowała w Węgrach,
i Izabela Lachowska (Wójcik) od 1969 do 1999 r., gdy osiągnęła wiek emerytalny.

Uczniowie kl. VII wraz z wychowawczynią Alicją Sznotala (Kozłowska) – zdjęcie z roku szkolnego 1966/1967

Po dwumiesięcznych wakacjach dzieci 1.09.1970 r. rozpoczęły nowy rok szkolny z gorącym postanowieniem, że stać ich na same piątki. W 1970 r. w szkole nastąpiły kolejne zmiany
kadrowe, po kilkuletniej pracy w szkole Podstawowej w Węgrach grono pedagogiczne opuścili nauczyciele: Maria Cisło, Bogusława Chwała, Marian Kowalik. Pracę rozpoczęli Henryka
Grudzień (Zientarska) i Hubert Pianka. Również dotychczasowy kierownik szkoły Robert
Prochota został przeniesiony na stanowisko podinspektora szkolnego w wydziale oświaty.
Nowym kierownikiem Szkoły Podstawowej w Węgrach został Jerzy Zientarski, który objął to
stanowisko po długich namowach ustępującego kierownika. Skład grona nauczycielskiego
w 1970 r.: Jerzy Zientarski – kierownik szkoły, wychowawca klasy VI, Elżbieta Szenk – wychowawczyni klasy I, Izabela Wójcik – wychowawczyni klasy II, Maria Żmuda – wychowawczyni
klasy III, Henryka Grudzień – wychowawczyni klasy IV, Marta Kurc (później po mężu Praska, z Kotorza Małego) – wychowawczyni klasy V, Hubert Pianka – wychowawca klasy VII–VIII.
Po objęciu szkoły Jerzy Zientarski wykonał betonowy płot wokół szkoły, dokończył również rozbudowę obiektu szkolnego, którą zapoczątkował Robert Prochota. Na strychu wy705

konano jedną klasę i bibliotekę. Po opuszczeniu mieszkania służbowego przez Roberta Prochotę
zostało ono podzielone na dwa mniejsze. Jedno z nich zajął Jerzy Zientarski, a w drugim
zamieszkała Izabela Wójcik. W drugiej części budynku mieszkali Hubert Pianka i Marta
Wojtkiewicz. Na ścianie budynku nauczycielskiego od strony drogi znajdował się drewniany
krucyfiks z metalowym korpusem Chrystusa, jednakże nie mógł być konserwowany i uległ
zniszczeniu ze starości69.
W 1970 r. po raz pierwszy urządzono w szkole „Andrzejki”. Imprezę tę przygotowali sami
uczniowie i była bardzo udana, wielu uczniów przebrało się za cyganki. Szkolny zespół taneczny zaprezentował bogaty program tańców ludowych. 12.02.1970 r. harcerze ze szkoły w Węgrach prowadzeni przez dh Jerzego Zientarskiego złożyli uroczyste przyrzeczenie harcerskie.
Tego samego roku w kwietniu Hubert Pianka prowadzący zespół muzyczny został powołany do odbycia służby wojskowej. W czasie
koncertu pożegnalnego zespół zaprezentował kilka melodii samodzielnie wyuczonych
przez uczniów. (zdj.15) Nauczyciela Huberta Piankę zastąpiła Gizela Langos. W czasie
obchodów Dnia Dziecka komitet rodzicielski przygotował uczniom posiłek i słodycze.
Nauczyciele przygotowali dzieciom atrakcje:
konkurs piosenki i recytatorski, wyścigi na
Zespół muzyczny prowadzony przez Huberta Piankę
rowerach, zawody wędkarskie, wyścig żółwi,
rozgrywki w piłkę ręczną. Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 23 czerwca. Szkoła w ciągu
roku szkolnego osiągnęła wielkie sukcesy. Drużyna dziewczęca w piłce ręcznej zajęła I miejsce
w powiecie i II w województwie, zaś drużyna harcerek w tej samej dyscyplinie w rozgrywkach o Puchar Hufca wywalczyła II miejsce. W majowym przeglądzie szkolnych zespołów
artystycznych szkolny zespół muzyczny z Węgier zajął
I miejsce.
Pracę szkole w Węgrach
w roku szkolnym 1971/1972
rozpoczęto w następującym
składzie: Jerzy Zientarski
– kierownik szkoły, Maria
Żmuda, Elżbieta Szenk,
Izabela Wójcik, Henryka
Grudzień, Marta Kurc,
Gizela Langos. Zmiana groZwycięska drużyna szczypiornistek
na pedagogicznego nastąpiła
w 1972 r., Maria Żmuda została kierownikiem Szkoły Podstawowej w Osowcu, zaś pracę
w szkole w Węgrach rozpoczęła Urszula Kunert. W czerwcu 1973 r. uczniowie udali się na
wycieczkę, której trasa prowadziła przez zabytkowe miejscowości Opolszczyzny: Łambinowice, Nysa, Prudnik, Pokrzywna, Głuchołazy.
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Po wakacjach naukę rozpoczęto
3.09.1973 r. Opiekę nad poszczególnymi klasami sprawowali nauczyciele:
- kl. I – Izabela Wójcik
- kl. II – Marta Kurc
- kl. III – Henryka Grudzień
- kl. IV – Elżbieta Szenk
- kl. V – Jolanta Kurasadowicz
Szkoła w Węgrach po zakończonym remoncie w 1968 r.
- kl. VI – Hubert Pianka
- kl. VII – Jerzy Zientarski
- kl. VIII – Gizela Langos.
W szkolnictwie wprowadzono zmiany. Podzielono rok szkolny na dwa okresy nauczania
i wprowadzono nowe kryteria oceny ze sprawowania. Nastąpiły również kolejne zmiany w gronie
nauczycielskim, po odbyciu służby wojskowej powrócił Hubert Pianka, pracę w szkole rozpoczęła Jolanta Kurasadowicz. Uczniowie wykonywali wiele prac środowiskowych, m.in. włączyli się w akcję zbierania ziemniaków w miejscowym Kółku Rolniczym. Wszystkie prace
wykonywali bardzo sumiennie. W czasie Dnia Nauczyciela uczniowie poszczególnych klas
przygotowali inscenizacje, wiersze, piosenki, jako wyraz wdzięczności swoim nauczycielom.
W styczniu 1974 r. komitet rodzicielski przygotował dzieciom zabawę z poczęstunkiem. Szkoła Podstawowa w Węgrach była bardzo aktywna i mogła poszczycić się osiągnięciami na polu
nauki. Uczniowie brali aktywny udział w wielu konkursach. W olimpiadzie matematycznej
Łucja Baron zajęła II miejsce na szczeblu gminy i zakwalifikowała się do konkursu powiatowego. Również w dziedzinie sportu i kultury szkoła mogła pochwalić się osiągnięciami,
szczypiorniści zajęli I miejsce na szczeblu powiatu, a w czasie przeglądu zespołów szkolnych
uczniowie ze szkoły z Węgier wygrali w kategorii zespołów muzycznych i chóralnych.
Do połowy lat 70 XX w. w szkole w Węgrach pracowali nauczyciele: Jerzy Zientarski –
kierownik szkoły, Henryka Zientarska, Elżbieta Szenk, Izabela Lachowska-Wójcik, Urszula
Kunert, Marta Kurc, Jolanta Kurasadowicz, Hubert Pianka, Gizela Langos.
W II połowie lat 70. ze szkoły z Węgier odeszły nauczycielki: Marta Kurc, Maria Biernacka
i Magdalena Pawliczek, które pracowały krótko. Kierownik szkoły Podstawowej w Węgrach
Jerzy Zientarski, kładł bardzo duży nacisk, oprócz nauki, na sport. Latem szczególnie dużo
grano w piłkę ręczną, zaś zimą uprawiano sporty zimowe, co roku wykonywano lodowisko
na boisku szkolnym. Wyjeżdżano również na opolskie lodowisko. W czasie zawodów w Kędzierzynie-Koźlu w „Błękitnej Sztafecie” dziewczyny zdobyły III miejsce w województwie70.
Na koniec I półrocza roku szkolnego 1981/1982 Jerzy Zientarski, poszedł na urlop dla
poratowania zdrowia. Jego obowiązki objął Hubert Pianka, jednak po dwóch tygodniach kierowanie szkołą przejął Zdzisław Tunia – emeryt, były kierownik szkoły z Kotorza Małego. Po
powrocie do pracy w maju 1982 r. Jerzy Zientarski zrezygnował z funkcji dyrektora Szkoły
Podstawowej w Węgrach. Postanowił zająć się wyłącznie sportem i szkoleniem młodzieży.
Obowiązki dyrektora szkoły objął młody nauczyciel Rafał Ziegler, który krótko pracował
w szkole w Węgrach.
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Pracę w szkole w Węgrach w tym okresie zakończyli nauczyciele: Gizela Langos, Marta
Wojtkiewicz, Mariola Cisło, Anna Chrzanowska, a pracowali: Rafał Ziegler – dyrektor szkoły,
Jerzy Zientarski, Henryka Zientarska, Janusz Baryłowicz, Grażyna Guzy (od 1980 r.), Elżbieta
Szenk, Izabela Wójcik.
Skład grona pedagogicznego w Szkole Podstawowej w Węgrach zmieniał się dosyć często,
w 1984 r. pracę rozpoczęła Katarzyna Osiecka. W 1985 r. w węgierskiej szkole pracę rozpoczęły Anna Sujata, Anna Klimowicz-Lubojańska, zaś w 1988 r. Grażyna Surmiak (Kwiak),
Urszula Duda oraz Wacława Jach.
Kolejny rok szkolny rozpoczął się 1.09.1987 r., dyrektor szkoły Rafał Ziegler powitał
wszystkich uczniów. Jesienią wybrano nowy samorząd szkolny w składzie: Edyta Słowik –
przewodnicząca, Waldemar Klyk – zastępca przewodniczącego, Ewa Moch – skarbnik, Manuela
Cichoń – kronikarz. W ciągu całego roku szkolnego urządzono w szkole rocznicowe apele
i akademie: „Ludowe Wojsko Polskie” (9 października), „Dzień Nauczyciela” (14 października),
„Rocznica Rewolucji Październikowej” (7 grudnia), „zabawa karnawałowa” (styczeń), „Dzień
Kobiet” (8 marca), „Dzień Matki (26 maja), „Dzień Dziecka” (1 czerwca). Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Węgrach brali udział we wszystkich olimpiadach przedmiotowych szczebla
gminnego. 21.03.1988 r. młodzież klas VI–VIII wyjechała na dwudniową wycieczkę: Wisła,
Szczyrk, Bielsko-Biała. Opiekunami tej wycieczki byli nauczyciele Hubert Pianka i Anna
Sujata. W czasie wakacji troje nauczycieli z Węgier zakończyło pracę i wyjechało do RFN:
Rafał Ziegler – dyrektor szkoły, Grażyna Guzy, Hubert Pianka.
Kierowanie węgierską placówką od 1.09.1988 r. do wyboru nowego dyrektora szkoły objął
Jerzy Zientarski. Pracę w szkole rozpoczęła Kornelia Scholz. We wrześniu otwarto w szkole
sklepik uczniowski „Łasuch”. Można było w nim zakupić słodycze, prowadziły go uczennice
z kl. VIII należące do samorządu szkolnego: Jolanta Nalewaja, Adriana Gajda. Przez cały październik w szkole przeprowadzony był „Konkurs Czystości”, w którym brały udział wszystkie klasy. Zwycięska klasa VIII w nagrodę pojechała do kina. W grudniu cała społeczność
uczniowska zajęła się układaniem regulaminu szkoły. Po długich rozmowach został opracowany i wywieszony na korytarzu.
Od 1.01.1989 r. obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Węgrach objęła nowozatrudniona nauczycielka Jadwiga Huk. W styczniu i w lutym 1989 r. szkoła w Węgrach przeszła
gruntowny remont. Pomalowane zostały m.in. wszystkie sale, korytarz. Na początku marca
odbyła się zbiórka butelek, a z ich sprzedaży zakupiono do klas firany i zasłony. Z końcem
marca odbyła się w szkole „studniówka”, w czasie której odbył się koncert życzeń i loteria
fantowa. 21 marca, w tradycyjny „dzień wagarowicza”, uczniowie klas VI–VIII urządzili sobie
wycieczkę zwiedzając najbliższe okolice: Biadacz, Kolanowice i Osowiec. W okresie wielkanocnym odbył się w węgierskiej szkole konkurs na najładniejszy kosz pisanek. I miejsce zajęła
klasa VI, w nagrodę otrzymała ręcznik i gąbkę. 1 kwietnia klasa VIII zrobiła sobie wagary.
Występek ten nie spodobał się nauczycielom. Po powrocie z udanej wycieczki, jako karę dostali nowe zajęcie, musieli czyścić ubikacje. Napisano w kronice szkolnej, że uczniowie będą
mieli co wspominać. W ciągu całego roku przeprowadzono w szkole wiele drobnych napraw
i remontów, które miały upiększyć obiekt szkolny. Zmieniono wygląd szatni, a na korytarzu
zawieszono portrety znanych postaci, gablotki i gazetki informacyjne. Wiele prac wykonali
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uczniowie grupy remontowej: Tomek Drąg, Marek Margos, Marcin Komor, Krzysztof Słowik,
Michał Komor, Damian Kurc, Jan Sochor, Krzysztof Fikus. Ustawili nowe meble w klasach,
a stare wynieśli na strych, który wcześniej uporządkowali. Również ci sami chłopcy zamontowali wszystkie karnisze i wykonali wiele drobnych prac remontowych. Na zajęciach technicznych chłopcy z kl. VIII pod kierownictwem nauczycielki Izabeli Wójcik wykonali meble
do pracowni żywienia. Z okazji Dnia Nauczyciela szkolna grupa remontowa wykonała do
pokoju nauczycielskiego: tablicę na klucze, tablicę ogłoszeniową, obudowę na zlewozmywak,
wieszak, nowe ramki obrazowe. Ci sami chłopcy posortowali starą cegłę, która pozostała po
wyburzeniu zabudowań szkolnych. Następnie wykonali, na prośbę pani dyrektor Jadwigi Huk, skrzynki na kwiaty, które ustawiono
przy wejściu do szkoły. Urząd Gminy w Turawie zawsze traktował szkołę w Węgrach po
macoszemu, dopiero w 1988 r. została doprowadzona instalacja wodociągowa do budynku szkolnego i zaczęto kopać fundamenty
pod kotłownię centralnego ogrzewania. NajBudowa kotłowni centralnego ogrzewania
pierw trzeba było jednak rozebrać szopę.
W 1989 r. rozpoczęto budowę szkolnej kotłowni.
W II połowie lat 80. XX w. pracę w szkole w Węgrach zakończyli nauczyciele: Katarzyna
Osiecka w 1989 r., Janusz Baryłowicz, Wiesława Olewicz.
W roku szkolnym 1989/1990 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Węgrach w czasie
rozgrywek sportowych w Turawie, zajęli czołowe miejsca. Jesienią młodzież szkolna zbierała
marchewkę na polach PGR – u w Turawie. Zajęcie nie było dla nich zbyt atrakcyjne, ale za
zarobione pieniądze pojechali na wycieczkę szkolną. Tradycją w szkole była coroczna zbiórka
żołędzi i butelek. Podobnie było jesienią 1989 r. Najwięcej żołędzi zebrała kl. IV (nagroda gąbka i ręcznik), zaś butelek kl. VI, VII, VIII (nagroda – zgoda na wyjazd do kina). Tradycyjnie
pod koniec listopada został zorganizowany w szkole bal andrzejkowy z wróżbami. Zabawa
była udana. 6 grudnia św. Mikołaj obdarował uczniów pączkiem i oranżadą. Święto Kobiet
8 marca obchodzono inaczej niż tradycyjnie – uczniowie prowadzili lekcje zamiast nauczycieli. W maju RSU zaproponowało zbiórkę złomu. Od pierwszych dni zbiórka przebiegała
w atmosferze rywalizacji międzyklasowej. Zebrano ponad 2 t złomu. Nagrodą dla wszystkich klas był „dzień bez dwói”. Z okazji Dnia Dziecka wszyscy uczniowie z węgierskiej szkoły
wybrali się do Kolanowic na boisko. Tam rozegrano kilka meczy międzyklasowych w piłce
ręcznej i nożnej. Rozegrano również wyścig rowerowy z przedszkolakami. Wiosną odbyły się
dwie wycieczki szkolne. Klasa VIII pojechała na trzydniową w okolice Karpacza. Klasa V i VII
wybrała się na wycieczkę jednodniową w Góry Stołowe. Na koniec roku z funkcji dyrektora
szkoły zrezygnowała Jadwiga Huk.
W Szkole Podstawowej w Węgrach w nowym rok szkolnym 1990/1991 nastąpiło wiele
zmian. Uczniów powitał nowy dyrektor szkoły Stanisław Janik. Po raz pierwszy w okresie powojennym w Szkole Podstawowej w Węgrach rozpoczęto nauczać języka niemieckiego. Nauczycielką tego języka została Kornelia Scholz. Kolejna zmiana dotyczyła systemu oceniania:
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wprowadzono jedynki i szóstki. W budynku węgierskiej szkoły przeprowadzono kolejne inwestycje. Dokończono budowę kotłowni, a w zasadzie wybudowano nowy obiekt przy szkole,
w którym na parterze mieściła się kotłownia, a na piętrze biblioteka i wewnętrzne ubikacje.
Zainstalowano w placówce węgierskiej centralne ogrzewanie. Wielkim sukcesem mogła poszczycić się szkoła w Węgrach, Ilona Zientarska zajęła I miejsce w olimpiadzie z matematyki
szczebla gminnego. W styczniu zorganizowano bal karnawałowy dla wszystkich uczniów. Poczęstunkiem zajęli się rodzice. Z okazji Dnia Matki klasa VI wystawiła bajkę „Kopciuszek”.
28 i 29 maja klasa VIII wybrała się na udaną dwudniową wycieczkę do Krakowa i Wieliczki.
Na początku czerwca klasy VI i VII zwiedziły Międzygórze z wejściem na Śnieżnik, a następnie pojechały do Lądka Zdroju. W czasie wakacji rodzice w czynie społecznym odnowili elewację szkoły. Najbardziej zaangażowanymi rodzicami byli: Henryk Świerc, Franciszek Kurc,
Stefan Pluskwa, Henryk Powroźnik, Józef Matyszok, Józef Laibig.

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce

W nowym roku szkolnym 1991/1992 dyrektor szkoły Stanisław Janik powitał nowych
nauczycieli: Johanne Lemke, Teresę Gallus i Józefa Dulę. Uczniowie klasy pierwszej dostali
tradycyjne „tyty”. 14 października odbyła się w szkole uroczysta akademia poświęcona nauczycielom. Imprezę przygotowała klasa VIII, która w żartobliwy sposób przedstawiła lekcję
języka polskiego.
Delegacja nauczycieli i uczniów szkoły z Węgier brała udział w pożegnaniu zmarłego w Zawadzie nauczyciela języka niemieckiego Herberta Szymona.
W ciągu roku szkolnego odbywały się okolicznościowe apele i akademie, uczniowie brali
udział w olimpiadzie języka polskiego i matematyki. W maju młodzież szkolna brała udział
w konkursie „Święta Radości i Przyjaźni” zorganizowanym przez Dom Kultury w Osowcu, w któ710

rym uczniowie klasy III zajęli pierwsze miejsce, zaś kl. VII trzecie. Tradycyjnie pod koniec
roku szkolnego dziatwa szkolna brała udział w wycieczkach. Wychowankowie kl. VI i VII
w jednodniowej do Wisły, Ustronia, Bielsko-Białej. Uczniowie kl. VIII pojechali do Karpacza.
Na dwudniową wycieczkę do Turawy wybrali się uczniowie z klasy V i VI. Młodsi wychowankowie z kl. III i IV wybrali się do Chorzowa. Na koniec roku szkolnego pracę zakończyła Anna
Klimowicz-Lubojańska, która pracowała w szkole w Węgrach od września 1989 r.
W czasie wakacji zostały pomalowane w szkole ściany, drzwi, okna, szafy i podłogi.
Nowy rok szkolny rozpoczął się 1.09.1992 r. W czasie obchodów Dnia Edukacji uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili swoich nauczycieli. Szkoła Podstawowa w Węgrach otrzymała od Mniejszości Niemieckiej dużą pomoc finansową –50 000 000 zł.(starych
złotych). Za tę kwotę zakupiono m.in.: kserokopiarkę, książki do języka niemieckiego, szafy,
drabinkę do ćwiczeń korekcyjnych, kasety z lekturami, adapter, magnetofon, stoły do tenisa stołowego, sprzęt sportowy. Po zakupie stołów do tenisa stołowego zaczęło się w szkole

Grono pedagogiczne wraz z uczniami kl. VIII w roku szkolnym 1992/1993

pingpongowe szaleństwo. Uczniowie w czasie przerw lekcyjnych biegali z rakietkami, a na
lekcjach myśleli tylko o grze w pingponga. W października ogłoszono w szkole zbiórkę żołędzi. Zwycięska klasa w nagrodę pojechała do muzeum w Opolu. Jesienią zorganizowano
także kwestę dla schroniska bezdomnych psów. Uczniowie w ciągu pięciu dni zebrali 500 000 zł.
13.02.1993 r. zmarł uczeń kl. VI szkoły węgierskiej Waldemar Matysek. W pogrzebie uczestniczyła cała społeczność szkolna. Wiosną zostały zorganizowane dwie ciekawe imprezy dla
uczniów. W czasie pierwszej cała społeczność szkolna pojechała na przedstawienie do Opola
„Dyskoteka Pana Jacka” (cykl programów telewizyjnych autorstwa znanego kompozytora
Jacka Cygana). Druga impreza równie była ciekawa, młodzież szkolna zorganizowała barwny
korowód w czasie powitania wiosny. Miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie
klasy VIII wybrali się na wycieczkę do Karpacza.
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Nowy rok szkolny 1993/1994 rozpoczął się 1 września. W czasie Dnia Nauczyciela uczniowie klasy VIII przedstawili teatrzyk „Nauka ściągania”, a młodsze dzieci recytowały wierszyki
i wręczyły nauczycielom kwiaty. 9 maja w placówce węgierskiej odbył się konkurs wiedzy
o Gminie Turawa i festiwal piosenki turystycznej. Dziewięć dni później w szkole goszczono
prof. Jana Langosza – sławnego dyrygenta, byłego mieszkańca Węgier, który opowiedział
o swoim życiu. Następnego dnia uczniowie klas IV–VII wybrali się na wycieczkę: Kraków,
Wieliczka, Zakopane. 30 maja wychowankowie klasy VIII pojechali na trzydniową wycieczkę
w Sudety.
W czasie powitania nowego rok szkolnego 1994/1995 obecni byli zaproszeni goście: Walter Świerc – wójt Gminy Turawa oraz Benedykt Kulig – inspektor szkolny. W ich obecności
została otwarta nowa pracownia języka niemieckiego. W pierwszym miesiącu nauki pracownia została wyposażona w sprzęt audiowizualny: telewizor, magnetowid oraz rzutnik pisma,
przekazany przez konsulat niemiecki. Jesienią szkoła wzięła udział w akcji pomocy dzieciom
niepełnosprawnym, zebrano 500 000 zł. W listopadzie uczniowie pod kierownictwem
Elżbiety Szenk zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla schroniska psów w Opolu. Wiosną 1995 r.
odbyły się wycieczki szkolne: kl. VII do Tarnowskich Gór, kl. VIII do Międzygórza, kl. V–VII
w Góry Stołowe.
W pierwszej połowie lat 90. XX w. w Szkole Podstawowej w Węgrach pracowali: Stanisław
Janik, Agnieszka Szklińska, Jerzy Zientarski, Henryka Zientarska, Izabela Wójcik, Johanne
Lemke, Józef Dul od 1991 do 1992, Elżbieta Szenk, Anna Sujata, Grażyna Surniak-Kurak,
Urszula Duda, Regina Jach, Teresa Gallus,
W nowym roku szkolnym 1995/1996
uczniowie zbierali pieniądze na przeszczep szpiku kostnego dla Jarka. Zebrano
1 320 000 zł. 2.01.1996 r. do szkoły po raz
drugi zawitał prof. Jan Langosz z małżonką,
przybyli z Bortolino we Włoszech. Wiosną
na ostatnią wycieczkę w węgierskiej szkole
wybrała się kl. VIII – do Gdańska, Gdyni i Sopotu. Klasy IV–VI pojechały do Karpacza.
W czerwcu odbyła się długo planowana wy- Prof. Jan Langosz w czasie odwiedzin w węgierskiej szkole
cieczka do Czech i Austrii. Uczniowie w Morawach zwiedzili jaskinie krasowe, zaś w Austrii
m.in. słynny park safari, Wiedeń. Opiekunami uczniów w czasie wycieczki były panie:
Urszula Duda, Regina Jach, Elżbieta Szenk.
Rok szkolny 1996/1997 rozpoczął dyrektor szkoły Stanisław Janik, życzył uczniom,
żeby mniej się wygłupiali, a więcej się uczyli. W październiku, jak co roku, zbierano pieniądze na utrzymanie schroniska zwierząt w Opolu. Akcję dalej koordynowała Elżbieta Szenk.
10.04.1997 r. wybrano w szkole samorząd szkolny: Łukasz Lotko, Gabriel Tendera, Ilona
Halupczok, Andrzej Halupczok. 24 kwietnia uczniowie kl. IV–VIII wyjechali na wycieczkę do
Chorzowa. W następnym miesiącu – 18 maja dzieci klas młodszych pojechały na wycieczkę
do Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Przed zakończeniem roku szkolnego odbyły się również kolejne wycieczki. Uczniowie klasy IV i V zwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią, zaś klasy star712

sze 10 czerwca wyruszyły na trzydniową wycieczkę do Pragi i Karpacza. 18 czerwca w czasie
zakończenia roku szkolnego pożegnano dyr. Stanisława Janika, który przeszedł na emeryturę.
Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Węgrach została Anna Sujata. Powitała
uczniów w czasie rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1997/1998. Pracę w szkole rozpoczęła
nauczycielka Jolanta Kosmala. Jesienią Rada Samorządu Uczniowskiego zebrała 230 zł, które
przekazała na utrzymanie opolskiego ogrodu zoologicznego. 23 października uczniowie kl.
V–VIII pojechali do teatru w Opolu na przedstawienie pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”. W grudniu
odbył się w szkole koncert adwentowy, w czasie którego uczniowie kl. VIII otrzymali dyplom,
600 zł i 500 marek za zajęcie V miejsca w konkursie „Pomoc w potrzebie”. Pieniądze te klasa
VIII przeznaczyła na wycieczkę do Niemiec. W maju uczniowie kl. V–VII wybrali się na wycieczkę do palmiarni w Lubiechowie, zwiedzono także pałac w Książu.
W szkole został przeprowadzony kolejny remont. Klasa na parterze została podzielona na
dwie mniejsze, zaś ubikacje w czynie społecznym wyremontowano. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego Jerzego Zientarskiego zdobyli I miejsce w ogólnej
klasyfikacji punktowej w sportowych imprezach gminnych i ponadgminnych.
Nowy rok szkolny 1998/1999 rozpoczął się 1 września. W szkole powitano nowe nauczycielki: Agnieszkę Szklińską, Teresę Michtę, Marię Warzechę (pracowała rok). 11 września
odbył się Dzień Sportu Szkolnego. Emocji było wiele, uczniowie skakali, biegali w workach,
grali w piłkę nożną i w siatkówkę. Z okazji dnia chłopaka 30 września została zorganizowana
w miejscowej remizie strażackiej dyskoteka.
Zabawa była bardzo udana.
5.10.1998 r. w czasie apelu społeczność
szkolna uroczyście pożegnała Jerzego Zientarskiego, wspaniałego nauczyciela, który
ostatecznie zaprzestał pracy w Szkole Podstawowej w Węgrach. Uczniowie byli świadomi,
że przestał pracować nauczyciel, dzięki któremu szkoła mogła poszczycić się wielkimi
Ceremonia podpisania umowy partnerskiej
osiągnięciami, szczególnie w sporcie. 26 lize szkołą w Kleingeschwend w Niemczech
stopada odbyła się bardzo ważna uroczystość
szkolna, podpisanie partnerstwa między szkołą w Węgrach a szkołą w Kleingeschwenda w Niemczech. Podpisanie umowy miało służyć wymianie doświadczeń zarówno w dziedzinie nauki,
jak i działalności pozalekcyjnej.
W styczniu uczniowie klas starszych wybrali się do AQUA Parku w Polkowicach.
15.02.1999 r. uczniowie klas VII i VIII wyjechali na tygodniową „zieloną szkołę” do partnerskiej szkoły w Kleingeschwend w Niemczech. Wyjazd dla dzieci był wielkim przeżyciem, gdyż
dla większości uczniów był to pierwszy wyjazd za granicę. Wiosną 22 kwietnia obchodzono w szkole Dzień Ziemi. Po apelu odbyło się „wielkie sprzątanie” całej szkoły. W ramach
wymiary partnerskiej 3 maja na tygodniową wycieczkę przyjechała młodzież ze szkoły partnerskiej z Niemiec. Zamieszkali w ośrodku wypoczynkowym „Jowisz” w Turawie. W czasie
całego pobytu spotykali się ze swoimi rówieśnikami z Węgier. Ukoronowaniem całego pobytu
gości z Niemiec był wspólny wyjazd na wycieczkę do Krakowa. W czasie obchodów Dnia
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Wycieczka do Krakowa

Dziecka w licznych konkursach wzięli udział
także nauczyciele: Anna Sujata, Urszula
Duda, Jolanta Kosmala, Teresa Gallus i Regina
Jach. Na koniec roku szkolnego na zasłużoną
emeryturę odeszła Izabela Wójcik, która pracowała w węgierskiej szkole od 1969 r.
W nowym roku szkolnym 1999/2000
uczniów w szkole powitała dyrektor Anna
Absolwenci kl. VI wraz z gronem pedagogicznym
Sujata. Pracę w szkole rozpoczęła Lidia
Tendera. 17 września uczniowie uczestniczyli w akcji sprzątania świata. Wychowawczyni kl. IV Urszula Duda zapoczątkowała akcję zbierania szkła białego. Następnie inne klasy
podjęły się podobnego działania. W ten sposób dzieci zdobywały fundusze na organizację
wycieczek. W październiku uczniowie klas młodszych wybrali się na wycieczkę do Opola na
zaproszenie Poczty Polskiej. Mogli zobaczyć, jak wygląda droga listu od nadawcy do adresata.
Jeszcze w listopadzie uczniowie klas III–VI wybrali się na wycieczkę do Brzegu i zwiedzili
m.in. zamek Piastów Śląskich. W dniach 14–19 lutego 2000 r. uczniowie ze szkoły z Węgier
po raz trzeci wybrali się w gościnne, malownicze rejony Turyngii, w odwiedziny do szkoły
partnerskiej w Kleingeschwenda. Wyjazd jak zwykle był bardzo udany. 20 lutego progi szkolne odwiedziła telewizja lokalna z Opola. Redaktorzy pytali o pobyt w Niemczech i o formy
współpracy ze szkołą partnerską. Relacja została nadana parę dni później w telewizji. Szkoła
Podstawowa w Węgrach mogła poszczycić się tym, że otrzymała wyróżnienie w konkursie
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„Dzięki pokojowemu protestowi nasze województwo zostało nienaruszone”. Uczniowie pod
kierunkiem Johanny Lemke wykonali pięciotomową kronikę. 5 maja w konsulacie RFN-u
w Opolu z rąk konsula odebrano nagrodę w wysokości 800 marek oraz trzytomową encyklopedię. Na początku maja dzieci z klasy II i IV brały udział w wycieczce do kopalni srebra
w Tarnowskich Górach. 8–13 maja uczniowie szkoły partnerskiej z Niemiec gościli w Węgrach. W czasie ich pobytu zwiedzono Górę Św. Anny, Kamień Śląski, Wieliczkę i Kraków. Na
koniec roku szkolnego pracę w szkole w Węgrach zakończyła Urszula Duda i od nowego roku
szkolnego rozpoczęła pracę w Publicznym Gimnazjum w Turawie.

Wycieczka do Wieliczki

W czasie reformy oświatowej radni Gminy Turawa postanowili zlikwidować część szkół.
Stopień organizacyjny szkoły w Węgrach został obniżony do klas I–III, dlatego też na koniec
roku szkolnego 2001/2002 pracę w szkole zakończyła dyr. szkoły Anna Sujata, nauczycielka
fizyki. Obowiązki dyrektora szkoły w nowym roku szkolnym
2002/2003 objęła Ewa Pietras.

Szkoła stowarzyszeniowa
Radni Gminy Turawa na koniec roku szkolnego podjęli
decyzję likwidacji Szkoły Podstawowej w Węgrach. Z decyzją radnych nie pogodziła się grupa węgierskich rodziców,
których dzieci uczęszczały do miejscowej szkoły. Pewnego
kwietniowego wieczoru 2002 r., grupa rodziców z Węgier
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spotkała się, aby wziąć edukację swoich dzieci we własne ręce. Rodzice nie zgodzili się z likwidacją Szkoły Podstawowej w Węgrach i założyli Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła”,
której prezesem został Adam Prochota.
Dzień 1.09.2003 r. był szczególnym dniem w szkole w Węgrach, gdyż powstała szkoła
stowarzyszeniowa prowadzona przez rodziców. Pracę w nowej szkole rozpoczęli nauczyciele:
Ewa Pietras – dyrektor szkoły, Sabina Wiecha, Krystyna Kociok, Wacława Jach, Agata
Franczok, Agnieszka Szklińska, Katarzyna Demska, Agnieszka Tracz, Piotr Długosz,
Agnieszka Pałos, Ryszard Kołodziej, Marzena Kolano-Kołodziej, Johanna Lemke-Prediger.
W drugim tygodniu nauki szkoła podpisała umowę partnerską z szkołą w Oberweißbach
w Niemczech. W grudniu uczniowie po raz pierwszy brali udział w Jarmarku Świątecznym w Opolu. Młodzież szkolna przy udziale rodziców wykonała wiele ozdób świątecznych,
stroików, kartek, nie zabrakło także pierników. Stowarzyszeniowa szkoła w Węgrach stała się
bardzo aktywna. 18 stycznia zostały wystawione jasełka. Występ był bardzo udany, dlatego
też przedstawienie nagrano na płycie CD, którą sprzedawano. W czasie ferii zimowych przeprowadzono tygodniowe zimowisko „Biała zima 2004”. Wiosną uczniowie Społecznej Szkoły
Podstawowej w Węgrach zaprosili rodziców w „Europejską podróż” przed przystąpieniem do
Unii Europejskiej. Szczególnie wszystkich zachwyciły występy pierwszoklasistów, prezentujących wiązanki tańców europejskich. W czasie spotkania
odbyła się również degustacja produktów kuchni europejskich. 16 kwietnia uczniowie klas I–III pojechali na
wycieczkę w Góry Opawskie. Na początku czerwca
odbył się w szkole festyn
rodzinny. Dzieci śpiewały
Festyn rodzinny
piosenki i recytowały wiersze
o tematyce rodzinnej. W sobotę 12 czerwca odwiedzili
szkolne mury absolwenci
z roku 1951. Pod koniec
roku szklonego, 17 czerwca, konsul Niemiec w Opolu
Rupert Vogel wręczył nagrody uczestnikom międzynarodowego konkursu „My
w Europie”, w którym wzięli
udział także uczniowie kl. VI
ze szkoły z Węgier: Patrycja
Matyszok, Patrycja Klimek,
Monika Drąg, Andrea Czok,
Absolwenci z roku 1951
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Kasia Jończyk, Justyna Panicz, które w ramach lekcji języka niemieckiego jako ojczystego,
przygotowały kroniki swoich miejscowości.
23.09.2004 r. uczniowie węgierskiej szkoły pojechali do teatru Jana Kochanowskiego
w Opolu na przedstawienie „Kot w butach”. Po raz drugi 10 grudnia młodzież szkolna wzięła
udział w kiermaszu świątecznym. Następnego dnia w miejscowej remizie odbyła się zabawa mikołajkowa. Wiosną dziatwa szkolna brała udział w wycieczkach szkolnych. W kwietniu 2005 r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach odbyło się referendum, w którym
uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. W wyniku głosowania za przyjęciem polskiego
Papieża na patrona szkoły opowiedziało się 95,5% osób biorących udział w referendum.
Skład grona pedagogicznego w roku
szkolnym 2005/2006: Ewa Pietras – dyrektor szkoły, Wacława Jach, Krystyna Weber,
Sabina Wiecha, Małgorzata Pawleta, Joanna
Kozubek (Dzierżanowska), Agata Franczok,
Agnieszka Szklińska, Agnieszka Tracz, Róża
Świerc, Agnieszka Pałos, Katarzyna Demska.
14 września w Społecznej Szkole PodstawoCzęść grona pedagogicznego
wej w Węgrach odbyło się uroczyste otwarcie
pracowni językowo-komputerowej, połączone z pasowaniem uczniów klasy pierwszej. W czasie
uroczystej akademii uczniowie po raz pierwszy zaśpiewali piosenkę braci Golców „Leć muzyczko do niebiańskiej krainy”, którą przejęto jako hymn szkoły. Czas przed 6 grudnia dzieci
wykorzystały na pisanie listów do św. Mikołaja. W czasie spotkania mikołajkowego wszystkie
dzieci otrzymały paczki. 20 listopada odbył się kiermasz adwentowy. Przed budynkiem miejscowej remizy w Węgrach stanęły stragany, w których można było kupić stroiki bożonarodzeniowe, ozdoby świąteczne. Po dokonaniu zakupów kiermaszowi goście mogli wysłuchać
pięknego koncertu w sali w straży, w wykonaniu kapeli góralskiej z Podhala i orkiestry dętej
z Węgier.
Dzięki inicjatywie Ewy Pietras uczniowie pojechali na zieloną szkołę do Zębu koło Zakopanego. Wyjazd był bardzo udany, zwiedzono zamek w Czorsztynie, pływano statkiem po
Jeziorze Czorsztyńskim, zdobyto szczyt Gęsią Szyję.
Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęto
3 września, w czasie uroczystości wystawiono program „Szkoła na wesoło”. Pracę w szkole
rozpoczęli nauczyciele: Ewa Pietras – dyrektor szkoły, Karina Weber, Regina Jach, Ewa
Cichecka, Sabina Wiecha, Marta Pawleta-Cepak, Joanna Dzierżanowska, Agata
Franczok, Agnieszka Szklińska, Agnieszka
Występ kapeli z Zębu
Tracz, Róża Świerc, Agnieszka Pałos, Joanna
Koszara. 10 grudnia odbył się jarmark bożonarodzeniowy, na który zaproszono kapelę góralską z Zębu. Uczniowie sprzedawali wykonane przez siebie ozdoby adwentowe. Na wszystkich
gości i uczestników czekały kiełbaski i grzane wino. W marcu uroczyście powitali uczniowie
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pierwszy dzień wiosny. W barwnym korowodzie przeszli z gaikami i Marzannami ulicami
Węgier. Następnie wrócono do szkoły i spalono Marzannę, aby na zawsze przepędzić zimę.
Następnego dnia, 22 marca, uczniowie kl. III i IV obejrzeli w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu
przedstawienie „Bajka o szczęściu”. Następnie uczniowie zwiedzili teatr i spotkali się z aktorami. 29 maja odbył się w szkole w Węgrach Gminny Konkurs Recytatorski „Z poezja na Ty” dla
klas I–III. Zwycięzcą konkursu został Fabian Komor, uczeń kl. II węgierskiej szkoły.
W czasie wakacji od 25 czerwca do 6 lipca odbywały się w szkole zajęcia letnie prowadzone przez studentów kierunku edukacja artystyczna Uniwersytetu Opolskiego. Po wakacjach
wypoczęci uczniowie rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2007/2008. W ostatnią sobotę września obchodzony był dzień chłopaka. Samorząd szkolny zorganizował dyskotekę, uczennice przygotowały słodkie babeczki i życzenia. Tradycyjnie jak co roku, w pierwszą niedzielę
października uczniowie brali
udział w dożynkach wiejskich. Zabawa była znakomita, mimo przejmującego
zimna. W październiku w ramach zajęć plastyki oraz kółka plastycznego uczniowie
mieli możliwość zwiedzenia
pracowni artysty rzeźbiarza
z Nysy. Uczniowie podziwiali
jego wspaniałe prace. 14 października obchodzono w
Nowe boisko sportowe
szkole święto nauczycieli.
Z tej okazji w węgierskiej szkole odbył się uroczysty apel, w czasie którego w sposób poważny, ale również z przymrużeniem oka, złożono życzenia swoim nauczycielom. Tego samego
dnia parafialny zespół Caritas zorganizował Dzień Chorego. Uczniowie węgierskiej szkoły
swoim śpiewem, tańcem umilili wspólne spo tkanie. Wspaniały wieczór andrzejkowy zorganizował samorząd szkolny. W grudniu zorganizowano w szkole konkurs na najpiękniejszą
szopkę bożonarodzeniową. 6 grudnia – w dniu św. Mikołaja, uczniowie ze szkoły z Węgier
podziwiali na lodowisku „Toropol” w Opolu widowisko „Królewna Śnieżka” w wykonaniu
artystów rosyjskich. W ostatni grudniowy dzień nauki w szkole zorganizowano wigilię.
11 stycznia klasa IV pod opieką pani dyrektor Ewy Pietras odwiedziła chore dzieci w szpitalu
w Opolu. Uczniowie z Węgier przedstawili im bożononarodzeniową opowieść „Betlejemska
dobranocka”. Występ był bardzo udany. Z okazji Dnia Kobiet męska część uczniów stanęła na
wysokości zadania i przygotowała piękny program, rozbawiając do łez żeńską część szkoły.
Wiosną dziatwa szkolna sadziła drzewa w lesie w Osowcu. Po paru miesiącach intensywnych
prac wykonano boisko na miarę XXI w., ze sztuczną nawierzchnią. Również wiosną wykonano „zieloną klasę” na świeżym powietrzu.
Rok szkolny 2008/2009 rozpoczęło w szkole w Węgrach 12 nauczycieli: Ewa Pietras –
dyrektor szkoły, Ewa Sokólska, Regina Jach, Teresa Szuwalska, Agnieszka Szklińska, Joanna
Kozubek, Ewa Cichecka, Joanna Koszara, Agnieszka Pałos, Agnieszka Tracz-Chojnacka,
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Agata Franczok, Róża Świerc. Do sześcioklasowej szkoły uczęszczało 83 uczniów. Tradycyjnie w czasie akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego pierwszoklasiści zostali obdarowani „tytami”, aby osłodzić im trudne chwile w szkole. Wielkim dniem dla pierwszaków był
30 września, gdyż byli pasowani na ucznia i złożyli uroczyste ślubowanie. W 2008 r. uczniowie
szkoły w Węgrach brali udział w europejskim programie LINGANO. Projekt polegał na tworzeniu muzyki i poezji oraz obrazów plastycznych przez dzieci z Polski, Niemiec, Francji. Po
zebraniu prac stworzono teatralną opowieść z wykorzystaniem prac dzieci, pantominy, muzyki. Szkoła z Węgier aktywnie brała udział w tym projekcie, a przy budowaniu inscenizacji
wykorzystano również ich prace. W ciągu roku szkolnego odbywało się w szkole wiele imprez
i akademii okolicznościowych. Szkoła uczestniczyła w wielu konkursach. W jedną z jesiennych niedziel zorganizowano w placówce węgierskiej rodzinne spotkanie. Całe rodziny mogły uczestniczyć w pokazie
techniki czerpania papieru,
przy muzyce napić się ziołowej herbaty, obejrzeć prace
uczniów. W czasie wzruszającej akademii z okazji 11 listopada, uczeń kl. V powiedział „Polsko, nie jesteś już
niewolnicą”. Uczniowie ze
szkoły w Węgrach cyklicznie
co roku uczestniczyli w akcji
„Piesek”, która polegała na
Uczniowie w czasie zielonej szkoły we Włoszech
pomocy brzeskiemu schronisku zwierząt. Podobnie było w roku szkolnym 2008/2009. Również w Węgrach cyklicznie w remizie odbywał się konkurs piosenki „Łączy nas muzyka”, organizowany przez Młodzieżową Radę Gminy, który był przeglądem młodych talentów z całej gminy. W konkursie
zorganizowanym w 2008 r. zwyciężyła grupa „Andantino” prowadzona przez Ewę Pietras –
dyrektor węgierskiej szkoły, III miejsce zajął również chór prowadzony przez panią dyrektor.
30 listopada szkoła w Węgrach zorganizowała adwentowy jarmark przed miejscową remizą
OSP. Można było zakupić ozdoby choinkowe, ciastka, pierniki. Atrakcją jarmarku był występ
góralskiego zespołu „Zbójnice” z Zębu i wykonanie przez nich spektaklu o Janie Pawle II.
Wielki zaszczyt spotkał szkołę w Węgrach w maju 2009 r., gdyż odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II. W ciągu roku szkolnego odbywały się w szkole zajęcia grupy
„Capuerro” – zajęcia ruchowe wywodzące się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuki walki, której formy są rytmiczne, akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach. Istotą capoeiry są
elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. Zajęcia zostały zorganizowane dzięki inicjatywie p. Ewy Pietras i finansowemu wsparciu zarządu stowarzyszenia.
Zimą Agata Franczok zorganizowała naukę pływania na basenie w Opolu. Zajęcia odbywały
się w każdą sobotę, pod kierunkiem specjalistów. W lutym uczniowie swoim babciom i dziadkom zorganizowali wspaniałą uroczystość w dniu ich święta. Wiosną uczniowie wybrali się na
zieloną szkołę do Włoch.
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W roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasie I rozpoczęło 15 dzieci, które 23 września
uroczyście pasowano na uczniów. Jesienią młodzież szkolna wzięła udział w akcji sprzątania
świata. Dzień 9 września był wyjątkowy w życiu szkoły w Węgrach, gdyż wtedy odwiedził
węgierską placówkę mobilny wóz nauki języków obcych. 21 października uczniowie pod kierunkiem Joanny Koszary wybrali się na wycieczkę do Katowic, gdzie obejrzeli film 3D, a następnie zwiedzili muzeum chleba w Radzionkowie. W ciągu całego roku szkolnego odbywały
się apele i akademie zgodnie z harmonogramem.
Po licznych przemówieniach głos zabrali uczniowie kl. V,
żegnając wakacje i witając nowy rok szkolny 2010/2011 wesołymi piosenkami i wierszykami. Naukę w szkole kontynuowało 74 uczniów, a w kl. I – 7. 26 października pierwszoklasiści najpierw złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie
dyrektor Ewa Pietras pasowała ich na uczniów Społecznej
Szkoły Podstawowej w Węgrach. 24 września uczniowie wraz
z nauczycielami posprzątali teren wokół szkoły w ramach
akcji Sprzątamy Świat. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października szkoła uczestniczyła w dożynkach wiejskich. W czasie
„I Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego” uczennica SSP w Węgrach Anika Lottko, wychowanka
nauczycielki Klaudii Reinert, zajęła I miejsce, zaś Fabian
Dyrektor szkoły Ewa Pietras
Komor został laureatem tego konkursu.
W dniach 14–18.02.2011 r. po raz kolejny odbyła się w szkole Biała Zima. Oprócz zabaw
były też zajęcia teatralne oraz cyrkowe. 29 marca uczniowie wybrali się na rewię na lodzie do
Opola na „Calineczkę”. W następnym miesiącu dzieci z klasy I wybrały się na wycieczkę do Opola.
Zwiedziły miasto i udały się do biblioteki, gdzie spotkały się z pisarką Wandą Chotomską.
Wiosną dzieci klasy I–III wybrały się na wycieczkę w Góry Stołowe, zaś uczniowie klasy IV–
VI wyruszyli do Trójmiasta. Wielu z nich po raz pierwszy płynęło stadkiem lub ujrzało morze.
W szkole oprócz dni radosnych są również dni smutku. Na zawsze odeszła ulubiona wieloletnia nauczycielka szkoły w Węgrach Regina Jach, zmarła w tak młodym wieku. Z wielkim
żalem została pożegnana przez grono pedagogiczne i dziatwę szkolną. Pozostanie na zawsze
w pamięci całej społeczności szkolnej.
Po wspaniałych i pełnych słońca oraz przygód wakacjach rozpoczął się rok szkolny
2011/2012. W czasie uroczystej akademii wszystkich powitała pani dyrektor szkoły Ewa
Pietras. Obecne było grono nauczycielskie: Ewa Sokólska, Klaudia Reinert, Sabina Wiecha, Małgorzata Pawleta-Cepak, Katarzyna Chyra, Joanna Dzierżanowska, Róża Świerc,
Agnieszka Szklińska, Agnieszka Pałos, Joanna Koszara, Ewa Granat, Justyna Prochota,
Mateusz Faliński. Naukę w klasie I rozpoczęło aż 20 uczniów. Jeszcze we wrześniu szkoła
przystąpiła do realizacji rocznego projektu ekologicznego „W obronie Ziemi”, w ramach którego uczniowie uczyli się zasad ochrony środowiska, właściwego segregowania śmieci. Zaplanowano również wspaniałe wycieczki. 23 września, jak co roku, uczniowie ze szkoły z Węgier
brali udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Wspaniałą imprezę przeżyli uczniowie 1 października, męska część uczniów obchodziła swoje święto – Dzień Chłopaka. Odbyła się wspaniała
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dyskoteka, oczywiście z udziałem dziewczyn. Wszyscy bawili się wspaniale. 11 października
pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie, zostali pełnoprawnymi członkami społeczności
szkolnej. Były życzenia, upominki, tort ze świeczkami. 28 października w szkole w Węgrach
pojawiły się duchy, zmory i potwory. Okazało się, że byli to przebierańcy halloweenu. W następnym miesiącu, 8 listopada, odbyły się w szkole warsztaty dla rodziców i uczniów dotyczące
zdrowego żywienia. Program spotkania obejmował głównie promocję miodu i jego produktów.
25 listopada swoje święto obchodzi najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka –
Pluszowy Miś. Uczniowie
do szkoły przynieśli swoje
misie. Pod koniec listopada
odbył się w szkole jarmark
bożonarodzeniowy. Dzieci
wraz z rodzicami przygotowały stroiki adwentowe
i przepiękne ozdoby świąteczne. Uczniowie wystąpili
z ciekawym programem artystycznym. 22 grudnia był
wyjątkowym dniem dla całej
Święto Pluszowego Misia
społeczności szkolnej. Tradycyjnie uczniowie szkoły z Węgier zasiedli przy wigilijnych stołach. Uroczystość rozpoczęto
od przełamania się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń. Po uroczystym posiłku śpiewano
wspólnie kolędy. Spotkaniu towarzyszył świąteczny, pełen wrażeń nastrój. Zimą, 22 stycznia,
44 uczniów klas III–VI wyjechało w Karkonosze, by nauczyć się jazdy na nartach. Przez cztery
dni uczniowie, pod czujnym okiem instruktorów, ćwiczyli technikę zjeżdżania. Zwiedzono
także Szklarską Porębę, Wodospad Szklarka i Chatę Walońską. Po feriach zimowych przyszła
bardzo ostra zima i uczniowie kl. IV i V wybrali się poszaleć na lodowej tafli przy centrum
handlowym Turawa Park.
30 marca w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbył się konkurs kroszonkarski, na którym nie mogło zabraknąć uczniów szkoły z Węgier. Aleksandra Salatycka zajęła I miejsce
w kategorii I–III techniką dowolną, Dominika Lakwa – I miejsce w kategorii IV–VI techniką
dowolną, zaś Dominik Stotko – III miejsce w kategorii IV–VI techniką rytowniczą. 10 maja w szkole
w Węgrach po raz pierwszy został zorganizowany Speech Contest – konkurs językowy. Uczestnicy
konkursu mieli za zadanie przygotować sobie przemówienie w języku angielskim. Tematyka
mowy była dowolna i mogła obejmować różne tematy, np. hobby, przyroda, geografia, ciekawostki, zwierzęta, ochrona środowiska, polityka, życie szkolne, itp. Na konkurs zostali zaproszeni chętni uczniowie z okolicznych szkół. Ostatecznie zgłosiły się trzy szkoły: SSP Węgry,
PSP Osowiec i PSP Ligota Turawska. Michalina Lustig (SSP Węgry) za przemówienie „New
York” zajęła I miejsce.
Stało się już tradycją, że pod koniec każdego roku szkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach odbywa się coroczne Święto Rodziny, fantastyczna impreza dzieci, rodziców, babć, dziadków. Ta zorganizowana 3.06.2012 r. miała dla wszystkich szczególne znacze721

nie, bowiem głównym punktem programu było uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły.
Powstało ono dzięki ogromnej determinacji szeregu osób na czele z panią dyrektor Ewą Pietras oraz Zarządem Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”.
Inwestycja ta nie byłaby zrealizowana, gdyby nie rzesza
osób oraz instytucji, którym
leżało na sercu dobro dzieci.
To dzięki ich zaangażowaniu
oraz ogromnej determinacji
mogło się ziścić marzenie
wielu osób, które będzie służyło następnym pokoleniom.
Dzięki wybudowanemu łączRozwijanie talentów muzycznych („Fala” 1/2012)
nikowi połączono oba budynki szkoły. Na parterze
budynku powstały ubikacje,
gdyż wcześniej, trzeba było
korzystać z nich w sąsiednim budynku, i szatnia. Na
piętrze oprócz przestronnego pokoju nauczycielskiego
znajduje się duża sala gimnastyczna.
Szkoła Podstawowa w Węgrach nie miała prawa bytu,
Uroczyste otwarcie dobudowanego łącznika („Fala” 2/2012)
gdyż radni Gminy Turawa
podjęli decyzję o jej likwidacji. Jednakże siła woli społeczeństwa, utworzenie społecznej szkoły z aktywnym zarządem, a szczególnie dobre zarządzanie placówką przez dyrektor Ewę
Pietras i wzorowa praca grona nauczycielskiego, spowodowały, że szkoła ta może pochwalić
się wieloma sukcesami. Chyba największym jej sukcesem jest obecny wygląd szkoły i osiągane
wysokie wyniki w pracy wychowawczej. W czerwcu uczniowie po raz kolejny powrócili z zielonej
szkoły, tradycyjnie już z Włoch.

11.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach
W maju 1909 r. na terenie miejscowości Węgry wybuchł wielki pożar, który strawił
znaczną ilość budynków mieszkalnych i stodół przy ulicy Opolskiej i Średniej. Ogień pojawił
się u p. Halupczoka przy ul. Opolskiej, u którego dzieci bawiły się w szopie ogniem. W tym
okresie budynki były przeważnie kryte słomą, dlatego ogień rozprzestrzeniał się bardzo
szybko. W walce z pożarem brała udział okoliczna ludność oraz robotnicy z pobliskiej
fabryki w Osowcu. Pożar ugaszono u pana Niemczyka przy ulicy Szkolnej. W 1912 r.
powołano w Węgrach straż ogniową, aby zapobiec w przyszłości podobnym wypadkom.
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Wyposażenie straży w początkowym okresie istnienia było bardzo skromne, gdyż posiadali
tylko ręczną sikawkę z zaprzęgiem konnym. Pierwszym komendantem straży został
Bartłomiej Lotko. Pomagali mu Stefan Konieczko, obsługujący pompę, oraz Paweł Glados.
W sierpniu 1933 r. powołana została Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach. Posiadali
drewnianą remizę, która stała na miejscu starej strażnicy, a obecnej biblioteki i biura DFK.

Węgierscy strażacy w okresie międzywojennym
Od góry od lewej: Morawietz, Karl Fikus, Brzoza, Niemczyk, Wróbel (Mały), Morawietz z Kuźni, Tarara
(całkiem po prawej, był w żandarmerii wojskowej); poniżej od prawej: Tarara, NN, Wróbel, NN, Morawietz,
Tarara Franz, Kurz Paul; środkowy rząd od lewej: Lotko Arnold, NN, NN, Stelmach, NN
Na dole po lewej: Johann Lotko, Bauer, Szwarz, Bartłomiej Lotko, Jonczyk, Widera, Emil Brzoza ze sklepu.

W skład ówczesnego zarządu weszli :
- Max Czernik – komendant
- Franciszek Pawleta – zastępca komendanta
- Bartłomiej Lotko – skarbnik.
Do aktywnych członków straży należeli: Karol Fikus, Franciszek Letzebil, Arnold Lotko,
Jan Lotko, Adolf Morawiec, Paweł Morawiec, Karol Świętek, Franciszek Tarara i Mateusz
Wróbel. Druhowie ubrani w mundury strażackie odbywali ćwiczenia na placu przy obecnej
ul. Pustkowskiej. Bardzo często po pokazach strażackich odbywały się zabawy taneczne w sali
Emila Brzozy, również strażaka.
Ponowny pożar na terenie Węgier zanotowano w 1934 r. W zimową noc paliła się
stodoła u p. Wystuba przy ulicy Opolskiej. Wodę potrzebną do gaszenia pożaru pobierano
z rzeki Małej Panwi. W okresie przedwojennym strażacy z Węgier brali udział w akcjach
gaśniczych przy pożarach lasu koło Zagwiździa, młyna w Trzęsinie, pożaru w Łubnianach
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Przedwojenni węgierscy strażacy

oraz w Biadaczu. W 1935 r. strażacy otrzymali umundurowanie. Dwa lata później jednostka
wzbogaciła się o sześcioosobowy samochód bojowy BMW lub jak twierdzą inni mieszkańcy,
dziewięcioosobowy mercedes, z przyczepą z wyposażeniem przeciwpożarowym. Przed
wybuchem wojny straż przeniesiono z drewnianej remizy do pomieszczenia obok starej
gospody na styku ulicy Opolskiej i Szkolnej, gdzie wcześniej podróżni przetrzymywali konie.
Węgierska straż do rozpoczęcia II wojny światowej tętniła życiem, jednakże po jej wybuchu
wielu strażaków musiało pójść na wojnę, z której, niestety, znaczna część nie powróciła. Mimo
trudnych czasów, pozostali strażacy nie poddawali się. W 1944 r. odbył się ostatni wyjazd
do pożaru lasu w Osowcu obok wieży obserwacyjnej. Po przejściu frontu w 1945 r., sprzęt
strażacki został zdewastowany, a samochód zabrany przez Rosjan.
Inicjatorem powołania powojennej straży w Węgrach był ówczesny sołtys Franciszek
Langosz. 7.03.1948 r. o godz. 16.00 w sali u pana Korzeńca odbyło się zebranie prowadzone
przez węgierskiego sołtysa. W czasie tego zebrania powołano Ochotniczą Straż Pożarną
w Węgrach, zapisało się do niej 31 strażaków. Wśród przyjętych druhów byli tacy, którzy
działali przed wojną. Do zarządu weszli: Franciszek Korzeniec – prezes, Mateusz Wróbel –
naczelnik, Eryk Jeleń – sekretarz, Jan Lotko – skarbnik. Straż pożarna posiadała wówczas 8 m
węża ssawnego i 70 m węży tłocznych. Brakowało bosaków, łopat, umundurowania bojowego
i wyjściowego. Jednakże strażacy nie pozostali bierni i sami zaczęli organizować potrzebny
sprzęt. Również wielką hojnością wykazali się mieszkańcy, którzy świadczyli datki pieniężne
na rzecz straży. W czasie zebraniu strażackiego w dniu 27.06.1949 r. do zarządu OSP w Węgrach
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powołano druha Alojzego Matuszoka na stanowisko zastępcy naczelnika i druha Pawła
Kurca jako gospodarza mienia strażackiego. Do komisji rewizyjnej weszli Jan Czech, Jerzy
Długosz i Alfons Liebner. W tym okresie jednostka węgierska brała udział w gaszeniu dwóch
pożarów, w Węgrach u Agnieszki Swierc, u której paliła się stodoła, i w Turawie.
W okresie powojennym straż z Węgier borykała się z trudnościami, m.in. brakiem
prądu w remizie. Brakowało także sali tanecznej do organizowania zabaw, gdyż salę u Korzeńca
zamieniono na magazyn, w którym składowano preparaty do zwalczania stonki
ziemniaczanej. Strażacy z Węgier do pożarów wyjeżdżali wozem bojowym zaprzęganym
w konie. Do alarmowania używano trąbek, które znajdowały się u sześciu mieszkańców.
W czasie walnego zebrania zorganizowanego w dniu 2.03.1952 r. straż w Węgrach liczyła
24 czynnych członków. Jednostka wzbogaciła się wtedy o 30 m węża tłocznego oraz 14 toporków. Na
terenie miejscowości wyznaczono cztery punkty zgłaszania pożaru i umieszczono tabliczki:
„Konie do pożaru” w gospodarstwach: Józef Jendrysik, Józef Fronia, Franciszek Ful i Paweł
Pielawa. W następnym roku odbyło się kolejne zebranie walne, któremu przewodniczył
sołtys Franciszek Komor. Powołano wtedy na przewodniczącego komisji rewizyjnej Teodora
Pielawę. Na zebraniu tym obecny był przedstawiciel GRN Józef Pierzyna i obiecał założenie
w remizie energii elektrycznej. 24.03.1953 r. w Węgrach u p. Stellmacha przy ul. Szkolnej miał
miejsce pożar stodoły, wodę do gaszenia pobierano z rzeki Małej Panwi przez gospodarstwo
Pawła Wienchuły. W 1954 r. powołano w Węgrach Gromadzką Radę Narodową, której
przewodniczącą była Szarlota Labecka. Za jej pośrednictwem i z dużym wysiłkiem strażaków
oraz ludności, w ciągu dwóch lat, w połowie lat 50. XX w., zbudowano nową strażnicę obok
budynku Gminnej Rady Narodowej (obecne przedszkole), gdzie przed wojną znajdował się
stary budynek remizy. Miejscowi strażacy nie szczędzili sił przy budowie nowej strażnicy.
Nowy obiekt różnił się od poprzedniego, gdyż znajdowała się w nim świetlica dla członków
OSP. W nowej remizie zamontowano syrenę alarmową oraz położono instalację elektryczną.
Mimo usilnych starań miejscowych strażaków i obietnic władz administracyjnych, w starej
strażnicy nie zainstalowano linii energetycznej. Nowa remiza otworzyła swoje podwoje
szczególnie dzięki druhowi Jerzemu Długoszowi i naczelnikowi Ryszardowi Pielawie. Obiekt
ten spełniał oczekiwania ówczesnych węgierskich strażaków, chętnie przychodzili do nowej
strażnicy na zbiórki. W tym okresie jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt, straż otrzymała
motopompę „Leopolia” o wydajności 800 litrów na minutę,
pierwszym jej mechanikiem był Henryk Schwientek.
Najaktywniejszymi strażakami w tym okresie byli druhowie:
Paweł Pielawa, Alojzy Lotko, Józef Fronia, Alojzy Matuszok,
Adolf Pasoń. Kwitło wtedy również życie świetlicowe, działał
nawet amatorski teatr.
W 1962 r. powołano sekcję młodzieżową, jej opiekunem
został Franciszek Konieczko, który zasłużył sobie na miano
dobrego kolegi i ofiarnego strażaka. W maju tegoż roku
w Osowcu odbyły się rejonowe zawody strażackie, w których
z Węgier startowała sekcja młodzieżowa i seniorzy. W następnych
latach drużyna młodzieżowa brała udział także w zawodach
Powojenna remiza strażacka
w okolicznych wsiach, np. Zawadzie, Ozimku, Rzędowie.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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12.12.1964 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Węgier otrzymała swój pierwszy powojenny
samochód bojowy „Lublin”. Wóz ten był w opłakanym stanie, ale dzięki wysiłkom i zaangażowaniu
druhów, a w szczególności mechanika – kierowcy Gerarda Konieczki, samochód został
doprowadzony do bardzo dobrego stanu technicznego. Strażacy z Węgier pracowali także na
rzecz środowiska lokalnego, np. pracując przy rozbudowie miejscowej szkoły podstawowej.
Przybywało także sprzętu bojowego, dzięki zaangażowaniu przewodniczącego GRN Antoniego
Tarary. Zbiórki szkoleniowe odbywały się w każdą niedzielę. Jednostka w Węgrach prowadziła
także działalność kulturalną, czynna była świetlica, w której organizowano wieczorki,
m.in. z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”, i wiele innych spotkań okolicznościowych.
Działalnością kulturalną zajmowali się bracia Reinhold i Ryszard Szklorzowie. Każdego roku
pod koniec karnawału odbywały się „zapusty”, przy okazji których druhowie przypominali
okolicznym rolnikom o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych. Wchodząc na strychy,
spisywano niedociągnięcia, np.: bałagan, niepobiałkowane kominy czy też zalegająca słoma,
siano wokół przewodów kominowych.
Straż pożarna z Węgier w 1967 r. brała udział w ćwiczeniach powiatowych w Pokoju. Nowy
przewodniczący GRN Zenon Wolicki również bardzo dbał o straż pożarną w Węgrach, jego
staraniem do świetlicy zostały zakupione stoły, krzesła, telewizor, radio oraz wybudowano
ubikacje.
W tym okresie istniał w Węgrach Klub Piłki Ręcznej Kobiet, który rozgrywał mecze
w klasie „B”, a którego opiekunem był nauczyciel, a zarazem druh węgierskiej jednostki Jerzy
Zientarski. Strażacy przyczynili się do rozbudowy boiska szkolnego: ustawiono nowe bramki,
ławki, słupki do siatkówki i koszykówki.
Na początku lat 70. XX w. wyróżniającymi się druhami byli: Gerard Morawiec, Paweł
Kowol.
W 1972 r. nagle zmarli dwaj zasłużeni węgierscy strażacy, Adolf Pason i Paweł Pielawa.
W marcu 1974 r. OSP Węgry poniosła kolejną bolesną stratę, zmarł Jerzy Długosz, wielki
społecznik i długoletni prezes węgierskiej jednostki. W 1974 r. straż w Węgrach otrzymała
samochód bojowy marki „Star”, tak samo jak przy poprzednim wozie bojowym, w jego
uruchomienie szczególnie zaangażował się druh Gerard Konieczko. Wyróżniającymi się
druhami w tym okresie byli: Gerard Morawiec, Paweł Kowol, Ryszard Pielawa, Hubert Fikus,
Alojzy Lotko. W znacznej mierze przyczynili się, aby wóz bojowy mógł być sprawny do
wyjazdu w czasie pożaru. Pożegnano również zmarłego pierwszego naczelnika węgierskiej
jednostki strażackiej Mateusza Wróbla.
W 1976 r. powołano do życia nową sekcję młodzieżową, która wzięła udział poza konkursem
w gminnych zawodach strażackich w Turawie i uzyskała najlepszy czas. Długoletni skarbnik
węgierskiej straży Jan Lotko zmarł w kwietniu następnego roku. W 1977 r. odbyły się kolejne
zawody gminne w Osowcu, drużyna z Węgier nie dała cienia szans pozostałym jednostkom,
zajmując pierwsze miejsce. Także w roku następnym węgierska drużyna zajęła pierwsze
miejsce, zdobywając po raz drugi z rzędu puchar przechodni Komendanta Gminnego OSP
w Turawie. Sukcesy te osiągnięto dzięki sekcyjnemu Pawłowi Geppertowi oraz jego kolegom
z drużyny.
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18.01.1978 r. odbyło się w świetlicy strażackiej zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
któremu przewodniczył naczelnik Ryszard Pielawa. Zaszczycili je obecnością dwaj
przedwojenni strażacy: Karol Fikus, Arnold Lotko. W czasie zebrania odznakę „Za wysługę
lat” odebrał druh Ryszard Lotko, a listy pochwalne otrzymali: Paweł Geppert i Ryszard Tarara.
Szczególnie wyróżniającymi się strażakami byli wtedy: Ryszard Pielawa – naczelnik, Gerard
Konieczko, Gerard Morawiec, Paweł Kowol.
W styczniu 1979 r. jednostka OSP z Węgier gasiła pożar lakierni w fabryce w Osowcu.
W kwietniu jednostka brała udział w czynie społecznym podejmowanym dla uczczenia
IV Zjazdu Krajowego Związku OSP pod hasłem: „Strażacki Trud – Tobie Socjalistyczna
Ojczyzno”. W niedzielę 6 maja wszyscy druhowie brali udział w mszy św. ku czci św.
Floriana w miejscowym kościele. W maju były prowadzone szkolenia dla 23 młodych
strażaków, których dyrektor szkoły druh Jerzy Zientarski oraz druhowie Paweł Geppert,
Ryszard Tarara i Gerard Pielawa zwerbowali w Szkole Podstawowej w Węgrach. W dniach
27 i 29 maja strażacy z Węgier brali udział w gaszeniu lasów koło Ośrodka Wypoczynkowego
Straży Pożarnych w Turawie i w Jełowej w pobliżu torów kolejowych. Tego samego miesiąca
węgierscy strażacy wyjechali na poszukiwania mężczyzny zaginionego na łąkach koło
Kotorza. W czerwcową noc ok. godz. 23.00 wyjechano do pożaru nad Jeziorem Srebrnym.
Zarząd OSP w Węgrach, pragnąc podziękować za pracę na rzecz straży, zorganizował w dn.
30.06.1979 r. zabawę taneczną w Kolanowicach. Najważniejszą chwilą zabawy było ślubowanie
młodych strażaków, którzy otrzymali również legitymacje członkowskie. W tym okresie
strażacy bardzo intensywnie przygotowywali się do zawodów sportowo – pożarniczych,
gdyż w każdym tygodniu trzykrotnie spotykano się na ćwiczeniach. W niedzielę 29 lipca na
boisku sportowym w Osowcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze. Bezkonkurencyjni
okazali się strażacy z Węgier. Sekcja seniorów zdobyła po raz trzeci z rzędu I miejsce, a puchar
Komendanta Gminnego przeszedł na własność OSP Węgry.
5 stycznia 1980 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze, podczas którego komendant gminny
Jerzy Lypp oraz prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Gerard Polednia nie szczędzili
słów pochwały i podziękowań dla węgierskiej jednostki. Na zakończenie zebrania prezes
Zarządu Gminnego udekorował druha Ryszarda Tararę „Brązowym Medalem Za Zasługi
Dla Pożarnictwa” za całokształt pracy dla OSP Węgry. Całą dekorację na walne zebranie
przygotował druh Józef Czaplik. 17 stycznia w Szkole Podstawowej w Turawie odbył się
finał gminny III Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zwyciężył członek drużyny harcerskiej Hubert
Konieczko z Węgier, również I miejsce w kategorii młodzieżowej zajął Joachim Horina.
W lutym przeprowadzono kontrole ppoż. na terenie całej miejscowości. W kontrolach
brało udział 5 zespołów. Komisje zauważyły, że do najczęstszych zaniedbań należały tak
zwane prowizorki i nieporządek. 19 marca strażacy z Węgier brali udział w gaszeniu pożaru
tunelu foliowego u p. Nizika w Osowcu, a w maju wyjechano do dwóch pożarów lasu
w Brynicy. W czerwcu strażacy brali udział w realizacji czynu społecznego w miejscowej
szkole podstawowej, rozebrano stary i postawiono nowy budynek gospodarczy. Wartość
czynu społecznego wyniosła ok. 30000 zł. Pomimo działań profilaktycznych w zapobieganiu
powstania pożarów, tragedia nie ominęła Węgier: 4 czerwca palił się budynek gospodarczy
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u Alfreda Konieczki przy ul. Szkolnej. Szybka reakcja miejscowej jednostki oraz OSP Osowiec
nie pozwoliła rozprzestrzenić się pożarowi na dalsze zabudowania gospodarcze. Dzięki
sprawnej akcji jednostek z Węgier i Osowca pożar został ugaszony. Kolejny pożar powstał
12.06.1980 r. o godz. 23.45 u Franciszka Fula, paliła się szopa. Również ten pożar został
ugaszony. W czerwcu wyjechano jeszcze do pożaru zarośli obok stacji kolejowej w Osowcu.
8 czerwca odbyły się w Osowcu gminne zawody strażackie. Jednostka z Węgier wystawiła
3 sekcje i wszystkie zajęły pierwsze miejsce. Sekcja seniorów otrzymała puchar Naczelnika
Gminy w Turawie Ryszarda Klimowskiego.
Na początku lat 80. XX w. jednostka OSP w Węgrach była jedną z najlepszych
w gminie i województwie opolskim i zarazem najliczniejszą na terenie Gminy Turawa. We
współzawodnictwie na najlepszą jednostkę w 1983 r. zdobyła II miejsce, w 1986 r. IV miejsce,
natomiast w 1988 r. I miejsce.
Już w 1983 r. OSP w Węgrach mogła otrzymać na wyposażenie beczkowóz, ale pod
warunkiem, że będzie się mieścić w strażnicy. Zrodziła się wtedy potrzeba wybudowania
nowej strażnicy. Społecznicy z Węgier czynili starania zdobycia działki pod budowę strażnicy,
za budynkiem przedszkola. Jednakże po badaniach okazało się, że podłoże gruntu jest
nieodpowiednie. Działka przy przystanku autobusowym należąca do GS-u również okazała
się za mała. Podobnie działka przy ul. Opolskiej 58, składająca się z czterech posesji, stała
się nieosiągalna, gdyż przy finalizowaniu transakcji wycofał się jeden z właścicieli. W 1986 r.
komitet budowy otrzymał działkę od Urzędu Gminy Turawa po Magdalenie Świtala, która
przekazała gospodarstwo skarbowi państwa i wyjechała do Niemiec.
15.03.1986 r. w czasie zebrania, które odbyło się w świetlicy nad remizą, podjęto decyzję
budowy strażnicy w Węgrach i powołano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy. Wszyscy
obecni na zebraniu oferowali pomoc przy budowie obiektu. Nie było jednak chętnego na
przewodniczącego tegoż komitetu. Po długiej dyskusji przewodniczącym Społecznego
Komitetu Budowy Strażnicy został ówczesny sołtys Ryszard Tarara, a jego zastępcą
przewodniczący rady sołeckiej Jerzy Zientarski. Do komitetu weszli również: Jerzy Buchta,
Bernard Czopka, Henryk Drąg, Franciszek Ful, Jan Fronia, Ryszard Fronia, Leon Fronia,
Antoni Fikus, Roman Gawlik, Paweł Geppert, Gerard Konieczko, Franciszek Konieczko,
Paweł Kowol, Karol Komor, Pawel Klyk, Ryszard Lotko, Alojzy Lotko, Franciszek Langosz,
Józef Lukas, Józef Lazik, Józef Morawiec, Gerard Morawiec, Ryszard Pielawa, Gerard Pielawa,
Piotr Świerc, Herman Słowik, Krystian Komor, Józef Wystup, Joachim Wieczorek, Józef
Wieczorek, Teofil Tarara. 11.01.1988 r. przywieziono płyty budowlane z ZNTK Opole. W tym
samym miesiącu w Kolanowicach pocięto drewno potrzebne do budowy. Miesiąc później
wykopano rów pod przewód energetyczny. W marcu 1988 r. przywieziono pierwsze bloczki
betonowe zakupione w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawadzie, na placu budowy
ustawiono silos na cement, wybudowano ubikacje. Miesiąc później na placu budowy była
już cegła i ustawiono pocięte drewno budowlane. W maju przywieziono bloki gazobetonowe
z Ozimka. Z powodu dużych problemów z dokumentacją, budowę strażnicy w Węgrach
przy ulicy Opolskiej 11 rozpoczęto dopiero 10.05.1988 r. kopaniem piwnic. 3 czerwca część
fundamentów została zalana betonem przywiezionym z Jełowej. Prace przy kopaniu kolejnych
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etapów fundamentów i ich zalewaniu trwały
przez cały czerwiec. Realizacja budowy
posuwała się w szybkim tempie. 25 czerwca
zaczęto murowanie ścian piwnic. W następnym
miesiącu, 13 lipca, zaizolowano wymurowane
ściany, również w lipcu zaczęto murować
garaże. Wiele prac wykonano w sierpniu:
posadzkę w piwnicy, schody, zakończono
Budowa strażnicy węgierskiej
również murowanie ścian garażu. We
wrześniu wymurowano magazynek, zalano stropy nad piwnicami, przywieziono cegłę
kratówkę z Zieleńca. 5 października rozpoczęto murować ściany parteru, wkrótce zalano
nadproża. W listopadzie kontynuowano prace przy budowie strażnicy, wykonano schody,
zaszalowano płytę balkonu, ułożono betonowe płyty stropowe przywiezione z Jełowej. Na
koniec roku wykonane były piwnice, stanęły mury parteru i garaży. W 1988 r. w czynie
społecznym przepracowano 8745 roboczogodzin i 524 godziny w transporcie. Ogólną
wartość czynów społecznych wyliczono
na 12160310 zł. Pracami budowlanymi
kierował Ryszard Morawiec. Mieszkańców
do pracy angażował sołtys Ryszard Tarara.
Całą dokumentację budowlaną załatwiali
Jerzy Buchta i Jerzy Zientarski. Najwięcej
godzin na budowie w 1988 r. przepracowali:
Ryszard Tarara – 148, Jerzy Zientarski – 126,
Budowa przyziemia
Jerzy Buchta – 115, Ryszard Pielawa – 87.
Z inicjatywy prezesa OSP Węgry Jerzego Buchty Dzień Strażaka w 1989 r. zorganizowano
na budowie, w wybudowanych już piwnicach strażnicy. Strażacy ustawili stoły z desek
przeznaczonych na rusztowanie.
W nowym 1989 r. prace rozpoczęto już 2 stycznia murowaniem nadproży i zalewaniem
płyt betonowych. Również w styczniu zaszalowano płyty balkonowe. W lutym wykonano kosze zbrojeniowe, cięto stal na zbrojenia. Od 4
marca zaczęto murować ściany piętra. Równocześnie wciągano na budowę potrzebne
bloki gazobetonowe. 10 marca rozpoczęto
murować ścianę północną, a dnia następnego ścianę frontową, południową 17 marca,
zaś 28 marca rozpoczęły się prace przy budowie
ściany wschodniej. W kwietniu zaczęto muroBudowa strażnicy w dn.15.08.1989 r.
wać ściany działowe, w tym samym miesiącu
przywieziono metalowe elementy dachu, wykonano część nadproży. Dalsze prace przy nadprożach kontynuowano w maju, przywieziono wtedy cegłę z Zieleńca i murowano ściany na
zapleczu kuchennym. Prace murarskie trwały w czerwcu, murowano wtedy ścianę wschodnią i kominy, zalano również wieńce. 30 czerwca rozpoczęto wciąganie metalowej konstruk729

cji dachowej. 4 lipca zaczęto
spawać konstrukcję dachową.
W pierwszej połowie lipca rozpoczęto prace przy ustawianiu
dźwigu. 14 lipca zaczęto układać na dachu płyty korytkowe
przywiezione z Jełowej. Również w tym miesiącu rozpoczęto wewnętrzne prace tynkarskie. W pierwszej połowie
sierpnia dalej były prowadzone prace przy montażu dachu,
po ich zakończeniu murowano kolejne ścianki działowe.
Dożynki w 1989 r.
14 sierpnia rozpoczęto prace
tynkarskie w sali na piętrze, a dwa dni później w sali tanecznej. W tym samym czasie w pozostałych pomieszczeniach była wykonana instalacja elektryczna i wentylacyjna. We wrześniu
prowadzono podobne prace jak w miesiącu sierpniu. W październiku odbyły się dożynki, a korowód przeszedł z ulicy Szkolnej aż do budującej się strażnicy. Koronę dożynkową
ustawiono w garażu na stole. W pomieszczeniu garażowym na posadzce można było potańczyć, a przy stołach zbudowanych z rusztowań wypić piwo. W październiku i listopadzie dalej
trwały prace przy budującej się strażnicy: wykonywano prace tynkarskie, wywożono ziemię,
wykonano posadzkę w magazynie, zaizolowano dach. W grudniu przywieziono materiał potrzebny do wykonania centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowej, zakupiono również
parkiet.
W 1989 r. wykonano wiele prac przy budującej się strażnicy, osiągnięto jej stan surowy,
obiekt przykryto dachem. Pracami dalej kierował Ryszard Pielawa, a mieszkańców do pracy
angażował sołtys Ryszard Tarara. Na budowie w 1989 r. przepracowano 8187 roboczogodzin
i 138 godzin w transporcie. Najwięcej godzin przepracowali: Ryszard Tarara – 171, Jerzy
Zientarski – 148, Jerzy Buchta – 131, Ryszard Pielawa – 95.
W 1990 r. prace na budującej się strażnicy rozpoczęto już 4 stycznia. Przywieziono
wtedy płyty pod silos cementowy. 12 stycznia przywieziono okna z Jełowej. W tym samym
miesiącu napuszczano okna płynem impregnującym i zamocowano bramy garażowe. Dalsze
inwestycje realizowano w lutym, wtedy zakupiono kafle do kuchni, przywieziono żwir,
a także pomalowano bramy. W następnym miesiącu wykonano posadzki w piwnicach.
Mniej prac wykonano w kwietniu, tylko workowano cement zalegający w silosie. Pracowitym
miesiącem był maj, tynkowano piwnice i wstawiono okna. W czerwcu zamocowano parapety
w oknach piwnicznych, następnie wstawiono okna na parterze i w dużej sali na piętrze. Pod
koniec czerwca zaczęto tynkować garaże. W lipcu dalej trwały prace tynkarskie w garażach,
również rozpoczęto szklenie okien. Pomieszczenia, w których zakończono prace, były
systematycznie białkowane. Prace instalacyjne przy wykonywaniu centralnego ogrzewania
rozpoczęto w sierpniu, zawieszono wtedy kaloryfery. W tym samym miesiącu wybetonowano
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posadzkę garaży. We wrześniu rozpoczęto betonowanie posadzek świetlicy i pozostałych sal.
Równocześnie prowadzono prace porządkowe, wyrównano plac budowy. W następnym
miesiącu wstawiano kolejne okna wraz parapetami i drzwi.
W czasie dożynek w dn. 7 października koronę dożynkową zawieszono w sali tanecznej.
Obficie zaopatrzony bufet zorganizowano w świetlicy. Darmowa dożynkowa zabawa odbyła
się w garażach.
Po dożynkach kontynuowano prace przy budującej się strażnicy. Rozpoczęto płytkowanie
pomieszczeń i kopanie szamba. W listopadzie wykonywano instalację wodną i centralnego
ogrzewania. Pod koniec miesiąca zaczęło działać centralne ogrzewanie i rozpoczęto budowę
konstrukcji sufitowej w sali tanecznej. Prace te kontynuowano w następnym miesiącu.
Również w grudniu poszczególne pomieszczenia były płytkowane i malowane, dalej trwały
prace przy budowie szamba. Powyższe prace były wykonywane nawet w Sylwestra.
Podsumowanie pracy za rok 1990: pracami kierował Ryszard Pielawa, ewidencję budowy
prowadził Jerzy Zientarski. Na budowie przeprowadzono 8117 roboczogodzin i 328
godzin w transporcie. Najwięcej godzin przepracowali: Jerzy Zientarski – 119, Ryszard
Pielawa, Gerard Konieczny – 98, Gerard Morawiec – 81.
W 1991 r. prace przy budowie remizy strażackiej w Węgrach rozpoczęto 3 stycznia
szalowaniem schodów, które następnie zalano betonem, dalej trwały prace przy płytkowaniu
i zaczęto układać parkiet.
Zimą wszystkie prace wykończeniowe przebiegały bardzo sprawnie, do pracy przychodziło
codziennie ok. 30 mieszkańców.
16.03.1991 r. w świetlicy nowej strażnicy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
OSP w Węgrach. Wybrano nowy zarząd w składzie:
Henryk Świerc – prezes
Ryszard Pielawa – naczelnik
Gerard Morawiec – wiceprezes
Gerard Pielawa – wiceprezes
Jerzy Zientarski – sekretarz
Ryszard Lotko – skarbnik
Gerard Konieczko – gospodarz
Jerzy Buchta – przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy
Franciszek Konieczko – kronikarz
Jan Fronia, Bernard Czopka, Grzegorz Baron – członkowie zarządu.
Komisja rewizyjna:
Ryszard Tarara – przewodniczący
Norbert Matuszok – sekretarz
Paweł Kowol, Hubert Fikus, Józef Lukas – członkowie.
Po wyborach kontynuowano prace wykończeniowe w strażnicy. Szczególnie w Wielkim
Tygodniu wykonywano je z podwójną energią, gdyż strażacy musieli zakończyć prace do
Wielkanocy, po świętach bowiem miało odbyć się w nowo wybudowanym obiekcie wesele.
Jeszcze w Wielką Sobotę 30.03.1991 r. kontynuowano prace, o godz. 11.00. remizę zamknięto i była
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przygotowana na przyjęcie gości weselnych.
Pierwsze wesele w nowo wybudowanej
strażnicy odbyło się 2.04.1991 r., była to
uroczystość Kariny Słoty i Waldemara Brysia.
W ciągu następnych miesięcy w dalszym
ciągu trwały prace przy wykańczaniu remizy.
Budynek został wytynkowany, a cały plac
wybetonowano.
Uroczystość weselna Kariny Słoty i Waldemara Brysia
W budowę strażnicy w Węgrach zaangażowało się wielu mieszkańców. Wszystkie prace ziemne, ciesielskie, murarskie, zbrojarskie,
betoniarskie, malarskie oraz transport wykonano w czynie społecznym. Materiały budowlane, c. o. i stolarka zostały pokryte z funduszy Komisji Czynów Społecznych i Urzędu Gminy
Turawa. Przy budowie węgierskiej remizy mieszkańcy przepracowali społecznie 34124 roboczogodzin i 1290 godz. w transporcie. Mimo dużego wysiłku nikt nie narzekał. Zdarzały się
w trakcie budowy również sytuacje zabawne, kiedy trzeba było spuszczać na linie pracownika
z dachu, gdyż bał się zejść po drabinie lub innego spuszczać dźwigiem zamiast taczki, bo odciął sobie drogę powrotu smarując dach.
Najwięcej godzin na budowie przepracowali:
Jerzy Zientarski – 393			
Ryszard Tarara – 319
Ryszard Pielawa – 287
Jerzy Buchta – 302			
Gerard Konieczko – 118			
Bernard Czopka – 113
Gerard Morawiec – 112			
Antoni Fikus – 108.
Najwięcej godzin w transporcie przepracowali:
Gerard Pielawa – 89
Piotr Świerc – 167 – ciągnik			
Leon Fronia – 75
Joachim Wieczorek – 75			
Bernard Ful – 72			
Karol Komor – 65
Paweł Geppert – 54.
Oficjalne otwarcie nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach nastąpiło
16.05.1992 r. Miejscowi strażacy zebrali się przy starej strażnicy i o godz. 10.00 wraz z delegacjami przemaszerowali ulicami Węgier do miejscowego kościoła. Pochód prowadziła orkiestra strażacka z kapelmistrzem Janem
Baronem na czele. Mszę św.
odprawił ks. proboszcz Franciszek Lerch i kapelan strażacki
ks. Andrzej Hanich. Po jej zakończeniu i wyjściu z kościoła strażacy przemaszerowali
na plac przy nowym budynkiem strażackim. Następnie
rozpoczął się uroczysty apel
Przemarsz węgierskich strażaków do kościoła
z okazji nadania węgierskiej
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jednostce sztandaru. Ks. Andrzej Hanich dokonał poświęcenia i oddania do użytku budynku OSP Węgry. Raport wicewojewodzie opolskiemu Józefowi Kasperkowi złożył oficer służbowy
Marek Gajek. Flagę na maszt
wciągnęli Andrzej Świerc,
Zygfryd Klimek, Norbert
Matuszok. Podczas uroczystości zostali odznaczeni
Ceremonia poświęcenia strażnicy przez ks. A. Hanicha
druhowie angażujący się w
życie OSP w Węgrach. Złotym Krzyżem Zasługi wyróżniony
został Ryszard Pielawa, Brązowym Krzyżem Zasługi Gerard
Konieczko, odznaką honorową „Zasłużonemu Opolszczyźnie” wyróżnieni zostali: Gerard Morawiec, Gerard Pielawa,
Franciszek Langosz, Józef Wieczorek. Brązową odznaką „Za
Zasługi Dla Ochrony Przeciwpożarowej” wyróżniony został
Gerard Konieczko. Uchwałą Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Strażnicy pamiątkowymi pucharami zostali
wyróżnieni: Mikołaj Moczia, Ryszard Tarara, Jerzy Buchta,
Jerzy Zientarski. Za pracę społeczną przy budowie strażnicy
uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych wyróżniono za zasługi dla pożarnictwa Złotym
Medalem – 14 strażaków, Srebrnym Medalem – 18, zaś BrąWręczanie odznaczeń strażackich
zowym Medalem – 33 druhów. Przecięcia wstęgi dokonali
Walter Świerc – wójt Gminy Turawa i Józef Kaspek – wicewojewoda opolski. Na zakończenie wszyscy udali się na
wspólny posiłek, a wieczorem zgromadzili się na wspólnej
zabawie. W 1992 roku OSP Węgry otrzymała z Komendy Re-

Walter Świerc wręcza pamiątkowy
puchar Jerzemu Zientarskiemu

Wodzenie niedźwiedzia
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jonowej w Opolu samochód bojowy „Jelcz” z beczką o pojemności 6000 litrów. Rok później
jednostka zakupiła samochód „Nysa”.
19.12.1992 r. w czasie zebrania sprawozdawczego rozszerzono dotychczasowy zarząd.
Zimą, jak co roku, grupa młodych strażaków zorganizowała obchód „bera” –
wodzenie niedźwiedzia. Przebierańcy chodzili od domu do domu, a jeżeli niedźwiedź zatańczył
z gospodarzami, gwarantowało im to dobre plony w nowym roku. Za życzenia i taniec „Bakusy”
otrzymywali podarki rzeczowe lub pieniądze.
Wiosną 1993 r. druh Jerzy Zientarski wystąpił z propozycją, by straż pełniła wartę honorową w kościele przy grobie Jezusa w Wielkim Tygodniu. Inicjatywę tę poparł naczelnik OSP z Osowca. Herman Słowik wykonał
nawet specjalne halabardy, które pomalował
Henryk Świerc. W Wielkim Tygodniu strażacy z Węgier i Osowca pełnili po raz pierwszy wartę honorową w miejscowym kościele
parafialnym. We mszy rezurekcyjnej wzięli
udział strażacy ze sztandarami.
Warta honorowa węgierskich strażaków w kościele
11 lipca w zawodach sportowopożarniczych w Bierdzanach wzięło udział
aż sześć drużyn reprezentujących jednostkę
OSP z Węgier. Zdeklasowali pozostałe
jednostki z Gminy Turawa, gdyż I miejsce
zajęła drużyna seniorów, drużyna kobiet,
drużyna młodzieżowa kobiet, II miejsce
drużyna młodzieżowa chłopców, drużyna
harcerska dziewcząt. Niestety, awaria złączy
Korowód dożynkowy otwiera Konrad Wiench z Milką
zepchnęła drużynę harcerską chłopców na
dalsze miejsce.
2 października przeprowadzono pierwszy
wielki festyn sportowy na nowym boisku
przy wybudowanej strażnicy. Trzy tygodnie
później strażacy byli organizatorami dożynek
wiejskich. 9 grudnia przyjechała do Węgier
delegacja z Ukrainy z okręgu Kołomyi
i Stanisławowa, która była zachwycona
budynkiem jednostki oraz gościnnością
Delegacja z Ukrainy z okręgu Kołomyi i Stanisławowa
węgierskich strażaków.
18.12.1993 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze, w którym uczestniczyło 93 druhów
z Węgier.
Jednostka w Węgrach w 1994 r. liczyła 133 członków, z czego 90 czynnych, w tym drużyna
kobiet.
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W tym samym roku zawody sportowo-pożarnicze po raz kolejny zostały zorganizowane w Kotorzu Małym. OSP Węgry godnie reprezentowało pięć drużyn. I miejsce zajęła dziewczęca drużyna harcerska i chłopięca harcerska. Pozostałe zajęły II miejsce: męska seniorów,
męska młodzieżowa, żeńska młodzieżowa. W 1994 r. została powołana orkiestra strażacka
w Węgrach. Jej organizatorem był Jan Baron. W następnym roku kapelmistrzem węgierskiej
orkiestry został Andrzej Bojarski z Opola.

Orkiestra węgierska, zdjęcie z 1997 r.

7.03.1995 r. zmarł druh Antoni Fikus, wzorowy strażak, budowniczy strażnicy w Węgrach.
Koledzy druhowie zorganizowali mu w czasie pogrzebu uroczyste pożegnanie.
W następnym miesiącu – 11 kwietnia, w węgierskiej strażnicy gościli posłowie parlamentu
polskiego – strażacy, m.in. Mirosław Pawlak.
Coroczne zawody sportowo-pożarnicze przeprowadzono 25.06.1995 r. w Kotorzu Małym.
Drużyny z OSP Węgry we wszystkich pięciu kategoriach zdobyły I miejsce i wywalczyły
wszystkie puchary. Sekcje do zawodów przygotowywali: Gerard Konieczko, Jerzy Zientarski,
Jan Fronia, Roman Baron.
W czasie zebrania sprawozdawczego w dn. 24.11.1995 r. Roman Wnuk, w imieniu
komendanta Rejonowej Straży Pożarnej w Opolu, wręczył prezesowi Henrykowi Świercowi
nominację włączenia OSP Węgry w skład Krajowego Systemu Ratownictwa. Wybrano w czasie
tego historycznego zebrania nowy skład zarządu węgierskiej jednostki:
Henryk Świerc – prezes
Paweł Geppert – naczelnik
Franciszek Konieczko – wiceprezes ds. działalności gospodarczej
Andrzej Świerc – wiceprezes ds. p. pożarowych
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Zygfryd Klimek – zastępca naczelnika
Jerzy Zientarski – sekretarz i skarbnik
Gerard Konieczko – gospodarz, kierowca
Roman Gawlik – organizator zabaw
Krzysztof Fikus – opiekun sprzętu nagłaśniającego
Gerard Morawiec – magazynier sprzętu ppoż.
Roman Baron – kierowca
Dorota Lazik – kronikarz
Józef Wieczorek – członek.
Komisja rewizyjna: Józef Lukas – przewodniczący
Norbert Matuszek – sekretarz
Grzegorz Baron – członek.
Jednostka OSP Węgry dysponowała
wtedy jednym wozem bojowym typu Jelcz
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
i 37-letnim zabytkowym Starem 20. W 1995 r.
wszyscy mieszkańcy i strażacy brali udział
w organizacji obchodów 700-lecia istnienia
wsi Węgry. Uroczystość obchodzono na placu przed strażnicą. W tym samym roku jednostka otrzymała przyczepę do samochodu
„Jelcz” – na dodatkowy sprzęt bojowy.
Na wyposażenie OSP w Węgrach w 1997 r.
składało się: samochód bojowy Jelcz z przyczeWozy bojowe straży w Węgrach
pą, Star 20, 5 motopomp i samochód Nysa.

Zbiorowe zdjęcie przed kościołem

736

W dniach 5 i 6 lipca 1997 r. jednostka OSP Węgry obchodziła 85-lecie istnienia. W pierwszym dniu odprawiona została msza święta, później była część oficjalna, a wieczorem zabawa
taneczna. W drugim dniu zostały zorganizowane pokazy strażackie, konkursy dla dzieci oraz
mecze piłki nożnej. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali wyróżnieni: Gerard
Pielawa, Paweł Klyk, Henryk Schwientek, Joachim Wieczorek, Gerard Kowol, Henryk
Świerc, Ryszard Fronia.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali: Józef Wieczorek, Józef
Lukas, Bernard Gwóźdź, Norbert Matuszek, Ryszard Wala, Herman Słowik, Franciszek Kurc,
Andrzej Świerc, Alojzy Frasek, Jerzy Czech, Leon Fronia, Jerzy Kampa, Władysław Wasiak,
Piotr Palt, Jan Baron.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżnieni zostali: Andrzej Bojarski,
Jerzy Dziuba, Jan Klimek, Dariusz Sznotala.
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego w Opolu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
odznaką Wzorowy Strażak zostali wyróżnieni: Roman Baron, Grzegorz Baron, Krzysztof Fikus.
W dniach 26–28.10.1997 r. Urząd Gminy w Turawie gościł reprezentację z Wetter z Niemiec. W dniu 27 października delegacja gościła w jednostce OSP w Węgrach.
W ciągu następnych lat Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrach wypełniała swoje zadania
statutowe. Uczestniczyła co roku w gminnych
zawodach sportowo-pożarniczych. Rozwijała
się dalej bardzo prężnie, realizowała się
również na polu kulturalnym. Orkiestra
dęta, która często występowała, liczyła
nawet 38 muzyków w wieku od 11–70
lat. Na licznych imprezach występował
również zespół słowno-muzyczny liczący
Trudno rozstać się z zabytkowym
20 uczestników. Przy jednostce straży
samochodem strażackim
z Węgier działa sekcja sportowa tenisa
stołowego i piłki nożnej trampkarzy. Strażnica w Węgrach spełniała rolę domu kultury.
Odbywały się w niej próby orkiestry, młodzieżowego zespołu muzycznego, zebrania wiejskie.
20.03.2000 r. Gerard Konieczko, Krystian Sochor, Roman Baron, Joachim Blacha wyruszyli
do miejscowości Lippstadt w Niemczech po samochód strażacki „Magirus”. 24 marca
delegacja powróciła do kraju z nowym samochodem. W Kamienicy Polskiej (miejscowość
pod Częstochową) 9 maja samochód został dostosowany do założenia beczki wodnej.
15 września samochód bojowy Star-20 ODG 8813, zwany „Dziadkiem”, wyprodukowany
w 1957 r., został oddany do Muzeum Pożarnictwa w Wolborzu.
Jeszcze w 2000 r. na frontowej ścianie budynku straży w Węgrach zawieszono duży obraz św.
Floriana. Obraz wykonał Krzysztof Piechota z Prószkowa. 28.12.2000 r. w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy zarząd OSP Węgry w składzie:
Franciszek Konieczko – prezes
Rajmund Jończyk – wiceprezes
Zygfryd Klimek – naczelnik
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Marek Wieczorek – zastępca naczelnika
Gerard Konieczko – gospodarz
Jerzy Zientarski – sekretarz
Michał Morawiec – kronikarz
Roman Baron – opiekun sprzętu p. pożarowego
Norbert Matuszek – członek.
W 2001 r. druhowie wykonali elewację strażnicy z sidingu. W ciągu całego roku strażacy z Węgier ok. 30 razy
wyjechali do pożarów i innych wezwań.
Na początku 2002 r. pomalowane zostały garaże i korytarz remizy. W czynie społecznym
prace wykonali: Lucjan Niemczyk, Krzysztof
Bartyla, Henryk Schwientek, Rudolf Kowol,
Wykonywanie nowej elewacji strażnicy z sidingu
Józef Knopp, Rafał Fikus, Michał Morawiec.
Zostało również wykonane odprowadzenie gazów spalinowych na zewnątrz obiektu remizy,
pracę wykonali: Gerard Konieczko, Franciszek Konieczko, Michał Morawiec, Rafał Fikus.
22.09.2002 r. zmarł zasłużony długoletni działacz węgierskiej straży druh Gerard Konieczko.
Przez 40 lat pełnił funkcję kierowcy w jednostce. Od 1991 r. po wybudowaniu strażnicy pełnił funkcję gospodarza obiektu. Strażacy w ostatniej drodze towarzyszyli zmarłemu koledze.
27.09.2003 r. jednostka z Węgier otrzymała dyplom za zajęcie VI miejsca w pierwszym etapie
Przeglądu Operacyjno-Technicznego jednostek OSP z terenu działania Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
Rok później, 8.05.2004 r., uroczyście obchodzono wraz z druhami i z Osowca Dzień
Strażaka. Po uroczystej mszy św. odbył się
korowód ulicami Osowca i Węgier. Następnie odbyła się huczna zabawa taneczna dla
wszystkich strażaków. Po tej uroczystości zarząd OSP postanowił zawiesić organizowanie zabaw tanecznych. Powodem takiej decyzji była ciągle spadająca na nich frekwencja.
Paweł i Łukasz Golec
9.06.2005 r. w jednostce węgierskiej pojawili
się dwaj wspaniali goście: Paweł i Łukasz Golec. Występ znakomitego duetu obejrzeli wszyscy
uczniowie miejscowej szkoły podstawowej.
W czasie gminnych zawodów pożarniczych przeprowadzonych 9.07.2005 r. jednostka
OSP w Węgrach zajęła I miejsce w kategorii: drużyna harcerska dziewcząt, drużyna harcerka
chłopców, drużyna młodzieżowa dziewcząt, drużyna młodzieżowa chłopców, drużyna
oldbojów. III zajęła drużyna seniorów.
Tradycyjnie jak co roku, strażacy z Węgier zorganizowali wodzenie niedźwiedzia.
W 2006 r. odbyło się ono 9 lutego. Zawody sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym od738

były się 10.06.2006 r. Jednostka OSP w Węgrach zajęła I miejsce w kategorii: drużyna
harcerka chłopców, drużyna młodzieżowa
chłopców, drużyna młodzieżowa dziewcząt.
II miejsce zajęła drużyna harcerska dziewcząt. III miejsce zajęła żeńska drużyna pożarnicza. Orkiestra z Węgier pod batutą Andrzeja Bojarskiego także mogła pochwalić się
sukcesem: 18 czerwca w czasie II WojewódzDrużyna seniorów
kiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Byczynie
zajęła II miejsce.
Dzień Strażaka był obchodzony 20 czerwca. Po uroczystej mszy św. odbył się pochód ulicami Węgier, przy dźwiękach orkiestry dętej. Po pochodzie odbył się poczęstunek, a następnie zostały wręczone medale za zasługi dla pożarnictwa. W godzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna, do której przygrywał zespół Wenus założony przez
członków OSP w Węgrach. Jesienią 2006 r. w kursie ratownika medycznego wzięli udział
druhowie: Remigiusz Matuszek, Robert Słowik, Jan Świerc oraz druhna Ewelina Fronia.
21.10.2006 r. odbyła się uroczystość 30-lecia istnienia orkiestry strażackiej, założonej w 1976 r. przez
zarząd OSP Osowiec, ale na skutek problemów finansowych w 1994 r. przejętej przez OSP
Węgry. W dniu jubileuszu orkiestra zagrała wspaniały koncert.

Orkiestra strażacka z Węgier („Fala” 3/2007)

W dniach od 12–30 marca 2007 r. odbył się remont sali w remizie strażackiej, który
obejmował: pomalowanie ścian, zmianę oświetlenia i firan wraz z mocowaniem.
Dzień Strażaka obchodzony 11 maja miał podniosły charakter, druh Jerzy Zientarski, wieloletni prezes Zarządu Gminnego ZOSP, otrzymał najwyższe odznaczenie strażackie: Złotą
Odznakę Za Zasługi Dla Pożarnictwa. 12 września 2007 r. jednostka OSP z Węgier zakupiła
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samochód „Opel Vivaro”. Samochód ten miał
służyć nie tylko na potrzeby miejscowej straży,
ale również mieszkańców. W grudniu 2007 r.
jednostka z Węgier wzbogaciła się o kolejny
samochód – „Volkswagen T4”. Pojazd ten przywieziono z Wetter – partnerskiej gminy z Niemiec. Samochód ten był prezentem niemieckich
strażaków, wyprzedzającym uroczystość10-lecia partnerstwa. Druhowie z Węgier przerobili
go na wóz bojowy. Został wyposażony w lekki
Nowy samochód strażacki („Fala” 1/2008)
sprzęt ratownictwa technicznego.
Dzień Strażaka w 2008 r. obchodzono 10 maja. W czasie obchodów święta naczelnik Zygfryd Klimek złożył uroczysty meldunek wójtowi Waldemarowi Kampie. Następnie zgodnie z tradycją nastąpił przemarsz ulicami Osowca, aby razem ze strażakami sąsiedniej miejscowości wejść wspólnie do kościoła na uroczystą mszę św. Po jej zakończeniu obie jednostki ruszyły na przemarsz wraz z orkiestrą dętą ulicami Węgier.
W maju 2008 r. gruntowny remont przeszedł dach strażnicy. Zostały wymienione m.in. rynny
dachowe, odnowiono również podłoże oraz wymieniono papę.
W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych przeprowadzonych w dn.
21.06.2008 r. w Kotorzu Małym jednostka z OSP w Węgrach zajęła wysokie I miejsce w aż
czterech kategoriach: oldboje, seniorzy, drużyny harcerskie chłopców i dziewczyn, i trzy
II miejsca – drużyna kobieca
oraz drużyny MDP chłopców i dziewczyn. Zawody
sportowo-pożarnicze przeprowadzone w roku następnym również były zwycięskie dla strażaków z Węgier.
Zostały przeprowadzone
Zawody strażackie
w dn. 14.06.2009 r w Kotorzu Małym. Drużyny z Węgier: oldboje, seniorzy, kobiety zajęli I miejsce, zaś II miejsce
harcerska drużyna chłopców i dziewcząt. W dniach od 9 kwietnia do 29 maja 2009 r. miała
miejsce wymiana stolarki okiennej na PCV w obiekcie remizy w Węgrach. Wymiany dokonała firma „Coma” z Opola. W 2010 r. jednostka z Węgier dalej realizowała swoje założenia
statutowe. 8 maja uroczyście obchodzono Dzień Strażaka razem z druhami z Osowca. Strażacy spotkali się w kościele parafialnym w Węgrach. Następnie po mszy św. toczono rozmowy
przy wspólnym grillu na placu przed remizą w Osowcu.
W 2011 r. wybrano nowy zarząd jednostki w składzie:
Franciszek Konieczko – prezes
Michał Morawiec – wiceprezes
Zygfryd Klimek – wiceprezes i naczelnik
Rafał Fikus – naczelnik
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Piotr Świerc – skarbnik
Jerzy Dziuba – sekretarz
Roman Langner – gospodarz
Paweł Pielawa – kronikarz
Andrzej Kowalczyk – członek zarządu.
Komisja rewizyjna:
Marek Szymon – przewodniczący
Marcin Tarara – wiceprzewodniczący
Rajmund Wiench – sekretarz.
W 2011 r. od 23 sierpnia do 2 września odbyło się malowanie elewacji strażnicy: pomalowana została fasada, lewe skrzydło oraz bramy straży.
W czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych przeprowadzonych na stadionie
w Kotorzu Małym w dn. 17.09.2011 r. poseł na sejm, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Ryszard Galla wręczył jednostce OSP Węgry podziękowanie za sposób prowadzenia
działalności statutowej. Jesienią w dniach od 7–16 listopada zostały pomalowane ściany i posadzka w garażach.
W dn. 19–20.05.2012 r.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Węgrach obchodziła jubileusz 100-lecia powstania
jednostki. Pierwszego dnia
w sobotę po uroczystej mszy
św. i przemarszu ulicami Węgier rozpoczął się podniosły
apel. Uroczystość zaszczyciło wielu gości. Jednostka
Obchody 100-lecia powstania jednostki OSP Węgry („Fala” 2/2012)
została odznaczona Złotym
Znakiem Związku, którym udekorowano sztandar. Po uroczystym apelu nastąpiła biesiada
strażacka w namiocie. Przedstawiony był ciekawy program artystyczny. Występy trwały także
w niedzielę. Przez dwa wieczory w czasie zabawy przygrywały zespoły.
Jednostka OSP Węgry należy do najaktywniejszych na terenie Gminy Turawa, wzorowo realizuje swoje założenia statutowe. Trud tych strażaków został wielokrotnie doceniony i nagrodzony.

11.4 Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Węgry
Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Węgry powstał wiosną 1994 r.
z inicjatywy ówczesnego Zarządu OSP Węgry oraz sporej grupy miejscowej usportowionej młodzieży. Początkowo w klubie działały dwie
sekcje: piłki nożnej i tenisa stołowego.
Stworzono podstawy bazy i zaplecza sportowego.
Opiekę nad młodzieżą roztoczył Jerzy Zientarski – ceniony społecznik i nauczyciel. Pracą szkoleniową zajęli się również Alojzy Lotko i Marek Obrycki.
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Zapał młodzieży był tak wielki, iż już wkrótce pojawiły się pierwsze efekty pracy i sukcesy.
Drużyna piłkarska trampkarzy z powodzeniem zagrała w finale rozgrywek Podokręgu ZPN
w swojej grupie wiekowej.
Następne lata przyniosły pasmo sukcesów juniorów, którzy w swoim dorobku zapisywali
kolejne awanse, a ostatecznie skuteczną grę w II lidze rozgrywek.
Po latach pracy wyłącznie z młodzieżą, w 1999 r. powstała w klubie drużyna seniorów,
która już po dwóch sezonach gry, przebojem wdarła się w szeregi klasy„B”. Największym sukcesem tej drużyny było v-ce mistrzostwo klasy „B” w sezonie 2001/2002.
W tym czasie zaszły też spore zmiany w Zarządzie Klubu, który starał się zapewnić jak najlepsze warunki zawodnikom, a efekty jego działania były wyraźnie widoczne. Ówczesny trzon
Zarządu tworzyli: prezes – Andrzej Matyszok, v-ce prezesi – Mariola Matyszok i Waldemar
Kampa, a także Alfred Lotko i Daniel Niemczyk. Dobrze układała się też współpraca klubu
z pozostałymi organizacjami działającymi na terenie miejscowości, a którym losy sportu i sportowców nie były obojętne.
Kadra zawodników jedynej w tym czasie w klubie drużyny seniorów liczyła 23 osoby, a przewodził jej grający trener Joachim Bawej.
Podstawowymi zawodnikami, najdłużej związani z klubem, byli: Dawid Drąg,
Krzysztof i Marek Gawlik, Dariusz Konieczko, Dariusz Lyra, Andrzej i Marek Matysek,
Michał Morawiec i Damian Wieczorek.
Poza nimi kadrę tworzyli: Rafał Drąg, Marcin Haliniak, Andrzej Halupczok, Mateusz
Kałuża, Krzysztof Lisoń, Remigiusz Matuszek, Piotr Panek, Artur Powrosnik, Piotr Rybin,
Artur i Robert Słowik, Alfred i Bernard Tarara, Rajmund Wiench.
Klub bazował w większości na swoich wychowankach lub młodzieży wywodzącej się z okolicznych miejscowości.

Drużyna seniorów LZS „Strażak” Węgry (klasa „B” – sezon 2004/2005)
Stoją od lewej: Matyszok Andrzej (Prezes), Matuszek Remigiusz, Drąg Dawid, Haliniak Marcin, Morawiec
Michał, Tarara Alfred, Gawlik Marek, Kałuża Mateusz, Kampa Waldemar (v-ce Prezes)
W przysiadzie od lewej: Gawlik Krzysztof, Słowik Robert, Wiench Rajmund, Tarara Bernard.
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Po kilku latach udanych występów drużyny seniorów, będącej mieszanką rutyny z młodością, nadeszły gorsze czasy. Trudna sytuacja kadrowa spowodowała, że w 2005 r. władze klubu
zmuszone zostały do wycofania drużyny z rozgrywek.
W zamian postanowiono po raz kolejny postawić na szkolenie młodzieży. Powstała drużyna trampkarzy, która skupiła w swych szeregach wielu najmłodszych adeptów piłki nożnej naszej i okolicznych miejscowości. Funkcje trenera i kierownika drużyny objął Daniel
Niemczyk.

Drużyna trampkarzy LZS „Strażak” Węgry (klasa „B” – sezon 2005/2006)
Stoją od lewej: Matyszok Andrzej (Prezes), Gawlica Patryk, Napieraj Robert, Konieczko Łukasz, Świerc Józef,
Jonczyk Rafał, Konieczko Mateusz, Niemczyk Daniel (kierownik drużyny)
W przysiadzie od lewej: Konieczko Damian, Halupczok Carsten, Ossowski Mariusz, Blacha Patrick,
Malinowski Michał, Leckner Steven, Konieczko Bartek, Konieczko Marek. Leży: Matuszok Marek
Drużyna juniorów
LZS „Strażak” Węgry (klasa „A”
– sezon 2008/2009)
Stoją od lewej: Kałuża Kamil,
Konieczko Mateusz,
Klimek Damian, Jonczyk Rafał,
Konieczko Łukasz, Klimek Dawid,
Prochota Paweł.
W przysiadzie od lewej:
Koniecko Patryk, Pielawa Roman,
Ossowski Sebastian, Ossowski
Mariusz, Halupczok Carsten
Leży: Koziol Manfred
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Przez kolejne cztery sezony młodzież naszego klubu rywalizowała w rozgrywkach, najpierw trampkarzy, później juniorów, rozwijając swoje umiejętności.
W 2007 r., aby spełnić wymogi licencyjne narzucone przez OZPN, który prowadzi rozgrywki piłkarskie, klub został przekształcony w Stowarzyszenie Kultury Fizycznej pod nazwą
LZS „Strażak” Węgry i wpisany do rejestru Starostwa Opolskiego. Na czele Stowarzyszenia
stanął dotychczasowy prezes Andrzej Matyszok.
Po okresie działalności sportowej wyłącznie na poziomie młodzieżowym, w 2009 roku
reaktywowano drużynę seniorów, która przystąpiła do rozgrywek klasy „C”, a w sezonie
2010/11, po reorganizacji rozgrywek, rywalizowała już w klasie „B” seniorów.

Drużyna seniorów LZS „Strażak” Węgry (klasa „C” – sezon 2009/2010)
Stoją od lewej: Lukas Sebastian, Geppert Marek, Drąg Dawid, Geppert Krystian, Kałuża Kamil, Lyra Dariusz, Kałuża
Mateusz, Niemczyk Daniel (kierownik drużyny). W przysiadzie od lewej: Kurc Adam, Koniecko Patryk, Tarara
Bernard, Konieczko Mateusz, Konieczko Dariusz, Jonczyk Rafał, Prochota Paweł, Konieczko Łukasz

Zarząd Klubu, w miarę swoich możliwości finansowych, pieczołowicie dbał również
o utrzymanie swojego obiektu. Wykonano barierkę i ławki przy boisku, zadbano o właściwe
utrzymanie szatni dla zawodników w budynku OSP. Sporą inwestycją było wykonanie w 2010 r.
piłkochwytów za bramkami, które w znaczny sposób podniosły komfort użytkowania boiska
oraz wprowadziły dodatkowe walory estetyczne.
W 2011 roku wybrano kolejny Zarząd Klubu, na którego czele stanął ponownie Andrzej
Matyszok. Pozostałe funkcje objęli: Marek Gawlik, Mariola Matyszok, Paulina Geppert i Daniel
Niemczyk.
W tym samym roku drużynę seniorów ponownie dotknęła skrajnie trudna sytuacja kadrowa, która zmusiła włodarzy klubu do wycofania drużyny z rozgrywek, a tym samym do
czasowego zawieszenia działalności sportowej.
Skutki niżu demograficznego, a także fakt istnienia w naszej gminie kilku silniejszych,
sportowo i organizacyjnie, klubów piłkarskich, spowodowały, że ciężko jest obecnie skupić
odpowiednio dużą grupę piłkarzy w naszym klubie. Mamy jednak nadzieję, że ten stan szybko ulegnie zmianie i uda się kontynuować stosunkowo młode, ale szczytne piłkarskie tradycje
w naszej miejscowości.						
Daniel Niemczyk
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12. Zakrzów Turawski
Powierzchnia – 1226.9291 ha
Liczba mieszkańców – 695

12.1 Historia wsi Zakrzów Turawski
W Zakrzowie Turawskim natrafiono na ślady osadnic
twa, które określono jako pradzieje ludzkości. To stanowisko
archeologiczne znajdowało się około 1250 m na południo
wy zachód od kościoła i około 400 m na północ od punktu
wysokościowego 200,6 – teren ten, nazywany potocznie „Ka Pieczęć Zakrzowa Turawskiego
z 1935 r., udostępnił
miennymi Górkami”, znajduje się po prawej stronie, wzdłuż
Andrzej Latusek
drogi Kadłub–Zakrzów. Również w Zakrzowie odkryto ślady (skan pieczęci po obróbce graficznej)
punktu osadniczego, który
jest datowany jako pradzie
je i XV–XVI w. Punkt ten
znajduje się około 750 m na
wschód od kościoła i około
200 m na północ od punktu
wysokościowego 213,4 (Na
mapie punkt nr 1)1.
Pierwsza informacja
o Zakrzowie Turawskim jest
zawarta w dokumencie cze
skim sporządzonym w Opolu
w dniu 9.08.1499 r. Do koń
ca II wojny światowej doku
ment ten znajdował się w tu Cyfry oznaczają miejsca badań archeologicznych przeprowadzonych
na terenie Kotorza Małego, na podstawie Studium uwarunkowań
rawskim pałacu. W wyniku
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa,
wojny najprawdopodobniej
oprac. w Autorskiej Pracowni Architektury i Urbanistyki
uległ zniszczeniu, gdyż do tej
w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
pory nie został odnaleziony,
być może został wywieziony przez Rosjan i znajduje się w rosyjskim archiwum. Dlatego też
przedstawiam przekład tego dokumentu pozostawiony przez historyka wrocławskiego, pro
fesora Gustawa Türka, w pracy pt. Turawa in alter und neuer Zeit.
1

Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, Autorska Pracownia Architektury i Urbanisty
ki, Opole ul. Wrocławska 107 p. 3, 2004 r., s. 18.

745

Turawa 10 tschechisch: Oppeln 9.08.1499 r. Paul Makowetzki, nach Verfügung des Mannengerichtes Vormund der Kinder des verstorbenen Kasek Makowiecki, verkauft ein Vorwerk in
Sakrau in Rosenberger Gebiete (jetzt Kreis Oppeln) an Georg Koschitzki2. Turawa dokument
nr 10 napisany w języku czeskim: Opole 9.08.1499 Paul Makowetzki po decyzji kuratora sądowego dotyczącej nieletnich dzieci po zmarłym Kaseku Makowieckim, sprzedał gospodarstwo
w Sakrau w obszarach Rosenberger – Olesna (obecnie powiat Opole) Georgowi Koschitzkiemu
(tłum. A. Kupka). Dokument ten jest bardzo ważny, bo informuje o Zakrzowie Turawskim,
który istniał już pod koniec XV w. Niestety, nie zachowały się inne, jeszcze wcześniejsze doku
menty potwierdzające istnienie Zakrzowa przed 1499 r. Zakrzów, jako wieś rycerska, powstał
najprawdopodobniej jeszcze wcześniej.
Być może rycerze z Zakrzowa, gdyż takowi istnieli, co udowodnię na podstawie później
szych dokumentów, brali udział w wyprawie przeciwko husytom, gdyż w 1428 r. w czasie
zebrania miejscowej szlachty na zamku w Radawiu postanowiono z nimi walczyć. Husyci
wyruszyli z Gliwic i doszli aż do Jemielnicy. Miejscowa szlachta postanowiła walczyć w obro
nie wolności i religii. W Dobrodzieniu połączone siły miejscowej szlachty i mieszczan liczyły
ponad 1000 ludzi, co tak przeraziło husytów, że wycofali się do Gliwic3.
Bardzo ważną informację dotyczącą Zakrzowa i sprzedaży lasu znajdującego się obok Ka
dłuba, a którego właścicielami byli bracia Heinrich i Stephan Koschützki, przedstawił Carl
Kahl, dlatego też przedstawiono całe tłumaczenie tego ważnego tekstu: W piątą niedzielę po
Wielkanocy 18.05.1574 r., za czasów gubernatora księstwa opolskiego i raciborskiego Johanna
Pruschkowski, pana z Proskau, w imieniu cesarza Maximiliana II jako króla Czech i księstwa
opolskiego i raciborskiego, bracia Heinrich i Stephan Koschützki (Koschitzki) na Sakrau (Za
krzowie) sprzedali za nieokreśloną sumę pieniędzy Johannowi Kokorz von Kamenetz swoje
udziały w lesie między Kadlubem a wsią Chotorz wespół z chłopem, który właśnie tam w Kadlubie i pod tym lasem zasiedziały jest, z dąbrowami i wszystkimi tymi polami i łąkami, które
właśnie ten wykarczował i wyrównał, w dziedziczne i wieczne posiadanie. Ta połać lasu rozciągała się od Kadlub-Dyloken, przy lesie królewskim, do dóbr folwarcznych – Kuchara i Rosocha,
tam jeszcze dzisiaj chłop wraz z zagrodnikiem i trzema domostwami chałupników, 3/8 mili na
południe od wsi Kadlub, poniżej owego lasu się znajdują4. Oczywiście wyżej zamieszczony tekst
dotyczy Michalonki – terenu między obecnymi Dylakami a Kadłubem Turawskim.
Urbarze są to księgi zawierające spis majątku danego właściciela oraz powinności pań
szczyźnianych. W swoich poszukiwaniach dotarłem do urbarza śląskiego z lat 1566–1567.
Został przetłumaczony na język niemiecki i opracowany. W urbarzu tym jest podany spis
należności z miejscowości Sakrzow. Miejscowość ta została uznana przez badaczy za Zakrzów
Turawski. Wydaje mi się, że popełnili błąd, bo urbarz ten podaje informacje dotyczące Za
krzowa, który obecnie jest dzielnicą Opola. Podane są w tym urbarzu informacje o polach
znajdujących się w pobliżu Odry, jak również nazwiska mieszkańców są inne niż w księgach
metrykalnych Zakrzowa Turawskiego. Miejscowość ta jest zbyt oddalona od Odry, by jej pola
mogły się znajdować wzdłuż tej rzeki5.
2
3
4
5

G. Türk, Turawa in alter und neuer zeit, maszynopis, 1944.
ks. W. Pokora, Kronika Parafii Radawie, rękopis.
C. Kahl, Das Majorat Turawa, s. 23.
J. Leszczyński, R. Heck, Urbarze dóbr zamkowych księstwa opolsko-raciborskiego z lat 1566–1567, Wrocław, 1956, s. 48.
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Kolejny dokument turawski nr 16 spisany w języku czeskim w Opolu 22.01.1580 r. – po
informował, że Georg Nawoj von Dulno sprzedał swoją część Zakrzowa Johannowi Hossek
von Lenka na Pawłowicach w powiecie oleskim. Udział ten w 1600 r. został sprzedany przez
Bartholomäusa Donatha von Pohlom Johannowi Bress von Ludwigsdorf za 1230 śląskich ta
larów. W dokumencie tym podano, że z tym udziałem powiązane jest prawo przedstawiania
kandydatów do pewnych przywilejów i prezentacja proboszcza w Zakrzowie – prawo wy
znaczenia osoby kandydata na proboszcza. Prawo takie przysługiwało w zależności od wła
sności miejscowości: królowi, osobom świeckim, biskupowi. W Zakrzowie prawo prezentacji
proboszcza miała osoba świecka, właściciel wsi. Z prawem tym wiązał się również patronat,
czyli opieka finansowa nad kościołem. Oznacza to, że w 1600 r. w Zakrzowie istniało probostwo wraz z kościołem. Carl Kahl przypuszczał, że w ciężkich czasach wojny trzydziesto
letniej proboszcz został wyrugowany, a uposażenie kościoła zostało skonfiskowane przez ów
czesnych luterańskich właścicieli6. Profesor Gustaw Türk podał kolejne informacje dotyczące
tego ważnego dokumentu, jak również inną pisownię nazwisk: W roku 1600 posiadłość tę
sprzedał Johannowi Greff z Lustdorf Bartholomäus Donat z Groß Polom za 1230 talarów –
dokument 19 w języku czeskim z dnia 02.05.1600 r. wystawiony przez gubernatora Georga
von Oppersdorf w imieniu cesarza Rudolfa II7.
Dokument 24 spisany w języku czeskim, wystawiony przez gubernatora Friedricha von
Oppersdorf dnia 10.01.1629 r. w imieniu cesarza Ferdynanda, stwierdza, że Johann Dom
browka kupił pozostałą po Johannie Greff posiadłość w Zakrzowie za 4000 talarów8. Więcej
informacji o tym dokumencie pozostawił Carl Kahl: Johann Dubrowka z Lassowitz i Skorkau
dokupił do dóbr turawskich w 1629 r. udział w Zakrau z posiadłością rycerską, dwór, folwark,
karczmę, pola, puszczę sosnową i dębiny od urzędu ziemskiego po zmarłym Johannie Bress von
Ludwigsdorf (Charbielin) za 4 tys. śląskich talarów. Dokumenty turawskie nr 19 i 24 należą
do najbardziej wartościowych dokumentów dotyczących Zakrzowa, informują, jak ważną był
wtedy wsią. W tej wsi już w 1600 r. było probostwo wraz z kościołem, jak również posiadłość rycerska, dwór i folwark. Oznacza to, że Zakrzów musiał istnieć już co najmniej kilka
set lat przed spisaniem tych dokumentów i najprawdopodobniej wieś ta została podarowana
przez księcia opolskiego za zasługi jakiemuś rycerzowi.
W opolskim archiwum zachował się odpis aktu z 22.09.1612 r. wydanego przez króla cze
skiego Macieja, a dotyczącego udzielenia przywileju warzenia i rozprowadzania piwa przez
miasto Opole. W dokumencie tym wypisanych jest 45 wsi, które należą dziedzicznie do zam
ku w Opolu. Wsie te miały obowiązek zaopatrywać się w piwo warzone w Opolu. W doku
mencie tym wymieniony jest również Zakrzów. Być może dokument ten wymienia Zakrzów
Turawski, lecz najprawdopodobniej Zakrzów – obecną dzielnicę Opola.
Kolejny dokument archiwalny w języku czeskim nr 25, wystawiony dnia 7.07.1638 r. przez
gubernatora hrabiego Ferdinanda von Gaschin w imieniu cesarza Ferdinanda III, informu
je, że Johann Dubrawka (Dombrowka) sprzedał Mikołajowi Blankowskiemu z Dembschitz
turawskie dobra: Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Kadlub, Ellguth, Kuchara, Rosocha, budynek
6
7
8

C. Kahl, dz. cyt, s. 33.
G. Türk, dz. cyt., s. 8.
Tamże, s. 8.
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z browarem i ogrodem na rynku w Opolu, Trzesinę i (hutung) w Chudobie za 30000 tala
rów. W dokumencie tym Zakrzów nie został wymieniony. Jeszcze 10 lat wcześniej Dubrawka
(Dombrowka) zapłacił prawie podwójną cenę za te dobra – również bez Zakrzowa. Działania
wojenne w czasie wojny trzydziestoletniej spowodowały, że dobra te straciły dużo na wartości.
Przez następne dziesięciolecia (1638–1712) dobra te wraz z Zakrzowem pozostały w rękach
jednej rodziny (Blankowski), co bardzo pozytywnie wpłynęło na rozwój gospodarczy tej po
siadłości.
Johann Blankowski, prawdopodobnie syn i następca Mikołaja, zakupił w latach 1659–
1660 kolejne części areału Zakrzowa9. Dokument archiwalny spisany w języku czeskim nr 27
z 30.05.1659 r., wystawiony na zamku w Głogówku przez gubernatora hrabiego Franza von
Oppersdorf w imieniu królowej Polski Ludwiki Marii (Maria Ludwika Gonzaga – żona króla
polskiego Jana Kazimierza, była ówczesną właścicielką zastawu, jakim był Śląsk), poinformo
wał, że Johann Schik von Benka sprzedał swoją posiadłość w Zakrzowie – Kosice za 570 tala
rów Janowi Blankowskiemu z Dembschitz i Turawy. Posiadłość tę odkupił w roku 1656 ojciec
Johanna Schik, również Johann, od „wolnego” Walentyna Beyß (Berzß) z Zakrzowa za 530
talarów. Informacje te były zawarte w turawskim dokumencie archiwalnym nr 26, spisanym
w języku czeskim 27.10.1656 r., wystawionym przez zastępcę gubernatora Johanna Wilczka,
barona z Groß Dubens i Petersdorf, w imieniu Jana Kazimierza, króla Polski.
Podobne informacje dotyczące powyższej transakcji zawarł ks. Carl Kahl w kotorskiej kro
nice parafialnej. 26.05.1659 r. Johann Schyk sprzedał za 570 śląskich talarów swoje udziały we
wsi Zakrzów (które kiedyś zakupił Valentin Bress) panu Johannowi Blankowski von Demb
scutz z Turawy. Potwierdziła to Maria Ludwika królowa Polski. 10.09.1659 r. Johann Blankow
sky zakupił majątek zakrzowski za 210 talarów.
W dokumencie nr 28 z 17.09.1659 r., spisanym w języku czeskim, a wystawionym przez
gubernatora hrabiego Franza von Oppersdorf w imieniu królowej Polski Ludwiki Marii –
Anna Niesloniowa z domu Kosicka sprzedała swoją odziedziczoną posiadłość w Zakrzowie
za 210 talarów Johannowi Blankowskiemu z Dembschitz i Turawy. Kolejny dokument rów
nież poinformował o sprzedaży udziałów
w Zakrzowie. Dokument spisany w języku cze
skim nr 29 z dnia 14.01.1660 r., wystawiony
na zamku w Głogówku przez gubernatora
hrabiego Franza von Oppersdorf w imie
niu
królowej Polski Ludwiki Marii – bracia
Sebastian, Bartholomeusz, Valentin i Georg
Bess [Beys] oraz Johann Urbik i wdowa Agnes
Kowalka – wszyscy byli wolnymi właściciela
mi, sprzedali swoje posiadłości Johannowi
Gorzelnia (Brennerei) w Zakrzowie
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Blankowskiemu z Dembschitz i Turawy –
bracia Bess za łącznie 300 talarów, Urbik za 40 talarów, Agnes Kowalka za 100 talarów.
W1650 r. von Blankowsky dokupił Kosice przy Zakrzowie za 570 śląskich talarów10. Oznacza
to, że od 1660 r. cały Zakrzów – wieś wraz z siedzibą rycerską, z folwarkiem, polami i lasami
9
10

Tamże, s. 8.
Tamże, s. 8.
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oraz łącznie z Kosicami – dołączył do dóbr turawskich. Johann Blankowsky tytułował się
panem na Turawie, Zakrzowie i Zębowicach.
Wiele informacji o Zakrzowie dostarczyły protokoły wizytacyjne przeprowadzone przez
Martinusa Theophilusa Stephetiusa, archidiakona i proboszcza kościoła kolegialnego św.
Krzyża z Opola. Pierwszy protokół wizytacyjny z 1679 r. poinformował, że ze wsi Zakcze
wek należącej do pana Blonkowski (inna pisownia nazwiska właściciela Zakrzowa) miało być
płaconych 8 talarów na święto św. Marcina, a teraz tylko dwa otrzymuje proboszcz. W następnym
protokole z 1687 r. podana jest informacja, że Żyd z Zębowic dzierżawił karczmę w Zakrzo
wie11. W protokole tym Zakrzów nazywał się wtedy Zakerau. Protokół ten ponoć wymieniał
w Zakrzowie młyn Widery, Paliwody, stróża stawów Dymocza, 5 niewolnych zagrodników i 20
mieszkańców12. Ja jednak tych informacji nie znalazłem w wyżej wymienionym protokole,
chociaż cały gruntownie przeanalizowałem. Pewną informacją jest, że w XVII w. w Zakrzowie
nauczycielem był kowal.
W 1712 r. wnuk Johanna Blankowskiego, Franciszek Karol, sprzedał dobra turawskie
Martinowi Scholtzowi von Löwencron. Wkrótce, bo już 8.10.1716 r., nowy właściciel Turawy
sprzedał Kosice, swoją część wsi Lenke (Łąka), tartak Kamieniec i las Cisek pod Zakrzowem Ada
mowi Bogusławowi von Schick, dobra te nigdy więcej do Turawy nie powróciły. W 1731 r. w Za
krzowie była 1 karczma, 6 chłopów-kmieci, 3 chałupników-półkmieci, 7 zagrodników pań
szczyźnianych, 8 wolnych zagrodników, w folwarku 2 rodziny, 1 tartak i 1 młyn w Poliwodzie
– razem 29 rodzin. Według tego samego spisu pogłowie żywego inwentarza było następujące:
8 koni, 4 sztuki bydła, 272 woły13.
Wysoki piec w Poliwodzie powstał po 1730 r. bo wcześniej
sze spisy go nie ujmowały, zaś w 1734 r. przytoczony został
w spisie inspektor hutniczy obok pisarza14. W 1759 r. Anna
Barbara von Löwencron ufundowała w Zakrzowie kościół
pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła.
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna
Wolfganga Wielanda Principatus Silesiae Oppoliensis zazna
Data budowy zakrzowskiego
czono na terenie Zakrzowa
kościoła wyryta na belce
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Turawskiego 10 gospodarstw
„bauerów”.
W 1770 r. były bardzo złe plony, gdyż uprawy wygniły
wskutek długotrwałych opadów. Zboże osiągnęło bardzo
dużą cenę. W Turawie zbudowano wtedy murowaną winiar
nię, na podwórku obok pałacu, a w Zakrzowie Turawskim
chlew dla owiec.
Fragment mapy Principatus
W 1783 r. we wsi było 6 kmieci, 10 chałupników i 16 za
Silesiae Oppoliensis dotyczący
Kotorza Małego
grodników15. Informacje te zawarte są w publikacji Beyträge
11
12
13
14
15

J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau Archidiakonat Oppeln, Breslau-Aderholz, 1904, s. 62.
Wypisy do dziejów gmin opolskich, (red.) Niewińska I., Instytut Śląski w Opolu, 1977, s. 415.
C. Kahl, dz. cyt., s. 40.
G. Türk, dz. cyt., s.
Wypisy…, dz. cyt., s. 415
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zur Beschreibung von Schlesien
z 1784 roku – Sakrau należy do
szlachty w Turawie, ma gospodarstwo, 6 kmieci, 16 zagrodników, 10 chałupników16. Folwark
Fragment dotyczący Zakrzowa Turawskiego, zamieszczony
w Zakrzowie w tym okresie
w książce Beyträge zur Beschreibung von Schlesien
składał się z murowanych obór,
budynków gospodarczych, budynków mieszkalnych dla urzędników i robotników. Hodowa
no w nim 8 krów, 4 woły pociągowe i aż 272 owce, zaś w okolicy Zakrzowa zbudowano kilka
leśniczówek17.
W 1806 r., po przegranej wojnie z Francją, na Śląsk wkroczyły wojska napoleońskie. Rów
nież w Zakrzowie zagościli niemile widziani goście. W tych trudnych czasach mieszkańcy
musieli utrzymywać żołnierzy napoleońskich. W humorystyczny sposób pobyt żołnierzy
francuskich w Zakrzowie przedstawił Rudolf Mohlek.18 ...W miejscowości tej przebywał niewielki oddział napoleońskich żołnierzy, którzy żywieni byli na koszt mieszkańców wioski. Polegało to na tym, iż każdego dnia inny gospodarz dostarczał pożywienia jednemu żołnierzowi.
Problemów musiało być z tym co niemiara, bowiem zwyczaje kulinarne na śląskich wioskach
różniły się nieco od panujących we Francji. Żur i polewka nie bardzo smakowały przyby
szom i dochodziło na tym tle do ciągłych zatargów. Jednym z mieszkańców wsi był prostoduszny
rzemieślnik o imieniu Wojtek, który ze względu na swoje częściowe kalectwo zwany był też kulawym Wojtkiem. Pewnego dnia trafiła i na niego kolej. Aby zaspokoić niezwyczajne podniebienie
przybysza, kazał Wojtek zaszlachtować swojej żonie królika i następnie go upiec. Zadowolony
ze swego pomysłu zaserwował Francuzowi pieczeń. Tutaj spotkała jednak rzemieślnika przykra niespodzianka. Żołnierz z pewną nieufnością obserwował na przemian półmisek z potrawą
oraz coraz bardziej bladego ze strachu Wojtka. Po chwili na głowę nieszczęśnika posypały się
francuskie przekleństwa, których ten na szczęście nie pojmował. Z potoczystego wywodu zrozumiał jednak ciągle powtarzające się słowo „Miau”, co naprowadziło go na trop, że Francuz
całkowicie fałszywie oceniał zawartość półmiska. „Niech przebocą, Panie Francuzu to nie Miau
to królik”– próbował przekonywać żołnierza trzęsący się ze strachu nasz bohater. Wszelkie próby
porozumienia się spełzły jednak na niczym. Gwara Wojtka była dla żołnierza „czeskim filmem”.
W końcu Francuz zakończył dyskusję efektownym wylaniem całej smakowitej zawartości pół
miska na głowę rzemieślnika....
Ważne informacje dotyczące Zakrzowa Turawskiego zawarto w 1813 r. w akcie funda
cyjnym lokalii w Ligocie Turawskiej. Obecni przy podpisaniu aktu byli z Zakrzowa i Poliwo
dy sołtys Balczer Michalczyck i ławnik Andreas Panitz, obaj gospodarze, oraz sędzia Andres
Kmitta z Kolonii Zakrzów. W Zakrzowie i Poliwodzie w 1813 r. mieszkało łącznie 6 gospoda
rzy, 19 zagrodników, 5 chałupników, zaś w Kolonii Zakrzów 9 kolonistów.
Mieszkańcy Zakrzowa i Poliwody
Gospodarze:
1. Balczer Michalczyck
16
17
18

F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg, 1784, T. 3, s. 83.
G. Türk, dz. cyt., s. 23.
R. Mohlek, Królik po francusku, „Panorama Opolska” nr 10, (5–11.03.2003).
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2. Woiteck Wachta
3. Valeck Klimas
4. Jacob Kroll
5. Franz Kmitta
6. Johann Wachta
Zagrodnicy:
1. Andras Panitz
2. Mathus Kroll
3. Balczer Panitz
4. Philipp Kroll
5. Christek Gabrysch
6. Simon Gura
7. Urban Michalczyck
8. Wawrzin Mathyseck
9. Bartek Brzitwa
10. Jacob Zybon
11. Franz Kupka
12. Martin Lebioda
13. Thomas Dziemba
14. Johann Schliwa
15. Simon Davidt
16. Johann Schikora
17. Joseph Krawietz
18. Johann Pludra
19. Blaseck Wachta
Chałupnicy:
1. Thomas Drenda
2. Simon Symiczeck
Akt fundacyjny ligockiej lokalii
3. Simon Opiela
4. Chrystek Schmidt
5. Nicolaus Tarrara
Mieszkańcy Koloni Zakrzów
Koloniści:
1. Barteck Gura
2. Woiteck Mathyscheck
3. Jacob Krawczyck
4. Johann Jainczyck
5. Michal Sosniock
6. Jacob Zybon
7. Andras Kmitta
8. Maciek Doktor
9. Mathus Krawietz (tłum. Patrycja Kałuża).
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W publikacji z 1823 r. Neues topographisch statistisch geographisches... nazwę wsi Za
krzów zapisano „Sackrau”. Według tej książki
wieś wraz z Kolonią i Försterey – leśniczów
ką zamieszkiwało 53 mieszkańców, zaś wieś
należała do poczty w Gutentag – Dobrodzie
niu19. W publikacji tej na określenie liczby
mieszkańców użyto anachronicznego okre
ślenia seelen – dusz. Wydawało mi się, że
w publikacji tej mylnie podano ilość miesz
kańców Zakrzowa, gdyż jej liczba w 1818 r.
Zabytkowy drewniany kościół z 1759 r.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wynosiła 294, zaś w 1840 r. – 59820. Autor tej
publikacji Leopold Krug zbierał materiały do
tej książki przez wiele lat, bo od 1796 r. Wydaje mi się, że dane dotyczące Zakrzowa podane
w tej publikacji są z lat 1796–1813, gdyż w książce tej podano, że kościół w Zakrzowie należał
do „Zempowitz” – Zębowic. Wiadomo, że w 1813 r. Zakrzów przyłączono do ligockiej lokalii.
Oznacza to, że pod koniec XVIII w. w Zakrzowie mieszkało tylko 53 mieszkańców.
Bardzo ciekawe obwieszczenie ukazało się w 1828 r. w opolskim powiatowym dzienniku
urzędowym gubernatora: Obwieszczenie z powodu zaginięcia pieczęci wiejskiej Koloni Sakrau
Turawa Sołtysowi Andreasowi Kmita z Koloni Sakrau Turawa zaginęła pieczęć wiejska, przedstawiająca wyprostowanego lwa z nagłówkiem „Colonie Sakrau-Turawa” oraz z napisem u dołu
„Oppelner Kreis”. [To oznajmia się do wiedzy publicznej]
A.I. VIIb Mai 2709, Opole, dnia 10.05.1828
Rząd królewski, wydział spraw wewnętrznych21 (tłum. A. Kupka). Dzięki temu obwieszczeniu
wiemy, że w XIX w. Kolonia – Zakrzów była osobną wsią, która posiadała swojego sołtysa, a także
dowiadujemy się, kto był sołtysem w 1828 r. i jak wyglądała pieczęć wiejska Kolonii Zakrzów.

Tekst obwieszczenia z 1828 r.

Kolejne informacje o Zakrzowie przekazał J. G. Knie w publikacji Alphabetisch statistisch
topographische... z 1845 r. Zakrzów składa się z 51 budynków, folwarku w północnej części wsi,
486 mieszkańców (w tym 5 protestantów, 5 Żydów). Kościół katolicki w Ligocie, parafia Kotorz
19
20

21

L. Krug, Neues topographisch statistisch geographisches Wörterbuch des preussischen Staats, Halle, 1821, T. 1, 2, s. 200.
F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864, s. 108.
Amtsblatt des Regierungspräsidenten in Oppeln, Oppeln (Regierungsbezirk), Oppeln, 1828, T. 13, s. 192.
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Wielki. Do kościoła zakrzowskiego należą Zakrzów wraz
z Kolonią i Poliwoda. Kościół
ten został w 1813 roku odłączony od Zębowic i wcielony
do lokalii Ligota Turawska.
Patronem jest właściciel majoratu. W Zakrzowie znajduje się smolarnia w lesie w
południowej części wsi, rzeźFragment tekstu dotyczący Zakrzowa zawarty w publikacji
nik, stolarz oraz 780 owiec.
Alphabetisch statistisch topographische
Do tego: a) Poliwoda, huta,
położona na południe / południowywschód do Zakrzowa w odległości 1/4 mili. Poczta w Ozimku.
W Poliwodzie znajduje się „wysoki piec”, opierający się na węglu drzewnym, który dał w 1840 roku
przy 14 pracownikach (124 dusze – parafian) 8000 cetnarów = 14666 2/3 Rtl (Reichstalar), dwa
„Frischfeuer” 2700 cetnarów = 12600 Rtl, sztab żelaznych 500 cetnarów = 2750 Rtl. b) Kolonia
Zakrzów – położona na wschód / północnywschód od Zakrzowa w odległości 1/8 mili. 18 budynków (mieszkalnych), 112 katolickich mieszkańców. (tłum. A. Kupka)
Bardzo dużo ważnych informacji dotyczących Zakrzowa przedstawił Felix Triest w publi
kacji Topographisches Handbuch von Oberschlesien z 1864 r., przedstawiam w całości fragment
dotyczący tej miejscowości: Zakrzów Turawski, położony 3,5 mili od Opola, obejmuje 6 zagród
chłopskich, 20 zagrodników i 11 chałupników. We wsi istnieje masywnie zbudowana szkoła,
która została założona [zbudowana] w 1847 roku. W pobliżu wsi znajduje się drewniany kościół
zbudowany prawdopodobnie w roku 1759, który jest kościołem filialnym Ligoty. Przez wieś prowadzi droga z Pokoju do Dobrodzienia. Powierzchnia wsi wynosi 960 mórg. ¼ mili na południe
znajduje się przysiołek Poliwoda o powierzchni ok. 120 mórg, składający się z 3 zagrodników
i 4 chałupników. Mieszkańcy Poliwody należą do parafii Ligota, dzieci uczęszczają do szkoły
w Biestrzynniku. W pobliżu znajduje się Kolonia Zakrzów o powierzchni 155 mórg, składająca
się z 9 kolonistów i 10 chałupników. Mieszkańcy należą do parafii Ligota, dzieci uczęszczają do
szkoły w Zakrzowie. Wysokość podatków w skali rocznej: w Zakrzowie i Poliwodzie 67 talarów
podatku gruntowego i podatku od budynków, 210 talarów podatku dochodowego, 36 talarów podatku przemysłowego, w Koloni Zakrzów 13 talarów podatku gruntowego i 37 talarów podatku
dochodowego22. (tłum. A. Kupka)
W 1841 r. w hucie w Poliwodzie znajdowały się cztery fryszerki do metalu i jeden młot do
przekuwania.23
W publikacji Die Eisen-Erzeugung Oberschlesiens... z 1847 r.
podano, jakim znakiem znakowano sztaby żelazne wytopione w
Znakowanie sztab żelaza
Poliwodzie, był to symbol v. G. I. IV24.
wytopionych w Poliwodzie
22
23
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F. Triest, dz. cyt., s. 106–107.
Grosses Adressbuch der Kaufleute, Fabrikanten und handelnden Gewerbsleuten von Europa und den Hauptpläzen der
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Również F. Triest przekazał
w swojej publikacji informacje
dotyczące huty w Poliwodzie:
Kompleks hutniczy Poliwoda
znajduje się na obszarze należącym do majątku w Zakrzowie i składa się z wielkiego
pieca, dwóch fryszerek oraz
jednej kuźni. Jego siłą napędową była rzeka Libawka.
Potrzebny węgiel drzewny jest
produkowany we własnym
zakresie. Gotowe żelazo jest
Huta na terenie Poliwody (zdjęcie udostępnił Alfred Kupka)
sprzedawane do Opola, Wrocławia, jak również do bardziej odległych miejscowości. (tłum. A. Kupka). Według F. Triesta
we wsi mieszkało w 1858 r. aż 686 mieszkańców, zaś trzy lata później 715–695 katolików i 20
protestantów. W Zakrzowie było wówczas 90 domów mieszkalnych oraz 123 zabudowania
gospodarcze i 9 zabudowań przemysłowych25.
W kotorskiej kronice parafialnej napisano, że w roku 1844 duży staw na Poliwodzie, który
był brudny, zanieczyszczony liśćmi i gałązkami, został wyczyszczony. Wywieziono parę tysięcy
wozów nieczystości. Poliwodzki staw pogłębiono i powiększono, a woda stała się w nim czysta.
W 1855 r. pod koniec lipca i na początku sierpnia były najcieplejsze dni, jakie przeżyli
mieszkańcy – okropne upały. Jednak od 4 sierpnia były opady, 12 sierpnia w niedzielę o godz.
24.00 była burza z piorunami i oberwanie chmury – spadło bardzo dużo deszczu. Deszcz za
czął znowu padać 13 sierpnia w godzinach porannych od 4.00 do 7.00. Woda rozerwała wały
stawu i uczyniła wielkie spustoszenie. Po południu deszcz zaczął znowu padać i poziom wody
ciągle się podnosił. Wiele miejsc w Poliwodzie było zalanych26.
W poliwodzkiej hucie w 1858 r. wyprodukowano 600 ton surówki, a w zakładzie pracowa
ło 22 pracowników27.
7.11.1864 r. otwarto nowo zbudowaną gorzelnię w Za
krzowie Turawskim, inwestycję zrealizował turawski „graf”
Garnier.
Za czasów Franza Serafina został zbudowany piec w Po
liwodzie. Przywożono z Goßlau (dobra turawskie znajdujące
się w księstwie brzeskim, ale w okręgu kluczborskim28) rudę
żelaza na wozach. Za wóz jednokonny płacono jeden talar,
a za dwukonny – dwa talary. Inspektorem hutniczym w Po
Gorzelnia w Zakrzowie Turawskim (zdjęcie udostępnił Wendelin Staś)
25
26
27
28

F. Triest, dz. cyt., s. 48.
Kotorska kronika parafialna.
J. Rajman, Rozwój ośrodków przemysłowych nad Małą Panwią, Katowice, 1962, s. 27.
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liwodzie był Kessler, a mistrzem wielkopiecowym był Kolisko z Turawy, który przeniósł się
później do Ozimka. W 1858 r. w poliwodzkiej hucie pracowało 22 robotników, rocznie pro
dukowano 600 ton surówki29. Trzy lata później w hucie nadal pracowało 22 robotników, lecz
produkowano surówki aż 14 000 cetnarów30. Krótka informacja dotycząca Poliwody jest za
warta w obszernej pracy Jahresberichte der Handelskammern und kaufmännischen Korporationen
des preußschen Staats (Roczne sprawozdanie z handlu...), wydanej w 1869 r. W publikacji tej poinfor
mowano, że właścicielem Poliwody był wtedy „Majoratsherrsch. Turawa”, a w 1868 r. wyproduko
wano 9400 cetnarów żelaza o wartości 14150 Rtl (Reichstalar)31. Po krótkim czasie piec został
wygaszony przez wnuka Franza Serafina. Po
1870 r. na krótko znowu był załączony. Na
Śląsku zaczęto zamykać huty, gdyż nie opła
cało się wytapiać żelaza, a wytopy niemieckie
nie dorów
nywały angielskim32. Ostatecznie
huta w Poliwodzie zaprzestała produkcji
w 1890 r., gdyż produkcja żelaza okazała się
nieopłacalna. Wtedy też zlikwidowano to
warzyszące jej obiekty. Przez następne dzie
sięciolecia hałdy żużlu były wykorzystywane
do naprawy miejscowych dróg. Na cmenta
Tablica nagrobna rodziny Nega
rzu zakrzowskim znajduje się tablica nagrob
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
na rodziny Nega. Teren wokół krypty, na
której jest umieszczona tablica pomnikowa, dzięki inicjatywie sołtysa Jerzego Zubeila został
zagospodarowany, naprawiono ogrodzenie. W krypcie tej znajdują się szczątki rodziny Nega,
a wśród nich ciało Andreasa Nega, który zmarł w 1835 r. w wieku 66 lat. Andreas Nega był
wieloletnim inspektorem huty (Eisen-Hütten-Inspektor) w Poliwodzie. W tym samym roku
zmarł 50-letni Michael Kupsky – Huttenteichen. W parafialnych księgach metrykalnych są
zawarte również informacje o innych pracownikach huty. W 1871 r. zmarł Carl Schliwa –
pracownik huty – Hüttenarbeiter. Trzy lata później zmarła w Poliwodzie 43-letnia Hedwig
Mosch – pracownica huty – Hüttenarbeiterin. W 1886 r. zmarła Hüttenarbeiterin – 61-letnia
Wilhelmine Höflich33.
Kolejne informacje dotyczące Zakrzowa zawarte są w Güteradressbuch Schlesien 1873/
Oppeln. Przedstawiam informacje te w całości:
Sacrau Turawa. Powierzchnia: 2965 ha (z czego 744 ha pola, 6 ha łąk, 2153 ha lasów, 62 ha
wody) podatku od nieruchomości – 939 M. Właściciel – Carl von Garnier Dzierżawca majątku:
Stockmann.
Urządzeń przemysłowych huty nie wydzierżawiono. Poliwoda. Właściciel – Graf von
Garnier w Turawie urządzenia przemysłowe – huta żelaza34.
29
30

31
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W 1894 r. folwark w Zakrzowie był wy
dzierżawiony, gdyż w publikacji Schlesi
sches Güter-Adressbuch ... znalazłem opis
tegoż majątku w Sacrau-Turawa-Flache (po
wierzchnia) 756 ha, 148 ha Acker (rola), 2 ha
Wiesen (łąki), 16 ha Weiben (pastwiska), 550 ha
Holz (las) – i informację Pächter – dzierżaw
ca Schliwa35. Na cmentarzu zakrzowskim za
chowała się płyta nagrobna w formie książki
z napisem Familie Schliwa, być może znajdo
Folwark w Zakrzowie Turawskim
wała
się na grobie dzierżawcy zakrzowskiego
(zdjęcie z 1910 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
folwarku.
Przedostatni turawski właściciel Carl von
Garnier (1847–1898) jeszcze w XIX w. zbu
dował w Poliwodzie pałacyk myśliwski, bardzo
podobny do bierdzańskiego. Według komplek
sowego spisu ludności z 2.12.1895 r., w Zakrzo
wie z wraz Kolonią mieszkało 640 osób: 298
mężczyzn i 342 kobiety. Wieś zamieszkiwały
133 rodziny w 93 budynkach mieszkalnych.
Większość mieszkańców, bo aż 635, była wy
Pałacyk na terenie Poliwody
znania katolickiego, zaś 5 ewangelickiego
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
i 6 Żydów. W zakrzowskim folwarku miesz
kało 199 osób, w tym 100 kobiet i 99 mężczyzn, z wyjątkiem 1 osoby – wszyscy katolicy. W folwarku
tym mieszkało 39 rodzin w 12 budynkach mieszkalnych. Hodowano w nim głównie owce
(700 sztuk) i dalej była czynna gorzelnia (Brennerei). W Poliwodzie mieszkało 112 osób w 8
budynkach36.
Szkoła w Zakrzowie została zbudowana w 1847 r.37 Uczęszczało do niej w tym czasie 165
uczniów, patronat nad szkołą sprawował hrabia von Garnier z Turawy38. Kolejne informacje
o zakrzowskich nauczycielach są zawarte w ligockich księgach metrykalnych. W 1867 r. na
uczycielem w Zakrzowie był Wilhelm Berscht, któremu zmarł wtedy dwuletni syn Maximi
lian. Żona Wilhelma, Johanna, i Marie, być może córka, zmarły w 1876 r. W 1886 r. zakrzow
skiemu nauczycielowi Josephowi Steiner zmarł sześciomiesięczny syn, również Joseph39. Zaś
w 1896 r. w zakrzowskiej szkole jako nauczyciel pracował Franz Pyttel urodzony w 1859 r.
w Izbicku. Od 1.11.1897 r. kierownikiem szkoły – Hauptlehrer – był Paul Ginter. W budynku
szkolnym znajdowało się mieszkanie dla kierownika szkoły oraz jedna klasa dla uczniów.
W szkole uczono wtedy matematyki, języka niemieckiego, geografii, prac ręcznych i historii –
głównie Heimatkunde – historii okolicy i rodziny cesarskiej Hohenzollernów.
35
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W publikacji Schematismus der Volksschulen Schlesiens.., poinformowano, że
w 1896 r. dobudowano 2. piętro w szkole.
Szkoła w Zakrzowie jest do dzisiaj parterowa,
oznacza to, że wtedy zbudowano lub rozbu
dowano dom nauczyciela, który rzeczywiście
jest dwupiętrowy40.
Moja śp. babcia Marta ur. w 1905 r.
opowiadała mi, że gdy uczęszczała do po
wszechnej szkoły w Zakrzowie, to co roku
turawski graf wraz z żoną odwiedzał szkołę. Szkoła w Zakrzowie(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Para ta przyjeżdżała bryczką, odbywało się uroczyste powitanie, a następnie „grofka” wrę
czała każdemu dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole „tabulę” i ołówek. Pozostałe dzieci
były częstowane słodyczami. W 1905 r. nauczycielem w zakrzowskiej szkole był Paul Winkler.
Urodziła mu się wtedy córeczka Dorothea. W ligockiej księdze metrykalnej przy Paulu
Winkler napisano adnotację „erster Lehrer” – pierwszy, być może główny nauczyciel.41
W latach 1908–1909 poszerzono i wy
remontowano drogę Turawa– Zakrzów42.
Poprowadzono ją dalej aż do Radawia i Zę
bowic. Droga ta miała być poprowadzona
w linii prostej przez Łąkę (Łankę), jednak
ominęłaby cegielnię w Kosicach, dlatego też
plany budowy uległy zmianie i poprowadzo
no krętą drogę obok kosickiej cegielni.
Na wszystkich frontach I wojny świato
wej walczyli żołnierze wywodzący się z Za
krzowa. Jeszcze w 1914 r. śmierć poniosło
Kuźnia „grofska” (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
3 mieszkańców tej miejscowości: Bonk Paul,
Krawczyk Johann, Lyp Peter. W roku następnym śmierć poniosło 5 żołnierzy wywodzących
się z Zakrzowa: Sygulla Alex, Fojer Johann, Sowa Thomas, Michalczyk Jacob, Piontek
Valentin. W 1916 r. na frontach I wojny światowej śmierć poniosło 4 mieszkańców Zakrzowa:
Pludra Paul, Michalczyk Johann, Gabrysch Franz, Krawietz Ludwig. W 1917 r. na frontach
europejskich śmierć poniosło 6 mieszkańców Zakrzowa: Stasch Peter, Drzysga Franz, Bonk
Stephan, Lyp Paul, Lebioda Theodor, Gabrysch Johann. W ostatnim roku wojny śmierć po
niosło 4 mieszkańców Zakrzowa: Gatzka Josef, Lyssy Stanislaus, Czok Johann, Sygulla Peter.
W czasie I wojny światowej śmierć poniosło 22 mieszkańców Zakrzowa i Poliwody.

Okres międzywojenny
W czasie plebiscytu, który odbył się 20.03.1920 r., w Zakrzowie za Polską głosowało 225 osób,
zaś za Niemcami 271 mieszkańców43. Gdy wybuchło III powstanie śląskie, powstańcy od stro
40
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ny Zębowic dotarli w maju aż do Zakrzowa, tutaj front się zatrzymał, a następnie rozpoczął
się odwrót powstańców, gdyż zostali wyparci przez oddziały Freikorpsu. W czasie walk zginął
jeden przypadkowy cywil z Zakrzowa – tym poległym nieszczęśnikiem był mój pradziadek
Johann Stasch, mieszkaniec Zakrzowa. W czasie ostrzeliwania się obu zwaśnionych stron wy
szedł z domu i zza furtki obserwował przebieg walk. Zbłąkana kula trafiła go w głowę. Zmarł
wkrótce w szpitalu w Opolu, w młodym wieku osierocił jedenaścioro dzieci. Moja babcia
wielokrotnie wspominała to wydarzenie. Gdy powstańcy śląscy byli wypierani z Zakrzowa,
powtarzali po co joł tu przysoł, po co joł tu przysoł.
Wiele ważnych informacji
zostało zawartych w piśmie
urzędowym – „Oppelner Kre
isblatt – Opolski Orędownik
powiatowy”, po I wojnie świa
towej. W 1920 r. poinformo
wano w nim, że w Niem
czech obowiązują kartki na
mięso, których rozdziela
Fragment „Oppelner Kreisblatt – Opolskiego Orędownika
niem zajmowali się sołtysi
powiatowego” dotyczący Zakrzowa Turawskiego
i naczelnicy dóbr samodziel
nych. Były również kartki na chleb, cukier, węgiel.44 Poinformowano także, że zakrzowski
zagrodnik Piotr Tarara został zaprzysiężony jako poborca gminny dla gminy Zakrzów Tu
rawski. 3.08.1920 r. zaprzysiężony został zakrzowski chałupnik Piotr Czyrnia jako komornik
gminny dla gminy Zakrzów Turawski45.
23.09.1920 r. urzędowo stwierdzono w folwarku zakrzowskim zarazę pyska i racic bydła.
Miejscowość została zamknięta w sensie policyjnego zarządzania. Bydło musiało pozostać
zamknięte w chlewach. Wyprowadzać je można tylko, aby je natychmiast zabić, ale tylko za
pozwoleniem. Psy musiały być uwiązane, wystarczyło też prowadzić je na lince. Rzeźnikom,
kastratom, handlarzom i innym osobom, które zawodowo przebywają w chlewach, nie wolno
było wstąpić do chlewów gospodarstwa zarażonego chorobą racic bydła46.
Jesienią 1920 r. wybuchł pożar w Zakrzowie w piekarni u Janty (Plotnik) przy ul. Głównej.
Ogień błyskawicznie przeniósł się na sąsiednie zabudowania lewą stroną w kierunku Kadłuba
Turawskiego. Spaliły się wszystkie domy aż do p. Tarara (Domin). Ogień jednak ominął zabu
dowania p. Pludry, przed którymi stała kapliczka – dom obecnie nie istnieje, na jego miejscu
powstał nowy pp. Wenzel. Pożar przeniósł się na drugą stronę ulicy i spaliły się zabudowa
nia u Ebischa i Zmudy (Morawiec). Zaczął palić się słomiany dach u Gabrysia, ale ogień uga
szono. Wszystkie zabudowania były ubezpieczone i wkrótce szkody naprawiono. „Graf”
Hubertus von Garnier ofiarował pogorzelcom na odbudowę darmowe drewno ze swoich lasów47.
Pierwszy powszechny, rzetelny spis mieszkańców Zakrzowa został przeprowa
dzony
w 1925 r. Wyniki tego spisu ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji pt. Adreßbuch des
44
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Landkreises Oppeln. Na podstawie tego opracowania przedstawiam
najważniejsze informacje dotyczące tej miejscowości. W Zakrzowie
sołtysem był wtedy (Halbbauer) Anton Katzmarek. Łącznie z Ko
lonią i Poliwodą wieś zamieszkało 635 mieszkańców, zaś w folwarku
zakrzowskim mieszkało 119 osób. Wieś zamieszkiwało 175 rodzin –
osoby dorosłe samotne i owdowiałe, jak również prowadzące samo
dzielne gospodarstwa rolne. Poczta dla Zakrzowa znajdowała się wte
Pieczęć urzędu stanu
dy w Kadłubie Turawskim, zaś ślubów cywilnych udzielał (Standes cywilnego w Zakrzowie
beamter-Hauplehrer) Wilhelm Pietrzik z Kadłuba. Większość miesz
z 1927 r.
kańców Zakrzowa była wtedy rolnikami, dlatego też przedstawiam
listę mieszkańców, którzy wtedy posiadali inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
- Leśniczymi byli: Wurst Karl, Bleichroth Herman, Morawietz (zmarł przed 1925 r., wte
dy żyła wdowa po nim Waleska)
- Nauczyciele: Warzecha Georg, Dawid Max
- Gospody: Grzeschik Johann, Gryska Franziska, Zubeil Gustav (Gasthausbesitzerin),
- Sklepy: Janta Franz, Katzmarek Franz
- Szewcy: Lypp Johann, Schwitalla Paul
- Krawiec: Adamietz Michael
- Strażnik gminny: Lyssy Franz
- Stolarze: Foegelle Leo, Matysek Johann I
- Kowal: Hübner Anton
- Kołodziej: Michalczyk Johann
- Rzeźnik: Obstoj Josef.
Najbardziej popularne nazwiska w Zakrzowie, według ilości rodzin: Jonczyk – 7,
Krawczyk – 6, Michalczyk – 6, Panitz – 6, Pludra – 5, Kroll – 5, Tarara – 5.
Mieszkańcy Zakrzowa w 1925 r., których było wtedy 840, zajmowali się głównie rolnic
twem i pracą w lesie. Połączenie szosowe miał Zakrzów ze stacją kolejową w Kotorzu Małym,
oddalonym o 16 km. Najbliższe połączenie drogą polną miał Zakrzów z oddaloną o 8 km
stacją kolejową w Zębowicach. Opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawował lekarz, który
mieszkał w Ozimku oddalonym o 12 km48.
W okresie międzywojennym szkołę rozbudowano, powiększono o trzy przestronne sale
lekcyjne. W roku 1932 hrabia turawski Hubertus von Garnier sprzedał Poliwodę – łącznie
2300 morgów lasu i pola, w tym 180 morgów stawów rybnych i pałacyk myśliwski z towarzy
szącymi obiektami – rotmistrzowi Alfredowi von Aulock49 z Kochanowitz za sumę 350 000 marek.
Folwark w Zakrzowie był dużym samodzielnym gospodarstwem. Funkcjonowała w nim
przędzalnia lnu, piekarnia, gorzelnia. Ostatnim zarządcą majątku (Wirtschaftsinspektor)
w Zakrzowie był Anselm Forner. Urban Lossek pełnił funkcję „szwajcara” – opiekował się
krowami w majątku.
48
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W dniu 25.05.1934 r. hrabia Hubertus von Garnier z Turawy sprzedał ministerstwu że
glugi i transportu Rzeszy niemieckiej część swoich ziem potrzebnych w związku z budo
wą Jeziora Turawskiego za 1 630 000 marek. Sprzedano również wtedy ziemie należące do
folwarku zakrzowskiego z wyjątkiem 100 mórg ziemi pod Ligotą Turawską, gdzie zalegały
pokłady dobrej gliny i w przyszłości graf Hu
bertus zamierzał wybudować nową cegielnię.
Te plany pokrzyżowała oczywiście II wojna
światowa50.
W Zakrzowie, na gruntach rozparcelo
wanego folwarku hrabiego von Garnier na
Siedlungu, zbudowano jedenaście gospo
darstw typu frankońskiego dla rolników
przesiedlonych z terenu obecnego Jeziora
Turawskiego. Wszystkie te gospodarstwa za
siedlono w latach 1938–1940. Osiedlono w nich
„Siedlung” przy ul. Kościelnej
następujących rolników: Orlik Małgorzata
i Jan z Pustkowa, Kochanek Jadwiga i Walentyn ze sklepu z Antoniowa, Jonczyk Anna i Anto
ni z Pustkowa, Wiesiołek Franciszka i Franz, Twardawski Wiktoria i Franz, Halupczok Maria
i Jan, Knop Ludwika i Franz, Rogowski Franciszka i Antoni – wszyscy ze Szczedrzyka, Wie
siołek Łucja i Paweł, Drzymała Teresa i Henryk z Pusktowa51. Budowę osiedla „siedlungów”
nadzorował inż. Józef Kornek z Nowej Wsi Królewskiej.
W okresie międzywojennym ukazywało się wiele publikacji dotyczących przyrody Opolszczy
zny. Krótka informacja o opolskich lasach, których północne skrzydło sięgało aż do Zakrzowa, zo
stała zawarta w publikacji Der Kampf um das Reich52.
W okresie międzywojennym na terenie Zakrzowa Tu
rawskiego były sklepy i zakłady rzemieślnicze. Ważnym
miejscem na Kolonii była słynąca z hucznych zabaw, wspa
niałych wesel sala oraz dobrze wyposażony sklep obok.
Pierwszymi właścicielami obiektu byli państwo Pomierscy,
następnie Swejda, później państwo Frasek, którzy w 1937 r.
zbankrutowali. Zabudowania zakupił p. Franz Śliwa. Prowa
dził sklep, który był bardzo popularny, robili w nim zakupy
nawet mieszkańcy odległych wiosek, oraz karczmę. Towar do
sklepu dowożono furmankami. Za ladą sklepu stała przeważ
nie p. Jadwiga Śliwa. Do karczmy przywożono konno piwo
w beczkach, a na placu staczano je do głębokiej piwnicy. W po
Ulotka reklamowa wydana
przez Josefa Pomiersky,
mieszczeniu karczmy znajdowała się tzw. „Bierstube”, czyli
reklamująca gospodę na Kolonii miejsce, w którym umieszczony był barek, stół do gry w kar
(skan udostępnił
ty, bilard, przy którym przeważnie mężczyźni mile spędzali
Mariusz Halupczok)
50
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wieczory. Nie było elektryczności, więc lokal
oświetlany był dwoma wielkimi żyrandolami
na naftę. Cztery lata od zakupu lokalu Franz
Śliwa został wezwany na wojnę. Interes pro
wadziła dalej jego żona Jadwiga. Zatrudniła
dwie służące, jedną do pracy w oborze, a dru
gą do opieki nad dziećmi. Jadwiga Śliwa dalej
prowadziła sklep, natomiast karczma została
przerobiona na salę, w której organizowano
Wesele w sali na Kolonii
tylko uroczystości weselne, zabawy taneczne
(zdjęcie udostępnił Adrian Mosz)
oraz okazjonalne imprezy. Zabawy taneczne
odbywały się we wtorki, soboty oraz niedziele. Franz Śliwa nie powrócił z wojny. Obecnymi
właścicielami domu są państwo Diter i Eryka Bartyla. Ostatnie wesele na Koloni miało miej
sce w 1981 r. Obecnie po sklepie pozostały jedynie wspomnienia, natomiast w sali jeszcze
parę lat temu odbywały się uroczystości lokalne, m.in. dożynki, bale karnawałowe, wodzenie
niedźwiedzia, lecz dziś zastąpiła ją nowa sala w szkole53.
W Zakrzowie obok stawu była karczma
z salą u Woźnicy, w czasie wojny prowadzili
także rzeźnię, w której pracował rzeźnik Josef
Obstoj. Obecnie zabudowania karczmy już nie
istnieją.
Rzeźnia wraz ze sklepem znajdowała się
także u Adamca (Klimas), jednak zabudowania
miał wydzierżawione rzeźnik Alfred Świtała, aż
do powołania do wojska w czasie II wojny świa
towej. Obiekt sklepu obecnie jeszcze istnieje,
Gospoda Gustava Zubeila
jednak jest nieczynny. Na terenie Poliwody go
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
spodę prowadził Gustav Zubeil.
W centrum Zakrzowa przy ul. Głównej
był sklep spożywczy Franza Katzmarka –Kaufhaus Franz Katzmarek, który okresie woj
ny został wypalony przez Rosjan. W okresie
powojennym p. Franciszek Kaczmarek sklep
odbudował i wydzierżawił pomieszczenia
GS-owi w Turawie, zaś sam prowadził usłu
gi krawieckie. Obecnie dalej w tym obiekcie
Sklep Franza Katzmarka
mieści się sklep spożywczy GS-u. Drugi, ale
(zdjęcie z 1910 r. udostępnił Mariusz Halupczok)
mniejszy sklep spożywczy znajdował się u Josefa
Krawczyka (Świtała). Nie został otwarty po II wojnie światowej. U Feogelle (Plotnik) znajdowała się
piekarnia i sklep, obiekt dzierżawił piekarz Styra. W małym pomieszczeniu była pompka i można
było zakupić naftę. Jeszcze w okresie powojennym piekarnia była czynna.
53
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W zabudowaniach u Krawczyka (Pipa) mieszkała p. Miler, posiadała prywatny stragan
i handlowała zabawkami w czasie odpustów. W domu miała otwarty mały sklepik. Działal
ność handlową prowadziła również w okresie powojennym.
W Zakrzowie funkcjonowały dwie stolarnie, obie przy ul. Głównej, prowadzili je Leo
Foegelle i Johann Matysek.
Na terenie wsi znajdowały się dwie kuźnie. Przy ul. Głównej prowadził Anton Hübner,
druga była „grafska” u Franciszka Jagusia przy ul. Kościelnej obok stawu. Obie kuźnie obecnie
są nieczynne.
Krawcami w Zakrzowie byli:
- Konrad Schmidt – mieszkał w czasie wojny u Plotnika, po wojnie zaś w pomieszcze
niach zlikwidowanego niedawno przedszkola, wyjechał do RFN.
- Wincenty Pludra – obiekt nie istnieje, zbudowano nowy dom pp. Wenzel.
Szewcem w Zakrzowie po I wojnie światowej był Michael Adamietz, mówiono „u Ludwic
ka”. Drugim zakrzowskim szewcem był p. Czok, wynajmował pomieszczenie mieszkalne u Wachty
– Krawczyka na końcu wsi. Nie brał udziału w wojnie ze względu na wiek. Prowadził usługi
szewskie także i po wojnie.
W okresie międzywojennym sołtysem w Zakrzowie był Anton Katzmarek. Następnie
zastąpił go Leo Foegelle, który pełnił funkcję sołtysa do 1943 r. Jeszcze w okresie międzywo
jennym 15.06.1936 r. władze faszystowskie zmieniły nazwę wsi Sakrau-Turawa na Hochfelde
a Poliwodę na Althammer. Leśniczymi – Fejsztrami przed 1945 rokiem na Poliwodzie byli:
Kaczmarczyk, Paruschel i Janek.

Zakrzów Turawski w czasie II wojny światowej
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w sierpniu w Zakrzowie stacjonował Weh
rmacht w sile batalionu. Żołnierze w większości byli zakwaterowani w prywatnych domach,
zaś sprzęt przechowywano w zakrzowskim folwarku. 1 września 1939 r. ruszyli w kierunku
granicy polsko-niemieckiej. Sołtysem Zakrzowa w 1943 r. został Glados z Poliwody, zastąpił
Leona Foegelle, który został powołany do wojska. W czasie II wojny światowej nauczycielami
w szkole byli Wanowski – jego żona, nauczycielka, została przeniesiona do szkoły w Kadłubie,
Sznuk – inwalida z czasów I wojny światowej, miał sztywną nogę, i Pytel. W Zakrzowie po
zostało bardzo mało mężczyzn, gdyż większość przebywała na froncie. Jednak w czasie wojny
zbudowano w Zakrzowie, obok folwarku, przedszkole.
W czasie II wojny świato
wej w Zakrzowie Turawskim
(Hochfelde) znajdowało się
Informacja o zakrzowskim komandzie
komando pracy obozu Sta
lag VIII B. Polscy jeńcy pracowali przy melioracjach, meliorowali podmokłe łąki i pola na
terenie Zakrzowa. 24.02.1940 komando to liczyło 25 osób54. Stalag VIII B był niemieckim
obozem jenieckim w Lamsdorf – Łambinowicach55.
W czasie II wojny światowej w 1944 r. mieszkaniec Zakrzowa Turawskiego Jan Zając wstą
pił do Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. Pan Zając w czasie wojny walczył w Wehrmachcie,
54
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być może zdezerterował z niemieckiej armii. Często również do wojska polskiego wstępowali
śląscy jeńcy będący w niewoli alianckiej56.
21.01.1945 r. Rosjanie wkroczyli do Zakrzowa Turawskiego od strony Kosic. Na centrum
wsi spadły dwa pociski artyleryjskie. Rosjanie zatrzymali w Zakrzowie siedmiu jeńców nie
mieckich, byli to młodzieńcy w wieku około osiemnastu lat. Jeńcy ci rozmawiali z Rosjanami,
częstowali ich papierosami. Koło stawu w Zakrzowie w grupę tych jeńców wjechał na koniu
rosyjski żołnierz. W furii zaczął bić ich batem po głowie, najmłodszemu jeńcowi od uderzenia
rozciął skórę na twarzy. Zatrzymanych jeńców zamknięto w komórce w jednym z domów
przy ul. Kościelnej „na Siedlungach”. Wieczorem sołdaci pilnujący jeńców wypili za dużo al
koholu i zaczęli się awanturować, strzelać do siebie. Wtedy wpadli inni czerwonoarmiści i jedną
serią z pepeszy rozstrzelali wszystkich jeńców, a ciała ich wrzucili do śniegu. Jeden z ran
nych żołnierzy niemieckich ratował się ucieczką, wpadł do pobliskiego stawu Czerwonki
i zamarzł. Według innej relacji wieczorem jeden z żołnierzy rosyjskich pilnujący Niemców
spalił ich dokumenty. Następnie przetrzymywanych jeńców w komórce zatłukli Rosjanie. Do
piero wiosną, bo wcześniej nie pozwolili Rosjanie, gdy śnieg stajał, pogrzebano wszystkich
zabitych niemieckich żołnierzy na miejscowym cmentarzu. Kolejny żołnierz niemiecki zginął
na początku wsi od strony Radawia, został on zakłuty bagnetami przez Rosjan. Koło pań
stwa Sygula, obok miejscowej szkoły został zastrzelony policjant „szandera” – Hans Krause.
W czasie walk zginął również jeden żołnierz rosyjski57. Pod lasem zabito 18 żołnierzy niemieckich.
Żołnierze ci jechali na saniach lasem od strony Radawia. Zobaczyli ich Rosjanie będący już w Za
krzowie. Odbył się pościg. Zostali zatrzymani, poddali się, złożyli broń, ustawili karabiny
w kozły. Następnie wszyscy jeńcy niemieccy
zostali zmasakrowani kolbami karabinów
i zabici. W okresie późniejszym zamordowa
ni żołnierze zostali pogrzebani w lesie przez
pana Górę i Johanna Stascha z zakrzowskiej
Kolonii. Po wojnie odbyła się ekshumacja
tych zwłok. Ciała ich zostały przeniesione i po
grzebane na cmentarzu w Zakrzowie58.
Obok miejscowej szkoły zatrzymało się
kilkadziesiąt rosyjskich czołgów. Koło pań
stwa Sygula ustawiono działo, skierowane
Miejsce spoczynku 18 zabitych żołnierzy
lufą w kierunku Biestrzynnika, gdzie trwały
Wehrmachtu (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
jeszcze walki.
W drugą noc po wejściu do Zakrzowa Rosjanie spalili sklep u Katzmarków (Kaufhaus
Franz Katzmarek). W Zakrzowie Turawskim w miejscowej szkole, „polarni” i w stodołach
„Siedlerów”, m.in. u państwa Jonczyk, Rosjanie założyli „gospodarstwa”59. Hodowali w nich
krowy, które wcześniej zabrali rolnikom, zaś miejscowe kobiety musiały zwierzęta doić. Z mleka
56
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u państwa Rogowskich wyrabiano masło i sery na potrzeby wojska. Rosjanie trzymali również
w tym „gospodarstwie” owce. W „gospodarstwach” pracowali mieszkańcy Zakrzowa Turaw
skiego, ale również Kadłuba Turawskiego, Ligoty Turawskiej i Rzędowa. Okolicznym miesz
kańcom, na potrzeby „gospodarstwa”, żołnierze radzieccy zabierali paszę, siano, zboże, słomę.
Ich pomagierzy, miejscowi mieszkańcy, nieraz wykazywali się większą gorliwością i chciwo
ścią niż Rosjanie. Jesienią „gospodarstwa” sołdaci zlikwidowali, a całe bydło pognano polami
na Wschód. W Zakrzowie Turawskim po przejściu frontu Rosjanie trzymali krowy w szkole
w salach lekcyjnych. Nawet po gruntownym oczyszczeniu podłóg unosił się dalej nieprzyjem
ny zapach. Dlatego też, żeby przygotować szkołę do nauki, trzeba było zrywać podłogi.

Okres powojenny
Po wojnie nastał czas odbudowy zniszczeń.
Pierwszym powojennym sołtysem Zakrzowa został Paweł Sikora, który znał dobrze język
rosyjski.
W zawierusze wojennej budynek szkoły ocalał, jednakże był bardzo zdewastowany. W sali
z oknami skierowanymi na ulicę Główną Rosjanie urządzili chlew, w którym trzymano krowy.
1.02.1946 r. została skierowana do organizacji szkoły w Zakrzowie Turawskim Barbara
Czernicka. Dziewięć dni później, 10 lutego, odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły, którego
dokonał ks. proboszcz Józef Christen. Naukę w Szkole Podstawowej w Zakrzowie Turawskim
okresie powojennym rozpoczęto 7.03.1946 r.
15.11.1949 r. w Zakrzowie Turawskim został otwarty państwowy kurs repolonizacyjny,
na który zgłosiło się 24 uczniów. Kierownikiem tego kursu został mianowany miejscowy kie
rownik szkoły Jerzy Piechoczek. Mimo różnych przeszkód, nauczyciele ze Szkoły Podsta
wowej w Zakrzowie Turawskim podjęli walkę z analfabetyzmem w zakrzowskiej wsi. Od
1.11.1950 r. przeprowadzony był pięciomiesięczny kurs języka polskiego, nauczyciele prze
szkolili dwudziestu czterech półanalfabetów i jednego analfabetę60.
Po wojnie na terenie wsi w 1949 r. wybuchł pożar, spaliła się stodoła u pp. Michalczyk
(obecnie Brzytwa przy ul. Klapacz), zbudowana w 1939 r. Najprawdopodobniej pożar roz
począł się od racy wystrzelonej przez Rosjan, którzy przejeżdżali przez Zakrzów Turawski.
Straż pożarna z Kadłuba Turawskiego ugasi
ła pożar. Uratowano sąsiednie zabudowania,
gdyż ogień się nie rozprzestrzenił. Jednakże
całkowicie spaliła się stodoła i trzoda znaj
dująca się w sąsiednim budynku.
Parę lat po zakończeniu wojny mieszkań
cy Zakrzowa przeprowadzili remont zabyt
kowego kościoła. Przy okazji remontu po
większono powierzchnię świątyni kosztem
pomieszczenia gospodarczego znajdującego
się pod wieżą, usunięto zbędną ściankę dzia
Wejście do zabytkowego kościoła
łową. Dzięki tej inwestycji wszyscy miesz
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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kańcy mogli się zmieścić w kościele. W 1953 r. zakrzowska świątynia uzyskała nowy wystrój,
strop został ozdobiony obrazami.
Ks. proboszcz Jerzy Obst myślał o budowie nowego murowanego kościoła w Zakrzowie,
lecz w czasach komunizmu nie uzyskał zgody na tę inwestycję. Dlatego też w 1972 r. na cmen
tarzu zakrzowskim zbudowano kaplicę przedpogrzebową, która mogła pełnić również rolę
świątyni, gdyby zniszczeniu uległ drewniany kościół.
Około 1970 r. w Zakrzowie Turawskim powstała organizacja Związek Młodzieży Wiej
skiej (ZMW) zrzeszająca wielu członków na terenie wsi. Założycielem zakrzowskiego koła był
Jerzy Sikora. Siedziba organizacji mieściła się w ,,Klubie Rolnika” w miejscowej „polarni” (go
rzelni), w obecnej części mieszkalnej. W okresie późniejszym przewodniczącym koła ZMW
został Paweł Zyla, a członkami zarządu: Eleonora Plotnik, Agnieszka Wiesiołek, Gerard Góra.
Część tych osób mieszka obecnie w Niemczech. Liczba członków koła systematycznie zwięk
szała się. Młodzież kończąca szkołę podstawową zapisywała się do koła młodzieży wiejskiej.
Istniejący wówczas ,,Klub Rolnika” utrzymywany był przez Gminną Spółdzielnię „Samo
pomoc Chłopska” w Turawie. W klubie mieścił się kiosk spożywczy, w którym można było za
kupić słodycze, napoje, np. szklankę gorącej herbaty, a także artykuły gospodarcze. Pracowała
w nim początkowo Agnieszka Wiesiołek, zastąpiła ją Eleonora Plotnik. Obok klubu mieściła
się duża sala, która w okresie późniejszym została wyposażona w kilkanaście stołów i krzeseł.
Koło ZMW otrzymało na wyposażenie klubu telewizor. W sali sporadycznie gościło kino ob
jazdowe, rozciągano wtedy duże płótno i wyświetlano film. Na improwizowanych seansach
filmowych gromadziła się duża liczba dzieci i młodzieży.
W 1975 r. młodzież rozpoczęła budowę płyty tanecznej na świeżym powietrzu za budyn
kiem klubu. Do budowy płyty był zwożony gruz z rozbiórki starego domu pp. Michalczyk.
Wkrótce inwestycja została zakończona. Na świeżym powietrzu organizowano potańcówki,
na które przyjeżdżała młodzież z całej okolicy, głównie z Radawia. Nie trwało to jednak długo,
bo w 1978 r. organizacja ZMW została rozwiązana, a na podwyższeniu dla orkiestry stanęły
traktory i inny sprzęt rolniczy. Młodzież nie chciała pozwolić na likwidację Związku Młodzie
ży Wiejskiej, odbyło się kilka zebrań, ale młodzież przegrała, gdyż wiosną 1979 r. budynek,
w którym mieścił się klub, został przekazany w ręce Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Krze
sła i stoły przekazano miejscowemu przedszkolu61.
Wiosną 1979 r. w Zakrzowie Turawskim powstała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
(RSP). Jej założycielem był zarząd oraz członkowie wkładowi: pani Adamiec, Leonard
Plotnik, Leon Wiesiołek, Maksymilian Ebisz i pan Wójcik, którzy przekazali swoje pola na
rzecz spółdzielni. Prezesem RSP został Piotr Nikolas z Antoniowa, a kierownikiem – Wilfried
Kulik z Ligoty Turawskiej.
Siedziba spółdzielni mieściła się w „polarni” i obejmowała trzy budynki. Biuro mieściło
się na piętrze w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się ,,Klub Rolnika”. Obecnie budynek ten
zamieszkują pp. Musielak. W drugim budynku, który ze względu na zły stan techniczny zo
stał rozebrany, mieścił się z jednej strony warsztat naprawczy, z drugiej zaś znajdowały się
garaże na traktory. W warsztacie tym pracował p. Fenger. W trzecim budynku, który istnieje
do obecnych czasów, mieściły się magazyny. Był magazyn z częściami do ciągników, z maszy
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nami rolniczymi oraz z nawozami, które były wysiewane na polach RSP. Stanowisko magazy
niera pełniła Teresa Pielorz.
RSP w momencie powstania otrzymało pięć ciągników rolniczych oraz wiele sprzętu rol
niczego, m.in.: kombajn zbożowy, kombajn do ziemniaków, pługi, rozsiewacze nawozów,
brony, agregaty uprawne, siewniki zbożowe i opryskiwacze. Tymi ciągnikami pracownicy
spółdzielni obrabiali swoje pola, a ponadto wykonywali usługi dla rolników. Zatrudnionych
było pięciu traktorzystów: Pipa, Porada, Bonk, Kokot, Farys. Księgowością w spółdzielni zaj
mowały się Maria Wieczorek i Joanna Plewnia. Oprócz produkcji rolnej RSP rozpoczęło pro
dukcję budowlaną. Na początku zajmował się tym p. Ebisz, a później p. Pikota. Po kilku latach
działalności, RSP z Zakrzowa Turawskiego przeniesiono do Ligoty Turawskiej62.
Na terenie Zakrzowa Turawskiego w latach 70. XX w. turawski GS zbudował obok byłej go
spody u Woźnicy kiosk spożywczy wraz z pijalnią piwa, który w okresie późniejszym zamienio
no na punkt skupu opakowań szklanych. W latach 80. XX w. obiekt został zlikwidowany.
W okresie powojennym wieloletnimi
sołtysami Zakrzowa byli: Teofil Krawczyk,
Maksymilian Wojczyk, Maksymilian Ebisz.
Do rozbudowy świątyni przedpogrze
bowej doszło w 1982 r. Przez następne dzie
sięciolecie mieszkańcy Zakrzowa pracowali
przy budowie kościoła. Konsekracja i po
święcenie świątyni pod wezwaniem Apo
stołów Piotra i Pawła w Zakrzowie odbyła
Kiosk spożywczy w Zakrzowie
(kronika GS w Turawie)
się 24 listopada 1991 r. W latach następnych,
1995–1996, obok kościoła została zbudowa
na wieża.
W latach 80. XX w. na terenie Zakrzo
wa Turawskiego wybuchały często pożary.
W 1982 r. spaliła się „październia” do lnu na
posesji Rainharda Kurowskiego. Trzy lata
później doszło do podpaleń stodół w Za
krzowie Turawskim. W 1985 r. spaliły się trzy
stodoły przy ul. Kościelnej – „Siedlungu”: na
posesjach u Ludwika Twardawskiego, Joachi
Nowy kościół Zakrzowie
ma Halupczoka, Jana Rogowskiego. Pożary
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
były zawsze pomiędzy 17 i 18 dniem danego
miesiąca. Podobne pożary były w Ligocie Turawskiej. Mieszkańcy urządzili straż, która pil
nowała w nocy obejść gospodarczych. Najprawdopodobniej na skutek podpalenia w 1989 r.
spalił się dach budynku Henryka Sikory63.
Po zmianie ustroju politycznego w 1989 r. zaczęły się tworzyć struktury mniejszości naro
dowej w Zakrzowie Turawskim. Lokalny zarząd ukonstytuował się 15.05.1990 r. w składzie:
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Józef Passon – przewodniczący
Jerzy Lauer – z-ca przewodniczącego
Leonard Warzecha – sekretarz
Gabriela Pukowiec – skarbnik
Ogromny był entuzjazm mieszkańców, że po tak długim okresie wyczekiwania mógł le
galnie zaistnieć w miejscowej mowie język niemiecki, który prawie po pięćdziesięciu latach
powrócił do szkół. Większość mieszkańców Zakrzowa wstąpiła do mniejszości niemieckiej.
Wkrótce aż 438 osób złożyło deklaracje związkowe.
W 1991 r. sołtysem Zakrzowa Turawskiego został wybrany Jerzy Zubeil. Rozpoczął się
okres wielu inwestycji na terenie miejscowości.
Szczególnie aktywny był rok 1992 r. Został położony asfalt od ulicy Głównej do Kolonii.
Przebudowano objazd drogowy nazywany rondem. Przy znacznym zaangażowaniu mieszkań
ców został zmodernizowany budynek szkoły. Wykonano centralne ogrzewanie, ubikacje we
wnątrz obiektu dla uczniów i grona pedagogicznego, a także dobudowano dwa pomieszczenia
dydaktyczne oraz pokój nauczycielski. Remont prowadziła firma Mariana Sokołowskiego. Nie
stety, dziesięć lat później radni z gminy Turawa podjęli decyzję o likwidacji tej placówki.
W 20.09.1992 r. Zakrzów Turawski był organizatorem gminnych dożynek, które zostały
przeprowadzone na miejscowym boisku64. Impreza była bardzo udana, gdyż dopisała pogoda
i goście.
Mieszkanka Zakrzowa Turawskiego Anna Mosz z okazji dożynek napisała wiersz:
W Zakrzowie Turawskim Gminne Dożynki się odbyły,
Akurat 20 września trafiły.
Słońce cały dzień grzało,
Bo też w tej uroczystości brać udział chciało.
Dożynkowa msza w nowym kościółku się odbyła,
Dużo wiernych zgromadziła, wszyscy parafianie dumni byli,
Bo samego wójta w tym dniu gościli.
Po żniwniokowym obiedzie
Cała gmina się zebrała
i dożynkowy korowód podziwiała,
a w pochodzie się przeplatały,
wozy przepięknie przybrane nas mijały.
Cała uroczystość na boisku się odbyła,
i na świeżym, leśnym powietrzu ludzi zgromadziła.
Wszyscy w stronę podium spoglądali,
bo tam dostojni goście stali.
przemówienia jednak krótkie były,
żeby ludzie nie nudziły,
ale dorobek gminy nam przybliżyły
a program piękny przygotowały.
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Zespoły wszystkich zabawiały
a program piękny przygotowały,
różne języki w piosenkach i wierszach się przeplatały.
Jak na Gminne Dożynki przystało,
całe grono gości i gospodarzy na zabawie tańcowało,
na której wszyscy wesoło się bawili
i z uśmiechem do nowych obowiązków powrócili.
W 1994 r. wieś została stelefonizowana.
W poniedziałek 22.04.1996 r. w samo południe wybuchł pożar w Zakrzowie Turawskim.
Nieszczęście dotknęło rodzinę Twardawski z ul. Kościelnej. W płomieniach stanęła ich stodo
ła. Był to drugi pożar w tym gospodarstwie, poprzedni miał u nich miejsce w 1985 r.
22.05.1997 r. rozpoczęto budowę wodociągu w Zakrzowie. Firma „PROWOD” z Czar
nowąs w ciągu kilku miesięcy wykonała 149 przyłączy, 7030 mb sieci rozdzielczej i 4430 mb
przyłączy. Wartość tej inwestycji wynosiła 410 tys. zł65.
W 1999 r. została wyasfaltowana ul. Poliwodzka.
W wyniku reformy w oświacie w 1999 r. powstały gimnazja. Absolwenci klasy VI zostali
gimnazjalistami w I kl. Publicznego Gimnazjum w Turawie. Jeszcze przez rok funkcjonowała
zakrzowska szkoła z klasami I–VI, uczniowie z kl. VIII, której nie objęła reforma nauczania,
rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej w Kadłubie Turawskim. Radni Gminy Turawa ze
względów oszczędnościowych zlikwidowali zakrzowską szkołę. Od 1.09.2000 r. Szkoła Pod
stawowa w Zakrzowie przestała istnieć, na jej miejscu utworzono filię szkoły ligockiej, której
stopień organizacyjny obniżono do klas I–III. Od 1.09.2003 r. szkoła w Zakrzowie Turaw
skim, której rozbudowę na początku lat 90. XX w. w dużej mierze finansowo wsparli miesz
kańcy, przestała istnieć. Część szkolnych pomieszczeń przejął oddział przedszkolny ligockiej
szkoły. Dzieci zakrzowskie zaczęto dowozić do Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej.
W środę 9.09.2000 r. po południu ogień strawił dom mieszkalny przy ul. Poliwodzkiej 16
w Zakrzowie Turawskim. Doszło do wybuchu benzyny w mieszkaniu.
W 2006 r. na ul. Klapacz został położony dywanik asfaltowy. W tym samym roku po raz
kolejny, aby choć trochę umilić wakacje dzieciom i młodzieży, Rada Sołecka zorganizowała na
boisku imprezę z pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Od jesieni w byłej zakrzowskiej szkole
Mirosław Przybyszewski z Ośrodka Szkolenia Kierowców ŚLAD prowadzi kursy prawa jazdy.
Bardzo dużo się działo w Zakrzowie Turawskim w 2007 r. 21 stycznia zapalił się dom
przy ul. Głównej. W wyniku zaczadzenia śmieć poniósł Hubert Arbeiter. Trzy dni później,
24 stycznia, z wielkim rozmachem Rada Sołecka zorganizowała Dzień Seniora w sali u pp.
Świtała. Z ciekawym programem artystycznym wystąpiły dzieci z przedszkola w Zakrzowie
i szkoły podstawowej w Ligocie. 27 lutego uaktywniło się zakrzowskie koło Mniejszości Nie
mieckiej, które na parę lat zawiesiło swoją działalność. W czasie zebrania wybrano zarząd koła: Bry
gida Krawczyk – przewodnicząca, Gertruda Gryska – z-ca oraz Maria Wieczorek, Regina
Neuman, Jerzy Zubeil i Leonard Warzecha. W 2007 r. zakończono asfaltowanie ulicy Szkolnej
w Zakrzowie Turawskim, koszt inwestycji to kwota 141 tys. zł. W ostatnią niedzielę wrze
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śnia zorganizowano we wsi dożynki wiejskie.
Świętowanie rozpoczęto od uroczystej mszy
św., a zakończono biesiadą i zabawą taneczną.
Poczęstunek przygotowała Rada Sołecka, sołtys
oraz panie Gizela Warzecha, Jolanta Jańczyk
i Maria Wenzel, częścią artystyczną zajęło się
rodzeństwo Galus z Osowca, a zabawą tanecz
ną Waldemar Krawczyk. Na biesiadzie zjawili
się również zaproszeni goście: wójt gminy oraz
księża z parafii Ligota Turawska.
Dzień Seniora („Fala” 1/2007)
W 2007 r. z inicjatywy sołtysa Jerzego Zu
beila rozpoczęto prace porządkowe na placu
gminnym przy ul. Kościelnej obok stawu. Wy
konano niezbędne prace melioracyjne, a teren
został wyrównany. W kolejnym roku wykonano
plac zabaw wraz z miejscem wypoczynku.
Zakrzów jest jedyną wsią w naszej gmi
nie posiadającą dwa kościoły. Mieszkańcy
Zakrzowa lubią się bawić, są organizowane
w tej miejscowości coroczne wiejskie festyny.
Dożynki wiejskie („Fala” 4/2007)
Szczególna uroczystość była obchodzona w Za
krzowie w dniach 3–5.07.2009 r.: 250. rocznica
budowy zakrzowskiego kościoła. Piątkowe
obchody rozpoczęły się wieczorem modlitew
nym czuwaniem dzieci, a zakończyły się nocną
mszą św., której przewodniczył o. Krystian
Żmuda. Sobotnie obchody jubileuszowe roz
poczęły się mszą św. pod przewodnictwem
o. dr. Błażeja Kurowskiego. Po południu ob
chody 250-lecia przeniosły się na miejscowe
Występ zespołu „Siekiereczki” z Lądka Zdroju
boisko. W ciekawym programie artystycz
(zdjęcie wykonał Łukasz Grzesik)
nym wystąpiły liczne zespoły. Wieczorem
wszyscy bawili się na zabawie tanecznej. W niedzielę odbyła się uroczysta odpustowa msza
św. pod przewodnictwem ks. dr. Joachima Waloszka. We mszy na świeżym powietrzu brali
udział licznie przybyli kapłani, jak również wierni. Następnie wszyscy przeszli w uroczystym
korowodzie na boisko sportowe, gdzie mogli się posilić odpustowym obiadem. Po po
łudniu z ciekawymi programami artystycznymi zaprezentowały się liczne zespoły. Ostatnim
punktem programu artystycznego była wieczorna zabawa taneczna.
27.09. 2009 r. w Zakrzowie odbyły się dożynki wiejskie. Do południa barwny korowód na
czele z zespołem Quartz przejechał przez wieś na dożynkową mszę św., której przewodniczył
ks. Jarosław Ostrowski, a po południu wszyscy spotkali się w szkole na pikniku dożynkowym.
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Z okazji 20-lecia istnienia Mniejszości Niemieckiej, działające w Zakrzowie Turaw
skim Koło Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku zorganizowało w dn.
24.07.2010 r. festyn rodzinny. Licznie przybyli mieszkańcy wsi delektowali się kołaczem, kieł
baskami z rożna, a wszystkich zabawiał Kamil Neumann.
4.12.2010 r. Rada Sołecka zorganizowała dla dzieci kulig mikołajkowy z ogniskiem na po
liwodzkim parkingu.
21.01.2011 r. tradycyjnie Rada Sołecka
z miejscowym przedszkolem zaprosiły bab
cie i dziadków na Dzień Seniora. W następ
nym miesiącu 7 lutego odbyły się wybory
sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem ponownie
został Jerzy Zubeil.
Sołtys Jerzy Zubeil jest inicjatorem wielu
działań na terenie Zakrzowa Turawskiego.
Dzięki niemu były ustawione 3 nowe wiaty
przystankowe i kilkakrotnie remontowany był
Kulig mikołajkowy („Fala” 1/2011)
budynek szkolny. W 2005 r. dzięki staraniom
sołtysa wieś otrzymała środki z Fundacji Wspomagania Wsi: wyremontowano dach drewnia
nego kościoła i odnowiono dwa stare grobowce. Ogrodzono kryptę grobową rodziny Nega,
również wykonano ogrodzenie wokół starych grobów pochodzących z XIX w. Umieszczono
wewnątrz płyty nagrobne Ottilie Edelmann66, Carla Lange67 i rodziny (Familie) Schliwa. Za ko
ściołem został wykonany parking, ale wcześniej trzeba było ułożyć betonowe rury, utwardzić
teren. Co roku sołtys Jerzy Zubeil wspólnie z Radą Sołecką organizuje dla dzieci i młodzieży
zawody wędkarskie na stawie przy ul. Kościelnej, a razem z przedszkolakami Dzień Seniora.
25.09.2011 r. w Zakrzowie odbyły się wiejskie dożynki. Na mszę św. wyruszył barwny
korowód na czele z rodzinnym zespołem Świtała-Grzesik. Przed kościołem przywitał koro
wód, a potem przewodniczył mszy św. ks.
proboszcz Sławomir Pawiński. Po południu
sołtys i Rada Sołecka zaprosili wszystkich na
biesiadę dożynkową, bawiono się do póź
nych godzin nocnych.
W 2012 r. na terenie Zakrzowa Turaw
skiego została przeprowadzona bardzo waż
na inwestycja, została położona kanalizacja.
Mieszkańcy Zakrzowa Turawskiego są
ludźmi bardzo pracowitymi, dbają o swoją
wieś. Niestety, podobnie jak w sąsiednich
wsiach, jest coraz mniej ślubów i młodych
mieszkańców.
Budowa kanalizacji („Fala” 3/2011)
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12.2 Szkoła Podstawowa w Zakrzowie Turawskim
Szkoła w Zakrzowie Turawskim została zbudowana w 1847 r.,68 uczęszczało do niej w tym
okresie 165 uczniów, zaś patronat nad nią sprawował hrabia von Garnier z Turawy69. Powstał
wtedy mały parterowy budynek najprawdopodobniej z jednym pomieszczeniem klasowym.
W 1847 r. generalny wikariat we Wrocławiu zatrudnił w szkole w Zakrzowie Turawskim
adiuwanta (pomocnika nauczyciela) Franza Baldi, przeniesionego z Ligoty Turawskiej70. Pra
cę w szkole zakrzowskiej w 1850 r. zakończył adiuwant Michael Michalzyk, został przeniesio
ny do Ligoty Turawskiej71.
Kolejne informacje dotyczące nauczycieli zakrzowskich zawarte są w ligockich księgach
metrykalnych. W 1867 r. nauczycielowi Wilhelmowi Berscht zmarł dwuletni syn Maximi
lian. Żona Wilhelma, Johanna, i Marie, być może córka, zmarły w 1876 r. W 1886 r. zakrzow
skiemu nauczycielowi Josephowi Steiner zmarł sześciomiesięczny syn, również Joseph. W 1896 r.
funkcję pierwszego nauczyciela w zakrzowskiej szkole sprawował Franz Pyttel urodzony
w 1859 r. w Izbicku. Po roku pracy został przeniesiony do Rzędowa. Od 1.11.1897 r. „Hauptlehre
rem” – kierownikiem szkoły w Zakrzowie został Karl Ginter72. W budynku szkolnym znaj
dowało się mieszkanie dla kierownika szkoły oraz jedna klasa dla uczniów. W szkole uczono
wtedy matematyki, języka niemieckiego, geografii, prac ręcznych i historii – głównie Heimat
kunde – historii okolicy i rodziny cesarskiej Hohenzollernów.
W publikacji Schematismus der Volksschulen
Schlesiens … poinformowano, że w 1896 r. do
budowano drugie piętro w szkole. Szkoła w Za
krzowie jest do dzisiaj parterowa, oznacza to, że
wtedy zbudowano lub rozbudowano dom na
uczyciela, który rzeczywiście jest dwupiętrowy.
W 1900 r. do zakrzowskiej szkoły uczęszczało
171 uczniów, którzy uczyli się w trzech pomiesz
czeniach klasowych. Do szkoły uczęszczały
również dzieci z Poliwody. Patronat nad szkołą
Budynek szkoły w Zakrzowie Turawskim
wraz domem nauczyciela
sprawował „graf” von Garnier z Turawy.
(zdjęcie
z
1910
r. udostępnił Mariusz Halupczok)
Skład grona pedagogicznego:
– Josef Koch – nauczyciel i organista, ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu w 1887 r.,
otrzymywał uposażenie zasadnicze – 1100 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkanio
wego – 150 marek;
– Alfred Fruhner – ukończył seminarium nauczycielskie we Wrocławiu w 1896 r. otrzy
mywał uposażenie zasadnicze – 1000 marek, premii – 120 marek, zasiłku mieszkanio
wego – 30 marek.
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Lokalnym inspektorem szkolnym dla szkoły w Zakrzowie był najemca huty w Poliwodzie,
Schliwa73.
Moja śp. babcia Marta ur. w 1905 r. opowiadała mi, że gdy uczęszczała do powszechnej
szkoły w Zakrzowie, turawski graf wraz z żoną co roku odwiedzał szkołę. Para ta przyjeżdżała
bryczką, odbywało się uroczyste powitanie, a następnie „grofka” wręczała każdemu dziecku
rozpoczynającemu naukę w szkole „tabulę” i ołówek. Pozostałe dzieci były częstowane sło
dyczami. W 1905 r. nauczycielem w zakrzowskiej szkole był Paul Winkler. Urodziła mu się
wtedy córeczka Dorothea. W ligockiej księdze metrykalnej przy Paulu Winkler zapisano ad
notację „erster Lehrer” – pierwszy nauczyciel. Kolejny spis szkolny został przeprowadzony
w 1911 r. Wieś Zakrzów Turawski liczyła wtedy 836 mieszkańców. Do zakrzowskiej szkoły
uczęszczały również dzieci z Poliwody. Naukę w szkole realizowało 204 uczniów, którzy uczyli
się w czterech pomieszczeniach klasowych. Kierownikiem zakrzowskiej szkoły był Paul
Winkler (ur. 8.06.1876 r.), w Zakrzowie Turawskim od 1.08.1903 r., ukończył seminarium
nauczycielskie w Peiskretscham (Pyskowice) w 1896r., zajmował czteropokojowe mieszka
nie o pow. 20 m² (najprawdopodobniej podano mylną liczbę powierzchni mieszkania) Na
uczycielami byli: Edmund Pietryga (ur. 12.1.1886 r.), w Zakrzowie od 1.02.1909 r., ukończył
seminarium nauczycielskie w Peiskretscham (Pyskowice) w 1886 r., mieszkał w jednym
pokoju o pow. 20 m², i Karl Himmel (ur. 24.09.1889 r.), w Zakrzowie od 16.10.1909 r., ukoń
czył seminarium nauczycielskie w Oberglogau (Głogówek) w 1909 r., zajmował jeden pokój o pow.
20 m². Ogródek szkolny miał powierzchnię 20 ar, zaś działka należąca do szkoły 1,75 ha.
W publikacji tej podano datę budowy zakrzowskiej szkoły – 1847 r. Podatek płacony przez
szkołę wynosił 475 marek, nie płacono podatku kościelnego. Najbliższy lekarz znajdował się
w Ozimku oddalonym o 12 km74.

Informacje dotyczące zakrzowskiej szkoły zawarte w publikacji: H. Cyrus, Schematismus…z 1911 r.

W 1925 r. przeprowadzono spis szkół na terenie Śląska. Jego wyniki zostały opublikowane
w dwóch publikacjach, dlatego też przedstawiam najważniejsze fragmenty obu: Sakrau-Turawa – katolicka szkoła. Uczniów 165 (3 ewangelików), w szkole 3 pomieszczenia klasowe.
Nauczyciele:
- Johannes Kilisch (ur. 19.06.1873 r.) Hauptlehrer (kierownik szkoły), w szkole w Zakrzowie Turawskim od 1.03.1913 r.
- Max Dawid (ur. 5.02.1886 r.) w szkole w Zakrzowie od 1.10.19213 r.
- Georg Warzecha (ur. 15.05.1890 r.) w szkole w Zakrzowie od 1.04.1921 r.
Mieszkania nauczycieli: Kilisch posiadał czteropokojowe ogrzewane o pow. 80 m² i wartości
200 marek, Dawid – trzypokojowe ogrzewane o pow. 65 m² i wartości 133 marek, Warzecha –
jeden ogrzewany pokój o pow. 18 m² i wartości 50 marek.
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„Hauptlehrer” Kilisch posiadał na uposażeniu 10 – arowy ogród i 1,75 ha pola o wartości 40 marek, Dawid – 1,5 arową działkę. Kontrolę nad szkołą sprawował sześcioosobowy zarząd, któremu przewodniczył Voigt z Turawy. Szkołę w Zakrzowie założono w 1847 r. Piętrowe
mieszkania nauczycielskie zbudowano w 1896 r. Mieszkańcy Zakrzowa, których było wtedy 840,
zajmowali się głównie rolnictwem i pracą w lesie. Połączenie szosowe miał Zakrzów Tur. ze stacją kolejową w Kotorzu Małym, oddalonym o 16 km. Najbliższe połączenie drogą polną miał
Zakrzów Turawski z oddaloną o 8 km stacją kolejową w Zębowicach. Opiekę medyczną nad
mieszkańcami sprawował lekarz, który mieszkał w Ozimku oddalonym o 12 km75.
Uzupełnienie powyższych informacji zawarto w drugiej publikacji. W 1925 r. do szkoły
uczęszczało 148 uczniów, nauka odbywała się w trzech pomieszczeniach klasowych.
- Johanes Kilisch – Hauptlehrer (kierownik szkoły), ukończył seminarium nauczyciel
skie w Proskau (Prószków) w 1894 r., zajmował mieszkanie pięciopokojowe o pow.
80 m² i wartości 200 marek
- Max Dawid – ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau (Prószków) w 1907 r.
zajmował mieszkanie trzypokojowe o pow. 65 m² i wartości 150 marek
- Georg Warzecha – ukończył seminarium nauczycielskie w Ziegenhals (Głuchoła
zy) w 1910 r., zajmował dwupokojowe mieszkanie o pow. 40 m² i wartości 80 marek.
Szkoła posiadała ogród 8 ar i 1,75 ha działkę dla nauczycieli76.
W okresie międzywojennym zakrzowską szkołę rozbudowano, powiększono o trzy prze
stronne sale lekcyjne.
W 1938 r. kierownikiem szkoły Zakrzowie Turawskim został Eberhard Pyttel, ur. 25.04.1897 r.,
ukończył seminarium nauczycielskie w Proskau (Prószków) w 1916 r. i 1920 r.
W czasie II wojny światowej nauczycielami w szkole byli Wanowski – jego żona, nauczy
cielka, została przeniesiona do szkoły w Kadłubie Turawskim, Sznuk – inwalida z czasów I wojny
światowej, miał sztywną nogę, i kierownik Eberhard Pyttel. Wszyscy nauczyciele przed wkro
czeniem armii czerwonej do Zakrzowa Turawskiego opuścili wieś w styczniu 1945 r.
Budynek szkoły ocalał, jednakże był bardzo zdewastowany. Rosjanie w sali, której okna są
skierowane na ulicę Główną, utworzyli chlew, w którym przetrzymano bydło.
1.02.1946 r. została skierowana do organizacji szkoły w Zakrzowie Turawskim Barbara
Czernicka. Dziewięć dni później, 10 lutego, odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły, którego
dokonał ks. proboszcz Józef Christen. Na otwarciu był przedstawiciel starostwa p. Kapczyński
i wójt gminy Turawa Roch Stotko, urzędnicy gminni, komendant milicji, nauczyciele z okolicznych
miejscowości. W czasie ceremonii powitania zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe
przemówienia. Bezpośrednio po poświęceniu staraniem sołtysa Pawła Sikory zorganizowano
przyjęcie dla zaproszonych gości, połączone z zabawą taneczną. Miejscowi mieszkańcy budy
nek szkoły częściowo odrestaurowali. Jednakże największy problem był z salą, w której Rosja
nie wcześniej trzymali krowy, posadzka była w niej drewniana i unosił się z niej nieprzyjemny
zapach. Musiano w okresie powojennym zerwać podłogę i wykonać nową. 20 lutego do pracy
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w szkole w Zakrzowie Turawskim została skierowana druga nauczycielka Maria Piechoczek
(Waloszek). Cztery dni później Barbarze Czernickiej powierzono pełnienie obowiązków kie
rownika szkoły. Naukę w Szkole Podstawowej w Zakrzowie Turawskim okresie powojennym
rozpoczęto 7.03.1946 r. Już po tygodniu nauki uczniowie najwyższej klasy śpiewali po polsku
w miejscowym kościele w czasie mszy św. Ach mój Jezu. 1 maja uczniowie z zakrzowskiej
szkoły brali udział w akademii poświęconej świętu pracy w Dylakach. W czasie występów
uczniowie kl. IV wykonali kanon Hej wstań, uczniowie kl. III deklamowali utwór ABC nad
Odrą, zaś kierowniczka szkoły Barbara Czernicka wygłosiła referat Święto oświaty 1946 pod
hasłem książki. 19 maja z okazji Dnia Matki urządzono w szkole uroczystą akademię, na któ
rą przybyli zaproszeni goście: C. Wiesiołek – inspektor szkolny z Opola, ks. proboszcz Józef
Christen, oraz kierownicy szkół i nauczyciele z Dylak, Biestrzynnika, Kadłuba Turawskiego,
Kotorza Małego, Ligoty Turawskiej i Bierdzan. Impreza była bardzo udano, co podkreślił in
spektor oświaty w przemówieniu. Był również zadowolony, że dzieci szkolne w tak krótkim
czasie przygotowały tak miłą imprezę. Barbara Czerwnicka po trudach pracy od 1 września
do 30 listopada przebywała na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia. Marii Piechoczek na
ten okres powierzono obowiązki kierownika szkoły w Zakrzowie Tur. 3.11.1946 r. nauczyciela
Jerzego Piechoczka z Bierdzan przeniesiono do zakrzowskiej szkoły. 17 listopada staraniem
młodzieży szkolnej odbyła się wieczorynka pt. „Nasza wioska – to nasz świat”. Uczniowie wy
stąpili z piosenkami, wierszami, tańcem i teatrem. Pokazano, dlaczego Zakrzów Turawski był
ich światem. Na początku nowego roku w dn. 6.01.1947 r. w czasie mszy św. uczniowie
kl. V i VI śpiewali kolędy w miejscowym kościele. 19.02.1947 r. w szpitalu w Olkuszu zmarła
pierwsza powojenna nauczycielka i kierowniczka szkoły w Zakrzowie Turawskim Barbara
Czerniecka77. Rok szkolny zakończył się 28 czerwca, sześcioklasową szkołę ukończyło 5 chłopców i
11 dziewcząt. W czasie wakacji budynek szkolny został częściowo odremontowany. Z powo
du braku pieniędzy okna w czterech klasach zostały pojedynczo oszklone, w sali, gdzie Ro
sjanie trzymali krowy, wykonano nową podłogę, cztery ustępy zostały zaopatrzone w drzwi.
Dwie sale lekcyjne zostały odmalowane.
Nowy rok szkolny 1947/1948 rozpoczął się 3 września, naukę podjęły dzieci z rocznika
1940 r. – 15 chłopców i 5 dziewcząt. Stan grona wyniósł trzy osoby: Jerzy Piechoczek, jego
córka Maria Piechoczek (Waloszek) i 25 – letnia Anna Wawrzynek, przeniesiona z Wróblina.
Dzięki wzmocnionemu gronu nauczycielskiemu szkoła w Zakrzowie stała się siedmioklasowa.
Uczniowie aktywnie włączyli się w wir nauki, jak również prac środowiskowych. Brali udział
w akcji zalesiania, zasadzili 0,5 ha lasu oraz 40 dębów przy drodze prowadzącej do Poliwody.
W czasie mszy św. w dn. 4.01.1948 r. chór szkolny śpiewał kolędy w miejscowym kościele.
Tego samego dnia po południu dzieci odegrały jasełka pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Na
zaproszenie ks. prob. Józefa Christena dwa dni później zakrzowski chór wystąpił z kolę
dami w kościele parafialnym w Ligocie Turawskiej. 28 stycznia w szkole w Zakrzowie odbył
się poranek na pamiątkę wyzwolenia Polski w 1945 r. spod okupacji niemieckiej. 3 kwietnia
odbyła się akademia w rocznicę śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Wyczerpana trudami
pracy zachorowała kierowniczka szkoły Maria Piechoczek i w kwietniu została wysłana do
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Barbara Czerniecka zmarła na suchoty – gruźlicę. Zaraziła swoją koleżankę Marię Piechoczek (Waloszek), która musiała
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sanatorium nauczycielskiego w Zakopanem. W Święto Pracy – 1 Maja uczniowie brali udział
w nabożeństwie w Ligocie Turawskiej, a następnie w poranku w szkole. 18 czerwca uczniowie
z zakrzowskiej szkoły brali udział w festynie szkolnym w Kadłubie Turawskim. Chór szkolny
popisał się odśpiewaniem dwu– i trzygłosowych pieśni. Rok szkolny zakończono 26 czerwca,
naukę zakończyło 15 dziewcząt i 15 chłopców.
Rok szkolny 1948/1949 rozpoczął Jerzy Piechoczek, gdyż jego córka, kierowniczka szkoły,
dalej przebywała w sanatorium w Zakopanem. 3 września została zatrudniona Józefa Ada
miuk (ur. 5.04.1923 r. w Kocinie koło Częstochowy). Naukę w szkole rozpoczęło 14 chłopców
i 9 dziewcząt z rocznika 1941. Do klasy wstępnej uczęszczało 4 chłopców i 6 dziewcząt.
12 września uczniowie brali udział w dożynkach wiejskich. 3 listopada odbyła się w szkole
akademia na temat przyjaźni polsko – radzieckiej z okazji miesiąca przyjaźni między bratnimi
narodami. Cztery dni później, w niedzielę 7 listopada odbyła się uroczysta akademia w rocznicę
Wielkiej Rewolucji Październikowej. W związku ze zjednoczeniem obu partii robotniczych
– PPR i PPS, 15 grudnia w zakrzowskiej szkole odbyła się akademia z okazji Kongresu Zjed
noczeniowego, w pięknie przyozdobionej sali wystąpił chór szkolny, następnie kierownik
szkoły Jerzy Piechoczek w wzruszający sposób mówił, w jakich warunkach musieli dawniej
żyć robotnicy i o znaczeniu mas robotniczych. Nauczycielka Józefa Adamiuk odczytała refe
rat o zjednoczeniu partii robotniczych. 6.01.1949 r. w miejscowej sali u Woźnicy odbyła się
udana wieczornica, która składała się z dwóch części: Społeczność – spółdzielczość i Wesołość.
Program tego spotkania był bardzo bogaty. Ciekawy był także program obchodów 1 Maja,
wystąpił chór szkolny, uczniowie recytowali wiersze. Jerzy Piechoczek wygłosił trzy referaty: o hi
storii i znaczeniu 1 Maja, osiągnięciach Polski Ludowej, znaczeniu bloku demokratycznego
dla utrzymania pokoju świata. Następnie 58 uczniów wraz gronem nauczycielskim pojechało
pięknie przyozdobionymi wozami na pochód pierwszomajowy do Turawy. Wiosną ucznio
wie klas IV–VII plewili sadzonki leśnie, które w roku ubiegłym zasadzili. Brali również udział
w zbieraniu stonki ziemniaczanej. Po raz pierwszy w okresie powojennym zostały przeprowa
dzone 15, 16 i 18 czerwca egzaminy pisemne i ustne w kl. V i VII. Ich wyniki w zakrzowskiej
szkole były dobre. Rok szkolny został zakończony 24 czerwca, nauczycielka Józefa Adamiuk
została przeniesiona do Krasiejowa.
Pracę w nowym roku szkolnym 1949/1950 rozpoczął nauczyciel Jan Ciosk, ur.
7.07.1928 r. w Baranowicach w woj. nowogrodzkim. W tym okresie uczęszczał na kurs
pedagogiczny w Opolu, dlatego miał zniżkę godzin w zatrudnieniu. Rok szkolny został uro
czyście otwarty 1 września, szkoła w Zakrzowie Turawskim dalej była placówką siedmioklasową,
niestety z niepełną liczbą godzin, ponieważ brak było czwartego nauczyciela. Liczba uczniów
wynosiła 158.
Liczba uczniów w poszczególnych klasach
Klasa
Chłopców
Dziewcząt
Razem

I
6
8
14

II
14
6
20

III
19
7
26

IV
18
14
32

Nauczyciele:
Jerzy Piechoczek – nauczał kl. III, VI i VII
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V
22
9
31

VI
13
11
24

VII
6
5
11

Suma
98
60
158

Anna Wawrzynek – nauczała kl. I i IV
Jan Ciosk – nauczał kl. II i V.
Uszkodzenia budynku szkolnego powstałe w czasie wojny w dalszym ciągu nie były usu
nięte, dalej w obiekcie były pojedyncze okna, brak wody do picia. W latach ubiegłych w miesiącach
zimowych w szkole było zimno, dlatego obiecano do sal lekcyjnych piece tzw. trociniaki.
W dn. 17 i 18 września nauczyciele brali udział w konferencji powiatowej w Opolu, w cza
sie której zapoznano pedagogów z nowymi programami w myśl marksistowsko-leninowskiej
ideologii. W szkole pod opieką Jerzego Piechoczka założono Koło Odbudowy Warszawy, do
którego zapisała się cała dziatwa szkolna. Założono również Koło Przyjaźni Polsko-Radziec
kiej pod kierownictwem Jana Cioska, zapisało się do niego 90 uczniów, nauczyciel ten prowa
dził również świetlicę gromadzką. 6 października rozpoczęły się obchody miesiąca pogłębia
nia przyjaźni polsko-radzieckiej. W czasie zajęć lekcyjnych mówiono o osiągnięciach ZSRR,
młodzieży radzieckiej. „Miesiąc przyjaźni” zakończono uroczystą akademią w dn. 6 listo
pada. Staraniem kierownika szkoły komitet rodzicielski zorganizował bezpłatne tynko
wanie i malowanie szkoły. Z okazji 60. rocznicy urodzin „Wielkiego Wodza” generalissimusa
Stalina została staraniem kierownika szkoły przeprowadzona wieczornica z udziałem dzieci
szkolnych. W połowie stycznia 1950 r. wystąpiły silne mrozy – 25º C, okazało się, że w klasach
było bardzo zimno, gdyż piece trociniaki nie sprawdziły się. Gminny inspektor przysłał do
szkoły 1 tonę węgla. W II połowie roku szkolnego odbyły się kolejne imprezy okolicznościo
we: 23 stycznia rocznica śmierci Lenina, 28 marca rocznica śmierci gen. Świerczewskiego, 21
kwietnia 5. rocznica paktu polsko – radzieckiego, 22 kwietnia Dni Lasu – dzieci wykarczowały
1 ha zniszczonych przez szkodniki świerków i plewiły 0,5 ha sadzonek, 23 kwietnia wspo
mnienie urodzin Lenina, 30 kwietnia akademia pierwszomajowa w sali u Woźnicy, 1 maja
– pochód gminny w Turawie.
Rok szkolny został zakończony 23 czerwca. Szkołę opuściła młodzież rocznika 1935 i kil
koro 1936. Z końcem roku szkolnego Jan Ciosk został przeniesiony do Grudzic, zastąpiła go
Józefa Zięba (ur.15.10.1930 r. w Dobroszycach koło Radomska), absolwentka liceum pedago
gicznego. Po długich perturbacjach pracę w szkole rozpoczęła także Aleksandra Wieczorek
(ur. 18.02.1931 r. w Łazach k. Zawiercia), miała ukończone liceum.
Naukę w nowym roku szkolnym 1950/1951 rozpoczęło 142 uczniów. Chociaż z począt
kiem roku szkolnego uczniowie nie zostali zaopatrzeni w podręczniki, nauka była w szkole
prowadzona. Jednakże już w połowie września odnotowano w szkole przypadki szkarlatyny.
Od 2 października na okres 14 dni szkoła była zamknięta, ponieważ 1/3 dzieci chorowała.
Zdarzył się nawet przypadek śmiertelny, na szkarlatynę zmarła Gertruda Plotnik. Ferie je
sienne ze względu na trwającą dalej epidemię zostały przedłużone do października. W szkole
było zimno, gdyż mieszkańcy nie podstawili furmanek na przewóz 3,5 tony węgla do ogrza
nia obiektu, placówka pozostała bez opału. Po dłuższych interwencjach 750 kg węgla odstą
piła szkoła z Kadłuba Turawskiego. Również problem z brakującymi książkami występował
bardzo długo, dopiero z końcem stycznia 1951 r. uczniowie klas IV i VII mieli możliwość
zakupienia brakujących książek. W ciągu całego roku szkolnego w zakrzowskiej szkole dalej
aktywnie działało Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Koło Odbudowy Warszawy. Z okazji
każdego ważnego wydarzenia historycznego w szkole przeprowadzano pogadanki i akade
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mie. W maju 1951 r. w zakrzowskim obiekcie szkolnym zaczął działać wodociąg, gdyż został
zakupiony silnik do pompy. Od tej pory dzieci, by móc się napić, nie musiały już szukać wody
do picia u sąsiadów. Naukę w szkole w dn. 23 czerwca ukończyły dzieci rocznika 1936 i te z 1937,
które nie były promowane do klasy VI lub VII, razem 32 uczniów – 20 z kl. VII, 7 z kl. VI, 2
z kl. V, 2 z kl. IV, 1 z kl. III. Z końcem roku szkolnego Aleksandra Wieczorek została przenie
siona do szkoły w Zawadzie.
W czasie sierpniowych konferencji nauczycieli kształcono pod hasłem „Kształcić mło
dzież politechnicznie”, omówiono stojące przed gronem pedagogicznym wyzwania związane
z planem 6-letnim i walką o pokój. W roku szkolnym 1951/1952 pracę w Szkole Podstawowej
w Zakrzowie rozpoczęli Józef Passon z Dylak i Jan Kandora z Ligoty Dobrodzieńskiej k. Lublińca.
Pracę w zakrzowskiej szkole dalej realizowali również nauczyciele Jerzy Piechoczek – kierow
nik szkoły, i Józefa Zięba. 29 października uczniowie kl. V–VII pomagali w Spółdzielni Pro
dukcyjnej w Bierdzanach przy zbieraniu ziemniaków. Członkowie Szkolnego Koła Odbudo
wy Warszawy zebrali 129 butelek, a pieniądze z ich sprzedaży przekazali na rzecz odbudowy
Warszawy. 6 listopada w szkole wybrano komitet rodzicielski w składzie: Fryderyk Halupczok
– przewodniczący, Władysław Nowak, Jan Halupczok, Józefa Zięba, Józef Bąk, Teodor Wach
ta, Paweł Wróbel, Józef Czyrnia, Leon Foegelle, Agnieszka Staś, Gertruda Breitkopf, Jadwiga
Kulig, Maria Styra, Józef Passon, Jerzy Piechaczek. Józef Passon z początkiem roku zaczął pro
wadzić kółko matematyczne, na które regularnie uczęszczało 17 uczniów. Z końcem listopada
w sali nr 2 zostały zamontowane podwójne okna, które wykonało miejscowy zakład stolarski
Foegelle. Zgodnie z nowymi zarządzeniami, w styczniu 1952 r. wybrano w szkole samorząd
szkolny, który zobowiązał się do pracy według odgórnie podanych wytycznych. 1 maja nastą
piła zmiana w gronie nauczycielskim szkoły w Zakrzowie Tur., Jan Kandora odszedł do pracy
w szkole w Kadłubie Tur., a zastąpił go Reinhold Kuboń, który ukończył 5-letnie liceum peda
gogiczne. Klasę VII ukończyło 14 chłopców i 3 dziewczyny, wcześniej zdali egzamin końcowy.
Z końcem roku szkolnego Józefa Zięba została przeniesiona do szkoły w Raszowej.
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W roku szkolnym 1952/1953 zastąpiła ją Genowefa Pochrzęst (Kowalczyk) z Popowic
k. Wieluna (ur. 29.09.1933 r.), ukończyła szkołę podstawową i 3 klasy szkoły zawodowej w Praszce.
Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego w Zakrzowie Turawskim w dalszym ciągu
prowadzona była jako siedmioklasowa, w której nauczało 4 nauczycieli:
- opiekun klasy VII i IV Józef Passon
- opiekun klasy VI i II Jerzy Piechoczek
- opiekun klasy V i III Reinhold Kuboń
- opiekun klasy I Genowefa Pochrzęst
Liczba uczniów w poszczególnych klasach
Klasa
Chłopców
Dziewcząt
Razem

I
3
5
8

II
9
4
13

III
6
7
13

IV
5
7
12

V
10
6
16

VI
14
7
21

VII
8
8
16

Suma
55
44
99

3 września został wybrany nowy samorząd szkolny, jego przewodniczącą została Erika
Ewerlin. Tego samego dnia odbyły się wybory do Koła Pomocy Warszawie, którego opieku
nem był Jerzy Piechoczek. W skład zarządu weszli: Wiktor Halupczok, Maria Sówka, Jerzy
Lauer. W szkole aktywnie działało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, którym opie
kowała się Genowefa Pochrzęst. Wyniku zobowiązania dziatwy szkolnej uzbierano ok. 3 tony
złomu żelaznego, 50 kg makulatury, 50 kg szmat oraz 500 szt. butelek. Za zebrane pieniądze
zakupiono piłkę nożną, resztę pieniędzy pozostawiono w kasie szkolnej.
Zimą było w szkole ciepło, gdyż zaopatrzenie obiektu szkolnego w węgiel i drewno na
opał było zadowalające. W ciągu całego roku szkolnego według sporządzonego terminarza
szkoła obchodziła wszystkie ważniejsze wydarzenia historyczne, literackie oraz ideologiczne
podkreślając ich znaczenie dla Polski Ludowej przez urządzanie akademii, pogadanek, spo
rządzanie haseł, gazetek ściennych. Do najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły należały
egzaminy końcowe w kl. VII i promocyjne w kl. VI. Na 16 uczniów w klasie VII 15 przystąpiło
do egzaminów końcowych i cała piętnastka zdała egzamin. W klasie VI z 19 uczniów do eg
zaminu promocyjnego przystąpiło 16 i wszyscy również zdali.
Nowy rok szkolny 1953/1954 rozpoczęto w odremontowanej szkole. Program w cza
sie akademii 1 września był bardzo ciekawy: Międzynarodówka, powitanie przez kierowni
ka szkoły, pieśń Tysiące rąk, Nasz sztandar, wiersz – Powitanie szkoły, taniec Bulma, hymn
ŚFMD78. Nauczyciele pracujący w szkole w Zakrzowie dalej się kształcili: Genowefa Pochrzęst
zdobywała uprawnienia pedagogiczne, Reinhold Kuboń studiował geografię w Krakowie.
Naukę w kl. I rozpoczęła tylko jedna dziewczynka. Liczba uczniów w szkole spadła do 74.
Z początkiem roku szkolnego szkoła w Zakrzowie przekazała 3 najlepszych uczniów do Starej
Schodni. W ciągu roku szkolnego uczeń kl. VI Gerard Jończyk zmarł po krótkiej chorobie na
raka. Dużo kłopotów z dziećmi rocznika 1938 i 1939 miał kierownik szkoły, gdyż nie chciały
uczęszczać do szkoły, dopiero po ukaraniu ich rodziców przez GRN w Turawie sytuacja się
poprawiła. Zima była bardzo ostra, gdyż mrozy dochodziły do – 30º C i zabrakło w szkole
opału. Placówka otrzymała dodatkowo 3 tony węgla i 1 m³ drewna. Z okazji rocznic wydarzeń
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historycznych, uczniowie zebrali dodatkowo tonę złomu. Praca nauczyciela w okresie powo
jennym była szczególnie ciężka. Grono nauczycielskie narzekało na brak odpowiedniej sali ze
sceną w szkole, jak również na problemy finansowe placówki, gdyż brakowało funduszy na
nagrody i wycieczki. Nowością w szkolnictwie były przeprowadzone egzaminy w czerwcu nie
tylko końcowe w kl. VII i promocyjne w kl. VI, ale również w kl. IV. Do egzaminów końco
wych przystąpiło 15 uczniów i wszyscy zdali. Rok szkolny zakończono 23 czerwca.
Z powodu obniżenia liczby uczniów do 63 w roku szkolnym 1954/1955 Józef Passon zo
stał przeniesiony do szkoły w Ligocie Turawskiej, jednakże szkoła w Zakrzowie dalej pozo
stała siedmioklasowa. Długo zapowiadany kapitalny remont budynku szkoły został przepro
wadzony dopiero w listopadzie, trwał aż dwa tygodnie. Przeprowadzony był przez prywatną
firmę z Gosławic, która wykonała prace bardzo niedbale, gdyż wkrótce pojawiły się dziury
w rynnach i znowu zaczął przeciekać dach nad mieszkaniami nauczycielskimi i szkołą i dalej
gniły krokwie dachowe. Koszt tego remontu był bardzo duży, gdyż wyniósł 14 600 zł. W sa
lach lekcyjnych dalej brakowało instalacji elektrycznej.
Wieczornica świetlicowa z 7 lutego na długo zagościła w pamięci mieszkańców, gdyż
przedstawiono sztukę Zielone gałęzie. Uczniowie wystąpili w oryginalnych strojach góral
skich, tańcząc i śpiewając pieśni ludowe. 2 maja w czynie społecznym pierwszomajowym
zakrzowscy uczniowie zalesili 2 ha lasu w pobliżu Kosic. Wszyscy uczniowie z kl. VII zdali
egzamin końcowy. W czasie akademii końcoworocznej wszystkie dzieci zostały obdarowane
cukierkami.
Mimo że liczba uczniów wciąż się zmniejszała, szkoła w Zakrzowie Turawskim w roku
szkolnym 1955/1956 pozostała jako siedmioklasowa. Grono pedagogiczne składało się nadal
z trojga nauczycieli:
- Genowefa Kowalczyk (Pochrzęst) – wychowawczyni klas łączonych I +II
- Reinhold Kuboń – wychowawca kl. VI
- Jerzy Piechoczek – kierownik szkoły – wychowawca klas łączonych IV + V oraz kl. VII
Liczba uczniów w poszczególnych klasach
Klasa
Chłopców
Dziewcząt
Razem

I
4
3
7

II
4
2
6

III
1
0
1

IV
3
3
6

V
9
4
13

1943

Roczniki
1944
1945

VI
7
6
13

VII
4
7
11

1946

1947

Suma
32
25
57

Stan uczniów według roczników
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

1940

1941

1942

1
1
1
1
3

2
1
3

1
8
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1
8

5
9

5

1948
7

Na podstawie podjętego zobowiązania pracownicy Huty Małapanew w Ozimku rozpo
częli wykonanie instalacji elektrycznej w dwóch salach lekcyjnych i na korytarzu. Miało być
także wykonane nowe ogrodzenie wokół szkoły, gdyż taką obietnicę złożył przewodnicy GRN
z Ligoty Turawskiej, jednakże skończyło się tylko na obietnicach. 2 października na boisku
sportowym został zorganizowany „Festyn Przyjaźni”, w którym brali udział mieszkańcy Zakrzo
wa i sąsiednich wsi, łącznie ok. 600 osób. Najpierw były przemówienia, część artystyczna, a na
stępnie zawody sportowe. Z początkiem maja dzieci szkolne w czynie społecznym zalesiły 2 ha.
W roku szkolnym 1956/1957 liczba dzieci znów się zmniejszyła i wynosiła tylko 52 uczniów.
Naukę nadal w szkole prowadziło trzech nauczycieli: Genowefa Kowalczyk kl. II + III,
Jerzy Piechoczek kl. I i VI oraz Reinhold Kuboń kl. IV + V i VII. W październiku szkoła
przystąpiła do konkursu kółka łowieckiego. Niezwłocznie uczniowie nazbierali dużo kaszta
nów i zbudowali wiele karmników dla ptaków i paśniki dla zwierząt leśnych. W październiku
zostało założone w szkole harcerstwo, zbiórki odbywały się w poniedziałki, środy i piątki. Na
drużynowego mianowano druha Reinholda Kubonia. Wydarzenia „październikowe” w Pol
sce79 nie zostały w szkolnictwie bez echa. W Zakrzowie Turawskim nie doszło do tarć i prze
śladowań nauczycieli. Z początkiem nowego roku została znów wprowadzona jako przedmiot
nadobowiązkowy religia. Również rewolucyjne wydarzenia w Węgrzech nie przebrzmiały bez
echa w Zakrzowie Turawskim. Wśród młodzieży szkolnej została przeprowadzona zbiórka
pieniężna dla dzieci węgierskich – zebrano 131 zł. Jesienią wydział oświaty PPRN w Opolu
dziesięciorgu biednym zakrzowskim uczniom wypłacił jednorazową zapomogę po 200 zł na
ucznia. W maju 1957 r. przy znacznej pomocy wydziału oświaty, który przeznaczył kwotę
1000 zł, uczniowie kl. VII i częściowo VI pojechali na wycieczkę do Warszawy. Na zakończe
nie roku szkolnego szkołę opuściło 11 uczniów, w tym 9 z kl. VI.
Nowy rok szkolny 1957/1958 rozpoczął się 3 września. Nastąpiły kolejne zmiany w kadrze
nauczycielskiej. Na własną prośbę Reinhold Kuboń przeniósł się do pracy w Biestrzynniku,
a do Zakrzowa powrócił Józef Passon. Do 8 listopada w szkole uczyli tylko dwaj nauczyciele,
gdyż Genowefa Kowalczyk przebywała na urlopie macierzyńskim.
Liczba uczniów w poszczególnych klasach:
Klasa
Chłopców
Dziewcząt
Razem

I

II
7
4
11

III
5
4
9

IV
5
3
8

V
4
4
8

VI
-

VII
4
3
7

5
3
8

Suma
30
21
51

Jesienią uczniowie znowu brali udział w konkursie łowieckim i nazbierali dużo karmy
dla zwierząt leśnych, zbudowali karmniki i paśniki. W konkursie tym Szkoła Podstawowa
w Zakrzowie Turawskim zajęła II miejsce i otrzymała nagrody, które wręczono w Opolu.
W styczniu 1957 r. została wystawiona w szkole sztuka Znaleziona, która cieszyła się wielkim
powodzeniem. W tym okresie Józef Passon dalej się kształcił, ukończył kurs wuefistów i gry
na skrzypcach. Wiosną odbyły się dwie wycieczki: jednodniowa do ogrodu zoologicznego
i cyrku w Opolu, dwudniowa na targi poznańskie (17 i 18 czerwca). 21 czerwca rok szkolny
został zakończony.
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Wystąpienia robotników w 1956 r. w obronie praw mieszkańców Polski.
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W roku szkolnym 1958/1959 nie nastąpiły żadne zmiany w kadrze nauczycielskiej.
Zwiększyła się liczba uczniów w szkole o 7 w stosunku do roku poprzedniego, gdyż naukę
w kl. I rozpoczęło 17 uczniów. Z początkiem października Józef Passon został oddelegowany
na trzymiesięczny kurs oficerski i szkoła pracowała wówczas w trudnych warunkach, gdyż
pracowało dwóch nauczycieli. W tym okresie przeprowadzony był kapitalny remont obiektu
szkolnego i domu nauczyciela. Na okres remontu nauka odbywała się w świetlicy gromadz
kiej, w dwu prowizorycznie przygotowanych salach. Remont miał być prowadzony na począt
ku wakacji, jednakże rozpoczął się dopiero w październiku. Prowadziła go firma remontowo
-budowlana Marka z Gosławic, ta sama, która w 1954 r. źle go przeprowadziła. W czasie re
montu w 1958 r. wykonano następujące prace:
- nowe piorunochrony
- przekrywanie i naprawa dachu
- naprawa wszystkich drzwi, okien i posadzki na korytarzu
- modernizacja instalacji elektrycznej
- czyszczenie kanalizacji
- malowanie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu.
W czasie tego remontu zostały usunięte wszystkie ślady zniszczenia obiektu z okresu II wojny
światowej. Niestety, płoty wokół szkoły nadal nie zostały wyremontowane.
W maju 1959 r. uczniowie wraz z opiekunem Józefem Passonem pojechali na trzydniową
wycieczkę autokarową Kraków – Zakopane. Rok szkolny zakończono 20 czerwca.
W nowym roku szkolnym 1959/1960 do szkoły uczęszczało 57 uczniów. Brakowało
kl. VII, gdyż nie było żadnego dziecka w tym roczniku. Podczas wakacji szkoła została już
zaopatrzona w opał. We wrześniu Genowefa Kowalczyk poszła na trzymiesięczny urlop ma
cierzyński, co spowodowało potrzebę zmiany rozkładu lekcji. Józef Passon uczył tygodniowo
42 godz., a Jerzy Piechoczek 36 godz. Praca szkolna odbywała się w trudnych warunkach,
a mimo to Józef Passon założył wtedy szkolną kasę oszczędnościową. W czasie ceremonii
zakończenia roku szkolnego, trójka dzieci nie otrzymała promocji do klasy wyższej.
Liczba uczniów w roku szkolnym 1960/1961
Klasa
Chłopców
Dziewcząt
Razem

I
6
7
13

II
3
8
11

III
8
8
16

IV
6
4
10

V
5
3
8

VI
4
4
8

VII
3
1
4

Suma
35
35
70

Uczniowie za pośrednictwem szkoły zostali zaopatrzeni w podręczniki. Jeszcze w czasie wa
kacji szkoła otrzymała 12,5 tony węgla i 5 m³ drewna. W okresie jesiennym uczniowie zebrali
2000 kg kasztanów oraz 150 kg żołędzi. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczono na wyciecz
kę. Po zakończeniu umów dzierżawy grunty szkolne zostały podzielone pomiędzy nauczycie
li, którzy zaczęli je uprawiać. W ciągu roku szkolnego 1960/1961 odbyły się dwie wycieczki,
do Opola, a druga w Góry Stołowe. Szkoła w Zakrzowie dalej prężnie się rozwijała. Uczniowie
uczestniczyli w wielu akcjach. Również chętnie czytali książki, o co dbała Genowefa Kowalczyk.
Po 50-letniej pracy nauczycielskiej i ukończeniu 70 lat życia kierownik szkoły Jerzy Piechoczek
poszedł na zasłużoną emeryturę, został przez uczniów i grono nauczycielskie mile pożegnany.
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Na miejsce odchodzącego na emeryturę Jerzego Piechoczka od 1.09.1961 r. nowym kie
rownikiem szkoły w Zakrzowie Turawskim został Józef Passon. Jako trzeciego nauczyciela
w roku szkolnym 1961/1962 zatrudniono Ryszarda Rodzima (ur. 10.04.1937 r. w Węgleszynie
k. Jędrzejowa). Jednakże do 12 października pracowało tylko dwóch nauczycieli, gdyż
Genowefa Kowalczyk przebywała na urlopie macierzyńskim. Praca w tym okresie była szcze
gólnie ciężka, bo do szkoły uczęszczało 79 uczniów. Po wielu latach oczekiwania, w grudniu za
pieniądze PGRN został wyremontowany płot wokół szkoły. W ciągu roku szkolnego odbyło
się kilka wycieczek do okolicznych zakładów pracy. Odbyła się również dwudniowa wyciecz
ka do Warszawy. Wiosną 1962 r. zostało uporządkowane boisko szkolne. Uczniowie pod prze
wodnictwem samorządu szkolnego wybudowali skocznie, boisko do piłki ręcznej i boisko do
piłki siatkowej. Z biblioteki szkolnej korzystali wszyscy uczniowie i średnio przeczytali po
20 książek rocznie. W tym samym roku przeprowadzono w Zakrzowie kurs dokształcający
dla dorosłych, 12 jego uczestników ukończyło klasę VII.
W czasie wakacji przestawiono 3 piece w klasach, a sale te następnie pomalowano, uzupeł
niono braki w instalacji elektrycznej.
Rok szkolny 1962/1963 rozpoczęto w trzyosobowym gronie nauczycielskim, gdyż nie
zgłosiła się do pracy przydzielona nauczycielka – najprawdopodobniej obawiała się trudnej
pracy w klasach łączonych. Liczba uczniów wzrosła do 85.
Liczba uczniów według roczników w poszczególnych klasach
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

Roczniki
1955
13

1954
14

1953

1952

1
12

1951

1950

1949

1948

2
7

2

1
10
14

1
8

Ze względu na daleko już posuniętą specjalizację nauczycieli po raz pierwszy podzielono
zakrzowskim pedagogom przedmioty nauczania:
- Józef Passon – matematyka, fizyka, chemia i język polski w kl. VI i VII
- Genowefa Kowalczyk – język polski w kl. IV i V, geografia, historia, prace ręczne
- Ryszard Rodzim – kl. I–III i biologia.
W tym okresie na terenie szkoły działały organizacje i kółka:
- samorząd uczniowski i Społeczny Fundusz Budowy Stolicy (SFBS) – opiekun Józef
Passon,
- PCK, Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego (SKPZR) – opiekun Genowefa
Kowalczyk
- SKO, biblioteka – opiekun Ryszard Rodzim.
Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego zbierali złom, kasztany, makulaturę, a pieniądze
z ich sprzedaży przeznaczono na SFBS. Szkoła w Zakrzowie Turawskim osiągnęła I miej
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sce w województwie opolskim ze średnią 92 zł na ucznia. Za tak piękny czyn wyróżniono
szkołę telewizorem o wartości 12 800 zł, dotacją na wycieczkę w kwocie 3000 zł oraz zakupem
pomocy naukowych za 2000 zł. Zima była bardzo ostra, spadło ok. 1 m śniegu, a temp. spadła
do – 30º C, temperatura w salach była poniżej +12º C. Podobna sytuacja była w całej Polsce,
dlatego też ministerstwo oświaty na okres tygodnia odwołało lekcje. Również ze względu na
odwołane zajęcia ministerstwo wydało zakaz urządzania wycieczek szkolnych, by można było
nadrobić braki spowodowane zimową przerwą. Wiosną uczniowie sadzili drzewa w lesie. Za
robione pieniądze przeznaczono na SFBS. Rok szkolny 1962/1963 zakończono 29 czerwca.
W roku szkolnym 1963/1964 wydział oświaty przydzielił do szkoły w Zakrzowie Turaw
skiego czwartego nauczyciela, jednak został on powołany do wojska, dlatego też skład grona
pedagogicznego nie zmienił się.
W październiku została
zorganizowana jednodniowa
wycieczka autokarowa klas
IV–VII do Zabrza, zaś w stycz
niu pojechano na trzydniową
wycieczkę do Zakopanego.
W ramach czynów społecz
nych wykonano z uczniami
wiele prac: naprawiono ogro
dzenie wokół szkoły, zasa
dzono 2 ha lasu. Samorząd
uczniowski
przeznaczył
Absolwenci szkoły wraz z gronem pedagogicznym. Na zdjęciu:
1100 zł na zakup adaptera
Nauczyciele – Józef Passon, Genowefa Kowalczyk, Ryszard Rodzim.
i płyt. W marcu rozpoczął się
Uczniowie – Eleonora Bąk, Genowefa Grzesik, Jadwiga Joszko,
remont wszystkich pieców
Eleonora Jędrzejczyk, Edward Matysek, Krystian Stolarczyk,
Alojzy Pytel, Jan Mach, Józef Dziuba, Paweł Ochota, Jan Kudryś
w szkole. Rok szkolny ukoń
(kronika szkoły)
czyło 11 uczniów.
W roku szkolnym 1964/1965 nastąpiły zmiany w gronie pedagogicznym. Na miejsce
przeniesionego Ryszarda Rodzima została zatrudniona Lucyna Nowak (Żmuda) (ur. w 1938 r
w Piotrowicach k. Krakowa) ze Szczedrzyka. Czwartą nauczycielką została Elżbieta Oleksów
(ur. w 1944 r. we Lwowie).
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok szkolny
1963/1964
1964/1965

Klasy
I
15
19

II
14
16

III
15
13

IV
14
15

V
11
13

VI
15
11

VII
11
14

VIII
101

Suma
95
202

Długo zapowiedziany remont rozpoczął się 8.08.1964 r. Zaczęto remontować klasy oraz
pozostałe pomieszczenia szkolne. W trzech salach lekcyjnych pozrywano podłogi, wywiezio
no stary podkład i nałożono nowy nasycony xylamitem. W trzech klasach oraz na korytarzu
szkolnym zbito tynk na wysokości 1 m i nasycono mur fungomurem. 1 września oddano do
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użytku dwie wyremontowane klasy. We wszystkich salach zerwano starą instalację elektrycz
ną, a nową nałożono pod tynk. W każdej klasie zamontowano 7 punktów świetlnych, zamiast
starych dwóch. Dopiero po kilkunastu dniach oddano do użytku dwie pozostałe klasy. W dwóch
pomieszczeniach nad szkołą poprawiono tynki, wstawiono drzwi oraz pomalowano ściany,
okna i drzwi. W stodole wydzielono trzy pomieszczenia na opał. Chlew zaadaptowano na
pralnię i składowisko opału. W pustym wolnostojącym budynku, nie używanym od 20 lat,
zrobiono klasę80 oraz mieszkanie dla nauczycielki. Doprowadzono wodę do nowej klasy oraz
do mieszkania. Położono również nową kanalizację we wszystkich budynkach. Mieszkańcy
wsi na apel kierownika szkoły wykopali w czynie społecznym dół pod szambo. W budynku
mieszkalnym zerwano starą instalację i położono nową. Rozebrano starą drewnianą szopę.
Teren wokół szkoły został ogrodzony siatką. Wiele prac w czasie remontu wykonali także
sami uczniowie, głównie prace porządkowe. Pod przewodnictwem Józefa Passonia chłopcy
zbudowali nową szopę na opał.
Pracę w szkole w Zakrzowie Turawskim prowadzili nauczyciele specjaliści, uczyli przed
miotów, do nauczania których posiadali uprawnienia:
- Józef Passon: matematyka, fizyka, chemia
- Genowefa Kowalczyk: język polski IV+V, historia
- Lucyna Nowak: język polski kl. VI, VII
- Elżbieta Oleksów: geografia, wychowanie fizyczne.
Wiosną młodzież szkolna zasadziła 2 ha lasu. Pod koniec roku szkolnego uczniowie kl. VI
i VII pojechali na trzydniową wycieczkę do Warszawy.
Po roku pracy opuściła
Zakrzów Turawski Elżbieta
Oleksów. W roku szkolny
1965/1966 zastąpiła ją absol
wentka liceum pedagogicz
nego Wanda Krynicka.
W ciągu następnych lat,
w czasie których Szkołą Pod
stawową w Zakrzowie kiero
wał Józef Passon, uczniowie
osiągali wysokie wyniki w na
uce. Szkoła spełniała swój
podstawowy cel, do jakiego
jest powołana, uczyła i wy
Wycieczka do Warszawy (kronika szkoły)
chowywała dzieci. Organi
zowane były co roku wycieczki, młodzież pod kierownictwem swoich wychowawców pra
cowała na rzecz środowiska lokalnego. Placówka zakrzowska, podobnie jak inne małe szkoły
wiejskie oddalone od miasta, borykała się problemami finansowymi, dlatego też wiele remon
tów było wykonywanych systemem gospodarczym pod kierownictwem Józefa Passona.
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Klasę tę nazywano „Syberią”, ze względu na temperatury panujące tam zimą.

784

Ze względu na brak dostępnych materiałów, przedstawiam w dalszej części pracy tylko
zmiany, jakie następowały w poszczególnych latach w gronie nauczycielskim i liczbę uczniów
w poszczególnych klasach. Filarami Szkoły Podstawowej byli nauczyciele: Józef Passon – kie
rownik szkoły, Genowefa Kowalczyk, Lucyna Żmuda, gdyż grono pedagogiczne często się
zmieniało, a ta trójka na
uczycieli nieprzerwanie pra
cowała, aż do II połowy lat
80. XX w., kiedy przeszli na
zasłużoną emeryturę.
W
roku
szkolnym
1966/1967 w Szkole Podsta
wowej w Zakrzowie praco
wali nauczyciele: Józef Pas
son, Genowefa Kowalczyk,
Lucyna Nowak (Żmuda),
Wanda Krynicka.
Dzieci z rocznika z 1959 r. (zdjęcie z 1967 r. udostępniła Natalia Brol)
Skład grona pedago
gicznego zmienił się do
piero w roku szkolnym
1967/1968, zostały zatrud
nione nauczycielki: Daniela
Drynda (Kurowska), Cecylia
Wójcik. W następnym roku
szkolnym Cecylię Wójcik
zastąpiła Izabela Niewia
domska (Spałek). Nową siłą
nauczycielską w zakrzow
skiej szkole w roku szkol
nym 1969/1970 była Ewa
Klasa I (zdjęcie z 3.12.1970 r. udostępniła Katrina Panicz)
Mazepa. Jednakże w roku
szkolnym 1970/1971 pracy w Szkole Podstawowej w Zakrzowie nie rozpoczęły dwie nauczycielki:
Wanda Krynicka – wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP, i Ewa Mazepa.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
szkolny
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970

I

II
20
16
28
18
22

19
19
16
28
20

III
16
20
20
16
27

IV
13
15
19
20
16

Klasy
V
15
13
15
19
21

VI
13
17
17
15
18

VII
11
11
14
16
15

VIII
10
14
16

Suma
107
111
139
146
155

Od 1.09.1971 r. pracę w zakrzowskiej szkole w rozpoczęły Zofia Kałwak i Maria Maćkow
ska (Sok), inicjatorka rozbudowy placówki w Zakrzowie w latach 90. XX w. i jej wieloletnia
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dyrektorka. Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1971/1972: Józef Passon – kierow
nik szkoły, Genowefa Kowalczyk, Lucyna Żmuda, Daniela Kurowska, Izabela Spałek, Zofia
Kałwak, Maria Maćkowska (Sok).
Zmiany w gronie nauczycielskim nastąpiły od 1.09.1973 r., pracę zakończyły nauczycielki
Daniela Kurowska i Izabela Spałek, a rozpoczęli Anna Napierała, Marian Napierała.
W
roku
szkolnym
1973/1974 w zakrzowskiej
szkole pracowali: Józef
Passon, Genowefa Kowal
czyk, Lucyna Żmuda, Maria
Maćkowska, Zofia Kałwak,
Anna Napierała, Marian
Napierała. Troje ostatnio wy
mienionych nauczycieli pra
cę w szkole w Zakrzowie Tur.
Uczniowie kl. I rok szkolny 1974/1975
zakończyło z końcem roku
(zdjęcie udostępniła Katrina Panicz)
szkolnego 1975/1976.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
szkolny
1970/1971
1971/1972
1972/1973
1973/1974
1974/1975

Klasy
I

II
22
25
22
18
20

III
23
22
25
22
18

IV
17
24
22
25
22

V
28
16
23
23
25

16
28
19
23
23

VI
21
16
26
19
23

VII
18
21
14
26
19

VIII
16
18
21
14
26

Suma
161
170
172
170
176

Pracę w zakrzowskiej
szkole w roku szkolnym
1976/1977 w rozpoczęli
Leszek Makarski i Stanisław
Janik, który prowadził mu
zykę i chór.
Skład grona pedagogicz
nego pracującego w Szkole
Podstawowej w Zakrzowie
Turawskim w roku szkolnym
Uczniowie kl. I w dn. 1.09.1977 r.
1977/1978: Józef Passon –
(zdjęcie
udostępniła Małgorzata Burza)
kierownik szkoły, Genowefa
Kowalczyk, Lucyna Żmuda, Maria Sok, Anna Ścibior (Tomas), Alicja Kozłowska, Elżbieta
Nowak. W kwietniu 1978 Elżbietę Nowak (Krawczyk) w czasie urlopu do końca roku szkol
nego zastąpiła Zofia Henel. Od września 1979 r. pracę w szkole rozpoczęła Wiesława Paterek.
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Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
szkolny
1975/1976
1976/1977
1979/1980

Klasy
I

II
19
9
9

III
19
19
5

IV
18
19
16

V
22
18
9

25
24
18

VI
22
23
19

W roku szkolnym 1980/1981 kl. V i VI pracowały syste
mem klas łączonych. Zaszły kolejne zmiany w gronie peda
gogicznym: z pracy zrezygnowała Wiesława Paterek, a rozpo
częła Jolanta Wójcik. Jednakże Jolantę Wójcik od 1.09.1981
zastąpił Andrzej Tomas. Skład grona pedagogicznego nie
zmienił się w roku szkolnym 1981/1982.
Przydział godzin nauczania grona nauczycielskiego w roku
szkolnym 1982/1983: Józef Passon (fizyka, chemia, przyspo
sobienie obronne, wychowanie fizyczne, muzyka), Genowefa
Kowalczyk (historia, wychowanie obywatelskie, geografia,
biologia, zpt, wychowanie fizyczne), Lucyna Żmuda (ję
zyk polski), Maria Sok (matematyka, plastyka, zpt), Alicja
Kozłowska (nauczanie początkowe kl. II–III), Anna Tomas
(język rosyjski, nauczanie początkowe kl. I). Wszystkie klasy
były łączone z wyjątkiem kl. I i VIII.

VII
24
23
19

Bal karnawałowy
(zdjęcie udostępniła
Małgorzata Burza)

Uczniowie rocznika 1973 (zdjęcie udostępniła Katrina Panicz)
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VIII
21
23
21

Suma
170
158
116

Na koniec roku szkolnego Anna Tomas przeniosła się do pracy w Szkole Podstawowej
w Ligocie Turawskiej.
W listopadzie 1983 r. pracę w zakrzowskiej szkole rozpoczęła Gabriela Kurpierz.
Od 1.09.1984 r. pracę w Szkole Podstawowej w Zakrzowie Turawskim rozpoczęli jej dłu
goletni nauczyciele Małgorzata Musielak i Jerzy Musielak.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
szkolny
1980/1981
1981/1982
1982/1983
1983/1984
1984/1985

I

II
11
6
10
13
13

III
8
11
6
11
13

Klasy
V

IV
5
8
11
7
11

16
5
8
11
8

9
16
5
9
12

VI
19
9
17
5
8

VII
20
20
9
17
5

VIII
15
19
19
9
18

Suma
103
94
85
82
88

W roku szkolnym 1985/1986 nastąpiły kolejne zmiany w zatrudnieniu grona pedagogicz
nego zakrzowskiej szkoły. Pracę rozpoczęła Danuta Subocz, a od lutego 1986 r. Krystyna Kokot.
W dalszym ciągu wszystkie klasy były łączone z wyjątkiem kl. I i VIII. Na koniec roku
szkolnego na zasłużoną emeryturą odeszła Genowefa Kowalczyk.
Od roku szkolnego
1986/1987 wszystkie klasy w
szkole były już łączone. Skład
grona pedagogicznego: Józef
Passon – kierownik szkoły,
Lucyna Żmuda, Maria Sok,
Alicja Kozłowska, Danuta
Subocz, Małgorzata Musie
lak, Jerzy Musielak, Krysty
na Kokot. Na koniec roku
szkolnego wieloletni dyrek
tor Szkoły Podstawowej w
Uczniowie rocznika 1973 (zdjęcie udostępniła Katrina Panicz)
Zakrzowie Turawskim Józef
Passon odszedł na zasłużoną emeryturę. Od nowego roku szkolnego Lucyna Żmuda została
dyrektorem zakrzowskiej szkoły. Placówką kierowała tylko jeden rok, w czerwcu 1988 r. przeszła
na zasłużoną emeryturę.
Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zakrzowie Turawskim została Maria Sok.
Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 1988/1989: Maria Sok – dyrektor szkoły,
Alicja Kozłowska, Małgorzata Musielak, Jerzy Musielak; Alicja Pytel i Marek Świtała pracowa
li jeden rok, Lucyna Żmuda – pracowała jako emerytka. Pracę rozpoczęła Gabriela Pukowiec.
W szkole dalej obowiązywał system kas łączonych z wyjątkiem kasy pierwszej i ósmej.
Od 1.09.1989 r. pracę w Szkole Podstawowej w Zakrzowie Turawskim rozpoczął Jerzy Farys.
Skład grona pedagogicznego: Maria Sok – dyrektor szkoły, Alicja Kozłowska, Gabriela Puko
wiec, Małgorzata Musielak, Jerzy Musielak, Jerzy Farys, Lucyna Żmuda (12 godzin tygodniowo).
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Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
szkolny
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990

I

II
13
8
16
14
15

III
14
12
8
14
14

IV
13
14
12
6
12

Klasy
11
12
14
10
5

V
8
11
12
13
9

VI
12
8
11
10
12

VII
8
12
8
11
9

VIII
5
8
12
7
10

Suma
84
85
85
85
86

Od 1.09.1990 r. została wprowadzona do szkół: nauka religii, której w zakrzowskiej szkole
uczyli ks. Jerzy Obst i ks. Jan Tomaszewski, oraz język niemiecki, którego zaczął uczyć Józef
Passon. Inne zmiany w gronie pedagogicznym nie nastąpiły.
Po przejęciu szkół w 1990 r. przez samorząd terytorialny dyrektor szkoły Maria Sok za
wnioskowała u wójta gminy o remont i rozbudowę zakrzowskiej placówki. Szkoła dalej skła
dała się z czterech sal w budynku i osobnego piątego pomieszczenia, które nazywano „Sybe
rią”, żeby do niego dojść, trzeba było opuścić budynek główny i przejść kilkadziesiąt metrów
przez podwórko. Również ubikacje „sławojki” znajdowały się na zewnątrz, na drugim krańcu
podwórka. Kran z wodą znajdował się jedynie na korytarzu. Maria Sok sprowadziła projek
tanta, który opracował plan rozbudowy szkoły. Przekonała wójta Waltera Świerca do przepro
wadzenia tej inwestycji. Wkrótce ruszyły prace, które prowadziła firma Mariana Sokolskiego
z Kluczborka, do prac włączyli się także nauczyciele i rodzice. Wszystkie rodziny z Zakrzowa
Tur. dobrowolnie się opodatkowały. Na przełomie 1991/1992 prace zostały zakończone. W ramach
remontu generalnego w budynku powstał długi korytarz, wewnętrzne ubikacje, duży pokój
nauczycielski, szatnia, z mieszkania nauczycielskiego powstała klasa do nauki techniki
wraz z zapleczem kuchennym, we wszystkich klasach były krany z wodą, nowe schody. Zbu
dowano nową kotłownię. Koszt remontu wyniósł 560 000 000 zł.
W okresie późniejszym wykonano centralne ogrzewanie.
Skład grona pedagogicznego zmienił się od 1.09.1991 r.: na emeryturę odeszła lubiana
i ceniona Alicja Kozłowska, a pracę rozpoczęli: Małgorzata Majewska – nauczycielka języka
polskiego, która pragnęła uczyć dzieci na wsi, i ks. Korneliusz Wójcik – zastąpił ks. Jana To
maszewskiego.
Nauka była dalej prowadzona system klas łączonych z wyjątkiem kl. I i VIII.
Skład grona pedagogicznego nauczającego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie
Turawskim w roku szkolnym 1992/1993 nie
zmienił się. W szkole zakrzowskiej pracowali
nauczyciele: Maria Sok – dyrektor placówki,
Gabriela Pukowiec, Małgorzata Musielak, Jerzy
Musielak, Jerzy Farys, Małgorzata Majewska,
Lucyna Żmuda (6 godzin tygodniowo), Józef
Passon (emeryt uczył języka niemieckiego),
ks. Jerzy Obst, ks. Korneliusz Wójcik.
Wigilia szkolna
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Kolejna zmiana zatrudnienia w zakrzowskiej szkole nastąpiła 28.02.1994 r., kiedy odeszła
polonistka Małgorzata Majewska, która wyszła za mąż i przeprowadziła się do Gryfina. W następ
nym roku szkolnym przez rok języka polskiego uczyła Katarzyna Łeńska-Bąk.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
szkolny
1990/1991
1991/1992
1992/1993

Klasy
I

II
7
13
12

III
15
7
13

IV
13
15
7

V
8
14
14

VI
3
6
14

9
3
6

VII
13
9
3

VIII
10
13
9

Suma
78
80
78

Uczniowie rocznika 1982 r., których wychowawcą byłem przez siedem lat

W roku szkolnym 1995/1996 na stanowisku polonisty zatrudniono Agnieszkę Waluś.
Przez następne kilka lat skład grona pedagogicznego przy Szkole Podstawowej w Zakrzowie
Turawskim nie zmieniał się. W szkole pracowali: Maria Sok – dyrektor szkoły, Gabriela
Pukowiec, Małgorzata Musielak, Jerzy Musielak, Jerzy Farys, Agnieszka Waluś, Lucyna
Żmuda (emerytka), Józef Passon (emeryt), ks. Jerzy Obst, ks. Korneliusz Wójcik.
Zmiany w gronie nauczycielskim nastąpiły od 1.09.1998 r. Pracę rozpoczęła germanistka
Iwona Byra i wuefistka Jolanta Barcikowska. Nastąpiła również zmiana katechety – pracę roz
począł ks. Jan Obłończyk.
W 1999 r. wyniku reformy w oświacie powstały gimnazja. Absolwenci klasy VI zostali
gimnazjalistami w I kl. Publicznego Gimnazjum w Turawie. Jeszcze przez rok funkcjonowała
zakrzowska szkoła z klasami I–VI, uczniowie z kl. VIII, której nie objęła reforma naucza
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Klasa I rok szkolny 1995/1996 (zdjęcie udostępniła Natalia Brol)

nia, rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej
w Kadłubie Turawskim. Radni Gminy Tura
wa ze względów oszczędnościowych zlikwi
dowali zakrzowską szkołę. Od 1.09.2000 r.
Szkoła Podstawowa w Zakrzowie przestała
istnieć, na jej miejscu utworzono filię szko
ły ligockiej, której stopień organizacyjny
obniżono do klas I–III. Pozostały w szkole
nauczycielki: Maria Sok, Małgorzata Mu
sielak, Gabriela Pukowiec. Część szkolnych
Klasa I rok szkolny 1998/1999
pomieszczeń przejął oddział przedszkolny
(zdjęcie udostępniła Agnieszka Waluś)
ligockiej szkoły. Od 1.09.2003 r. szkoła w Za
krzowie Turawskim, której rozbudowę na
początku lat 90. XX w. w dużej mierze finan
sowo wsparli mieszkańcy, przestała istnieć.
Dzieci zakrzowskie zaczęto dowozić do
Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej.
W okresie powojennym w szkole w Zakrzo
wie Turawskim było tylko kilkudziesięciu
uczniów, ale nikomu nie przyszło na myśl, że
można szkołę we wsi zlikwidować. Obecnie
Występ szkolnego zespołu muzycznego
w bogatych czasach nikt nie popatrzy na do
(zdjęcie udostępniła Agnieszka Waluś)
bro dziecka. Budynek po byłej zakrzowskiej
szkole nie jest do końca „martwy”. Mieści się w nim oddział przedszkolny, do którego uczęsz
czają miejscowe przedszkolaki, przywozi się je również z Ligoty Turawskiej. Po południu
czynna jest świetlica środowiskowa, mieści się szkoła jazdy i biuro nadleśnictwa z Turawy.
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12.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie Turawskim81
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie Turawskim powstała przed II wojną światową,
po wybudowaniu na terenie miejscowości osiedla przesiedleńców z terenu budowy Jeziora
Turawskiego. Nowe zabudowania typu frankońskiego przy ul. Kościelnej były wykonane
z drewna i cegły. Do ich ochrony ok. 1938 r. został przydzielony samochód pożarniczy typu
półciężarowego wraz zaczepianą do niego dwukołową przyczepką ze sprzętem: motopompą,
wężami zawieszonymi na stojakach, trójnikami, prądownicami. Samochodem pożarniczym
opiekował się komendant i kierowca zakrzowskiej jednostki Leo Foegelle – właściciel miej
scowej stolarni.
Do wybuchu II wojny światowej często odbywały się ćwiczenia miejscowych strażaków.
Ustawiano motopompę przy lokalnych zbiornikach, np. stawach: przy ul. Kościelnej, u pp.
Bocionek, pp. Sygulla. W trakcie działań wojennych, ok. 1940 r., w Zakrzowie Turawskim
wybudowano budynek przedszkola. Obok powstała remiza strażacka, jednospadowy obiekt
– obecne zabudowania pp. Mach. Jednakże z braku miejsca samochód strażacki był garażo
wany u pp. Foegelle. Gdy wybuchła II wojna światowa, miejscowi strażacy zostali powołani do
wojska. Straż zaprzestała działalności.
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w zakrzowskim stawie wybudowano dwie
studnie kręgowe głębokie na ok. 3 m, żeby pompa strażacka mogła pobierać czystą wodę bez
szlamu stawowego. W okresie powojennym kręgi zostały rozkradzione.
Przedwojenni strażacy w Zakrzowie Turawskim:
- Leo Foegelle – komendant
- Johann Duda
- Johann Frassek
- Theodor Plotnik
- Johann Bocionek
- Anton Jonczyk
- Johann Halupczok.
W czasie przejścia frontu przez Zakrzów Turawski w 1945 r. Rosjanie zabrali samochód
strażacki.
Po wojnie na terenie wsi w 1949 r. wybuchł pożar, spaliła się stodoła u pp. Michalczyk
(obecnie Brzytwa przy ul. Klapacz), zbudowana w 1939 r. Najprawdopodobniej przyczyną
pożaru była raca wystrzelona przez Rosjan, którzy przejeżdżali przez Zakrzów Turawski.
W tym czasie trwała zabawa taneczna w Kadłubie Turawskim. Uczestnik tej imprezy Walter
Leja zauważył pożar, wracając w nocy do domu. Przyjechała straż pożarna z Kadłuba Turaw
skiego, ogień został ugaszony. Uratowano sąsiednie zabudowania, gdyż ogień się nie rozprze
strzenił. Jednakże całkowicie spaliła się stodoła i trzoda znajdująca się w sąsiednim budynku.
Po tym pożarze ok. 1950 r. Fryderyk Drzymała, mieszkaniec Zakrzowa Turawkiego,
podjął się reaktywacji jednostki. Na wyposażeniu znajdowała się przedwojenna dwukołowa
przyczepka, na której składowano motopompę i węże. Fryderyk Drzymała współpracował z po
wiatowym związkiem straży pożarnych w Opolu. Organizował w miarę możliwości nowy
81

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie Turawskim spisana na podstawie wspomnień Pawła Michalczyka.
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sprzęt. Pierwszego powojennego komendanta straży pożarnej w Zakrzowie Turawskim za
stąpił jeszcze w latach 50. XX w. Ludwik Twardawski, jego zastępcą został Paweł Michalczyk.
Przeniesiono wtedy cały sprzęt strażacki do pomieszczeń po byłej gorzelni, do nieistniejącego
już dzisiaj spichlerza. Paweł Michalczyk z Ludwikiem Twardawskim nieraz jeździli po benzy
nę do powiatowego związku straży pożarnych w Opolu autobusem PKS-u, jako pasażerowie,
z 20 l kanistrem. Gdy wracali, w autobusie unosił się nieprzyjemny zapach oparów benzyny.
Po rezygnacji Ludwika Twardawskiego z funkcji komendanta Ochotniczej Straży Pożar
nej w Zakrzowie Turawskim, zastąpił go Maksymilian Wojtczyk. Wystąpił wtedy jedyny
pożar, w którym brała udział zakrzowska straż pożarna, ok. 1960 r. palił się las naprzeciw
miejscowego boiska usytuowanego na końcu miejscowości. Miejscowi strażacy sami ugasili
pożar. W II poł. lat 60. XX w. na terenie Zakrzowa Turawskiego powołano kółko rolnicze.
Strażakom zostało odebrane pomieszczenie, w którym przechowywano przyczepkę wraz ze
sprzętem. Na krótko przeniesiono wyposaże
nie do sąsiedniego małego pomieszczenia. Mak
symilian Wojtczyk rozpoczął pracę w miejsco
wym kółku rolniczym i ok. 1965 r. zastąpił go
na stanowisku komendanta OSP w Zakrzo
wie Turawskim Rudolf Matysek. Miejscowe
kółko rolnicze rozwijało się, potrzebowało
pomieszczeń na sprzęt, przyczepkę strażacką
usunięto z terenu byłej gorzelni. Bez potrzeb
nego pomieszczenia na sprzęt, na początku
lat 70. XX w. Ochotnicza Straż Pożarna w Za
Pompa strażacka straży pożarnej
krzowie Turawskim zaprzestała działalności.
z Zakrzowa Turawskiego
W latach 60. XX w. w przysiółku Zakrzo
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wa Turawskiego Koloni koło pp. Góra za
krzowscy strażacy wykonali betonowy zbiornik, kryty żelbetonową płytą, jako magazyn wody
na wypadek pożaru.
Powojenni strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie Turawskim:
- Jan Bocionek
- Jerzy Ciolek
- Fryderyk Drzymała
- Jan Duda
- Ryszard Gabryś
- Antoni Król
- Rudolf Matysek
- Paweł Michalczyk
- Rudolf Michalczyk
- Ludwik Twardawski
- Maksymilian Wojtczyk
- Horst Woźnica.
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Na początku XXI w. mieszkańcy Zakrzowa Turawskiego podjęli się próby reaktywacji
Ochotniczej Straży Pożarnej, jednakże na skutek wielu przyczyn, także ze względów formal
nych, nie udało się jej powołać.
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13. Zawada
Powierzchnia – 1223.2604 ha
Liczba mieszkańców – 1385

13.1 Historia wsi Zawada
Nazwa wsi Zawada została określna przez polskich etymologów
od wyrazu zawada – przeszkoda. Osady o tej nazwie były położone Pieczęć wsi Zawada
przy drogach, nieraz miały charakter obronny lub służący do pobie- (po obróbce graficznej)
rania myta drogowego. Niekiedy była to żartobliwa nazwa karczmy przy drodze1. Jednakże
pochodzenie nazwy wsi Zawada w gminie Turawa jest całkiem inne. Miejscowość ta nosiła
nazwę Sowada, Zowada – za wodą. Rzeczywiście, między groblą w Gosławicach a wsią Zawadą przez kilkaset znajdowały się stawy, m.in. Kaliski Staw. Miejscowość ta znajdowała się za
dużą wodą. Być może założycielem wsi Zawada był mieszkaniec, który nosił nazwisko takie
jak nazwa miejscowości. W urbarzu z 1566 r. podano, że w sąsiedniej miejscowości – Kempa
(Kępa) mieszkał Blaschek (Błażej) Zawada2. Nazwa wsi ulegała wielokrotnie zmianom.
W 1686 r. pojawiła się nazwa Zawada. W 1735 r. na mapie Principatus Silesiae Oppoliensis
użyto nazwy Sawada. Po przyłączeniu Śląska do Prus nazwę wsi fonetycznie dostosowano do języka
niemieckiego i zaczęto używać
nazwy Zowade. W okresie
germanizacji od ok. 1850 r.
zmieniono nazwę wsi na Sowade3, od 1900 r. Zowade, w
1926 r. Sowade. W okresie
faszystowskim Sowade stała
się Hinterwasser – za wodą.
Po II wojnie światowej powrócono do pierwotnej nazwy wsi Zawada4.
Na terenie Zawady w okresie przedwojennym (1935 r.)
przeprowadzone były badaCyfra 11 oznacza miejsce badań archeologicznych przeprowadzonych
nia archeologiczne, odnana terenie Zawady, na podstawie Studium uwarunkowań i kierunków
leziono ślady zamieszkania
zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, oprac. w Autorskiej
ludności od epoki neolitycz- Pracowni Architektury i Urbanistyki w Opolu ul. Wrocławska 107 p.3, 2004 r.
1
2
3
4

H. Borek, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole, 1988, s. 108.
J. Leszczyński, R. Heck, Urbarze dóbr zamkowych księstwa opolsko-raciborskiego z lat 1566-1567, Wrocław, 1956, s. 56.
Schlesisches Kirchenblatt, 1850, T. 16, s. 60.
M. Wacławek, Kultura ludowa wsi Zawada wczoraj i dziś, praca magisterska, Uniwersytet Opolski , Opole, 2004, s. 16.
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nej do średniowiecznej w ośmiu miejscach. Niestety, nie jest już znana lokalizacja siedmiu
z nich: odkrytych na terenie Zawady trzech śladów kultury neolitycznej i po jednym miejscu
z pradziejów, okresu wpływów rzymskich, epoki wczesnośredniowiecznej, kultury łużyckiej
(epoka brązu). Natomiast zlokalizowane jest miejsce na działkach granicznych nr 5 i 6, ze
śladami kultury średniowiecznej. W okresie powojennym badania archeologiczne były przeprowadzone w latach 1958–1968 r. Odkryte średniowieczne stanowisko nr 11 określono jako
punkt osadniczy ze śladami produkcji hutniczej.
Najważniejszym odkryciem archeologicznym w Zawadzie było grodzisko wczesnośredniowieczne z VII–IX w., położone na łąkach ok. 30 m od toru kolejowego relacji Opole –
Kluczbork. Grodzisko to o średnicy ok. 60 m i pow. ok. 2800 m², w tym fosa o szerokości
3,5 m i głębokości ok. 1 m, znajduje się wśród podmokłych łąk, niedaleko torów kolejowych
relacji Opole – Kotórz Mały. Mieszkańcy Zawady miejsce to nazywają „Kanaren”. W czasie
wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych w latach 1956, 1962, 1968 odsłonięto na
krawędzi majdanu fragment ciągu palisady obrzuconej gliną. Było to najprawdopodobniej
obronne grodzisko. Odnaleziono liczne ślady ceramiki z gliny chudej, niektóre zdobione pionowymi żłobkami, pasmami linii falistych. W jamach znaleziono kości świń, nóż żelazny i wiele
zwęglonych przedmiotów, co może świadczyć o pożarze5. Do bardzo ważnego wniosku doszedł były mieszkaniec Zawady Andrzej Latusek. Ziemie wokół grodziska są nieurodzajne
i zapewne tysiąc lat temu jeszcze trudniej było cokolwiek wyhodować na podmokłych piaszczystych glebach. Tymczasem 400 m od grodziska w stronę Opola znajduje się dużo żużlu
żelaznego, na powierzchni 300 m². Według Andrzeja Latuska można domniemywać, że w miejscu
tym usytuowany był zespół dymarek, wytapiających żelazo z rudy darniowej, którą na podmokłych łąkach łatwo pozyskać. Oznacza to, że ludność grodu zajmowała się także wytopem
żelaza, które we wczesnym średniowieczu było towarem drogim i poszukiwanym6.
Nie wiadomo, kiedy powstała wieś Zawada. Najprawdopodobniej istniała już w na początku XV w. Janko Chotulimski występuje w latach 1425–1453 jako starosta opolski, a później
burgrabia zamku księcia Bolka IV. W 1427 r. za wierną służbę otrzymał Kotórz Mały.
W 1439 r. Janke Czotulinski, właściciel Sowade (Zawady), występuje jako świadek księcia
Bernarda7. Potwierdzenie tej informacji znajduje się w dokumencie wydanym 1.02.1439 r. w Strzelitcz (Strzelce Opolskie) – Jamka Czotulinsky von Zawoda występuje jako świadek8. W dokumencie wydanym 26.04.1472 r. podany jest Niclas von Zawoda9.
Być może Zawada jest pozostałością po zlikwidowanej wsi Sowczyce.
Między Gosławicami a Zawadą znajdowały się trzy stare osady rolnicze: Sowczicz, Zbiczina oraz Lendin10, które zostały zalane wodą ok. 1560 r. z polecenia gubernatora Śląska von
Oppersdorfa, który kazał założyć na ich miejscu nad rzeką Swornicą tak zwany Kaliski Staw11.
W urbarzu z 1566 r. napisano, że wieś Sowczicz: Dieses Dorf ist mit dem grossen neu erbawten Teycht ertrenckht – ta wieś została zalana budowanym wielkim nowym jeziorem. Naj5
6
7
8
9
10
11

E. Cichoń, Znaleziska archeologiczne na terenie Gminy Turawa, [w:] „Fala” 1/1994, s. 9.
A. Latusek, Grodzisko w Zawadzie, [w:] „Beczka” nr (7 210), klepka 16.
R. Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej: informator genealogiczno – heraldyczny, Katowice, 2002, T. IV, K – Ł, s. 68.
Codex diplomaticus Silesiae 6, Breslau, 1865, s. 62.
Tamże, s. 73.
J. Leszczyński, R. Heck, dz. cyt., 1956, s. 10.
L. Kowohl, Kronika Groszowic, 1936.
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prawdopodobniej mieszkańcy zatopionej wsi Sowczicz po zalaniu tejże miejscowości utworzyli
obok nową wieś, która znajdowała się za wodą i otrzymała nazwę Zawada. Tego zdania był
Friedrich Stumpe, który w publikacji Der Gang der Besiedlung im Kreise Oppeln …12. napisał,
że Zawada jest pozostałością dawnych Sowczicz (Sowczyce) i powstała na niezatopionej części
gruntów sowczyckich. Powstały staw otrzymał nazwę Kaliski, gdyż najprawdopodobniej jego
właścicielem był mieszkaniec Gosławic Kalisch, nazywany również Marthin Kalikhbiornil.
Staw ten znajdował się pomiędzy Zawadą a Gosławicami, po lewej stronie obecnej drogi krajowej nr 45 w kierunku południowym i miał około 2,5 km długości, 2 km szerokości oraz
około 3,5 m głębokości. Na mapie z 1736 r. zaznaczono ten staw, sięgający aż do obecnej drogi
krajowej nr 46 łączącej Opole z Lędzinami (trasa Opole – Ozimek). „Kaliskim Stawem” zarządzał Urząd Książęcy w Opolu.
Staw ten miał swojego poprzednika, najprawdopodobniej był
nim Groczwinowsee (staw Gosławicki). Mieszkańcy okolicznych wsi byli zobowiązani do wykonywania wielu prac, np.
połowu i transportu ryb. Nawet rolnicy z Tarnowa Opolskiego
musieli pracować przy stawie. Kradzieże bądź nielegalny połów
ryb były karane bardzo surowo. W 1612 r. pięciu chłopów z
Gosławic i Luboszyc musiało zapłacić 106 talarów grzywny,
Kaliski staw
natomiast innych siedmiu – 13 talarów. W ciągu roku dokonywano połowu nawet 1,8 miliona ryb. Najlepsze ryby trafiały do książęcych i klasztornych
kuchni oraz do szpitali. Handlarze żydowscy wozili ryby do Wrocławia, Krakowa i Pragi13.
Wieś Sowczyce istniała już w XIII w. Informacja dotycząca tej miejscowości została zawarta w dokumencie biskupa Jana III z Wrocławia z 17.11.1295 r., w którym otoczył opieką
duszpasterską wsie podopolskie. Przedstawiam najważniejszy fragment dotyczący tejże miejscowości: Wikariusz z Chrząszczyc, dożywotnio i każdorazowo mianowany przez opolskiego
kanonika katedralnego, ma prowadzić duszpasterstwo dla parafian, którzy należą do kościoła
św. Wojciecha. Również ma prowadzić duszpasterstwo dla mieszkańców alodium14 i ogrodów
w Opolu, również dla Nouauilla (Nowa Wieś), de Gruchouiz (Groszowice), de Dobre Dambe (Dębie), de Ledzinice (Lędziny), de Chranstouiz (Chrząstowice), de Sbychim (Zbicko), de
Sowchiz (Sowczyce), de Chotors (Kotorze), de Wangri (Węgry), de Lubnani (Łubniany), de
Lubozici (Luboszyce) i folwarki Gesco i Gisler, zboże jako danina z tych wsi ma być dostarczone
dla kanonika15. Jednoznacznie nie da się określić, kiedy powstała wieś Zawada i czy jest pozostałością dawnych Sowczyc zalanych ok. 1560 r., czy istniała już na początku XV w.
Pierwszy folwark w Zawadzie powstał w 1616 r., informacja ta została zawarta w urbarzu
z 1618 r. Napisano w nim, że dopiero przed 2 laty na nowo został ustanowiony i wzniesiony.
Wokół niego mieszkało 9 zagrodników. Najprawdopodobniej zawarto informacje o nowej
12

13
14

15

F. Stumpe, Der Gang der Besiedlung im Kreise Oppeln in Verbindung mit der Wandkarte „Die Besiedlung des Kreises Oppeln“,
Oppeln, 1932, s. 136.
http://www.goslawice.opole.pl/?news&id=1791 (11.01.2012).
Allodium – funkcjonująca w średniowiecznym systemie prawa feudalnego forma własności nieruchomości. Była to ziemia
stanowiąca nieograniczoną własność, wolną od zobowiązań i ciężarów feudalnych, czym różniła się od lenna. Nazywana
również własnością bezwarunkową oraz własnością dziedziczną. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alodium
Codex Diplomaticus Silesiae, T. 7, cz. 3, 1886.
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osadzie. W urbarzu tym podano informację, że został na nowo ustanowiony folwark w Zawadzie, co oznacza, że istniał już wcześniej16. Folwark ten był własnością księcia opolskiego.
Wokół Opola do końca XVII w. było założonych pięć nowych wsi: 1588 r. – Lugnian –
Domrowka, przed 1596 r. Malino, przed 1607 r. Dombrowka Dammratsch, w 1616 r. udokumentowano Sowade, do 1700 r. Borrek, Biestrzinnik. Informację taką zawarł Walter Kuhn
w publikacji Geschichte der deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit17.
W latach 1618–1648 w Europie trwała wojna trzydziestoletnia. Przyczyny wojny były
głównie natury religijnej. Jednym z powodów jej długotrwałości było dążenie mocarstw europejskich do osłabienia potęgi Habsburgów.
Kilkanaście lat po powtórnym założeniu folwarku w Zawadzie wieś została spalona. Powyższa informacja została zawarta w publikacji Adessbuch 1926, przedstawiam najważniejsze
informacje dotyczące Zawady: W czasie wojny trzydziestoletniej z 37 wsi [wokół Opola przyp.
J. F.] 10 było bardzo zniszczonych. Gosławice (Goslawitz) były w 1643 r. przez wrogów spalone,
Górki (Gorrek) częściowo spalone, Groszowice (Groschowitz) leżą w popiele, jak wyżej Nowa
Wieś Królewska (Kgl. Neudorf), Zakrzów (Sakrau), Szczepanowice (Sczepanowitz), Winów
(Winau) i Zawada (Sowade), Tarnów Opolski (Tarnau)18. Po wojnie trzydziestoletniej wioska
podniosła się z popiołów. Najprawdopodobniej proces tworzenia wsi Zawada rozpoczął się
od ulicy Luboszyckiej, nazywanej ulicą kmiecią.
Zawadę wymieniono po raz kolejny w dokumencie z 1644 r. jako wieś należącą do kamery
opolskiej19, pod zarządem dóbr książęcych – należącej do dóbr księstwa opolskiego. Być może
już wtedy na terenie wsi znajdował się punkt celny, w którym przed Opolem pobierano cło
od kupców podążających do miasta od strony Kluczborka i Olesna. Przez Zawadę prowadził
trakt handlowy „wołowy” z Opola przez Olesno, Kraków do Lwowa.20

Informacja dotycząca Zawady zawarta w publikacji: J. Jungnitz, Visitationsberichte…

W protokole wizytacyjnym z 1688 r. sporządzonym przez
archidiakona i proboszcza kościoła kolegialnego św. Krzyża
(obecna katedra opolska) Martinusa Theophilusa Stephetiusa
na polecenie biskupa wrocławskiego, napisano, że wieś Zawada oddalona ¾ mili od Opola jest objęta opieką wikariatu
opolskiego21.
Na wydanej w 1736 r. bardzo dokładnej mapie Johanna
Wolfganga Wielanda Principatus Silesiae Oppoliensis zaznaczono na terenie Zawady11 gospodarstw „bauerów”.
16
17
18
19
20

21

Fragment mapy Wielanda
Principatus Silesiae Oppoliensis

Powiat Opolski szkice monograficzne, red. Mateja J., Opole 1969, s. 416.
Walter Kuhn, Geschichte der deutschen Ostsiedlung in der Neuzeit, 1957, s. 196.
Adreßbuch des Landkreises Oppeln 1926, Oppeln, s. X–XI.
Kamera czyli zarząd dóbr książęcych.
F. Stumpe, Der Gang der Besiedlung im Kreise Oppeln in Verbindung mit der Wandkarte „Die Besiedlung des Kreises Oppeln“
/ Friedrich Stumpe ; Mitw. Walter Krause.- Oppeln, Breslau, 1932, s. 136.
J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau Archidiakonat Oppeln, Breslau-Aderholz, 1904, s. 611.
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Bardzo ważne informacje dotyczące miejscowości Zawada zawarto w publikacji Friedricha Alberta Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung von Schlesien z 1784 r. Podano dane
dotyczące liczby mieszkańców i ich statusu społecznego. Przedstawiam tłumaczenie tego tekstu: Zowade, Sowade, należy
do urzędu w Opolu, składa
się z jednego folwarku, 16 zagrodników, 6 chałupników,
Fragment książki F. A. Zimmermanna Beyträge zur Beschreibung
155 mieszkańców22. (tłum.
von Schlesien dotyczący Zawady
A. Kupka)
Dnia 12.01.1798 r. zmarła w Zawadzie bardzo ważna, zasłużona dla Opola postać, opolski radca kryminalny Adam Kuffka ur. 28.09.1730 r., w 1753 r. zapisał się na uniwersytet we
Frankfurcie nad Odrą23.
Stawy hodowlane między Gosławicami a Zawadą były bardzo duże, sięgały do kapliczki
przydrożnej na „Plascynie” – rejon szkółki leśnej, i przynosiły duży dochód. Dominikanie
z Opola otrzymywali aż do 1810 r. roczną rentę ze stawu Kalischa. Być może liczący wówczas
około 800 ha wielki staw został podzielony na dwa mniejsze. Na mapie z 1736 r. zaznaczono
po drugiej stronie obecnej drogi krajowej nr 45 w kierunku Czarnowąs trzy mniejsze stawy. Zachowały się informacje dotyczące nazw tych stawów. Największy z nich nosił nazwę
Habedung Teich (Habedang) i miał powierzchnię 115 mórg 97 rutenów², kolejny Gwotciecz
Teich (Gwoidczek) o powierzchni 135 mórg 122 rutenów², a najmniejszy Myślong Teich (Mischlang)24 miał powierzchnię 102 mórg 52 rutenów². Kaliski Staw (Kalisch Teich) miał powierzchnię 1721 mórg 106 rutenów²25. Obecnie stawy nie istnieją. Ostatecznie „Kaliski Staw”
został zlikwidowany w 1855 r.26 Teren stawu został zamieniony na pola folwarczne. Pozostały
jeszcze widoczne ślady po zlikwidowanych stawach. W obecnej drugiej alejce dębowej, po
prawej stronie za kapliczką na „Plascynie” w kierunku Opola, znajdowała się aż do likwidacji
stawów przystań, gdzie odbywał się dawniej połów ryb. Ryby te były sprzedawane w XIX w we
Wrocławiu i na Górnym Śląsku27.
Johann Georg Knie w publikacji Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der
Dörfer, która ukazała się w 1845 r., zawarł bardzo ważne informacje dotyczące Zawady, przedstawiam tłumaczenie tekstu: Zawada (Sowada), wieś, Górny Śląsk, region opolski, kierunek
północno-wschodni, wieś oddalona o 1 milę, poczta okręgowa, wyższy sąd krajowy w Raciborzu (Ratibor), królewski urząd sądowniczy w Opolu, sąd okręgowy w Opolu, prowadzi również
sprawy kryminalne. 62 domy, 1 domena i folwark na północnym [w rzeczywistości na południowym] końcu wsi, który należy do Pachtbezirk w Zakrzowie (należący do państwa niemieckiego
– przypis J. F.), którego dzierżawcą był nadurzędnik (Oberamtmann) królewski Lennert
z Zakrzowa, 405 mieszkańców (12 ewangelików, 7 Żydów), ewangelicki i katolicki kościół w Opolu,
22
23
24

25
26
27

F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Brieg, 1784, T. 3., s. 172.
R. Sękowski, Herbarz szlachty śląskiej, [w:] Informator genealogiczno-heraldyczny. Katowice, 2002, T. 4, K-Ł, s. 156.
Taką pisownię podał Felix Triest w F. Triest, Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen
Regierung und nach amtlichen Quellen, Breslau, 1864.
Amts-Blatt der Preußischen Regierung zu Liegnitz, Liegnitz, 1812, s. 74.
http://www.goslawice.opole.pl/?news&id=1791 (11.01.2012).
Jan Lecybil i Anna Lecybil wywiad.
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tłoczarnia oleju, 1 królewski podleśniczy, 3 rzemieślników,
830 owiec, 341 krów, punkt płacenia podatku drogowego28.
(tłum. A. Kupka)
W 1846 r. zbudowano w Zawadzie małą parterową szkołę, piętro dobudowano w 1888 r.29
Droga prowadząca z Opola do Olesna, przez Zawadę
w 1855 r. została utwardzona.
Kolejne informacje dotyczące Zawady zawarł Felix Triest
Szkoła w Zawadzie
w publikacji Topographisches Handbuch von Oberschlesienz
(zdjęcie
z ok. 1920 r.
z 1864 r., przedstawiam tłumaczenie tekstu: Region policyjny
udostępniła Maria Tieleczek)
Zawada (Zowade)
Zowade, 1 mila od Opola, przy drodze Opole – Olesno (Oppeln – Rosenberg). Znajduje
się za wielkim „Stawem Kaliskim” (Kalichteich) – stąd ta nazwa Zowada, Zowoda, Zawodum,
hinter (za) wasser (woda), i małymi stawkami: Habedang, Mischlang i Gwoidczek.
Areał wsi bez wód 470 mórg, liczba mieszkańców miejscowości: 16 zagrodników, 7 chałupników z rolą, 24 chałupników wygonowych.
Zwierzęta: 10 koni, 5 źrebaków, 5 wołów, 40 krów, 15 cieląt, 3 kozy, 18 byków. Ziemia głównie
podmokła. Do miejscowej szkoły uczęszcza 80 uczniów.
Płacone podatki: 109 talarów gruntowego, 222 talary dochodowego.
Majątek (dominium) od czasu, kiedy „Staw Kaliski” jest bez wody, został powiększony o ten
teren, który jest bardzo ważny dla folwarku. Teren ten wyróżnia się uprawą ziemniaków. W dominium znajduje się gorzelnia i owczarnia. Powierzchnia majątku 1880 mórg, z tego 1175 mórg
pola i 244 mórg łąk. Gleby składają się częściowo z suchego i mokrego piasku z małą domieszką
gliny. Ziemia sypka i bagnista lub piaskowo-żwirowa.
Łąki są bardzo oddalo30
ne . (tłum. A. Kupka)
Dawniej na Jemielnicy
znajdowała się śluza, przy
obecnej ul. Kępskiej. Regulowano nią poziom wody
na rzece. Po jej zamknięciu
woda płynęła kanałem zbudowanym ok. 1860 r., nawadniając okoliczne łąki, i zasilała
młyn w Kępie31.
Budynek po byłej gorzelni – widok obecny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
28

29

30

31

J. G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss.
Provinz Schlesien nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den bezirken der drei Königlichen Regierungen den darin verfasst, Breslau, 1845.
C. Krisch, Schematismus umfassend die katholischen u. simultanen Volksschulen der Provinzen Nieder- und Oberschlesien / Hrsg. im
Auftrage des Vereins kath. Lehrer Schlesiens. - Breslau : Selbstverl. des Vereins kath. Lehrer Schlesiens, Breslau, 1925, s. 270.
F. Triest , Topographisches Handbuch von Oberschlesien: im Auftrage der Königlichen Regierung und nach amtlichen Quellen,
Breslau, 1864, 64.
A. Latusek, Jak dawniej wyglądała Zawada, [w:] „Beczka” 2009.
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W Prusach w 1874 r. wprowadzono nowy podział administracyjny – Amtsbezirk (powiaty – odpowiada dzisiejszej gminie) obejmujące Gemeinde (gminy – obecne sołectwa).
Podział ten obowiązywał do 1945 r. Urzędnik (Amtsvorstehern) był
wybierany i nominowany przez króla, następnie przez nadprezydenta
(Oberpräsidentr), a później przez Regierungspräsidenten do 1945 r.
Amtsbezirk składał się ze wsi lub folwarków. Amtsvorsteher był szefem urzędu stanu cywilnego i szefem miejscowej policji. Wybierany
był na 6 lat. Urzędnik ten (Amtsvorsteher) nie miał siedziby, urzędoPieczęć urzędu stanu
wał w swoim domu, żeby zaoszczędzić na kosztach.
cywilnego w Zawadzie
W Zowade (Zawada) 15.05.1874 r. pod nr 19 utworzono Amtsz 1913 r.
bezirk (powiat) dla miejscowości: Zawada, Biadacz, Luboschütz (Lu(skan udostępniła
Sylwia Wieszołek)
boszyc) i Gutsbezirk Zawada Domäne (obszar dworski).
Amtsvorsteherem był wtedy przez sześć lat Gerstenberg – dzierżawca folwarku w Zawadzie.
W latach następnych 1892–1899 zmieniono nazwę właściwej miejscowości i obszaru
dworskiego (Amtsbezirks i Gutsbezirk) z Zowade na Sowade. 15.05.1899 r. do urzędu stanu
cywilnego w Zawadzie przyłączono Goslawitz (Gosławice) i Kempa (Kępa). Kolejne zmiany
nastąpiły na początku XX w. 17.09.1909 r. część Gosławic (9,5720 ha) została przyłączona do
Zbitzko (Zbicko). 17.01.1912 r. nastąpiła zamiana obszaru gruntów: 1,0675 ha ziemi z Gosławic przyłączono do majątku w Zawadzie, zaś 1,0675 ha z Zawady przyłączono do majątku
w Gosławicach32.
W Zawadzie pod koniec XIX w. funkcjonował urząd pocztowy – Agencja Pocztowa, który
najprawdopodobniej znajdował się u p. Jonczyk przy ul. Luboszyckiej. W gazecie opolskiej
w 1891 r. napisano: od 1 kwietnia urządzono u nas [w Zawadzie] agencję pocztową, która w dni
powszechne jest otwarta od godz. 9.00–11.00 przed południem i od godz. 2.00 do 6.00 po południu (14.00–18.00), w niedzielę zaś i święta od godz. 8.00–9.00 i popołudniu od godz. 5.00–6.00
(17.00–18.00). Należy spodziewać się, że petentów przybędzie, ludzie będą mogli na miejscu
załatwić sprawy33.
Urząd pocztowy wraz z telegrafem w Zawadzie funkcjonował jeszcze w 1905 r.34
Dn. 28.03.1901 r. minister spraw wewnętrznych z wydziału wyznań i oświaty rządu cesarskiego ogłosił zmianę podziału gmin
opolskiego powiatu ziemskiego. Wśród gmin wymieniono również
Amtsbezirk Zowade, w skład której wchodziły miejscowości:
Gemeinde Biadacz, Luboschütz (Luboszyce), Zowade (Zawada),
Domane Zowada (dominium Zawada), Gemeinde Goslawitz i Colonie Groble (Gosławice z kolonią Grobla), Gemeinde Kempa (Kępa)35.
Folwark w Zawadzie od założenia należał do książąt opolskich. Za
Pieczęć AMT-u
Sowade z 1914 r.
czasów austriackich stał się, podobnie jak większość domen książę32
33
34

35

http://www.territorial.de/obschles/oppeln/hinterwa.htm (13.08.2012).
Jerzy Krok wywiad.
Schlesisches Güter Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen Nieder und
Oberschlesien, Breslau, 1905, s. 493, 494.
M Wacławek, dz. cyt., s. 12.
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cych, własnością państwa. Po przyłączeniu Śląska do Prus (1740 r.), folwark ten dalej należał
do skarbu państwa. Krótka informacja dotycząca tegoż folwarku została zawarta w publikacji
z 1812 r. Przedstawiam najważniejsze zawarte w niej informacje dotyczące folwarku w Zawadzie: Razem z folwarkiem Szczepanowice (Sczepanowitz) sprzedano cegielnię.... Tylko Zawada
(Sowade) z 4 stawami nr 9, 10, 11 i 12 jest dalej położona, bo ponad jedną milę. Większość tych
folwarków jest położona na dobrych glebach… Do folwarków Winów (Winow) i Groszowice
(Groschowitz) mogą być dołączone w całości lub częściowo lasy dębowe i mogą być z nimi sprzedane. Jak również do folwarku Zawada może być część królewskich lasów przyłączona. Wrocław
(Breslau), 10.01.1812 r.36 (tłum. A. Kupka)
Folwark w Zawadzie nigdy nie był samodzielną jednostką, najprawdopodobniej aż do jego
likwidacji był częścią domeny zakrzowskiej (Zakrzów, obecnie dzielnica Opola). W 1860 r. w skład
domeny Zakrzów (Sacrau) o powierzchni 5281 mórg 141 rutenów² wchodziły folwarki: Sacrau, Sowade z Kalichteich (Zawada z Kaliskim Stawem), Neudorf (Nowa Wieś), Groschowitz
(Groszowice) i Bürgsdorf (Brzezinki – okręg kluczborski) (2590 mórg 141 rutenów²)37. Nie
wiadomo, kiedy na terenie dominium w Zawadzie wybudowano gorzelnię. W 1860 r. gorzelnia ta wyprodukowała 1260 wiader alkoholu38.
Przez bardzo długi czas, bo jeszcze w II poł. XIX, aż do likwidacji, dzierżawcami folwarku
w Zawadzie byli Gerstenbergowie. W 1873 r. powierzchnia folwarku wynosiła 2911 mórg:
2682 pola, 227 łąk, 2 lasów. Podatku gruntowego płacono 1730 marek39.
W 1905 r. właścicielem folwarku był Kgl. Domänenfiskus (dominium skarbu państwa),
a majątek dzierżawiony był przez Richarda Gerstenberga. Zatrudniony był jeden inspektor i zarządca gorzelni. Powierzchnia folwarku wynosiła 418 ha: 324 ha pola, 65 ha łąk, 10 ha wody, 5 ha
pastwisk, 14 ha ogrodów. Płacony był podatek 3630 marek40. W kolejnym spisie przeprowadzonym w 1912 r. podano, że dzierżawcą majątku wciąż był Richard Gerstenberg. Powierzchnia majątku nie zmieniła się i dalej wynosiła 418 ha. Jednakże zmieniło się użytkowanie gruntów: 323 ha pola, 66 łąk, 2 ha wody, 5 ha pastwisk, 2 ha ogrodów, 20 ha nieużytków41.
W czasie I wojny światowej mężczyźni z Zawady zostali wezwani do wojska. Walczyli w obronie cesarza i godności. Wojna zebrała również w tej wsi swoje żniwo, zginęło 34
mieszkańców. W 1920 r. na miejscowym cmentarzu wykonano pomnik, na którym spisano wszystkich mieszkańców poległych w czasie wojny trwającej cztery lata: od 1914–1918.
Poniżej krzyża umieszczono napis: Es ist vollbracht! (Wykonało się!) Na tablicy wyryto napis
Unseren 1914–1918 im Kampfe fürs Vaterland gefallenen Helden (Naszym bohaterom poległym
w walce za ojczyznę w latach 1914–1918).
36
37

38

39
40

41

Amts-Blatt der Preußischen Regierung zu Liegnitz, 1812, s. 23.
T. Schück, Oberschlesien: Statistik des Regierungs-Bezirks Oppeln mit besonderer Beziehung auf Landwirthschaft, Bergbau,
Hüttenwesen, Gewerbe u. Handel nach amtlichen Quellen von Th. Schück. Mit einen Vorwort v. Dr. v. Viebahn, 1860, s. 701.
T. Schück, Gewerbe Statistik von Preussen, t. 2 Oberschlesien: Statistides Regierungs-Bezirks Oppeln mit besonderer Beziehung
auf Landwirthschaft, Bergbau, Hüttenwesen, Gewerbe u. Handel nach amtlichen Quellen von Th. Schück. Mit einen Vorwort
v. Dr. v. Viebahn, 1860, s. 488.
http://wiki-de.genealogy.net/G%C3%BCteradressbuch_Schlesien_1873/Oppeln (20.02.2012).
Schlesisches Güter Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen Nieder und
Oberschlesien, Breslau, 1905, s. 493, 494.
Schlesisches Güter Adressbuch: Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen Nieder und
Oberschlesien, Breslau, 1912, wydawca Korn, s. 532.
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W czasie I wojny światowej śmierć ponieśli mieszkańcy Zawady:
1. Johann Bienek
2. Anton Bienek
3. August Dlugos
4. Albert Golomb
5. Paul Gora
6. Peter Jonczyk
7. Kaspar Kulawik
8. Thomas Kulawik
9. Paul Maly
10. Johann Morczinietz
11. Johann Morka
12. Albert Nowanski
13. Johann Palmer
14. Johann Palmer
15. Rochus Palmer
16. Simon Palmer
17. Thomas Puscz
18. Anton Stasch
19. Isidor Sydlo
20. Franz Torka
21. Bartholomäus Tkotz
22. Peter Tkotz
23. Johann Tkotz
24. Thomas Schimschok
25. Albert Wiench
26. Georg Wieczorek
27. Johann Wosnitza
28. Josef Wosnitza
29. Josef Loch
30. Stefan Loch
31. Johann Loch
32. Franz Pikos
Tablica upamiętniająca mieszkańców poległych
w czasie I wojny światowej
33. Andreas Pikos
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
34. Johann Bienek.

Okres międzywojenny
Wiele ważnych informacji zostało zawartych w piśmie urzędowym – „Oppelner Kreisblatt
– Opolski Orędownik powiatowy”, po I wojnie światowej. W 1920 r. poinformowano w nim,
że obowiązują w Niemczech kartki na mięso, których rozdzielaniem zajmowali się sołtysi i naczelnicy dóbr samodzielnych. Były również kartki na chleb, cukier, węgiel42.
42

„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 19, 5.05.1920 r.
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17.05.1920 r. naczelnik prowincji górnośląskiej w Opolu mianował sekretarza Jana Harupkę w Opolu na stanowisko Amtsvorsteher – urzędnika komisarycznego na okręg Zawada43.
W rozporządzeniu z dn. 10.07.1920 r. starosta opolski poinformował, że Zawada została okręgiem zamkniętym, ze względu na wystąpienie na terenie miejscowości epidemii racic
bydła. Bydło musiało pozostać zamknięte w chlewach. Wyprowadzać je można tylko, aby je
natychmiast zabić, ale wyłącznie za pozwoleniem. Psy musiały być uwiązane, wystarczyło też
prowadzić je na lince. Rzeźnikom, kastratom, handlarzom i innym osobom, które zawodowo
przebywają w chlewach, nie wolno było wstąpić do chlewów gospodarstw zarażonych chorobą racic bydła44.
Zarazę racic i pyska urzędowo stwierdzono w zabudowaniach gospodarstw w Zawadzie:
1. chałupnika Teodora Kaluza
2. chałupnika Józefa Soppy
3. wdowy Jadwigi Stasch
4. chałupnika Franciszka Panitza.
Kolejne przypadki zarazy racic i pyska urzędowo stwierdzono w Zawadzie:
1. Józefa Soppy
2. wdowy Marji (pisownia zgodnie oryginałem) Golomb45.
10.07.1920 r. starosta
opolski Lücke poinformował, że panna Katarzyna
Informacja o zarazie bydła
(„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy”)
Szulce została zaprzysiężona w Sowadzie (Zawadzie)
jako zastępca naczelnika na okręg dobra (folwarczny) Sowada (Zawada)46.
Po I wojnie światowej mieszkańcy Śląska sami mieli zdecydować o przynależności państwowej. 20.03.1921 r. przeprowadzono plebiscyt. Uprawnionych do głosowania było 547
osób, jednak udział w głosowaniu wzięło 538 mieszkańców. Za przynależnością do państwa
polskiego głosowało 224 osoby, zaś za Niemcami 309 osób, 5 głosów było nieważnych. W obwodzie
dworskim za Niemcami głosowało 77 osób.
Zawada przez kilkaset lat należała do parafii św. Krzyża w Opolu. Po wybudowaniu kościoła
(1918–1922) i utworzeniu samodzielnej parafii w Luboszycach – 1.11.1924 r., została do niej przyłączona. Do nowej parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach przyłączono jeszcze Biadacz i Kępę47.
Mieszkańcy byli bardzo niezadowoleni z faktu, że nie utworzono nowej parafii w Zawadzie, gdyż oni
również starali się o zgodę na budowę nowej świątyni, lecz takowej nie uzyskali. Część mieszkańców
dalej uczęszczała do kościoła w Opolu, chociaż mieli o wiele dalej niż do Luboszyc. Pierwsza budowa świątyni w Zawadzie po I wojnie światowej zakończyła się niepowodzeniem.
43
44
45
46
47

„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 21, 19.05.1920 r.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 29 1.07.1920, s. 209.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 30 21.07.1920, s. 221.
„Oppelner Kreisblatt – Opolski Orędownik powiatowy” nr 33 11.08.1920, s. 255.
http://monografie.wordpress.com/dzieje-miejscowosci-gornoslaskich/woj-opolskie/luboszyce/,%2093.02.2011)
(29.08.2012).
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W Zawadzie w 1921 r. na
terenie wsi były 132 budynki, które zamieszkiwało 851
mieszkańców: 412 mężczyzn
i 439 kobiet. Większość
mieszkańców, bo 617, była
dwujęzyczna, 55 posługiwało się wyłącznie językiem
niemieckim, zaś 178 językiem polskim. Dzierżawcą
folwarku w Zawadzie była
Pałac w Zawadzie (zdjęcie z ok. 1920 r. udostępniła Maria Tieleczek)
Frieda Gerstenberg. Inspektorem był Julius Prochaska. Powierzchnia folwarku w stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła
się i wynosiła 414 ha – 321 ha pola, 66 łąk, 2 ha wody, 5 ha pastwisk, 2 ha ogrodów, 18 ha
nieużytków48.
Pierwszy powszechny spis ludności mieszkańców Zawady został przeprowadzony
w 1925 r. Wyniki tego spisu ukazały się drukiem w 1926 r. w publikacji Adreßbuch des Landkreises Oppeln. Na podstawie tego opracowania przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące tej miejscowości. W Zawadzie sołtysem był wtedy Halbgärtner – półzagrodnik Rochus
Wotzlaw, a wieś zamieszkiwało 844 mieszkańców, 113 rodzin – w tym również osoby dorosłe
samotne i owdowiałe, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe.
Dla mieszkańców Zawady w Turawie znajdował się wtedy urząd pocztowy. Ślubów cywilnych udzielał na miejscu „Standesbeamter” – urzędnik stanu cywilnego. Na czele Amtsbezirke (powiatu), do którego należała Zawada, stał kierownik miejscowej szkoły Josef Koch.
Kościół parafialny znajdował się w Luboschütz (Luboszyce). Opiekę duszpasterską nad miejscowymi ewangelikami sprawował kościół w Opolu. Większość mieszkańców była rolnikami,
dlatego też sporządziłem listę mieszkańców, którzy wtedy posiadali inny zawód i nie utrzymywali się z pracy na roli:
Franz Bandura – cieśla
Kaspar Bregulla – murarz
Josef Chowanietz – murarz
Albert Gallus – rzeźnik
Peter Gora – robotnik
Johann Jonczyk – sklepikarz
Franz Kaluza – murarz
Franz Klima – oberżysta i rzeźnik
Josef Koch – kierownik szkoły
Rudolf Kolbe – nauczyciel
Karl Langer – rejonowy mistrz drogowy
Rochus Loch – handlarz
48

Schlesisches Güter Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen Nieder und
Oberschlesien, Breslau, 1921, wydawca Korn, s. 584.
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Johann Passon – kowal
Alois Ochmann – nauczyciel
Josef Pikos – listonosz
Thomas Pikos – krawiec
Paul Rasim – oberżysta
Eduard Reins – gajowy
Albert Schimoschek – malarz
Bernhard Schmidt – strażnik drogowy
Thomas Schnotalla – cieśla
Valentin Skrzipczyk – kowal
Johann Sylla – strażnik drogowy
Ignatz Wieczorek – murarz
Theodor Wosnitza – ślusarz
Simon Wosnitza – pracownik leśny
Franz Wotzlaw – krawiec
Rochus Wotzlaw – wójt
Paul Woitinek – palacz lokomotywy.
Najbardziej popularne nazwiska w Zawadzie: Kornek – 6, Wotzlaw – 6, Malek – 5, Pikos –
4, Wieczorek – 4, Wosnitza – 3, Bandura – 3, Czech – 349.

Drwale z Zawady i Grobli (Gosławice). Z przodu z lewej strony: Woznica, Wenzel, Woznica (wszyscy
z Zawady). Powyżej z lewej strony: Piotr Rzotki, Paweł Mróz (obaj z Grobli), Wieczorek (Zawada),
Wiktor Sowa (Grobla). (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)

Sołtysem dominium Zawada była Frieda Gerstenberg. Na czele Amtsbezirke, do którego
należało dominium Zawada, stał kierownik miejscowej szkoły Josef Koch.
W dominium Zawada mieszkało 15 rodzin. Przedstawiam wykaz najważniejszych ich
mieszkańców:
Johann Bienias – robotnik
49

Adreßbuch des Landkreises Oppeln, Oppeln, 1926, s. 330–331.
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Bruno Borsch – kierownik gorzelni
Georg Bunzel – inspektor
Karl Dziuba – woźnica
Vinzent Dziuba – woźnica
Frieda Gerstenberg – urzędnik powiatowy (wdowa)
Johann Kulawik – kontroler
Josef Kwiotek – woźnica
Anton Kuboth – mistrz kołodziejski
Zabudowania folwarczne
Konrad Mazur – asystent gospodarczy
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Anton Lauer – stróż zabudowań gospodarczych
Ignaz Tkotz – woźnica
Viktor Hermann – woźnica.
Na terenie dominium
Zawada znajdowała Spirituosenbrennerei (gorzelnia)50.
W 1930 r. właścicielem folwarku w Zawadzie
był Preuße Domänenfiskus
(Pruska Domena Skarbu).
Dzierżawcą majątku dalej była
wdowa Frieda Gerstenberg.
Mapa zabudowań folwarcznych (wykonał Jerzy Farys
Inspektorem był Georg Bunna podstawie materiału otrzymanego od Jolanty Wacławek)
zel, zarządcą gorzelni Bruno
Bosch. Powierzchnia folwarku wynosiła 413,5 ha: 306 ha pola, 69 ha łąk, 20 ha pastwisk, 3 ha
nieużytków, 8 ha dróg, 5,5 ha wody i 2 ha ogrodów51.
W Zawadzie między obecnymi ulicami:
Oleską, Wodociągową i Brzegową znajdował
się folwark. Jego likwidacja nastąpiła w latach 1928–1933. Do końca zarządzała nim
Frieda Gerstenberg, którą starsi mieszkańcy
Zawady wspominają jako miłą osobę, nazywaną hrabiną. Gdy majątek był likwidowany, został podzielony na parcele, każdy mógł
zakupić jego część. Większość zabudowań
folwarcznych nabyli „Siedlery” – koloniści,
którzy przyjechali z Westfalii. Przybyli wteByłe zabudowania folwarczne
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
dy: Josef Becker, Augustin Litmann, Johann
50
51

Tamże, s. 331.
Schlesisches Güter Adressbuch : Verzeichnis sämtlicher Rittergüter sowie der grösseren Landgüter der Provinzen Nieder und
Oberschlesien, Breslau, 1930, wydawca Korn, s. 763.
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Kröger, Heinrich Grotze (mieszkał nad rzeką,
budynek ten spalili Rosjanie w czasie II wojny światowej), Heinrich Schösler, Theodor
Bülhoff. Zakupili zabudowania folwarczne,
następnie część z nich zamienili na budynki
mieszkalne. Niektórzy koloniści pobudowali
sobie również nowe domy mieszkalne. Pałac folwarczny, który najprawdopodobniej
został zbudowany jeszcze w XIX w., wraz
z ogrodem kupił Artur Klapper. Zakupił
Pałac w Zawadzie – widok obecny
działkę największą, bo o pow. 1,33 ha. Artur
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Klapper zajmował się wyłącznie handlem,
był hurtownikiem, posiadał samochód,
którym dowoził towar zaopatrując lokalne sklepy. W parku obok pałacu rosły egzotyczne drzewa. Od strony ulicy Oleskiej
wymurowana była z kamieni wapiennych
sadzawka ze schodkami prowadzącymi do
wewnątrz. Pośrodku zbiornika była wysepka
z fontanną, zasilana wodą z pałacu. W sadzawce pływały różnokolorowe ryby. Po wojnie
Przedszkole w Zawadzie
sadzawka była systematyczne dewastowana.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Ślady po niej były widoczne jeszcze w latach
80. XX w.52 Przed II wojną światową Klapper
wynajął pałac leśniczemu Huhn, który zarządzał lasami na terenie Plascyny53. Do likwidacji folwarku w Zawadzie działała gorzelnia,
zamieszkał w niej kolonista Bernard Schmit
z żoną, który przed wojną był dróżnikiem.
Alois Ochmann – miejscowy nauczyciel wraz
żoną Joanną zbudowali budynek, mieści się
Napis na budynku z datą 1928 r.
w nim obecnie przedszkole. Przed domem
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
pp. Ochmann założyli piękny ogród. W budynku obecnej stolarni przed wojną znajdowały się stajnie, były własnością Józefa Beckera, po
wojnie zabudowania te zamieniono na chlewnie. Obiekt ten został zbudowany lub wyremontowany w 1928 r., gdyż ta data jest widoczna na zwieńczeniu szczytowym. Dwaj mieszkańcy
z Zawady, Tomasz Pikos i Jan Jonczyk, kupili narożne działki folwarczne bez zabudowań, położone wzdłuż ulicy Oleskiej. W okresie, gdy istniał folwark, na działce państwa Pikos pasły
się woły. Na tych działkach również zostały zbudowane domy mieszkalne – Lecybil i Moj.
Pola folwarczne zakupili głównie miejscowi mieszkańcy. Resztę majątku wykupili koloniści.
Wszyscy „Siedlery” opuścili Zawadę w 1945 r. przed wejściem Rosjan. Najprawdopodobniej
52
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Andrzej Latusek wywiad.
M. Wacławek, dz. cyt., s. 25.
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nawet nie zdążyli spłacić kredytów zaciągniętych na zakup budynków i działek po byłym
folwarku.
Przez Zawadę prowadził główny trakt
handlowy do Opola. Od niepamiętnych czasów znajdował się we wsi punkt poboru cła
drogowego. Do czasów obecnych zachował
się w Zawadzie budynek celny, usytuowany
przy samej ulicy Oleskiej, obok mostu na
Budynek celny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
rzece Jemielnicy. Architektura tego budynku
wskazuje, że powstał w II poł. XIX w. Każdy, kto chciał przekroczyć ten most, musiał uiścić
opłatę. Jeszcze w okresie międzywojennym zaprzestano pobierania opłat celnych. Do końca
II wojny światowej w budynku celnym w Zawadzie mieszkał Strassenmeister (zarządza dróg)
Langer. Zawada należała do nielicznych miejscowości, które już w okresie międzywojennym
posiadały drogę asfaltową, wcześniej był bruk. Strassenmeister Langer dbał o tę ważną drogę.
W Zawadzie były pojemniki, w których znajdowały się drobne kamyczki i smoła. Wszystkie
dziury w asfalcie były systematycznie likwidowane, zalewano je gorącą smołą i sypano grysik.
Po II wojnie światowej w budynku celnym
(Zollhausie) mieszkała rodzina Mler.
W Zawadzie w 1918 r. zbudowano budynek nazywany potocznie „Gemeindehaus” – dom gminny. Znajdował się w nim
areszt, nazywany przez mieszkańców więzieniem, z trzema celami. Areszt znajdował się
w budynku obecnej biblioteki (okno z lewej
strony). Aresztantów pilnował miejscowy
„Szandera” (policjant) Ginter Waksztil, który
„Gemeindehaus” widok obecny
mieszkał u Jonczyka – Jahna, tam miał rów(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
nież swoje biuro. W czasie II wojny światowej
w areszcie przetrzymywani byli dezerterzy. W prawej części budynku, nazywanej „domem dla
ubogich” lub „Pastusyńcem” – bo mieszkał w nim człowiek, który pasł wiejskie krowy, mieszkali biedni mieszkańcy. Do 1945 r. mieszkał w nim m.in. p. Brzezina. W budynku „Gemeindehaus” znajdowała się sala przeznaczona na miejsce spotkań mieszkańców. Obiekt ten w czasie
wojny zniszczyli Rosjanie.
W Zawadzie znajdowały się dwie gospody: u Karla Dlugoscha i Franza Klimy. Gospoda u Dlugoscha nazywała się „Złota Róża”, była przeznaczona dla bogatszych gości, zatrzymywali się w niej podróżujący. Na piętrze znajdowała się duża sala taneczna. Pod koniec wojny
w gospodzie urządzono, na potrzeby wojska, magazyn artykułów żywnościowych. Druga
gospoda znajdowała się naprzeciw pałacu zwanego zamkiem, dlatego przyjęła nazwę „Gasthaus am Schloss” – gospoda przy zamku. Właścicielami obiektu w okresie międzywojennym
byli Franz i Albina Klima. Zasadnicza część zabudowań znajdowała się z prawej strony całego
szeregu zabudowań, natomiast z lewej strony był sklep mięsno-wędliniarski, a na jego zaple809

czu masarnia. Sklep i masarnia były wydzierżawiane. Na piętrze mieszkali właściciele.
Przed budynkiem znajdowały się poidła, do
których wodę noszono z pobliskich studni.
Przed gospodą zatrzymywały się zaprzęgi z końmi. W sali gospody odbywały się
zabawy wiejskie. Gospoda pełniła wówczas
wieloraką funkcję. Prowadziła normalną
działalność gastronomiczną, ale była także
„Gasthaus am Schloss”
ośrodkiem życia kulturalnego. Spotykała się
(zdjęcie z ok. 1920 r. udostępniła Maria Tieleczek)
w niej ludność na weselach, występach artystycznych i na zabawach wiejskich. W 1935 r. zmarł zaledwie 50-letni Franc Klima. Po jego
śmierci restaurację prowadziła żona Albina z córką Ireną. Również w tej restauracji pod koniec wojny urządzono magazyn artykułów żywnościowych, na potrzeby wojska. W styczniu
1945 r. restauracja została spalona przez wojska radzieckie54. Obok „Gasthaus am Schloss”
znajdowało się pomieszczenie (laubka) dla stróżów nocnych, obecnie już nie istnieje.
Około 1920 r. mieszkaniec Zawady Ignacy Jonczyk wybudował przy skrzyżowaniu ulic
Oleskiej i Luboszyckiej wielofunkcyjny budynek, w skład którego wchodziły: sklep kolonialny,
piekarnia i mieszkanie na piętrze. Obiekt ten przejął jego syn Jan, z zawodu kupiec, który rozwinął działalność o handel materiałami budowlanymi i opałem. Drugi syn Ignacego otrzymał
gospodarstwo położone przy ul. Luboszyckiej. Na zapleczu budynku wielofunkcyjnego funkcjonował krótko urząd pocztowy z pełnym
asortymentem usług. Budynek ten obecnie
nazywany jest „piekarnią”. W 1941 r. właściciel Jonczyk zmienił nazwisko na Jahn55.
We wsi znajdowały się dwie piekarnie:
w kompleksie u Jonczyka przy ul. Oleskiej,
druga u Kupki za obecnym sklepem geesowskim obok budynku szkoły.
Wielofunkcyjny budynek pp. Jonczyk
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Sołtysem w okresie międzywojennym
w Zawadzie był Rochus (Roch) Wotzlaw. Był ujęty już w spisie przeprowadzonym w 1925 r.
W opinii mieszkańców pozostał jako sołtys niepostępowy. Gdy prowadzono elektryfikację
okolicznych miejscowości, jego „zasługą” było, że w pominięto w czasie tej ważnej inwestycji
Zawadę. Mieszkańcy byli zdania, że był zacofanym człowiekiem, gdyż nie pozwolił na elektryfikację wsi, chociaż w Zawadzie poprowadzone były słupy energetyczne i znajdował się
obok szkoły transformator. Po dojściu Hitlera do władzy sołtysa Rochusa Wotzlawa zastąpił
Franz Ratuschny (ur. 1893 r.). Za jego sołtysowania wieś nie została zelektryfikowana, gdyż
w latach 30. XX w. Niemcy szykowały się do wojny i brakowało materiałów strategicznych.
Zawada otrzymała prąd dopiero w okresie powojennym. Franz Ratuschny był sołtysem do
końca wojny. Po wojnie został aresztowany przez opolski urząd bezpieczeństwa, nie powrócił
54
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już z aresztu. Najprawdopodobniej został zamordowany w piwnicach opolskiego UB. W czasie wojny, w 1943 r., Piotr Datko powrócił z wojny ze względu na podeszły wiek i prowadził
w swoim domu urząd stanu cywilnego56.
Urzędnikiem powiatu – Amtsvorsteherem w Zawadzie w 1926 r. był Harupka z Opola,
dwa lata później urząd ten pełnił kierownik szkoły Josef Koch z Zawady.
31.10.1928 r. włączono nieruchomości rolne do Amtsbezirk (powiatu) wiejskiego w Zawadzie, nastąpiła wtedy likwidacja tamtejszego folwarku. 1.03.1932 r. Amtsbezirk Sowade
(Zawada) obejmował następujące wsie: Biadacz, Gosławice, Kępa, Luboszyce i Zawada. W latach
1.04.1935–1.04.1936 zmieniono nazwę Amtsbezirk Sowade (Zawada) na Amtsbezirk Goslawitz (Gosławice).
19.05.1936 r. zmieniono nazwę wsi Sowade na Hinterwasser. Tydzień później,
26.05.1936 r., Amtsbezirk Goslawitz na Amtsbezirk Ehrenfeld. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła 22.06.1936 r. Amtsbezirks Ehrenfeld zmieniono
na Hinterwasser. 57
W 1938 r. zbudowano
w Zawadzie wodociąg z stacją pomp, który dostarczał
Zawada w okresie międzywojennym
wodę do Opola. Planowano
jeszcze w 1939 r. wybudować wodociąg dla Zawady, jednakże wybuchła II wojna światowa
i plany zostały zniweczone.
W okresie międzywojennym liczba mieszkańców systematycznie rosła i w 1939 r. wyniosła 1209 osób.

Zawada w czasie II wojny światowej
Po wybuchu II wojny światowej mężczyźni zostali powołani do wojska. Ich obowiązki
w pracy zawodowej przyjęły kobiety. Z frontu przychodziło coraz więcej telegramów informujących o śmierci najbliższych. W czasie wojny w Zawadzie było jedno radio zasilane akumulatorem, gdyż wieś nadal nie miała prądu. Mieszkańcy spotykali się, by posłuchać wiadomości
napływających z frontu. Sytuacja III Rzeszy stawała się coraz bardziej tragiczna. Dowództwo
niemieckie w 1944 r. zaczęło przygotowywać się do obrony. Zaczęto budować systemy umocnień i gromadzić zapasy żywności. Do obrony pierścienia zewnętrznego niemieckie naczelne
dowództwo zamierzało użyć jednostki garnizonu opolskiego i trzech dywizji piechoty, dla których zgromadzono w różnych miejscowościach zapasy żywności na półroczny okres obrony
w okrążeniu58. W Zawadzie zapasy te zgromadzono w obu gospodach – u Klimy i Dlugoscha.
Gdy w styczniu 1945 r. Rosjanie zbliżali się do Zawady od strony Olesna, wydano mieszkańcom rozkaz ewakuacji z obietnicą, że niedługo powrócą do swoich domów. Jednak większość pozostała.
56
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Rosjanie weszli do Zawady we wtorek 23.01.1945 r. około godz. 8.00. W dokumentach
rosyjskich zachowała się informacja, że pierwszy żołnierz radziecki – zwiadowca Orginiew
ur. w 1918 r., zginął na terenie wsi już 21.01.1945 r. Data ta wydaje się najprawdopodobniej
mylna, gdyż wojska sowieckie znajdowały się w niedzielę 21 stycznia w okolicy Bierdzan.
W styczniu 1945 r. na terenie Zawady śmierć poniosło jeszcze sześciu żołnierzy radzieckich,
w tym Truchim A. A. ur. w 1925 r. 59 Wycofujący się Niemcy wysadzili most na Grobli i magazyn amunicji na Plascynie (obecny teren szkółki leśnej)60, dlatego Rosjanie musieli przejść
w Zawadzie obecną ulicą Luboszycką w kierunku Czarnowąsów. Najpierw do Zawady weszła radziecka armia pancerna. Mówili o sobie, że są „dobrzy” i nie zrobią krzywdy mieszkańcom. Pytali o drogę do Berlina. Mówili, że ścigają Niemców. Wspominali jednak, że za
nimi podąża druga „zła armia”. Żołnierze z pierwszego frontu nawet nie wchodzili do domów.
W Zawadzie doszło do potyczki między wojskiem radzieckim a niemieckim, jeden rosyjski
czołg został zniszczony. Paru żołnierzy z obu stron straciło życie. Część mieszkańców Rosjanie
pierwszego dnia wygonili z domów. Spalone zostały obydwie gospody – Klimy i Dlugoscha,
w których były magazyny z żywnością dla wojska. Prowiant znajdował się również w szkole.
Cała żywność została wyrzucona na podwórko szkolne. Mieszkańcy Zawady zabrali ją do
domu, np. kostki szpinaku, konserwy, ale wkrótce musieli oddać ją Rosjanom. Sołdaci spalili
miejscowy pałac, który należał wtedy do hurtownika Artura Klappera, gdyż znajdowało się
w nim niemieckie godło. Czerwonoarmiści złapali niemieckich żołnierzy ukrywających się
w kolonowskim lasku i po paru dniach rozstrzelali ich. Zostali pogrzebani na miejscowym
cmentarzu w Zawadzie, pierwszy rząd po prawej stronie. Na cmentarzu pod płotem byli pogrzebani rosyjscy żołnierze. W okresie powojennym ciała były ekshumowane i pogrzebane na
cmentarzu w Opolu.
Druga armia radziecka wkroczyła parę dni później. Od tej pory zaczęły się kradzieże, mordy, bicie ludzi starszych. Mieszkańcy Zawady żyli w nieustannym strachu. Najbardziej ucier-

Miejsce spoczynku rozstrzelanych
niemieckich żołnierzy
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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piały młode dziewczyny, gwałcone przez pijanych radzieckich żołnierzy. Gdy linia frontu zatrzymała się na rzece Odrze, Niemcy zaczęli ostrzeliwać pozycje radzieckie. Rosjanie, widząc
swoją bezsilność, zaczęli szczególnie torturować mieszkańców Zawady. Nakazali mieszkańcom opuścić wieś. Większość z nich udała się do pobliskich Kolanowic. Po powrocie zastali
puste obory, ograbione mieszkania. Po przejściu frontu, gdy mieszkańcy z Zawady szli pieszo
do luboszyckiego kościoła, byli ostrzeliwani z lasu przez radzieckich żołnierzy.
Po wojnie spalony został dom dwóch pań Ebisch, gdyż były kochankami Rosjan. Nie wiadomo, kto go właściwie podpalił. Dom ten nie został odbudowany, a obie panie wyjechały
z Zawady.
W lutym 1945 r. Rosjanie, pod groźbą kary, nakazali wszystkim dorosłym mężczyznom
zgłosić się do punktu zbornego w wyznaczonym miejscu i terminie. Musieli zabrać ze sobą
koc i prowiant. Z Zawady zgłosiło się dziesięć osób: 5 młodszych i 5 starszych i zostali wywiezieni do ZSRR.
Rosjanie zdobyli listę mieszkańców należących do NSDAP, wszystkich aresztowano i wywieziono. Żaden z nich już nie powrócił. Przed miejscową gospodą u pp. Klima gromadzono
mieszkańców Zawady: mężczyzn i kobiety, wywożono ich do przymusowych prac w okolicach Góry Św. Anny.
Po przejściu frontu mieszkańcy byli nieustannie głodni, gdyż brakowało artykułów spożywczych. Gdy ktoś piekł chleb, to obserwowano z ulicy, czy nie zbliżają się żołnierze radzieccy. Gdy Rosjanie byli blisko, wrzucano do pieca gumę, żeby sołdaci nie poczuli zapachu świeżo pieczonego chleba.
Okres powojenny
Po zakończeniu wojny mieszkańcy utworzyli straż nocną, która pilnowała i ostrzegała ich
przed nadchodzącymi bandami, gdyż czego nie zniszczyli i nie ukradli Rosjanie, zabierały
powojenne bandy.
Mieszkańcy Zawady nie zaznali spokoju po wojnie. Opolski urząd bezpieczeństwa aresztował bezzasadnie wielu mężczyzn z Zawady. Śmierć z rąk ubeków ponieśli: Johann Jonczyk,
Franz Gabrielczyk, Wincenty Palmer, Franz Ratuschny. Szczęśliwie ocaleli i powrócili do swoich rodzin m.in.: p. Malek (Bastek), p. Czerpek.

Zabudowania folwarczne (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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Zabudowania dworskie: powozownia, czworaki, obora w wyniku wojny nie zostały zniszczone. Rosjanie osiedlili się na terenie byłego folwarku w Zawadzie ok. 25.01.1945 r. W budynku powozowni utworzyli komendanturę wojskową. Komendantem został Danielka, woził
go bryczką p. Langner z Zawady. Druga kompania Rosjan mieściła się w budynku należącym
do wodociągów, w którym do końca wojny mieszkał p. Kokot. Kompanie mieszkańcy Zawady nazywali „klikami”. Rosjanie w byłym folwarki założyli gospodarstwo. Mieszkańcom
zostały zabrane krowy. Bydłem opiekowały się miejscowe dziewczyny, zaś mężczyźni dbali
o dostatek paszy, m.in. suszyli siano. W gospodarstwie Litmanna utworzono mleczarnię, w której
produkowano masło.
Komendantura rosyjska w byłym folwarku składała się z komendanta i ośmiu Rosjan –
trzech mężczyzn w wieku powyżej 50 lat, czterech młodzieńców i sanitariuszki, nazywanej
pieszczotliwie przez mieszkańców Zawady „ciocią Walią”. Była osobą bardzo pogodną, lubiła
tańczyć. Trzymała dyscyplinę w komendanturze rosyjskiej. Chciała rozstrzelać dwóch pijanych Rosjan, którzy pobili się i położyli granat w pokoju, w którym spały małe dzieci. Mieszkańcy domów, w których były dzieci, otrzymywali od Rosjan mleko61.
W marcu lub w kwietniu 1945 r. Rosjanie rozpoczęli gromadzić w Zawadzie bydło z okolicznych wsi, które później pędzili na wschód do ZSRR. W pomieszczeniach folwarku utworzyli
bukaciarnię62. Później zajęli się hodowlą koni. W gospodarstwie Rosjan pracowali głównie
mieszkańcy Zawady. Wszystkie okoliczne łąki zostały skoszone, a sianem karmiono bydło.
Pan Datko naprawiał maszyny, np. kosiarki listwowe, dlatego też nie pozwolili go aresztować
polskiemu urzędowi bezpieczeństwa63.
Rosjanie bronili i pomagali mieszkańcom Zawady. Objeżdżali wieczorem wieś, żeby
sprawdzić, czy panuje spokój. Chronili mieszkańców przed szabrownikami. Starali się chronić przed ubekami z Opola powracających z wojny do domu jeńców – otrzymywali oni od
komendanta rosyjskiego zaświadczenie o zatrudnieniu, w którym napisano, że są potrzebni
do pracy na rzecz ZSRR. Nieraz przyjeżdżająca na rowerach do Zawady polska milicja z Czarnowąsów musiała uciekać przed Rosjanami, którzy gonili ich na małych konikach64. Mieszkańcy
sąsiednich miejscowości nie lubili tych z Zawady, gdyż Rosjanie kradli w ich miejscowościach,
a chronili te wsie, gdzie przebywali. Na Zawadę jeszcze niedawno mieszkańcy okolicznych
miejscowości złośliwie mówili „Rusyja”. Rosjanom bardzo podobało się w Zawadzie. Opuścili
miejscowość po 1954 r. Jeden z nich o przezwisku „Ryży” ukrywał się u swojej dziewczyny,
z którą miał dziecko, i nie chciał powrócić do ZSRR.
W czasie II wojny światowej u państwa Kornek pracowała jako pracownik przymusowy
Rosjanka Nadia. Przyjechała po wojnie w 1946 r. wraz z wojskowymi radzieckimi. Bardzo
pozytywnie wypowiedziała się o swoim położeniu u Kornków. Pokazała swym rodakom, co
robiła, gdzie mieszkała, jadła. Władze rosyjskie podziękowały pp. Kornek, że Nadii żyło
się u nich dobrze65.
Nauka w powojennej szkole w Zawadzie rozpoczęła się 29.04.1945 r. Pierwszą powojenną
nauczycielką i kierowniczką placówki została Maria Urbańska. W kronice szkolnej napisała,
61
62
63
64
65

Jolanta Wacławek wywiad.
Budynek przystosowany do chowu bukatów – młodego bydła w wieku ok. 18–20 miesięcy, przeznaczonego do uboju.
Jan Lecybil i Anna Lecybil wywiad.
Jolanta Wacławek wywiad.
Alfons Kornek wywiad.

814

że do Zawady przybyła 2.04.1945 r. Wieś bardzo jej się podobała, a mieszkańcy byli trochę
wystraszeni przeżyciami frontowymi, jednak
wszyscy mówili po polsku.
14, 15 i 16 lutego 1946 r. odbył się powszechny spis ludności Śląska i ziem odzyskanych. W Zawadzie przeprowadzili go
miejscowi nauczyciele66.
Pierwszym powojennym sołtysem w ZawaBudynek szkoły w Zawadzie
dzie był pochodzący z Częstochowy Franciszek
(zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
Sołtysiak ur. 18.11.1886 r. Mieszkał na terenie wsi już w okresie przedwojennym. Swoją przyszła żonę, mieszkankę z Zawady, poznał
w czasie pracy sezonowej w Niemczech. Po wojnie stanowisko sołtysa dali mu Rosjanie. Zawada do końca wojny nie została zelektryfikowana, chociaż na terenie miejscowości znajdował
się przedwojenny transformator. W okresie powojennym za czasów sołtysowania Franciszka
Sołtysiaka wieś została elektryfikowana. Prace przy elektryfikacji miejscowości prowadził p.
Witek. Franciszek Sołtysiak pełnił funkcję sołtysa aż do śmierci, zmarł 22.09.1956 r. Obecnie
jego grób na cmentarzu już nie istnieje. Nowym sołtysem Zawady został wybrany Tomasz
Pikos.
Pierwszymi repatriantami w Zawadzie byli pp. Dziakowscy, a następnie pp. Prokop.
W byłej folwarcznej gorzelni po wojnie dalej mieszkała pani Schmit. W latach 50. XX w.
został rozebrany komin gorzelni. Dla mieszkańców było to wielkie widowisko. Został wykuty
rowek, podklinowany drewnem. Następnie drewno zapalono i komin się przewrócił w odpowiednim kierunku67.
Myśl budowy kościoła w Zawadzie odżyła po raz kolejny po II wojnie światowej. Mieszkańcy postanowili zbudować w parku naprzeciw restauracji „Marcin” świątynię, zorientowaną wzdłuż ulicy Oleskiej. Projekt został wykonany w 1948 r. przez architekta Tadeusza
Haffnera z Przedsiębiorstwa Budowlanego z Mysłowic. Powołano komitet organizacyjny budowy świątyni w Zawadzie, który złożył dokumentację techniczną w urzędzie ds. budownictwa. Powojenne władze komunistyczne nie wydały pozwolenia budowlanego, tylko zabrały
całą dokumentację i już jej nie oddały. Również zgromadzony materiał budowlany został zabrany mieszkańcom Zawady przez ówczesne władze administracyjne68.
W okresie powojennym Zawada do 1954 r. należała Urzędu Gminy w Gosławicach. Mieszkańcy wykazywali obojętny stosunek do władzy ludowej, szkoły, organizacji oraz uczących
nauczycieli. Zdarzało się, że nie chcieli posyłać dzieci do szkoły. Nauczyciele mieli obowiązek
przeprowadzać z mieszkańcami rozmowy, w czasie których prowadzili agitację polityczną.
Bardzo ciekawy artykuł propagandowy dotyczący Zawady, oddający ducha epoki stalinowskiej, został zmieszczony w 1952 r. w Trybunie Opolskiej69. Przed wsią stanęła potrzeba zwięk66
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szenia produkcji rolnej. Sołtys Franciszek Sołtysiak, p. Janina Cieślar –sekretarz podstawowej
organizacji partyjnej i nauczyciel miejscowej szkoły, Piotr Datko referent kontraktacji z GS
Gosławice, przystąpili do realizacji zadania: rozpoczęła się walka o zwiększenie hodowli, kontraktację tuczników i dostawę mleka. Chłopi na sygnał partii i zarządu zwiększyli produkcję
zwierzęcą. Sołtys Franciszek Sołtysiak poświecił swój wolny czas i kierował całą akcją. Robotnicy z Zawady wieczorami agitowali swoich sąsiadów rolników o potrzebie zwiększenia hodowli zwierząt domowych. Agitatorami byli partyjni i bezpartyjni robotnicy. Prawie wszyscy
rolnicy z Zawady zwiększyli hodowlę i kontraktację, a cała gromada jako pierwsza w gminie Gosławice w 100% wywiązała się ze swoich planów kontraktacyjnych, szybko zwiększyła
odstawę mleka oraz wywiązała się z małymi niedociągnięciami ze wszystkich obowiązków
wsi wobec państwa. Sołtys Franciszek Sołtysiak, w porozumieniu z sekretarzem Podstawowej
Organizacji Partyjnej Janiną Cieślar i referentem kontraktacji Piotrem Datko, zorganizowali
trzy kilkuosobowe grupy, które przeszły po mieszkaniach gospodarzy w celu przeprowadzenia ponadplanowej kontraktacji. W wyniku tej niedzielnej akcji zakontraktowano dalsze 20 sztuk
tuczników. W tym okresie w Zawadzie było zaledwie 50 rolników. Towarzysze z Zawady wyszli z założenia, że jeżeli mieszkaniec z Zawady posiada małą działkę, to powinien hodować
tucznika dla siebie, wykorzystując odpady kuchenne. Po niedzielnej akcji wielu właścicieli
małych działek wyraziło chęć hodowania tuczników na własny użytek. Taką decyzję podjęło
m.in. małżeństwo Maria i Karol Kaczmarczykowie, właściciele 25-arowej działki, zaoferowali
chęć hodowania nawet co najmniej kilku świń, które oddadzą do kontraktacji. Miejscowy
cieśla budowlany Jan Michalczyk – chłop małorolny, został zapalonym hodowcą. Posiadał
maciorę i sprzedawał mieszkańcom prosiaki. Kontraktował świnie robotnik z cementowni
Odra w Opolu Józef Malek, podobnie inni robotnicy opolskich zakładów pracy: Piotr Kula,
Filip Polak, Stefan Ratużny, Agnieszka Śmieja. Dzięki miejscowemu aktywowi partyjnemu
i sołtysowi Zawada stała się przodującą gromadą powiatu opolskiego70.
W okresie powojennym zlikwidowano
prywatną piekarnię Kupki, jednakże w istniejącym piecu ludzie sami piekli np. kołacze
weselne. Obok, w budynku, w którym przed
wojną znajdował się sklep kolonialny, otwarto sklep geesowski71.
Po likwidacji gmin od 1954 r. Zawada została przyłączona do Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN) w Luboszycach.
2.02.1958 r. przeprowadzono w Polsce
Piekarnia Kupki (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wybory do Rad Narodowych. Dzięki dużej
pomocy miejscowej aktywnej młodzieży, jak
również nauczycieli, głosowało w Zawadzie 99,2% wyborców.
W przedwojennym budynku, w którym mieścił się areszt i mieszkania dla ludzi ubogich,
a zniszczonym w czasie działań wojennych, została uroczyście otwarta 20.07.1958 r. świetlica
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wiejska. W pięknie wyremontowanym budynku mieściła się także sala biblioteczna i remiza
strażacka. Świetlica wiejska powstała dzięki pomocy finansowej GRN w Luboszycach i PRN
w Opolu, a także czynowi społecznemu mieszkańców Zawady. Na wyposażeniu znajdowały
się stoliki, krzesła, radio wraz z adapterem oraz gry świetlicowe i czasopisma. Młodzież pozaszkolna otrzymała salę, w której gromadziła się po pracy dla wypoczynku i rozrywki72.
W okresie powojennym wszystkie zniszczenia wojenne na terenie Zawady zostały
usunięte. Po wojnie Albina Klima wraz z córką
i jej mężem Waldynem odbudowali restaurację „Gasthaus am Schloss”, prowadząc działalność gastronomiczną. Restauracja została
przejęta przez Gminną Spółdzielnię w Turawie i otrzymała nazwę „Marcin”. Jej właściciele zostali pracownikami GS-u. W 1961 r.
cała rodzina Klimów wyjechała do RFN-u73.
Restauracja „Marcin” (zdjęcie kronika GS-u Turawa)
Tomasz Pikos pełnił urząd sołtysa od
1956 r. przez okres ponad 10 lat. Wypełniał swoje obowiązki sumiennie. Zbierał podatki, wydawał zaświadczenia kontrakcyjne i pozwolenia na ubój własny zwierząt. Organizował dożynki wiejskie.
Zawada w latach 1954–1959 należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Luboszycach,
w latach 1960–1961 do Gosławic, zaś od 1962 r. do 1972 r. do gromady Luboszyce. Od 1973 r.
została przyłączona do gminy Turawa.
Tereny po byłym folwarku w Zawadzie, po opuszczeniu przez Rosjan, przejęło Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Opolu, które założyło w Zawadzie Tuczarnię
Trzody Chlewnej74. Najprawdopodobniej tuczarnia ta powstała przed 195775 r., zachowały
się akta osobowe pracowników, zatrudnionych w tym zakładzie w latach 1959–198976. W tuczarni znaleźli zatrudnienie głównie miejscowi
mieszkańcy. Po założeniu zakładu w Zawadzie,
nieprawnie została zlikwidowana ulica prowadząca przez tuczarnię. Budynek obecnej
stolarni został dostosowany na chlewnię. Pałac,
który znajdował się w parku, został zniszczony w czasie wojny. W okresie powojennym
zmieniono kształt dachu, został przykryty
nowym o niskim spadzie. Nie odzyskał jednak świetności, został zamieniony na paszarObecny most na rzece Jemielnicy
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
nię. Po drugiej stronie ulicy Wodociągowej,
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w miejscu obecnego centrum handlowego W-7, zbudowano letnie chlewnie. Obok przedwojennego folwarku znajdowała się kuźnia. Po II wojnie światowej na jej ruinach pp. Dziakowscy
zbudowali dom.
W okresie powojennym zbudowano w Zawadzie na rzece Jemielnicy nowy szeroki most,
żeby wyprostować drogę. Stary wąski, solidny most znajdował się obok obecnego, był przesunięty w kierunku południowo-wschodnim. Na początku lat 70. XX w. stary most został
wysadzony w powietrze.
W 1964 r. zostało założone w Zawadzie Kółko Rolnicze, które liczyło w połowie lat 70.
XX w. 122 członków. Wtedy we wsi było 14 traktorów, 15 młockarni, 7 snopowiązałek, 1 kolumnowy parnik. Na terenie wsi w 1974 r. były zakłady: fryzjerski, stolarski, ślusarski, piekarski.
Dwa sklepy spożywcze i jeden tekstylny. Mieszkańcy we wtorki i w piątki udawali się na targ
do Opola. Większych gospodarstw rolnych było 15. Wieś zamieszkiwało 300 robotników, 55 pracowników umysłowych. Do Opola dojeżdżało do pracy 300 osób. We wsi było
35 motocykli, 14 samochodów osobowych. W gromadzkiej filii bibliotecznej znajdowało
się ok. 3500 książek. Przy bibliotece znajdowała się czytelnia, w której kino objazdowe
wyświetlało filmy. Znajdował się Klub Prasy
Książki „Ruch”, w którym znajdowało się 60
miejsc77. W świetlicy działał klub brydżowy,
szachowy, można było zagrać w bilard, oglądać program telewizyjny. Punkt biblioteczny
rozwijał czytelnictwo78. W ramach LZS-u,
który liczył 22 członków, była sekcja tenisa
Sklep mięsny u pp. Wrzód
stołowego, szachowa oraz piłki nożnej. Na
(zdjęcie udostępniła Maria Tieleczek)
terenie wsi działały organizacje: Związek Socjalistyczny Młodzieży Wiejskiej, Liga Obrony Kraju, Koło Gospodyń Wiejskich. Na terenie
wsi planowano wybudowanie pawilonu handlowego.
Sołtysa Tomasza Pikosa w II poł. lat 60. XX w. zastąpił Antoni Prokop. Pełnił urząd sołtysa ok. 20 lat. Największą jego zasługą było powiększone miejscowego cmentarza. Obowiązki
swoje wypełniał rzetelnie. Wydawał atesty rolnikom sprzedającym żywiec, zajmował się kontraktacją żywca, wydawał zaświadczenia na ubój domowy trzody.
Tradycją mieszkańców Zawady była organizacja dożynek wiejskich, odbyły się one m.in.
20.09.1970 r.: na czele korowodu niesiony był wieniec dożynkowy, grały dwie orkiestry dęte
oraz szkolne akordeonistki. Następnie szli uczniowie, którzy nieśli duży transparent, chorągiewki, gołąbki pokoju i duże kwiaty. Uczniowie klas młodszych w śląskich strojach, każdy
niósł wiązkę zboża i kwiatów w ręku, niektórzy z koszykami pełnymi płodów rolnych, stawili
się barwnie przystrojonymi rowerami79.
26.09.1970 r. na wniosek GRN w Luboszycach miejscowi harcerze sprawdzali, czy na
wszystkich posesjach znajdują się numery domów, oraz czy ulice posiadają napisy z nazwą.
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W 1974 r. we wsi było ok. 280 budynków.
W kronice miejscowej szkoły podstawowej zachował się krótki opis gminnych dożynek
w Zawadzie, które zorganizowano w dn. 29.09.1974 r. Cała uroczystość odbyła się na boisku
szkolnym. Budynek szkolny został na tę uroczystość udekorowany. Uczniowie wystąpili z krótkim
programem artystycznym80.
W listopadzie 1980 r. ks. proboszcz parafii luboszyckiej Józef Onyśków zorganizował
w Zawadzie w domu u państwa Jończyk punkt nauczania religii. W tym samym budynku
zaczęto odprawiać nabożeństwa pierwszopiątkowe. Ks. Józef
Onyśków chciał zrealizować marzenie mieszkańców z Zawady i zbudować na terenie wsi świątynię. Marzenie parafian
Zawady mogło się spełnić, gdy 42-arową działkę wraz z zabudowaniami pod budowę świątyni ofiarowała nieodpłatnie
Jadwiga Slotta. W 1980 r. w starej stodole w ogrodzie u pani Slotty urządzono tymczasową kaplicę, w której odprawiano msze
św. w poniedziałki po nauce religii i w pierwsze piątki miesiąca. Pierwszy odpust ku czci św. Floriana został odprawiony w Zawadzie 3.05.1981 r. 81 Ks. proboszcz Józef Onyśków
zaczął organizować budowę świątyni w Zawadzie. Zlecił wykonanie projektu technicznego kościoła. 16.06.1982 r. Urząd
Ks. Józef Onyśków
Gminy w Turawie wydał pozwolenie na budowę świątyni
(zdjęcie udostępnił Jerzy Krok) w Zawadzie. Ks. proboszcz zorganizował w dn. 22.02.1982 r.
zebranie wiejskie dotyczące budowy kościoła w Zawadzie. Ustalono wtedy podział ekip, które
były odpowiedzialne za kolejne etapy budowy świątyni. Ks. biskup Bronisław Dąbrowski, ówczesny sekretarz episkopatu
Polski, na zaproszenie ks.
Józefa Onyśkowa, dokonał
10.07.1982 r. poświęcenia
placu pod budowę kościoła,
i krzyża. W czasie tej uroczystości drewniany krzyż
został wkopany na placu budowy przed budującym się
kościołem. Budowę kościoła w Zawadzie rozpoczęto
11.07.1982 r. kopaniem funPasterka w 1984 r. (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)
damentów. Pierwsza msza
pogrzebowa została odprawiona w salce katechetycznej 28.03.1983 r., gdy zmarła Jadwiga
Slotta – fundatorka działki pod budowę świątyni. Kamień węgielny pod budowę kościoła
w Zawadzie poświecił papież Jan Paweł II na Górze Św. Anny w czasie pielgrzymki do Polski.
Ks. biskup Alfons Nossol 6.08.1985 r. erygował samodzielną parafię p. w. św. Floriana w Za80
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wadzie, przez odłączenie od parafii luboszyckiej. Ks. Henryk Cieślik objął parafię w Zawadzie.
Rozpoczęto budowę plebanii. W ciągu następnych lat trwały prace przy budowie świątyni.
Od połowy roku 1986 do 1991 r. sołtysem Zawady był Piotr Datko. Pełnił urząd sołtysa
dwie kadencje. Obowiązki wykonywał sumiennie.
W Trybunie Opolskiej z dn. 6.12.1985 r. ukazała się informacja, że w Zawadzie powstał
komitet założycielski budowy w czynie społecznym wiejskiego wodociągu, który rozpocznie
inwestycję w 1986 r. Wodociągowanie wsi rozpoczęło się jednak od listopada 1989 r., a zakończyło w 1991 r. Wykonano 309 przyłączy.
Sołtys Piotr Datko organizował co roku dożynki wiejskie. W 1988 r. odbyły się 18 września. Do wykonania korony dożynkowej przyczyniło się wiele ludzi. Główną rolę odegrały
gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich. Po południu przejechał barwny korowód dożynkowy, humorystycznie przedstawiając wiele spraw ważnych dla kraju i społeczeństwa. Przedstawiono m.in. „Zebranie Okrągłego Stołu” i wiele scen rodzajowych, w wykonaniu uczniów
miejscowej szkoły82.
W czasie sołtysowania Piotra Datko wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Bocianowej
i Kolanowskiej. W 1990 r. Zarząd Gminy w Turawie zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Kotorza Małego budowę trwałego mostu betonowego w Zawadzie na
rzece Jemielnicy, łączącego ulicę Zieloną i Wodociągową. Równocześnie Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej z Kotorza Małego wybudował w 1991 r. drugi most betonowy
przy ulicy Brzegowej83.
W 1991 r. odbyły się wybory na sołtysa Zawady, Piotra Datko zastąpił Paweł Pańczyk,
lecz wkrótce zrezygnował. Przez prawie rok w Zawadzie nie było żadnego sołtysa. 12.12.1991 r. została wybrana Sabina Kozołup, pełniła urząd do 12.01.2003 r. Została pierwszą sołtyską w historii miejscowości. Przez dwunastoletni okres
sołtysowania, co roku razem z radą sołecką
i mieszkańcami wsi organizowała dożynki
wiejskie. Pani Sabina Kozołup wystąpiła z wieloma cennymi inicjatywami, lecz z przyczyn
niezależnych, nie udało się wszystkich zrealizować. W 1992 r. kontynuowała starania
swojego poprzednika o ograniczenie prędkości
przez Zawadę z 60 km/h do 40 km/h. SpraPomieszczenia po zlikwidowanej tuczarni
wa została załatwiona pozytywnie. W tym
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
samym roku został wyremontowany most
w Zawadzie na rzece Jemielnicy. Odbyła się telefonizacja wsi, zainstalowano 100-numerową
stację telefoniczną, zaspokajającą potrzeby mieszkańców84.
Na końcu miejscowości, przy skręcie na ul. Turawską, powstała pierwsza prywatna stacja
benzynowa p. Tadeusza Moczydłowskiego z Opola. Na terenie Zawady pod koniec lat 50.
XX w. powstała tuczarnia, która należała Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mię82
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snego w Opolu. Na początku lat 90. XX w. tuczarnia została zlikwidowana. Ostatni pracownicy zostali zwolnieni w 1992 r.85
Z inicjatywy Sabiny Kozołup w 1993 r. podjęto próbę uruchomienia linii komunikacji
miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Opolu, która miała sięgać do
baru Bulis. Było to miejsce dogodne do zawracania i postoju autobusu. Mimo ogromnego
zaangażowania p. sołtys, nie udało się uruchomić połączenia autobusowego, MPK nie było
zainteresowane otwarciem takiej linii. Obecnie znowu trwają rozmowy i być może po dwudziestu latach MZK otworzy połączenie autobusowe z Opola do Zawady.
W 1995 r. przeprowadzono generalny remont ul. Kępskiej. Zrekultywowane zostało wysypisko śmieci przy ul. Kępskiej: nawieziono ziemię, a teren został utwardzony. Inwestycja
została zrealizowana z funduszy gminnych.
Wiele działo się w Zawadzie w 1996 r.
Miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna zakupiła samochód strażacki. Przeprowadzony
został remont miejscowego przedszkola. Latem odbył się festyn dziecięcy i przystąpiono
do rozbudowy szkoły. Placówka zyskała dwie
nowe sale lekcyjne, sanitariaty wewnętrzne
oraz dwie szatnie. Wykonawcą inwestycji
było Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Remont, na który urząd gminy zabezpieczył 250 tys. zł, w połowie został dofinansowany przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
Jesienią odbyły się dożynki wiejskie. Na terenie miejscowości powstał pierwszy prywatny
gabinet lekarski. Jednak najważniejszym wydarzeniem w życiu mieszkańców w 1996 r. była
konsekracji kościoła w Zawadzie. Dokonał
Świątynia w Zawadzie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
jej w dn. 27.10.1996 r. ks. biskup Alfons Nossol, w obecności licznie zebranych parafian. Spełniło się marzenie wielu pokoleń mieszkańców Zawady, którzy dzięki własnej pracy mieli swoją świątynię.
Pani sołtys dbała o drogi, dlatego również w 1997 r. przeprowadzono kolejne ich remonty.
Wyrównano nawierzchnię na ul. Zielonej, Brzegowej i Dolnej. Na terenie wsi powstały nowe
placówki handlowe. Przy ul. Turawskiej powstał sklep z materiałami budowlanymi p. Sokolskiego, a w ciągu handlowym obok piekarni – sklep spożywczy – obecnie nie istnieje. W czynie społecznym wykonano oświetlenie boiska szkolnego. Mieszkańcy zorganizowali zbiórkę
pieniężną na karosowanie samochodu strażackiego. Na miejscowym cmentarzu wybudowano nowy płot z paneli betonowych, gdyż stary uległ zniszczeniu.
W 1998 r. Zawada była organizatorem dożynek gminnych, odbyły się 13 września. Niestety, zabawę zniweczyła fatalna pogoda, opady i silne wiatry. Dlatego też do minimum ograniczono bogaty program artystyczny, miał być przelot balonem, ściana wspinaczkowa. Odbyły
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się tylko imprezy w namiocie. W tym samym
roku nastąpiło oznakowanie wszystkich ulic
we wsi. Zamontowano trzy nowe wiaty przystankowe. Wyrównana została nawierzchnia
na drogach: Polnej i Nowej. Uruchomiono
nowy sklep spożywczy „Dorotka” przy ul.
Opolskiej. Rozpoczęto budowę kanalizacji
burzowej przy ul. Opolskiej, od mostu w stronę
restauracji „Marcin”. Planowano wykonanie
chodnika przez całą wieś. Inwestycję podzieSklep spożywczy „Dorotka”
lono na trzy etapy, od mostu do ul. Luboszyc(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
kiej, drugi etap do stacji paliw, trzeci etap od
mostu do końca wsi. Mieszkańcy i członkowie OSP dokonali wycinki krzewów tui na miejscowym cmentarzu. Pod koniec roku zainstalowano aparat telefoniczny przy całodobowym
barze „Bulis”86.
Mieszkańcy ul. Dolnej wystąpili w 1999 r. do Urzędu Gminy w Turawie o przejęcie tej prywatnej drogi pod zarząd gminy, gdyż wszystkie remonty dróg przeprowadzane przez urząd
omijały ich. P. sołtys wystosowała odpowiednie pisma, ale sprawa nie została załatwiona pozytywnie. Sabina Kozołup czyniła starania o wykonanie nowego punktu oświetleniowego na
ul. Nowej. Sprawa ciągnęła się bardzo długo. W dn. 10–11.07.1999 r. strażacy zorganizowali
letnią biesiadę strażacką w Zawadzie, było wiele atrakcji, liczne konkurencje sportowe, występy zespołów muzycznych, pokazy strażackie87.
W czasie przełomu wieków p. sołtys wraz
z mieszkańcami podjęła uchwałę, żeby pozostawić materialny pomnik tego ważnego
wydarzenia. Postanowiono uporządkować
i urządzić wiejski park: zbudować sadzawkę i alejki, ustawić ławki. Jednakże większa
część parku była wydzierżawiona i nie doszło
do porozumienia między stronami. InwestyCentrum handlowe W 7 w Zawadzie
cja nie została zrealizowana. 30.09.1999 r. nastą(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
piło uroczyste otwarcie centrum handlowego
w Zawadzie przy ul. Wodociągowej W7
(w – wielorakość usług, a 7 szczęśliwa cyfra).
Wielkie zmiany nastały w Zawadzie
w 2000 r. Powstała nowa ulica, którą nazwano Poprzeczną. Przy wjeździe do miejscowości od strony Kluczborka zbudowano
halę „Hart Tenis” Piotra Siłki. Obiekt składa
Hala „Hart Tenis” (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
się z: trzykortowej hali treningowej o na86
87

Sabina Kozołup rozmowa telefoniczna, 16.08.2012.
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wierzchni dywanowej, 6 kortów zewnętrznych ziemnych, 3 kortów wewnętrznych do badmintona – mini tenisa, 2 profesjonalnych kortów do squasha, siłowni. Konstrukcja obiektu
została wyprodukowana w Luksemburgu, a montażu dokonała krakowska firma „Skalski”.
Wszystkie prace ziemne wykonała brygada Jerzego Jagusia88. Od 2001 r. corocznie jesienią
rozgrywany jest cykliczny turniej tenisowy „Hart Open”. Przez cały rok rozgrywane są również inne turnieje.
W dniach 14 i 15 lipca 2001 r. odbył się w Zawadzie festyn Letnia Biesiada Strażacka,
zorganizowany przez miejscową OSP. W sobotnią noc przygrywał zespół VEGA. W niedzielę
festyn rozpoczął się od mszy św. w kościele parafialnym. Atrakcji było bardzo dużo, np. loteria
fantowa, kwartet smyczkowy, zawody o Puchar Komendanta Gminnego w przeciąganiu liny.
Przed Zawadę przebiega główna trasa łączącą Opole z Łodzią, dlatego też ruch samochodowy jest bardzo duży, ok. 10000 pojazdów na dobę. Planowano zbudowanie obwodnicy, żeby
odciążyć miejscowość. Miała omijać wieś łukiem po wschodniej stronie, przecinając rzekę
Jemielnicę nowym mostem, oraz ulicę Wodociagową bezkolizyjnym wiaduktem. Obwodnica
była wnioskowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i miała być przez
nią finansowana. Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. Kilkunastu właścicieli, przez
których grunty miała przebiegać obwodnica, oprotestowało jej budowę. W tej sytuacji Rada
Gminy Turawa na sesji w dn. 23.08.2002 r. podjęła uchwałę o rezygnacji budowy z obwodnicy
w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego89.
Obok obwodnicy północnej Opola na terenie należącym do Zawady, przy obecnym
centrum Turawa Park, w 1988 r. rozpoczęto budowę osiedla. Wybudowano trzy ciągi
domów w technologii gipsowej, następne
już tradycyjne. Osiedle nazwano Habitat od
nazwy firmy budującej domy. Zbudowano
ponad 100 mieszkań. Mieszkańcy osiedla
Habitat w czasie lipcowego trzydniowego referendum w 2002 r. mieli opowiedzieć się Nowa droga na osiedlu „Zawada” („Fala” 4/2010)
o przynależności: do Opola, czy Zawady – Gmina Turawa. Zdecydowanie większość opowiedziała się za odłączeniem osiedla Habitat od Zawady. Jednakże zarząd Gminy Turawa nie
zgodził się przekazać osiedla do Opola W czasie lipcowego głosowania mieszkańcy mieli
możliwość opowiedzenia się odnośnie nazw ulic na tym osiedlu. Wygrała propozycja nazwania dróg nazwami drzew liściastych. Na terenie Habitatu powołano Radę Osiedla, która zajmuje się m.in. budową dróg, oświetleniem.
Budynek miejscowej remizy w Zawadzie został w 2002 r. gruntownie wyremontowany przez
miejscowych strażaków. W obiekcie mieści się obecnie świetlica i filia biblioteki gminnej90.
W styczniu 2003 r. sołtysem Zawady został wybrany Andrzej Skrzipczyk. Funkcję sołtysa
pełnił dwie kadencje do końca 2010 r. Z jego inicjatywy na terenie miejscowości było przepro88
89
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wadzonych wiele inwestycji i prac, przy współudziale mieszkańców. Przy ul. Brzegowej i Wodociągowej zostało wyciętych kilkanaście starych kasztanowców zagrażających bezpieczeństwu. Wykonano regulację rzeki Jemielnica, żeby ograniczyć ryzyko wylania na wypadek powodzi. Ważną inwestycję wykonano na drodze powiatowej – ul. Luboszycka. Wybudowano
nową kanalizację deszczową, chodnik i nałożono nową nawierzchnię asfaltową. Wyasfaltowane zostały ulice: Polna, Nowa, Brzegowa, Kępska. Częściowo zagospodarowano park wiejski.
Wymieniono znaki drogowe oraz tablice z nazwami ulic. Cała wieś Zawada została skanalizowana. Modernizacji podległa część oświetlenia ulicznego – wymieniono źródła światła na
energooszczędne. Wyrównano oraz utwardzono tłuczniem wiele km dróg pomiędzy polami.
Sfinalizowano przekazanie gruntu na rzecz Urzędu Gminy Turawa pod ewentualną budowę
nowej strażnicy. Uregulowano stan prawny wielu gruntów pod drogami.
W 2005 r. restauracja „Marcin” została sprzedana Ewie Kozioł.
Mieszkańcy Zawady lubią się bawić i od
początku XXI w. organizowane były festyny
Lato w Zawadzie. W 2006 r. impreza odbyła się
po raz czwarty, w dniach 1 i 2 lipca. W przygotowania zaangażowanych było wielu niezawodnych mieszkańców wsi, a nad wszystkim
czuwał i wszystkiego doglądał sołtys – pan
Andrzej Skrzipczyk. W sobotnie popołudnie na boisku szkolnym rozegrano mecze
piłkarskie. Wielu wrażeń dostarczył mecz saFestyn w Zawadzie w 2006 r. („Fala” 3/2006)
morządowców pod patronatem Wójta Gminy Turawa – Waldemara Kampy i Prezydenta Miasta Opole – Ryszarda Zembaczyńskiego.
Następnego dnia głównymi atrakcjami były pokazy gołębi pocztowych, występy kabaretu
„To Nie My”, koncert zespołu „New Angels”, a także występ krakowskich artystów z kabaretu
„Głodna Grupa”91. W następnych latach co roku odbywał się w Zawadzie letni festyn i dożynki wiejskie.
W 2010 r. Zawada była organizatorem dożynek gminnych. Święto plonów odbyło się
28 i 29 sierpnia, a towarzyszyło mu wiele atrakcji. Pierwszego dnia w sobotę odbył się tradycyjny Przegląd Zespołów Artystycznych
Gminy Turawa. Wystąpił także zespół FČELKA z partnerskiej gminy Dřevohostice z Czech.
W drugim dniu dożynek miały miejsce głównie obchody święta plonów. Rozpoczęły się
sumą dożynkową w miejscowym kościele.
Po przeniesieniu koron do namiotu, rozpoczęła się część oficjalna uroczystości, a następnie przedstawiony był ciekawy program
Dożynki gminne w Zawadzie w 2010 r.
artystyczny92.
(zdjęcie wykonała Magdalena Sadowska)
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Po wielkich trudach w kwietniu 2011 r. ruszyły prace przy przebudowie 1700 m odcinka
drogi krajowej nr 45 w Zawadzie – ul. Oleska. Przebudowa trwała do końca października i kosztowała 8,8 mln zł. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, rondo na skrzyżowaniu ulic Oleskiej i Turawskiej, chodniki na terenie miejscowości, sygnalizację świetlną na niebezpiecznych
skrzyżowaniach.
Nowym sołtysem w 2011 r. został Józef
Datko. W 2011 r. i 2012 r. został zorganizowany festyn „Lato w Zawadzie”. Na terenie
miejscowości zmeliorowano 1300 m rowów i oczyszczano przepusty, wkrótce ruszą
dalsze prace przy kolejnych 2000 m. Oczyszczona została skarpa rzeki Jemielnicy. W kwietniu 2012 r. Powiatowy Zarząd Dróg wykonał
czyszczenie nabrzeży Swornicy z krzewów
i drzew, a w czerwcu rzeka została pogłębiona.
Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa
i dyrektor Hipermarketu Carrefour przecinają
Dzięki wieloletnim zabiegom wójta gmiwstęgi (zdjęcie wykonała Magdalena Sadowska)
ny Turawa Waldemara Kampy, brytyjska firma inwestycyjno-deweloperska Helical Poland zbudowała na terenie Zawady Centrum Handlowe Turawa Park o powierzchni 41 tys. m² z parkingiem na 1600 miejsc.
24.03.2011 r. odbyło się otwarcie Praktikera o powierzchni 9 tys. m², a 14.04.2011 r. pozostałej części kompleksu Turawa Park, z hipermarketem Carrefour o pow. 5 tys. m². Najprawdopodobniej wkrótce wokół powstaną kolejne obiekty usługowo-handlowe.
Obecnie Zawada jest najprężniej rozwijającą się miejscowością na terenie gminy Turawa,
chociaż w latach 90. XX w. duża część jej mieszkańców wyjechała do Niemiec. Na terenie
miejscowości powstają nowe zabudowania, jednak nowi mieszkańcy traktują wieś jako sypialnię, gdyż przebywają głównie w Opolu.
Specyficzne nazwy części wsi używane potocznie przez mieszkańców Zawady:
Borek – przysiółek Kotorza Małego należący obecnie do Zawady ul. Turawska
Kanar – obszar obejmujący użytki rolne w północnej części wsi
Odervorstadt – obejmujący ul. Brzegową, Kępską, Dolną
Ug – skrzyżowanie ulic Bocianowej i Kolanowskiej
Plascyna – obszar szkółki leśnej w Zawadzie
Laski Kolanowskie – obszar prywatnych, zalesionych terenów pomiędzy Zawadą i Kolanowicami
Habitat – nowo wybudowane osiedle obok centrum Turawa Park.93

13.2 Szkoła Podstawowa w Zawadzie
Budynek Szkoły Podstawowej w Zawadzie został zbudowany w 1846 r., był to mały obiekt parterowy jednoklasowy.
Został rozbudowany w 1888 r., wtedy dobudowano piętro94.
93
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Kolejna rozbudowa budynku nastąpiła
w 1909 r. – na zwieńczeniu ściany szczytowej widoczna jest data. Do istniejącego budynku dobudowano wówczas drugą część,
nie różniącą się wyglądem od poprzedniej.
O rozbudowie mogą świadczyć łączenia na
niskim budynku, które odkryto podczas kapitalnego remontu w latach 1997–2000. Wysoki budynek szkoły mieszkańcy nazywali
Budynek szkoły w Zawadzie
„der schmalle Jüngling”, co znaczy „wąski
w okresie międzywojennym
młodzieniec”. Najprawdopodobniej w latach
1930–1932 rozbudowano wysoką część budynku. Dobudowano wtedy jej prawą stronę. O tym, że
powstała znacznie później, świadczy widoczna różnica w odcieniu cegieł, a także wypowiedzi mieszkańców95. Wejście do szkoły dawniej było z boku z lewej strony ściany szczytowej
wysokiego budynku – obecnie duże okno trzyskrzydłowe. Pod starą częścią budynku była
piwnica, została zasypana w czasie ostatniego generalnego remontu pod koniec XX w. Dawniej wejście do mieszkań prowadziło przez istniejącą do dziś drewnianą „laubę”. Obok szkoły
był duży ogród i pole. Szkoła otrzymała pole, gdy państwo przejmowało lasy: wcześniej szkoła
posiadała serwituty, czyli prawo korzystania z lasów państwowych, to prawo odebrano, a pole
stanowiło rekompensatę96.
Bardzo ważne informacje dotyczące szkoły w Zawadzie zostały zawarte w śląskim spisie
katolickich placówek oświatowych z 1900 r. Przedstawiam najważniejsze zawarte w nim informacje. Lokalnym inspektorem szkolnym dla szkoły w Zawadzie był powiatowy inspektor
szkolny. Naukę w Sowade, jak nazywano wtedy Zawadę, realizowały dzieci z tej wsi i z Borku –
razem 165 uczniów. Obsadę nauczycielską stanowiło dwóch nauczycieli, którzy otrzymywali
następujące pobory:
− Josef Frank – ukończył seminarium nauczycielskie w Głogówku w 1879 r. – uposażenie zasadnicze – 1021, premii – 120, zasiłku mieszkaniowego – 150 marek
− Richard Peisker – ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu w 1898 r. – uposażenie zasadnicze – 1000, premii – 120, zasiłku mieszkaniowego – 20 marek
Patronat nad szkołą sprawowało miasto Opole97.
W kolejnym spisie z 1911 r. zawarto ważną informację, że Zawadę wtedy zamieszkiwało
880 mieszkańców. Do szkoły, w której naukę realizowało 184 uczniów, dalej uczęszczały dzieci
z przysiółku Borek oddalonego o 1 km. Zajęcia lekcyjne odbywały się w 3 klasach, w których
odbywała się tygodniowo następująca liczba godzin nauki: 28, 22, 14. Szkoła posiadała duży
ogród 10 ar i działkę 1,3 ha, która przynosiła 24,4 marek dochodu rocznego. W publikacji
tej także potwierdzono datę budowy i rozbudowy tego obiektu szkolnego. Zawarto również
informację o płaconym podatku, który wynosił 350% (tak podaje źródło, prawdopodobnie
wystąpił błąd w druku i chodzi o sumę w markach; przyp. J. F.) i 3% podatku kościelnym.
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Najbliższy lekarz znajdował się w Opolu oddalonym o 7,5 km. Kadrę nauczycielską placówki
nadal stanowiło zaledwie dwóch nauczycieli:
- Josef Koch – ur. 12.09.1866 r., ukończył studium nauczycielskie w Opolu w 1887 r.
W Zawadzie od 1.07.1903 r. Posiadał mieszkanie – 5 pokoi o pow. 82 m²;
- Adolf Kotzur – ur. 4.10.1886 r., ukończył studium nauczycielskie w Raciborzu w 1907 r.
W Zawadzie od 1.10.1907 r. posiadał jeden pokój o pow. 15 m²98.

Informacje dotyczące szkoły w Zawadzie zawarte w publikacji: H. Cyrus, Schematismus… w 1911 r.

W okresie międzywojennym w 1925 r. przeprowadzono kolejny spis śląskich katolickich
szkół. Przedstawiam informacje zawarte w tej publikacji.
Do szkoły, w której były trzy pomieszczenia lekcyjne, uczęszczało 171 uczniów. W stosunku do poprzedniego spisu liczba nauczycieli zwiększyła się do trzech:
- Josef Koch – kierownik szkoły, ukończył studium nauczycielskie w Opolu w 1887 r.,
zajmował pięciopokojowe mieszkanie o pow. 84 m² i wartości 200 marek
- Rudolf Kolbe – ukończył studium nauczycielskie w Głogówku w 1916 r., zajmował
pokój o pow. 15 m² i wartości 60 marek.
- Alois Ochmann – ukończył studium nauczycielskie w Głogówku w 1916 r.
Szkoła posiadała 5 ar ogródek i działkę o pow. 1,3 ha o wartości 32 marek99.

Społeczność szkolna w Zawadzie (zdjęcie wykonano w okresie międzywojennym)
98
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Potwierdzenie i uzupełnienie powyższych informacji zostało zawarte w podobnej publikacji dotyczącej spisu katolickich szkół, również wydanej w 1925 r.
- Joseph Koch – ur. 12.09.1866 r., kierownik szkoły, ukończył studium nauczycielskie
w Opolu w 1887 r. i Proskau (Prószkowie) w 1892 r. W Zawadzie od 1.07.1903 r.
- Rudolf Kolbe – ur. 1.04.1895 r., nauczyciel, ukończył studium nauczycielskie w Głogówku w 1916 r. i Tichau (Tychy) w 1922 r., w Zawadzie od 1.05.1924 r., pokój o pow. 20 m²
i wartości 60 marek.
- Alois Ochmann – ur. 21.06.1899 r., nauczyciel, ukończył studium nauczycielskie
w Głogówku w 1919 r. i Skrbenski (nie udało się ustalić, o jaką miejscowość chodzi;
przyp. J. F.) w 1921 r., w Zawadzie od 1.09.1921 r., zajmował pokój o pow. 16 m² i wartości 60 marek100.
W szkole w Zawadzie już w okresie międzywojennym były cztery sale lekcyjne, dwie na
parterze i dwie na piętrze. Kierownik szkoły Joseph Koch mieszkał w swoim prywatnym
domu w Gosławicach, z racji swego wieku jeszcze w okresie międzywojennym przeszedł na
emeryturę. Swoją funkcję pełnił jeszcze w 1928 r. Zastąpił go na stanowisku kierownika Manfred Zylla, starszy pan przed emeryturą. Był kierownikiem szkoły do końca wojny. Miał trójkę dzieci – dwóch synów i córkę. Jego córka Inga wyszła za mąż za nauczyciela p. Mozlera.
Kierownik Manfred Zylla mieszkał w miejscowym budynku szkolnym. Kolejny nauczyciel
Alois Ochmann z żoną Joanną mieszkał u pp. Góra. W czasie likwidacji majątku w Zawadzie
zakupił sobie działkę przy ul. Oleskiej, zbudował sobie na niej dom i założył piękny ogród.
W budynku, który był jego własnością, znajduje się obecnie przedszkole. W szkole w Zawadzie pracował także nauczyciel Hans Wilezol, mieszkał na poddaszu obiektu szkolnego.
Pracowała także nauczycielka panna Sylla, mieszkała u Jonczyka (Jahna). Wszyscy nauczyciele przed wkroczeniem wojsk radzieckich opuścili Zawadę101.
Budynek szkoły w czasie wojny nie został
zniszczony, jedynie ostrzelany pociskami,
których ślady są widoczne do dnia dzisiejszego. Pierwszą powojenną nauczycielką i kierowniczką w szkole w Zawadzie była Maria
Urbańska. Swoje wrażenie dotyczące wsi spiŚlady po pociskach widoczne na budynku szkolnym sała w kronice szkoły:
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
W imię Boże!
Dnia 2 kwietnia 1945 r. przybyłam do wsi. Pierwsze moje wrażenie, to ładna, duża i czysta wieś.
Ludzie trochę wystraszeni przeżyciami frontowymi, jednak co dziwne, wszyscy mówią po polsku.
W wyniku wojny w budynku szkolnym były potłuczone wszystkie szyby w oknach. Na korytarzach i w klasach znajdowało się pełno potłuczonego szkła, trudno było przejść. Pod kierunkiem pierwszej powojennej nauczycielki Marii Urbańskiej rozpoczęło się wielkie sprzątanie. W ciągu czterech dni szkoła została uprzątnięta. Sołtys Franciszek Sołtysiak zdobył szkło
i jeden z gospodarzy oszklił okna w trzech klasach. Prawie każda szyba składała się z dwóch
C. Herold, Schematismus der Volksschulen Schlesiens in drei Bänden (Statistik, Adressbuch): eine übersichtliche Zusammenstellung aller. ev. und kath. Schulen. Bd. 3. Oberschlesien / bearb. Von. - 7. 1925, s.196.
101
Wywiad Jan Lecybil lat 90 ur. 1921, Anna Lecybil lat 85 ur. 1926.
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czy trzech kawałków. Mieszkańcy Zawady, pokazując palcem na nową nauczycielkę, szeptali:
to polska rektórka.
23.04.1945 r. ogłoszono zapisy uczniów do szkoły. Zostało zapisanych 188 dzieci i 40 do
przedszkola. W okresie powojennym przedszkolaki uczęszczały do budynku szkolnego. Msza
św. rozpoczynająca rok szkolny odprawiona była w niedzielę 29 kwietnia w kościele parafialnym w Luboszycach. Święta 1 i 3 maja uczczono uroczystymi mszami św. i akademiami. Dzieci z chorągiewkami biało – czerwonymi maszerowały przez wieś wraz z pocztem sztandarowym Milicji Obywatelskiej. W szkole od ok. 12 maja obniżyła się frekwencja uczniów, gdyż
wśród mieszkańców Zawady krążyła plotka, że dzieci, które będą chodzić do szkoły, dostaną
baty od żołnierzy rosyjskich, a ich rodzice zostaną wywiezieni do obozów karnych. Rok szkolny zakończył się 16.07.1945 r. Dzieci ze wszystkich szkół całej gminy brały najpierw udział
w nabożeństwie, a następnie w akademii w sali w Luboszycach, by pokazać licznie zebranej
okolicznej ludności, czego przez tak krótki okres się nauczyły. Uczniowie wystąpili z ciekawym repertuarem śpiewając piosenki wojskowe, patriotyczne, ludowe i deklamowali wiersze.
Nowy rok szkolny rozpoczęto 4 września uroczystą mszą św. w kościele parafialnym
w Luboszycach. Jedyną nauczycielką dalej była Maria Urbańska. 4.01.1946 r. w Szkole Podstawowej w Zawadzie rozpoczęła pracę nauczycielka Janina Begińska. W następnym miesiącu, 17 lutego, dzieci szkolne odegrały sztukę Trzewiki szczęścia i Królowa zima, uczniowie
zaprezentowali także taniec i śpiew. W występach tych brały udział także przedszkolaki. Do
występu dzieci przygotowały się bardzo starannie. Chłopcy zbudowali nawet scenę z desek.
Niestety, nie było w szkole dużej sali, dlatego też przedstawienie wystawiono dwukrotnie: raz
dla dzieci, a następnie dla starszych. Dochód z przedstawienia został przeznaczony na dożywienie dzieci. Uroczyście obchodzono 1 maja. Umajonymi wozami dzieci udały się na mszę
św. do Gosławic. Następnie wszyscy uczniowie z całej gminy udali się do Opola. Dzieci pomaszerowały na rynek i dołączyły do ogólnego pochodu. Uczniowie z Zawady przygotowali i nieśli
dwa transparenty z napisem: „Kraj bez nauki – to twierdza bez broni” i „Niech żyje jedność
narodu polskiego w służbie potęgi, wolności i szczęścia Rzeczypospolitej”. Następnego dnia
cała społeczność szkolna udała się na wycieczkę do lasu, gdzie bawiono się w różnorodne
gry harcerskie, ćwiczące zmysł spostrzegawczości. Wracając z wycieczki, wstąpiono do stacji
wodociągów w Zawadzie, gdzie dzieci zapoznały się z maszynerią, filtrami, studniami i zbiornikami. Trzeciego maja uczniowie brali udział we mszy św. w kościele parafialnym w Luboszycach.
Napisano w kronice, że miejscowy proboszcz ks. Sowa nie powiedział do dzieci ani jednego
ciepłego słowa, tylko głosem zniechęconym – z rozkazu władz dzisiejszych obchodzimy dziś
święto Królowej Korony Polskiej. Następnie w szkole w Luboszycach odbyła się uroczysta akademia szkolna. W 1946 r., od 1 do 3 maja, obchodzono Święto Oświaty. Z tej okazji szkoła
w Zawadzie otrzymała listy i nalepki, za które musieli zapłacić rodzice dzieci uczęszczających
do tej placówki. Święto zwycięstwa 9 maja obchodzono łącznie z uczniami szkoły w Luboszycach. Po mszy św. ksiądz po raz pierwszy nie odszedł od ołtarza, kiedy śpiewano Boże coś
Polskę – wcześniej duchowny ostentacyjnie demonstrował swoją niechęć mieszania się do
polityki. Następnie odbyła się uroczysta akademia w Szkole Podstawowej w Luboszycach.
14 maja rozegrano turniej w dwa ognie między szkołami z Zawady a Luboszycami. Dziewczęta z Zawady, chociaż mniej liczne, wygrały 3:0, chłopcy mimo uporu ulegli 1:2.
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1.03.1946 r. zorganizowano przy Szkole Podstawowej w Zawadzie Koło Młodzieży PCK,
do którego zapisało się 76 uczniów klas starszych. 30 maja członkowie tego koła urządzili
uroczystość „Święta Matki”. Program był bardzo ciekawy, gdyż obejmował m.in. pieśni, deklamacje wierszy, tańce. Szczególnie spodobał się matkom, które z rozrzewnieniem dziękowały
za pięknie przygotowaną uroczystość i złożyły dobrowolną kwotę 107 zł, którą przekazano
do oddziału opolskiego. Rok szkolny 1945/1946 zakończono mszą św. Następnie w szkole
odbyła się akademia. Po występach dzieci dostały śniadanie składające się z kakao i ciastka.
Uczniowie, którzy opuszczali mury szkolne, wręczyli nauczycielom kwiaty. Podziękowali im
w ten sposób za trud dla nich poniesiony. Młodzieży było żal, że opuszczają szkołę po roku
nauki w szkole polskiej. Chłopcy wydelegowali największego urwisa, który z żalem i skruchą
przepraszał nauczycielki za uczynione psoty.
Nowy rok szkolny 1946/1947 rozpoczął się 3 września. Do szkoły przybyła nowa nauczycielka Zofia Pelc. Dzieci podzielono na 6 klas, a 7 oddziałów, bo dwa pierwsze były równoległe. W październiku Koło Młodzieży PCK rozpoczęło aktywną działalność, liczyło już 158
członków. Stworzono cztery sekcje:
1. organizacyjno-propagandowa – zajmowała się remontem sali bibliotecznej;
2. społeczno-charytatywna – zbierała produkty spożywcze dla koła PCK w Opolu;
3. sanitarno-higieniczna – urządziła „kącik czystości”: miednicę, wiadro i dzbanek;
4. korespondencji międzynarodowej – wysłała list do szkoły w Toruniu i opracowywała
album do Szwecji.
9 listopada uczniowie kl. VI bez pomocy nauczyciela przygotowali przedstawienie dla
dzieci z klas młodszych. Za uzyskany dochód z przedstawienia w kwocie 515 zł zakupiono
mapki Polski i tekturkę do ich podklejania. 6 grudnia z okazji św. Mikołaja przygotowano uroczystość dla wszystkich dzieci. Uczniowie klasy VI przygotowali przedstawienie pt. Imieniny
św. Mikołaja. Na zakończenie, ku wielkiej radości zebranych, wszedł św. Mikołaj z darami i rózgą.
Przestraszyły się go jednak tylko przedszkolaki, które płacząc schowały się za starszymi kolegami. Darów było niewiele, bo tylko 19 paczek z PCK, które zostały rozdane najpilniejszym
uczniom. Zbliżała się choinka, a dzieci pragnęły mieć ją za wszelką cenę u siebie. Znalazły się
jednak w kłopocie, gdyż nie miały ozdób choinkowych ani pieniędzy na ich zakup. Dzieci
z koła PCK zaczęły pisać listy do dużych firm z prośbą o pomoc w urządzeniu choinki. Długo
nie czekały, wkrótce Ubezpieczalnia Społeczna z Opola przekazała 4000 zł, a pozostałe firmy
z Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi i Ostrowa Mazowieckiego przesłały papiery, bibułki,
świeczki, zeszyty, słodycze i ozdoby choinkowe. Radość dzieci nie miała granic. Na środku
klasy ustawiono choinkę, którą ofiarował leśniczy. Pod choinką stały kosze pełne paczek, które
otrzymały dzieci.
23 lutego szkoła w Zawadzie przeżyła podniosłą uroczystość, gdyż w Polsce odbyły się wybory pierwszego powojennego prezydenta Polski Bolesława Bieruta. Na akademię przybyły
dzieci szkolne wszystkich klas, przedstawiciele Przysposobienia Wojskowego (PW) i Wychowania
Fizycznego (WF)102 z instruktorką Zarzycką, nauczyciele, ludność miejscowa. Do zebranych
102

Przysposobienie Wojskowe i Wychowanie Fizyczne (PW i WF) – prowadzone z młodzieżą było jedną z form wyrobienia
sprawności fizycznej młodego obywatela i dalszej edukacji sprawności militarnej oraz zaszczytnym obowiązkiem wobec
ojczyzny. Było też systemem przekazywania młodemu pokoleniu dziedzictwa kultury fizycznej (militarnej) z nadzieją pełnego zrozumienia i odpowiedzialności. Organizację utworzono we wczesnych latach międzywojennych.
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przemówiła kierowniczka szkoły Maria Urbańska, przedstawiła życiorys prezydenta Bolesława Bieruta i jego rolę w tworzeniu Polski demokratycznej. Na zakończenie przemówienia
kierowniczka szkoły wniosła okrzyk na cześć pana prezydenta, który został entuzjastycznie
pochwycony przez zebranych i wielokrotnie powtórzony. Następnie kilkoro dzieci szkolnych
deklamowało szereg wierszy o Bolesławie Bierucie. Jedna z dziewczynek przedszkola wyrecytowała wierszyk Jestem polskim dzieckiem. Po deklamacjach dzieci szkolne odśpiewały kilka
pieśni. Członkowie organizacji PW i WF odśpiewali szereg pieśni wojskowych i jedna członkini wyrecytowała wiersz Ziemia Matka.
26.04.1947 r. miejscowe nadleśnictwo na polance oddalonej 5 km od Opola zorganizowało „Święto Lasu”. Zebrane dzieci powitali m.in. ks. proboszcz i inspektor szkolny. Odbył się
ciekawy występ artystyczny. Najwznioślejszym momentem tego spotkania było posadzenie
drzewek, każde dziecko do jednego drzewka przymocowało tabliczkę ze swoim imieniem
i nazwiskiem.
1 maja dzieci z Zawady i Luboszyc wspólnie obchodziły majowe święto. W sali, pięknie
przystrojonej zielenią i chorągiewkami o barwach narodowych i portretami dostojników
państwa polskiego, zebrały się dzieci. Referat na temat znaczenia święta pracy wygłosiła nauczycielka Stefania Brzozowska. 3 maja odbyła się w szkole uroczysta akademia, przygotowana przez klasę VI. Kolejna uroczystość odbyła się 9 maja – rocznica zakończenia II wojny
światowej. W udekorowanej sali zebrali się uczniowie. Kierowniczka szkoły Maria Urbańska
wygłosiła przemówienie, w którym wykazała wielkie znaczenie, jakie dla wszystkich Polaków
miało pokonanie faszyzmu. Następnie dzieci odśpiewały hymn i Rotę. Dzień Matki w szkole
obchodzono 1 czerwca. Na spotkaniu zebrały się licznie zebrane matki. Wiersze, deklamacje,
śpiewy w wykonaniu uczniów i przedszkolaków wycisnęły łzy z oczu matek, gdyż występ dzieci trafiał prosto do ich serc. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 28.06.1946 r.
W czasie wakacji 13 lipca odbyło się w Zawadzie poświęcenie sikawki strażackiej. Na boisku przed szkołą dzieci odegrały Sen Marysi – przedstawienie tak podobało się zebranym
przedstawicielom władz z Opola, że w nagrodę za to ofiarowano 20 m² szkła do zaszklenia
okien szkoły.
Nowy rok szkolny 1947/1948 rozpoczął się 3 września. Do szkoły przybył nowy nauczyciel Mieczysław Piorun. 14 października miał miejsce w szkole uroczysty poranek w rocznicę
bitwy pod Lenino. W grudniu odbyły się w szkole dwie uroczystości: w czasie pierwszej św.
Mikołaj ofiarował dzieciom rózgi z cukierkami, zaś w klasach uczniowie otrzymali pierniki
i słodką kawę ze śmietanką; 14 grudnia w szkole po raz drugi odbyła się „Choinka”. Dzieci
należące do koła PCK 9 lutego dwukrotnie odegrały sztukę Sen Maryi, z której dochód przeznaczono na budowę sanatorium w Rabce. Trzy miesiące później, 30 maja, uczniowie należący do koła Polskiego Czerwonego Krzyża odegrali sztukę Królewicz Maj. Na zakończenie
była loteria fantowa z darów PCK z Opola. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się
27 czerwca. Na boisku przed szkołą ustawiono ławki w czworobok. Uroczystość rozpoczęła
kierownik szkoły Maria Urbańska, witając zebranych gości. Chór szkolny odśpiewał hymn, a następnie dzieci młodszych klas wystawiły trzy inscenizacje. Następnie dzieci z klasy IV przy
akompaniamencie organek odtańczyły polkę węgierską. Rota i Międzynarodówka zakończyły
oficjalną część uroczystości.
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Rok szkolny 1948/1949 rozpoczął się 1 września. Najbiedniejsze dzieci otrzymały dary:
3 pary pięknego obuwia i 2 kupony materiałów, które Rada Rodziców przyznała najbardziej
potrzebującym. Pracę w szkole rozpoczęła wykwalifikowana nauczycielka Eugenia Sajdak.
W październiku w czasie poranka obchodzono w szkole kolejną rocznicę bitwy pod Lenino. Uczniowie spotkali się w pięknie przystrojonej sali, w której zawieszono na ścianie obraz
przedstawiający bitwę pod Lenino – polskich i radzieckich żołnierzy idących do ataku. Na
program poranka złożyły się: referat, występ chóru i występy indywidualne dzieci. 6 listopada obchodzono w szkole poranek na zakończenie tygodnia przyjaźni polsko – radzieckiej.
Był to wielki dzień radości dla społeczności szkolnej. Najpierw uczniowie wysłuchali audycji
radiowej dla dzieci pt. Co nam daje przyjaźń polsko-radziecka. Akademię rozpoczęto wierszem w języku rosyjskim wygłoszonym przez ucznia klasy VII. Uczniowie w dalszej części
uroczystości odegrali kilka krótkich inscenizacji. Szkoła w Zawadzie kroczyła w duchu
politycznym i zgodnie z nakazem władz – 15 grudnia był „dniem radości” dla społeczności
szkolnej: uczniowie uczcili połączenie partii PPS i PPR. W pięknie przygotowanej sali urządzono uroczystą akademię, w której brali udział przedstawiciele komórki partyjnej PPR i wójt.
15.01.1949 r. obowiązki kierownika szkoły na miejsce odwołanej Marii Urbańskiej objęła
Janina Begińska.
Bardzo ciekawy zapis, oddający ducha epoki powojennej Polski, umieszczono w kronice
szkoły w Zawadzie: 21 stycznia obchodzono w placówce 25. rocznicę śmierci geniusza rewolucji – Włodzimierza Iljicza Lenina. Starsze dzieci wysłuchały audycji radiowej, zaś we wszystkich klasach przeprowadzono pogadanki i odśpiewano pieśni rewolucyjne.
20.02.1949 r. pracę w szkole w Zawadzie na własną prośbę zakończyła Zofia Pelc, która
przeniosła się do szkoły w Bielszowicach. Trzy dni później w szkole urządzono poranek w rocznicę
powstania armii radzieckiej. 1 marca w pracę w szkole rozpoczęła Wanda Kołdowska. Tydzień później w placówce obchodzono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wygłoszono m.in.
referat „Kobiety w walce o pokój”. W odpowiedzi na pismo kierownika szkoły oraz na prośbę
uczniów klas starszych, Nadleśnictwo Zbicko–Dębie od 28.03.1949 r. objęło opiekę nad szkołą w Zawadzie i został utworzony nad nią komitet opiekuńczy. Następnego dnia w rocznicę
śmierci gen. Karola Świerczewskiego odbył się w szkole uroczysty poranek. Wysłuchano audycji radiowej oraz wygłoszono wiele pięknych deklamacji. 24 kwietnia szkoła otrzymała od
redakcji Trybuny Robotniczej w Katowicach kwotę 1402 zł, jako honorarium za wydrukowanie artykułu o „Akcji O”, który zredagowała klasa VI i VII. Za otrzymaną kwotę zakupiono
piłkę siatkową oraz kwiaty do skrzynek okiennych. W czasie Dni Lasu 26 kwietnia uczniowie klas
starszych przepracowali sześć godzin bezpłatnie na terenie nieużytku, zaprowadzając szkółkę
leśną. Szczególnie uroczyście obchodzono w 1949 r. Święto Pracy, ceremonie trwały przez
dwa dni: 30 kwietnia do południa w szkole, zaś w godzinach popołudniowych w miejscowej
sali u Klimy. Ogólny zachwyt wzbudziła inscenizacja W zielonym gaiczku oraz tańce. Następnego dnia, 1 maja, z Zawady do Opola wyjechały cztery pięknie przystrojone wozy. Dziewczynki były ubrane w piękne stroje śląskie. W Opolu uczniowie brali udział w defiladzie
i zostali nagrodzeni oklaskami. Z okazji Święta Pracy młodzież szkolna, miejscowe organizacje oraz mieszkańcy Zawady wykonali liczne czyny pierwszomajowe. Uczniowie, którzy
najbardziej dbali o swoje klasy, otrzymali 8 kg cukierków, 65 zeszytów, bruliony, pamiętniki
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i cyrkiel. Komitet rodzicielski zelektryfikował kancelarię szkolną i dopomógł w postawieniu
ogrodzenia ogródków szkolnych. Mieszkańcy wsi usunęli z obejścia szkoły poniemieckie pługi leśne, również bezpłatnie przywieźli kilkadziesiąt wozów żużlu i piasku na obejście szkolne,
walcem utwardzono drogę do szkoły. Dzieci szkolne ponadto urządziły piękne ogródki szkolne przed budynkiem szkoły – klomby i grządki.
4 maja uczniowie klasy VI i VII otrzymali od Komitetu Organizacyjnego Biegu w Warszawie piłkę siatkową oraz 2 książki pt. Sport w ZSRR, jako nagrodę za hasło, które ułożyli podczas zajęć świetlicowych. Uczniowie ułożyli hasło: Chłop, czy robotnik, czy pracownik
umysłowy – każdy chętnie zgłasza się na Bieg Narodowy.
Nauczyciele oraz uczniowie kl. VI i VII szkoły z Zawady otrzymali zaproszenie na Naradę Korespondentów Trybuny Robotniczej w Katowicach, która miała odbyć się 8 maja. Ze
szkoły pojechała delegacja w składzie: Janina Begińska – kierownik szkoły, Eugenia Sajdak,
oraz uczniowie Maria Wiciak, Renata Bieda oraz Anna Mierzal. W czasie narady szkoła w
Zawadzie otrzymała pięciolampowy radioodbiornik ze specjalną dedykacją i komplet książek
dla biblioteki szkolnej. Dzieci w prostych słowach podziękowały i zapewniły, że swoją pracą i nauką
wykażą się godnymi następcami swoich ojców i braci budujących Polskę socjalistyczną.
26 maja obchodzono na terenie szkoły tradycyjnie Dzień Matki.
Uczniowie klasy VII zakończyli edukację w szkole 25 czerwca. Absolwenci szkoły sami
bez pomocy nauczycieli zorganizowali piękną uroczystość. Przygotowali również skromny
poczęstunek i zabawę, urozmaiconą pieśniami i scenkami. Trzy dni później odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas. Po części artystycznej rozdano świadectwa. Następnie było wspólne śniadanie, ciastka i kawa.
Nowy rok szkolny 1949/1950 rozpoczął się 1 września. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości. W szkole w czterech pomieszczeniach lekcyjnych naukę realizowały dzieci
podzielone na siedem klas. Pracę rozpoczął nowy nauczyciel Józef Szmigiel. W następnym
miesiącu 1 października odbył się w szkole poranek z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju, w czasie którego chór szkolny wykonał wiele pieśni. Od 6 października rozpoczęto obchody miesiąca przyjaźni polsko-radzieckiej. Rozpoczęto go porankiem, w czasie którego zaśpiewano pieśń rosyjską Ojczyzna. Następnie uczeń wygłosił przemówienie o ZSRR. W następnym
miesiącu odbył się poranek w rocznicę bitwy pod Lenino. 8 listopada odbyła się akademia
z okazji 32. rocznicy Rewolucji Październikowej. Obecni byli licznie zebrani goście. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Czerwonego Sztandaru. Program akademii był bardzo urozmaicony. 9 listopada w odpowiednio udekorowanej sali w szkole odbyła się uroczystość Puszkinowska: uczniowie recytowali wiele wierszy Aleksandra Puszkina. W II połowie miesiąca
listopada członkowie komitetu rodzicielskiego przy szkole w Zawadzie zorganizowali zbiórkę
pieniężną na zakup głośnika radiowego. Wyznaczeni rodzice chodzili z listami zbiórkowymi
i zebrali kwotę łączną 3 430 zł.
Bardzo ciekawy zapis, dotyczący powojennej indoktrynacji i oddający ducha tej epoki, został zawarty w kronice szkoły w Zawadzie. Przedstawiam najważniejsze fragmenty z tego wydarzenia: Dzień 21 grudnia pozostawił w sercach i umysłach dziatwy szkolnej niezatarte wspomnienia. Już na wiele dni przed tym radosnym dniem cała młodzież wraz z nauczycielstwem
pozostawała w szkole długo po lekcjach. To chór opracował pieśni radzieckie i Pieśni o Stalinie...
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Na tydzień przed urodzinami [Józefa Stalina] wszyscy uczniowie starszych klas napisali pięknie
ozdobione listy z życzeniami dla Wodza mas pracujących całego świata Generalissimusa J. Stalina. Najpiękniejszy list wysłano przez Inspektorat Szkolny do Moskwy. W przeddzień uroczystości
szkoła przybrała odświętny wygląd. Wszystkie sale szkolne i ścianę frontową budynku szkolnego
przystrojono sośniną, odpowiednimi hasłami i portretami J. Stalina... W dzień urodzin największego Człowieka naszej ery w całej wsi panował nastrój świąteczny. Na akademii w szkole
zgromadziła się wszystka młodzież szkolna, dzieci przedszkolne, uczestnicy kursów wieczorowych, rodzice...Sala szkolna nie mogła pomieścić zebranych... Uroczystość rozpoczęto pieśnią
o Stalinie... Program był tak bogaty, trudno wszystko omówić... W godzinach popołudniowych
odbyła się uroczystość dla całej ludności. Z występem przyjechała orkiestra i przedstawiciele Cementowni w Opolu. Dzieci szkolne jednak nie mogły wystąpić ze swoim programem, bo sala
ob. Klimy była nieopalona.
Jeszcze w 1949 r. przy Szkole Podstawowej w Zawadzie powstała organizacja harcerska,
jej założycielem był Józef Szmigiel. Organizacja początkowo liczyła 40 harcerzy. 17.01.1950 r.
w piątą rocznicę wyzwolenia Warszawy w szkole w Zawadzie zorganizowano uroczysty apel.
Na program złożyły się pieśni o Warszawie, deklamacje i inscenizacje. W szkole bardzo dobrze działało Szkolne Koło Odbudowy Warszawy, gdyż należeli do niego wszyscy uczniowie.
Co miesiąc wpłacali po 5 zł, jednak dla uczczenia rocznicy wyzwolenia stolicy postanowiono
wpłacić wszystkie składki za okres do końca czerwca. Jeszcze 17 stycznia na fundusz odbudowy Warszawy wpłacono wszystkie pieniądze. 24 stycznia odbył się poranek, z ciekawym
programem, w rocznicę śmierci W. I. Lenina. W następnym miesiącu, 23 lutego, odbyła się
w szkole w Zawadzie uroczystość, w czasie której uczczono rocznicę powstania armii radzieckiej. Na poranek przybyli zaproszeni żołnierze rosyjscy mieszkający w Zawadzie. W kwietniu pracę w szkole w Zawadzie rozpoczęła niewykwalifikowana nauczycielka Irena Miętus.
Święto Pracy obchodzono w czasie dwóch akademii, dla dzieci, a druga dla dorosłych. Przed
dniem 1 maja odbyła się w szkole wizytacja przedstawicieli Powiatowego Komitetu Obchodu.
Wiosną w Opolu odbyła się wystawa prac uczniów szkół podstawowych w powiecie. Gazetka wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadzie zajęła I miejsce, nagrodą
była książka dla młodzieży.
Zakończenie roku szkolnego miało podniosły charakter. Troje absolwentów – chłopiec
i dwie dziewczynki, „skierowano” do szkół średnich w Opolu, dwóch do szkoły zawodowej
w Osowcu. Przez całe wakacje przedszkole pracowało normalnie.
Nowy rok szkolny 1950/1951 rozpoczęto w nowym składzie grona nauczycielskiego. Trzy
nauczycielki: Eugenia Sajdak, Wanda Kołdowska oraz Irena Miętus zostały przeniesienie do
innych szkół. Na ich miejsce przybyli Rudolf Paciok z Gosławic, Janina Cieślar z Lubnowa
oraz Romana Kühnel – absolwentka Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Opolu.
Przeniesiona również została wychowawczyni przedszkola Helena Wróbel, a na jej miejsce
przybyła Elżbieta Drak. Jeszcze w czasie wakacji sale lekcyjne zostały częściowo odremontowane. Uczniowie klas pierwszych otrzymali „tyty” ze słodyczami. Od 27 września do 11 października zarządzeniem Wydziału Zdrowia w Opolu zamknięto szkołę w Zawadzie z powodu
epidemii szkarlatyny. Do obchodów rocznicy rewolucji październikowej uczniowie przygotowywali się w szkole od początku roku szkolnego. Na program złożyły się piosenki radzieckie,
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deklamacje, inscenizacje oraz referaty nauczyciela i ucznia. Uczniowie na cześć rocznicy zobowiązali się poprawić swoje wyniki nauczania oraz frekwencję. Uroczystość miała charakter
podniosły i poważny. 18 listopada zapisał się głęboko w umysłach młodzieży i starszych.
W tym dniu szkoła w Zawadzie urządziła w sali u Klimy akademię ku czci II Światowego
Kongresu Obrońców Pokoju, obradującego w Warszawie. Na program akademii złożyły się
dwa referaty. Na zakończenie wysłano depeszę do Prezydium Światowego Komitetu Obrońców Pokoju w Warszawie o treści pokojowej z potępieniem wrogiej polityki imperialistów
angielskich i amerykańskich103.
W okresie powojennym nauczyciele mieli obowiązek prowadzić rozmowy z mieszkańcami, żeby pozyskać ich przychylność do władz Polski.
Organizacja harcerska przy szkole w Zawadzie w 1950 r. liczyła 78 harcerzy. Nawiązano
kontakt z jednostką wojskową KBW104 w Opolu przy ul. Oleskiej. Harcerze udali się na zaproszenie do jednostki, gdzie byli bardzo serdecznie i mile przyjęci. W 1951 r. delegaci KBW
przybyli do szkoły w Zawadzie. Nad drzwiami wejściowymi do szkoły witał ich duży napis
„Witajcie”. Dzieci powitały żołnierzy wiązankami kwiatów i entuzjastycznymi okrzykami na
cześć wojska polskiego. Następnie odbyła się część właściwa spotkania, Maria Wrzód z Rady
Drużyny wygłosiła płomienne powitanie, a piękny wiersz wyrecytowała Renata Galus. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Przedstawiciele jednostki zapewnili o ścisłej współpracy wojska ze szkołą w Zawadzie. W czasie części artystycznej odśpiewano szereg pieśni w języku
rosyjskim. Przedstawiciele wojska zostali zaproszeni na podwieczorek.
W 1951 r. harcerze ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie brali udział w konkursie Polskiego
Radia w Katowicach „Co wiesz o Związku Radzieckim”. Do konkursu tego przygotowywali się
bardzo długo. W czasie spotkań harcerskich pogłębiali wiedzę o ZSRR. Gdy nadszedł długo
oczekiwany dzień, z Zawady wyruszyła 10-osobowa grupa harcerzy. Chłopcy w białych koszulach i harcerskich chustach, zaś harcerki w strojach ludowych: długie spódnice ze szlaczkiem aksamitnym u dołu, wzorzyste gorsety, fartuszki w kwiaty. Na sali koncertowej w filharmonii grupa wzbudziła żywe zainteresowanie swoimi strojami. Za trafne odpowiedzi w czasie
konkursu grupa otrzymała skrzypce, album z reprodukcją obrazów z Galerii Tretiakowskiej,
książki do biblioteki szkolnej. Cztery harcerki z Zawady wygłosiły wiersze do mikrofonu
i odśpiewały pieśń w języku rosyjskim. Grupa otrzymała liczne brawa i gratulacje. Pociągiem
nocnym powrócono do Opola. W tym samym roku z okazji miesiąca pogłębiania przyjaźni
polsko-radzieckiej drużyna harcerska z Zawady przygotowała dla mieszkańców Gminny Gosławice akademię. Na uroczystość tę złożyły się piękne tańce i pieśni radzieckie. W listopadzie
dla uczczenia rocznicy wybuchu rewolucji październikowej w szkole zorganizowano akademię, na którą zaproszono przedstawicieli GRN i Koła Gospodyń z Gosławic.
21.12.1951 r. w dniu urodzin Józefa Stalina zorganizowano w szkole akademię z przyrzeczeniem harcerskim. Druhowie wypowiedzieli słowa przysięgi i otrzymali legitymacje i odznaki harcerskie. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter.
Ponieważ uczniowie często spóźniali się do szkoły na lekcje, postanowiono urządzić konkurs punktualności: w salach wywieszono imienne wykazy dzieci z rubrykami na poszcze103
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gólne dni nauki. Gdy uczeń spóźnił się, stawiano mu czarny punkt, zaś ci, którzy przybyli
punktualnie, otrzymywali czerwone punkty. Po miesiącu obliczano punkty, najpunktualniejsi
otrzymywali nagrody, które zakupili nauczyciele z własnych funduszy. Konkurs ten okazał się
sukcesem, gdyż całkowicie zlikwidowano w szkole spóźnienia. O tej ciekawej akcji i o innych
napisano w artykule, opublikowanym w Dzienniku Zachodnim w dn. 5.01.1952 r. Zamieszczono fragment wiersza, który napisała kierowniczka szkoły Janina Begińska, gdy jechała
z uczniami pociągiem do Katowic na konkurs „Czy znasz Związek Radziecki”. Na kilka stacji
przed celem podróży padł projekt wystąpienia przed mikrofonem z wierszem programowym.
Kierowniczce szkoły pomagała cała ósemka uczniów, każde dziecko dorzuciło jedno słówko
i powstał wiersz.
Niedaleko Opola w gosławickiej gminie
Mała wioska Zawada pięknością swą słynie:
Wkoło pola zielone, skowronkami dzwoniące,
Wkoło lasy sosnowe, poziomkami pachnące.
W środku wsi biegnie szosa, a przy szosie jest szkoła.
Co dzień z rana tam biegnie gromadka wesoła...
Każda szkoła mieć będzie radio w Sześcioletnim Planie.
A dzięki radiu każde dziecko mądrzejsze się stanie.
W artykule tym wymieniona była pyzata (takiego przymiotnika użył spostrzegawczy
dziennikarz) uczennica z Zawady Marta Woclaw, która wykazała się refleksem w czasie powyższego konkursu i prawidłowo odpowiedziała na pytanie, co oznacza skrót GTO – hasło radzieckich pionierów: gotów do pracy i obrony. W artykule tym napisano, że historii
nauczała wtedy w Zawadzie Janina Cieślar, która pełniła również funkcję opiekunki zastępu
harcerskiego i sekretarza podstawowej organizacji partyjnej. Uczennica Renata Galus w czasie
wywiadu do powyższego artykułu powiedziała, że jeżeli wszyscy byli w klasie obecni, nauczycielka stawiała proporczyk 100 procent. Zdarzyło się raz, że nie było takiego proporczyka,
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gdyż jeden uczeń był nieobecny. W czasie przerwy uczniowie pobiegli do niego do domu,
lecz drzwi były zamknięte. Okazało się, że uczeń ten nie był w szkole, bo pilnował domu,
gdyż matka jego pojechała do miasta. Chłopak otworzył okno i pobiegł do szkoły. W artykule
napisano, że w czynie październikowym uczniowie zobowiązali się punktualnie przychodzić
do szkoły. Irena Wieczorek – przodownica nauki – powiedziała, że mama chciała ją zabrać na
zakup butów do Opola. Jednak jej płacz pomógł i mogła iść do szkoły.
Na balu dziecięcym w Opolu z okazji Nowego Roku nie zabrakło najlepszych uczniów
z Zawady. W czasie ostatniej rady szkolnej wszyscy uczniowie, którzy mieli oceny niedostateczne, musieli się tłumaczyć ze swoich dwójek i podać termin, kiedy poprawią oceny. Harcerze i harcerki zobowiązali się pomagać w nauce słabszym kolegom. Tydzień później wszystkie
oceny niedostateczne z historii i matematyki zostały poprawione. Na terenie szkoły wiele się
działo, m.in. odbywała się hodowla jedwabników, dzieci zbierały złom. Szkoła na wyposażeniu posiadała radio i w każdej klasie głośniki, które zamontował Franciszek Kurc – przewodniczący komitetu rodzicielskiego.
Od 1.01.1952 r. zorganizowano w szkole zajęcia świetlicowe. Prowadzone były od
godz. 15–17 w dwóch grupach. Zajęcia budziły duże zainteresowania i uczęszczało na nie 100
uczniów. Zajęcia były bardzo ciekawe:
- nauka pod kierunkiem nauczycieli;
- słuchanie audycji radiowych;
- szycie , wyszywanie, zabawkarstwo;
- śpiewy, tańce;
- gry i zabawy towarzyskie;
- sport – wycieczki;
- omawianie aktualnych wydarzeń.
W 1952 r. drużyna harcerska z Zawady spotkała się z harcerzami z Nowej Wsi Królewskiej. Harcerze zorganizowali także konkurs „Książka Twój przyjaciel”.
W tym samym roku odbyło się w Zawadzie spotkanie uczniów z przedstawicielką Polskiego Radia w Katowicach Kornelią Dobkiewiczową. Redaktorka zaprosiła zespół artystyczny
z Zawady do występu w radiu. Uczniowie przygotowali się do tego występu bardzo solidnie.
Wyjazd miał być w godzinach nocnych, dlatego też grupa wyjazdowa przenocowała w szkole,
jednak zamiast spać, nawzajem się rozśmieszali. Wcześnie rano 6.03.1952 r. umyli się zimną
wodą przy studni. Zmęczone po nieprzespanej nocy, furmanką pojechały dzieci do Opola.
O godz. 3.00 dwudziestoosobowa grupa uczniów z trzema nauczycielkami: Janiną Begińską
– kierowniczką szkoły, Leokadią Nowak – nauczycielką muzyki i Janiną Cieślar – opiekunką
ZHP, pojechała do Katowic. Wszyscy uczniowie byli ubrani w śląskie stroje. Po kilku próbach
nastąpił występ na żywo do mikrofonu. W czasie audycji opowiadano także o szkole w Zawadzie, m.in. o hodowli jedwabników, nauce robótek ręcznych. Po zwiedzeniu Katowic cała
grupa powróciła pociągiem do Opola. W nocy wrócili pieszo z Opola do Zawady.
W 1952 r. uczniowie szkoły brali udział we współzawodnictwie w zbiórce złomu. Uczniowie, który zebrali go najwięcej, byli wpisani do księgi komunikatów, odczytywanej w poszczególnych klasach. Zebrano dwa pełne wozy, łącznie 2310 kg żelaza. Za uzyskane pieniądze zakupiono proporczyki. Jednakże zaplanowano kolejną zbiórkę złomu, gdyż harcerze zapragnęli
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zakupić akordeon potrzebny do nauki pieśni radzieckich. 5.05.1952 r. Janina Cieślar za pracę
z harcerzami w Zawadzie otrzymała cenne nagrody książkowe.
Na koniec roku szkolnego wykonano wystawę haftów.
W poprzednim roku szkolnym uczniowie brali czynny udział w konkursie „Książka Twój
przyjaciel”. Prace wykonane przez uczniów z Zawady zostały wyróżnione na wystawie wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Zwycięzcy konkursu, Agnieszka Gabor i inni uczniowie wraz
z opiekunką, w dn. 26.10.1952 r. pojechali do Warszawy. Następnego dnia, w sobotę, przed
Młodzieżowym Domem Kultury 200 wyróżnionych uczestników powitała wiceminister
oświaty Dębińska. Wystawiono wszystkie nadesłane prace. W godzinach popołudniowych
uczestnicy spędzili czas na zabawie w szkole na Muranowie, w niedzielę zwiedzali Warszawę i spotkali się w sali Domu Dziennikarza z pisarzami.
W 31.05.1952 r. w Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł opisujący działalność harcerzy
z Zawady, którym przewodziła Janina Cieślar. Drużyna ta liczyła wtedy 85 druhów. W Dniu
Dziecka przyjęto kolejnych 20. Harcerki z klasy II prowadziły kącik żywej przyrody, same
dbały o kwiaty doniczkowe, prowadziły hodowlę roślin leczniczych, zaś chłopcy opiekowali
się szkółką drzew leśnych. Harcerze z klasy III zajmowali się uprawą warzyw dla przedszkola
oraz częściowo dla świetlicy. Klasa IV, pod przewodnictwem zastępowych Urszuli Woclaw
oraz Manfreda Ptaszka, hodowała rośliny lecznicze oraz dostarczała liści do hodowli jedwabników. Dwa zastępy dziewcząt z tej klasy pod zarządem Marysi Pikos, Adeli Woclaw, Helenki
Śmiei i Łucji Czech, prowadziły wzorową hodowle jedwabników, zajęły I miejsce w skali ogólnokrajowej. Harcerze z klas szóstej i siódmej budowali płot wokół szkoły, przepracowali ponad 120 godzin przy zakładaniu szkółki leśnej. W 1952 r. redakcja Trybuny Opolskiej zorganizowała spotkanie z czytelnikami. Ponieważ uczniowie z Zawady byli stałymi czytelnikami,
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zostali zaproszeni na spotkanie w sali teatralnej. Jedna z delegacji przemówiła w serdecznych
słowach do dziennikarzy redakcji Trybuny Opolskiej. Następnie uczniowie z Zawady przyglądali się pracy w drukarni.
Szkoła Podstawowa w Zawadzie była bardzo aktywną placówką. Działało wiele kółek,
np. prac ręcznych – prowadzone przez Janinę Cieślar, artystyczne, konstytucji – prowadzone
przez Cecylię Nowak, zajmujące się zbieraniem pieśni ludowych.
26.10.1952 r. odbyły się wybory do sejmu PRL. Harcerze ze szkoły w Zawadzie podjęli
wtedy wiele zobowiązań, m.in. zaciągali warty wyborcze.
W 1953 r. harcerze zorganizowali zabawę karnawałową w maskach. Zabawa przy adapterze bardzo się udała. W tym samym roku redakcja „Płomyka” zorganizowała konkurs
„Jak walczymy o pokój”. Wzięli w nim udział uczniowie klasy III i odnieśli zwycięstwo nad
wszystkimi szkołami całej Polski. Za swoją solidną pracę zostali wyróżnieni radioodbiornikiem marki „Pionier”. Nagroda została im wręczona przez przedstawicielkę „Płomyka” oraz
przedstawiciela Centralnego Komitetu Obrońców Pokoju w maju 1953 r. w świetlicy szkoły
w Zawadzie. Potem uczniowie z żalem patrzyli na wspaniałe auto, którym odjeżdżali goście.
1.06.1953 r. uczniowie z klas VI i VII wraz opiekunkami pojechali na wycieczkę do Zakopanego. Kolejką linową wjechali na Kasprowy Wierch. Wieczorem pojechali do Krakowa.
Zwiedzili kościół Mariacki i Wawel. 2 czerwca popołudniu pojechali do Wieliczki i zwiedzili
zabytkową kopalnię soli. Powrócono z wycieczki pociągiem do Opola.
We wrześniu 1954 r. w Trybunie Opolskiej ukazał się artykuł napisany przez członków
Organizacji Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Zawadzie, w którym opisali swoje przygotowania do konkursu „Związek Radziecki gwiazdą przewodnią ludzkości”. Po zakończeniu
konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Opolu w klubie oficerskim. Harcerze z Zawady
byli zdobywcami jednej z pierwszych nagród. W czasie ceremonii wręczenia nagród otrzymali radioodbiornik „Aga”.
1.04.1955 r. odbyło się spotkanie z drużyną harcerską z Kotorza Małego na zaproszenie
harcerzy z Zawady. Harcerze kotorscy przyjechali na
rowerach. Po uroczystym
raporcie w izbie harcerskiej
odbyło się spotkanie obu
drużyn. W rozmowach
podzielono się swoimi
osiągnięciami w drużynie,
opowiadano o swojej pracy, o zajęciach na zbiórkach.
Śpiewano wspólnie piosenki
harcerskie i ludowe. NastępPowiatowy Zlot Harcerzy w Czarnowąsach w 1955 r.
nie zorganizowano rozgrywki sportowe na boisku. Harcerze rozegrali mecz piłki ręcznej i nożnej, a harcerki grały w dwa
ognie. Dwa miesiące później, 1 czerwca, odbył się Powiatowy Zlot Harcerzy w Czarnowąsach,
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na którym było podsumowanie wyników pracy drużyn w okresie przedfestiwalowym105. Za
aktywną pracę harcerze z Zawady otrzymali mandolinę.
Rok szkolny 1955/1956 rozpoczął się 1 września. Do szkoły uczęszczało 122 uczniów:
klasa I – 15 uczniów, kl. II – 16, kl. III – 12, kl. IV 15, kl. V – 23, kl. VI – 20, kl. VII – 21.
W szkole pracowali nauczyciele:
- Janina Begińska – kierownik szkoły, wychowawca klasy VII, nauczycielka języka polskiego.
- Leokadia Nowak – wychowawca klasy I i III, nauczyciel nauczania początkowego
i śpiewu.
- Danuta Mróz – wychowawca klasy V, nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, wychowania fizycznego.
- Joanna Opałka – wychowawca klasy II, którą nauczała, nauczyciel biologii.
- Edward Misiaszek – wychowawca klasy IV i VI, nauczyciel języka rosyjskiego, historii,
geografii, rysunku, prac ręcznych, wychowania fizycznego.
W tym okresie trzech nauczycieli studiowało w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu.
W czasie powitalnego apelu kierowniczka szkoły poinformowała, że uczniowie z Zawady
zwyciężyli w IV Konkursie Czytelniczym. Następnego dnia zostali poinformowani o terminarzu piątej edycji Konkursu Czytelniczego. W każdej klasie wybrano Szkolną Radę Czytelniczą:
- Róża Ratuszna, Piotr Kasperek – klasa II
- Karina Fechner, Jerzy Walden – klasa III
- Dorota Kasperek, Edyta Brzoza – klasa IV
- Maria Dziakowska, Jan Gutman – klasa V
- Maria Begińska, Alojzy Jańczyk – klasa VI
- Anna Kasperek, Maria Michalczyk – klasa VII
Przewodniczącą Rady
wybrano Annę Kasperek,
kronikarkami zostały: Maria
Michalczyk, Maria Begińska.
W konkursie, nad którym
pieczę sprawowała Janina
Begińska – kierownik szkoły, postanowili wziąć udział
wszyscy uczniowie szkoły.
Nauczyciele utworzyli w każdej klasie kąciki czytelnicze.
16.01.1956 r. w czasie imprezy
Na zdjęciu Leokadia Nowak, Edward Misiaszek i uczennice kl. VI
noworocznej uczniowie wystawili ciekawy program. Urządzono salę bajek w sali obok świetlicy. Uczniowie opowiadali
przedszkolakom i pierwszoklasistom bajki Andersena. Uczniowie przez cały rok szkolny aktywnie brali udział w konkursie czytelniczym. 17 lutego wszystkie książki konkursowe, jakie
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V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów odbył się w Warszawie w dniach od 31 lipca do 15 sierpnia 1955 roku. http://pl.wikipedia.org/wiki/V_%C5%9Awiatowy_Festiwal_M%C5%82odzie%C5%BCy_i_Student%C3%B3w. (13.08.2012).
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były na stanie w bibliotece,
przeczytano. Klasa III zorganizowała zbiórkę butelek,
z ich sprzedaży zakupiono
nowe książki. 9 marca odbyły się w Osowcu eliminacje
powiatowe konkursu recytatorskiego, uczniowie z Zawady
zajęli I miejsce. Do eliminacji
wojewódzkich dopuszczono Martę Begińską, Marię
Dziakowską i Antoninę
Uczniowie kl. V czytają książki
Segieth. W czasie eliminacji
wojewódzkich w dn. 23 marca
Marta Begińska zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do
eliminacji centralnych
w Warszawie.
27 marca komisja konkursowa wybrała najlepsze
prace na wystawę powiatową
Konkursu Czytelniczego. Na
apelu Janina Begińka – kierownika szkoły, dokonała
podsumowania tego konUczniowie kl. III mają własne książki
kursu. Podkreśliła, że największym sukcesem było, że wszyscy uczniowie brali w nim udział i miesięcznie każdy z nich
przeczytał co najmniej 2 książki. Pierwsze miejsce zajęła uczennica klasy IV Marta Begińska,
drugie Trauta Gattnar z klasy V.
W marcu 1956 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie brali udział w zalesianiu. Pracowali dwa razy w tygodniu,
najpierw oczyścili teren, a następnie sadzili drzewka.
Wakacje minęły szybko. Wyremontowano w salach szkolnych piece oraz odmalowano tablice, ławki i stołki. Na potrzeby szkoły zakupiono nowe pomoce naukowe za kwotę
4200 zł. Zakupiono m.in. mikroskop i rzutnik.
2.09.1957 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Bramy do
szkoły zostały otwarte. Z daleka było słychać śpiew. Byli to
najmłodsi uczniowie, którzy szli z przedszkola po raz pierwszy do szkoły. Żegnani byli przez kierowniczkę przedszkola.
W czasie powitania każdy pierwszoklasista dostał „tytę”. W szkole
były zatrudnione cztery nauczycielki: Janina Begińska – kierownik szkoły, Joanna Opałka-Bąkowa, Leokadia Nowak,
Marta Begińska (Wojtkiewicz)
Danuta Mróz.
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Uczniowie kl. I wraz ze swoją wychowawczynią Danutą Mróz

Pracy w szkole w Zawadzie nie rozpoczął już Edward Misiaszek. Ks. Edward Kucharz,
wikary z Luboszyc, zaczął nauczać religii.
Naukę w placówce w Zawadzie realizowało 110 uczniów: kl. I – 18 uczniów, kl. II – 15,
kl. III – 15, kl. IV – 12, kl. V – 17, kl. VI – 18, kl. VII – 15. Lekcje odbywały się w czterech
pomieszczeniach lekcyjnych:
- nr 1 o pow. 44 m², liczba miejsc w ławkach 26, 					
naukę w niej realizowali w godz. 8–12 uczniowie klasy VI, 				
od godz. 12 –14 uczniowie klasy I.
- nr 2 o pow. 54 m², liczba miejsc w ławkach 28, 					
naukę w niej realizowali w godz. 8–13 uczniowie klasy VII.
- nr 3 o pow. 44 m², liczba miejsc w ławkach 24, 					
naukę w niej realizowali w godz. 8–11 uczniowie klasy V, 				
od godz. 11 –13 uczniowie klasy II.
- nr 4 o pow. 54 m², liczba miejsc w ławkach 26, 					
naukę w niej realizowali w godz. 8–11 uczniowie klasy IV, 				
od godz. 11 –13 uczniowie klasy III.
5.10.1957 r. uczniowie klas starszych wybrali się do kina w Opolu na film pt. Zemsta (z 1956
roku, w reż. Antoniego Bohdziewicza i Bohdana Korzeniewskiego). Kierownik miejscowej tuczarni bezpłatnie udostępnił furmankę, która zawiozła uczniów do Gosławic, skąd pojechali
autobusem do Opola. Uczniowie zwiedzili miasto, wstąpili także do biblioteki pedagogicznej
i czytelni. Następnie udali się na pokaz filmu, po którym zwiedzili Muzeum Ziemi Opolskiej.
W drodze powrotnej młodzież przeszła przez miasto aż do dworca wschodniego i wstąpiła do
Zakładu Wodociągów, skąd została przywieziona samochodem ciężarowym do Zawady.
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Pięciu uczniów z miejscowej szkoły, wraz z nauczycielką Joanną Opałką, zostało zaproszonych przez Radę
Naczelną Polskiego Związku
Łowieckiego na bezpłatny
wyjazd do Warszawy w dn.
20.10.1957 r., w nagrodę za
udział w konkursie ochrony
zwierzyny. Program zwiedzania stolicy był bardzo
ciekawy. Największą atrakcją było spotkanie z gen.
Zygmuntem Berlingiem –
Nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielką Joanną Opałką
przewodniczącym Polskiego
w czasie wyjazdu do Warszawy
Związku Łowieckiego.
7 listopada w formie wieczornicy obchodzono w szkole w Zawadzie 40. rocznicę Wielkiej
Rewolucji Październikowej.
2.02.1958 r. przeprowadzono w Polsce wybory do Rad Narodowych. Uczniowie ze szkoły
w Zawadzie do tych wyborów przygotowywali się już od stycznia. Harcerze podzielili wieś na
części, nad którymi sprawowali opiekę. Interesowali się, czy w ich rejonie wszyscy wyborcy
sprawdzili swoje nazwiska na listach, a osobom starszym sami zanosili numerki wyborcze.
W samym dniu wyborów szkoła była pięknie udekorowana. Harcerze pełnili dyżury w swoich rejonach wsi, opiekowali się dziećmi, gdy dorośli szli głosować. Zgłaszali, do kogo trzeba
podjechać końmi czy autem, by mógł wziąć udział w wyborach. Dzięki dużej pomocy aktywnej młodzieży, jak również nauczycieli, głosowało w Zawadzie 99,2% wyborców.
13 lutego urządzono dla
uczniów zabawę karnawałową. Uczniowie byli przebrani
w bardzo piękne stroje.
30 maja w Osowcu odbyło się Święto Pieśni. Na
program złożyły się występy poszczególnych chórów
i zespołów artystycznych.
Koło artystyczne z Zawady
odegrało scenkę pt. Sen Marysi, zaś wiersz deklamowała
Kl. VII wraz z nauczycielami
Marta Begińska.
Rok szkolny został zakończony 21 czerwca. Uczniowie kwiatami podziękowali nauczycielom
za trud i wychowanie. Wyniki pracy uczniów były także zadowalające, gdyż na 110 tylko
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3 nie otrzymało promocji. Jednak nauczycieli i dzieci przyszłym roku szkolnym czekała ciężka
praca, gdyż w szkole było coraz więcej uczniów słabych, zaniedbanych w domu i potrzebujących opieki. W czasie wakacji nastało wiele zmian, zarówno w gronie pedagogicznym, we wsi,
jak i w szkole. Przystąpiono do remontu obiektu szkolnego. Wyremontowano wszystkie piece,
odmalowano ściany i ławki. Na emeryturę poszła pracownica obsługi Amalia Kipka, a na jej
miejsce zatrudniono Gertrudę Kurc, której matka przez 30 lat pracowała jako sprzątaczka.
Z pracy odeszły także dwie nauczycielki: Joanna Opałka-Bąkowa – przeniosła się do męża
do Warszawy, oraz Leokadia Nowak do Opola. Na ich miejsce zatrudniono Romanę Kühnel
-Jardykową i Wandę Kołdowską. Obie już wcześniej w roku szkolnym 1949/1950 pracowały
w Szkole Podstawowej w Zawadzie. Jednakże obie nauczycielki z różnych przyczyn nie rozpoczęły pracy. W dniu rozpoczęcia nauki – 2.09.1958 r. w szkole w Zawadzie pracowały tylko dwie nauczycielki: Janina
Begińska i Danuta Mróz, na
siedem klas i 123 uczniów.
Tradycyjnie pierwszoklasistów
przyprowadziła kierowniczka
przedszkola i rodzice. Praca
w szkole rozpoczęła się normalnie, mimo że zajęcia prowadziły tylko dwie nauczycielki. Dopiero 9 września
pracę w szkole w Zawadzie
rozpoczęła Aniela Piekut
z Dobrzenia Małego. Od tej
Uczniowie kl. I w pierwszym dniu nauki
pory praca stała się lżejsza
i można było zwiększyć dzieciom ilość godzin. 12 października została przydzielona do pracy w Zawadzie Zofia Golańska z ówczesnego woj. koszalińskiego. Niestety uczyła tylko kilka
dni i ciężko chora musiała wyjechać do szpitala na dłuższą kurację. Zastępował ją pracownik
inspektoratu oświaty Józef Słowik, który uczył w szkole w Zawadzie tylko we wtorki. Mimo
natłoku obowiązków, w szkole odbyły się wszystkie imprezy okolicznościowe. W całej Polsce trwała wtedy akcja budowy szkół na 1000-lecie istnienia państwa polskiego. W Zawadzie
założono Szkolne Koło Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Rodzice i młodzież szkolna
zadeklarowała się comiesięcznie przekazywać pieniądze na konto tego funduszu. Postanowiono w okresie pięciu lat wybudować w ramach czynu społecznego przy szkole w Zawadzie
salę gimnastyczną. Dokumentację techniczną zobowiązał się wykonać jeden z rodziców. Z okazji
nowego 1959 roku w szkole zorganizowano piękną imprezę z paczkami i słodyczami, zaś
8 lutego została zorganizowana zabawa karnawałowa, której główną atrakcją była loteria
fantowa. Dochód z zabawy w kwocie 320 zł Szkolny Komitet SFBS wpłacił na konto Komitetu Powiatowego SFBS w Opolu. Sytuacja w nauczaniu w szkole w Zawadzie po kilku miesiącach unormowała się. Nastąpił nowy przydział godzin:
- Janina Begińska – kierownik szkoły, wychowawca klasy II, nauczycielka języka polskiego i języka rosyjskiego.
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- Danuta Mróz – wychowawca klasy III i VI, nauczycielka matematyki, fizyki, chemii i śpiewu.
- Zofia Golańska – wychowawca klasy I i V, nauczycielka nauczania początkowego, biologii i geografii.
- Aniela Piekut – wychowawca klasy IV i VII, nauczycielka nauczania początkowego i historii.
- Józef Słowik – nauczyciel prac ręcznych, wychowania fizycznego i rysunku.
6 maja w szkole w Zawadzie odbyła się konferencja rejonowa, na którą przyjechało ponad 50 nauczycieli. Odbyła się lekcja pokazowa języka polskiego z gramatyki w klasie VII. Po
lekcji uczestnicy konferencji wysłuchali referatu: „Od czego zależą wyniki pracy nauczycieli”.
Następnie zespół miejscowych nauczycieli odegrał sztukę Gabrieli Zapolskiej Ich czworo. Aktorzy wystąpili w strojach wypożyczonych z teatru.
4.06.1959 r. z Zawady wyruszyła 27-osobowa grupa uczniów wraz z nauczycielkami na
wycieczkę do Krakowa, Wieliczki i Zakopanego. Pierwszego dnia dzieci zwiedziły Kraków.
Nocleg był w Wieliczce. Najwięcej emocji przyniosły dzieciom piętrowe łóżka. Drugiego dnia
uczniowie zwiedzili kopalnię soli. Z Wieliczki dzieci powróciły do Krakowa i były w teatrze.
Następnie autokarem pojechano do Kuźnic, a stamtąd kolejką linową na Kasprowy Wierch.
Po zwiedzeniu Zakopanego uczestnicy wycieczki powrócili do Wieliczki na nocleg. W niedzielę pojechano do Krakowa zwiedzić Wawel, katedrę. Następnie powrócono do domu. Rok

Uczestnicy wycieczki na Kasprowym Wierchu

szkolny zakończono 21 czerwca w niepełnym składzie pedagogicznym, gdyż nauczycielka
Zofia Golańska przebywała na urlopie macierzyńskim. Na 123 uczniów sześciu nie było promowanych. Nauczycielki miały krótkie wakacje, gdyż już 29 czerwca rozpoczęły zajęcia w dziecińcu
wiejskim, który był zorganizowany dla dzieci od 2 do 10 lat. Zgłosiła się do pracy w nim Leokadia Nowak, która już wcześniej pracowała w szkole w Zawadzie. W tym okresie miejscowe
przedszkole było remontowane. Do dziecińca zapisano 97 dzieci na okres 8 tygodni, do
21 sierpnia. W czasie wakacji w ogródku szkolnym urządzono klasę letnią, w której mogły
odbywać się zajęcia w czasie upałów.
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Rok szkolny 1959/1960 rozpoczął się 1 września. Do szkoły zgłosiło się 127 uczniów, w tym
do klasy I – 19 dzieci, kl. II – 31, kl. III – 18, kl. IV – 22, kl. V – 14, kl. VI – 13, kl. VII – 10.
Nauczycielami w szkole byli:
- Janina Begińska – kierownik szkoły, wychowawca klasy IV i V, nauczycielka języka
polskiego, języka rosyjskiego.
- Danuta Mróz – wychowawca klasy I i VII, nauczycielka matematyki, fizyki, chemii i śpiewu.
- Zofia Golańska – wychowawca klasy II i VI, nauczycielka nauczania początkowego,
historii, języka rosyjskiego, biologii i geografii.
- Herbert Szymon – wychowawca klasy III, którą nauczał, nauczyciel biologii, historii,
geografii, zajęć praktyczno-technicznych i wychowania plastycznego.
- Józef Słowik – nauczyciel wychowania fizycznego i rysunku.
W następnym roku szkolnym nie pracował już nauczyciel Józef Słowik. Do szkoły uczęszczało 141 uczniów: kl. I – 26, kl. II – 20, kl. III – 28, kl. IV – 18, kl. V – 22, kl. VI – 14, kl. VII
– 13. Zrezygnowano zatrudnienia piątego nauczyciela, gdyż brakowało dla niego piątej sali
lekcyjnej. Również były trudności lokalowe z uzyskaniem mieszkania dla nauczyciela.
W roku 1961/1962 do szkoły uczęszczało 151 uczniów: kl. I – 26, kl. II – 27, kl. III – 21, kl.
IV – 28, kl. V – 17, kl. VI – 20, kl. VII – 12.
W roku następnym pracę w szkole rozpoczął Zygmunt Świrski, nauczyciel nauczania początkowego, historii, geografii i rysunku.
W maju 1964 r. do szkoły uczęszczało 172 uczniów: kl. I – 29 uczniów, kl. II – 25, kl. III – 26,
kl. IV – 26, kl. V – 22, kl. VI – 26, kl. VII – 18. Nauczycielami byli wtedy:
- Janina Begińska – kierownik szkoły, nauczycielka języka polskiego, zajęcia muzyczne.
- Danuta Mróz – nauczyciel matematyki, fizyki, chemii i wychowania fizycznego.
- Irena Naworska – nauczyciel nauczania początkowego i historii.
- Herbert Szymon – nauczyciel wiadomości o przyrodzie, biologii, geografii, zajęć praktyczno – technicznych, wychowania plastycznego i wychowania fizycznego.
Był wakat na stanowisko nauczyciela nauczania początkowego i języka rosyjskiego.
W następnym roku zatrudniono nauczycielkę Danutę Wiesiołek, która nauczała dzieci
klas młodszych i języka rosyjskiego. Do szkoły uczęszczało wtedy 168 uczniów: kl. I – 19,
kl. II – 28, kl. III – 25, kl. IV – 26, kl. V – 24, kl. VI – 21, kl. VII – 25.
Po roku z pracy zrezygnowała Danuta Wiesiołek. W roku szkolnym 1965/1966 zatrudniono nową nauczycielkę Marię Rudkowską.
Rok szkolny 1966/1967 był szczególnym rokiem, gdyż szkoła w Zawadzie stała się placówką ośmioklasową, na skutek realizacji reformy w oświacie. Dlatego też z dn. 1 września
rozpoczął pracę szósty nauczyciel. Pracę w szkole realizowało grono pedagogiczne: Janina
Begińska – kierownik szkoły, Danuta Mróz, Irena Naworska, Maria Rudkowska, Herbert Szymon i Ryszard Miążek. Uczniów w szkole było 180. Najliczniejsza była klasa I – 27 uczniów.
Najmniej liczna klasa VIII – tylko 12, gdyż część uczniów odeszła do szkół zawodowych (był
to okres przejściowy: uczniowie mogli pozostać w klasie ósmej, a następnie ukończyć dwuletnią zasadniczą szkołę zawodową, bądź po siódmej klasie przejść do szkoły zawodowej, która
wówczas trwała trzy lata). W ciągu wakacji w budynku szkolnym przeprowadzono remont
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sal. We wrześniu odbył się uroczysty apel poświęcony odbudowie stolicy. W październiku odbyła się akademia poświęcona rocznicy powstania LWP, na którą zaproszono oficerów wojska
polskiego. Tradycyjnie w listopadzie obchodzono rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Październikowej.
W dn. 8.01.1967 r. odbyła się w Biadaczu gromadzka akademia z okazji 1000-lecia istnienia państwa polskiego. Z ciekawym programem wystąpił zespół chóralno-muzyczny przy
Szkole Podstawowej z Zawady. Na program złożyło się 22 pieśni z oprawą muzyczną, 3 pieśni solowe w wykonaniu uczennicy Elżbiety Jahn, 8 wierszy i taniec w wykonaniu zuchów.
22.01.1967 r. w klubo-kawiarni w Zawadzie odbyła się wieczornica w rocznicę wyzwolenia
Opola. Z pięknym programem wystąpił chór, którym opiekowała się Danuta Mróz.

Uczniowie kl. VIII wraz z nauczycielami

Rok szkolny 1967/1968 rozpoczął się 4 września. Budynek szkolny został odremontowany.
Stan kadry nauczycielskiej nie uległ zmianie. W sobotę 18 listopada obchodzono uroczyście
w szkole Dzień Nauczyciela. W tym dniu samorząd szkolny objął rządy w placówce i zaprosił
wszystkich nauczycieli do sali. Uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawy program artystyczny. 4 grudnia w świetlicy wiejskiej w Zawadzie odbyła się wymiana legitymacji partyjnych
członków PZPR. W spotkaniu tym brali udział wszyscy nauczyciele miejscowej szkoły, gdyż
wszyscy byli członkami partii. Na apel Trybuny Opolskiej w sprawie budowy schroniska dla
zwierząt bezpańskich, uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Zawady – koło Ligi Ochrony Przyrody, wpłacili na konto 375 zł.
30 marca uczniowie w ramach akcji zadrzewiania kraju wzięli udział w sadzeniu drzew
w okolicy Zawady. Ogółem zasadzono ok. 400 sadzonek. Dla uczczenia Święta Pracy uczniowie klas V i VI przepracowali w lesie każdy po 10 godzin przy przygotowywaniu rzędów do
siania nasion drzew. Ponieważ szkoła nie miała żadnego komitetu opiekuńczego, poproszo847

no Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych o pomoc w naprawie drogi wiodącej od boiska pod
budynek szkolny. W zamian obiecano wystąpić z programem artystycznym. Remont drogi
rzeczywiście został wykonany, a dzieci wystąpiły z programem w dn. 27 kwietnia w Wójtowej
Wsi. W tym samym czasie samorząd szkolny zorganizował zbiórkę surowców wtórnych,
a uzyskaną z ich sprzedaży kwotę 213 zł przeznaczył na budowę pomnika Centrum Zdrowia
Dziecka. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie klasy ósmej musieli zdać egzamin.
Nowy rok szkolny rozpoczął się
2.09.1968 r. 10 września w szkole odbyło się
spotkanie z „Szarym Niedźwiedziem” – autorem gawęd leśnych, właścicielem małego
niedźwiadka. W czasie spotkania uczniowie
dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat życia
zwierząt, a szczególnie niedźwiedzi. Najbardziej utkwił wszystkim w pamięci moment,
gdy uczniowie mogli karmić misia mlekiem
z butelki. W roku szkolnym 1968/1969 do
Szkoły Podstawowej w Zawadzie uczęszcza„Szary Niedźwiedź” – autor gawęd leśnych
ło 185 uczniów. Zatrudnieni w szkole byli:
ze swoim misiem
Janina Begińska – dyrektor szkoły, Danuta
Mróz, Irena Naworska-Szostek, Maria Rudkowska, Marta Begińska, Teresa Podpora oraz Ryszard Miążek. 29 października miała się odbyć wycieczka do Brzegu. Uczniowie bardzo długo
czekali na przystanku autobusowym, lecz żaden autobus nie chciał ich zabrać, bo wszystkie
były przepełnione. Dopiero
o godz. 8.00 zatrzymał się
i szczęśliwie dojechali do
Opola. Następnie koleją pojechali do Brzegu, by zwiedzić miasto.
Do wyborów do sejmu
i Rad Narodowych w dn.
1.06.1969 r. szkoła w Zawadzie przygotowała się bardzo
Nauczyciele na wycieczce w Zakopanem
solidnie. Cały budynek lśnił
czystością. Szczególnie dumni byli uczniowie z sali w której odbywały się wybory: lokal tonął w kwiatach. Rano zjawili się harcerze i objęli wartę przed szkołą. Serdecznie przywitali
pierwszą osobę głosującą i najmłodszą. Wybory przebiegły sprawnie i już o godz. 16.00
wszedł ostatni głosujący.
Nowy rok szkolny rozpoczął się 2.09.1969 r. W czasie ciężkiej zimy Koło Ligi Ochrony
Przyrody dokarmiało zwierzęta. Uczniowie szkoły brali udział we wszystkich imprezach środowiskowych. Harcerze również się napracowali. Z okazji „Roku Leninowskiego” urządzili
występ artystyczny dla mieszkańców i kilka wieczornic. Szczególną uroczystość obchodziła szkoła w Zawadzie 20.04.1970 r. – setną rocznicę urodzin Lenina. Na uroczystym apelu
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nauczyciel historii przedstawił osiągnięcia Kraju Rad i zasługi dla państwa polskiego. Wiosną dzieci szkolne zasadziły 4 ha lasu. Dzięki Komitetowi Opiekuńczemu, od którego szkoła
otrzymała do dyspozycji autokar, wszystkie dzieci szkolne pojechały na wycieczki: kl. I i II –
Opole, kl. III – VI – Chorzów, kl. VII i VIII – Oświęcim, Kraków, Wieliczka. W czasie zakończenia roku szkolnego w dn. 20.06.1970 r. pożegnano ustępującą kierowniczkę szkoły Janinę
Begińską, która udała się na emeryturę. Pełniła funkcję kierownika Szkoły Podstawowej
w Zawadzie od 1946 r. W kierowaniu placówką zastąpiła ją Danuta Mróz. Janina Begińska za
swoją długoletnią pracę była nagrodzona najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Sztandaru Pracy II stopnia.
Rok szkolny 1970/1971
rozpoczął się w nowo wyremontowanej szkole, koszt
remontu wyniósł 36 000 zł.
Została założona nowa instalacja świetlna, odnowiono ściany i ławki. Do szkoły
uczęszczało 188 uczniów. Zatrudnieni byli: Danuta Mróz
– dyrektor szkoły, Marta Begińska, Ryszard Miążek, Irena Naworska-Szostek, Teresa
Podpora, Maria Rudkowska,
Uczniowie kl. II wraz z wychowawczynią
Janina Begińska oraz Jan
Lakota. W trosce o większe
bezpieczeństwo dzieci z klasy I, które nie potrafiły jeszcze umiejętnie poruszać się
po drogach, dzięki kierowniczce szkoły Danucie Mróz,
otrzymały od MO chusty ze
znakami ostrzegawczymi.
Informacja o tej akcji ukazała się w Trybunie Opolskiej.
6 października do szkoły przybyli aktorzy z Teatru
Uczniowie kl. IV wraz z wychowawczynią
Ziemi Opolskiej z Opola.
Wystawili sztukę kukiełkową Awantura w Pacynkowie. Mimo wysokiej ceny biletów wstępu wszystkie dzieci je zakupiły. 7 października delegacja uczniów pojechała złożyć życzenia
funkcjonariuszom milicji w Opolu z okazji ich święta. Uczniowie wykonali laurki i wystąpili
z ciekawym programem artystycznym. Dzieci powróciły do domu odwiezione samochodem
milicyjnym.
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11 października odbył się zjazd laureatów konkursu LOP, w którym Szkoła Podstawowa w Zawadzie zajęła wysokie III miejsce w powiecie. W czasie powiatowego przeglądu
zespołów artystycznych w Turawie w dn. 23.04.1971 r., komisja oceniająca zakwalifikowała
zespół muzyczny z Zawady do eliminacji wojewódzkich w Kędzierzynie.
W roku szkolnym 1971/1972 do szkoły w Zawadzie uczęszczało 186 uczniów. Zatrudnieni byli nauczyciele: Danuta Mróz – dyrektor szkoły, Marta Begińska, Teresa Lewicka, Ryszard
Miążek, Irena Naworska-Szostek, Maria Fuks, Jolanta Wacławek, Janina Begińska, Jan Lakota.

Pierwszy dzień w szkole – 1.09.1971

W następnym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Zawadzie nie pracowała już Maria
Fuks. Pracę rozpoczęła Elżbieta Werszler. 22.09.1972 r. zuchy z drużyny „Słoneczne Bractwo”
złożyły obietnicę zuchową. Wszyscy zebrali się nad rzeką Jemielnicą, gdzie rozpalono ognisko. W ciągu następnych miesięcy zuchy i harcerze bawili się w pancernych – emisja trzech
serii serialu telewizyjnego Czterej pancerni i pies wywołała lawinę inicjatyw – popieranych
przez władze z uwagi na nośność propagandową. Szkoła Podstawowa w Zawadzie w 1972 r.
wpłaciła kwotę 330 zł na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Otrzymali podziękowanie od komitetu odbudowy Zamku.
19.03.1973 r. obchodzono w szkole w Zawadzie rocznicę 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. W czasie wakacji wyremontowane zostały piece w klasach i pomalowano całą szkołę.
Rok szkolny 1973/1974 rozpoczął się 3 września. Pracę rozpoczęli wtedy w szkole Elżbieta
Wernlek i Andrzej Wojtkiewicz. W niedzielę 16 września harcerze i zuchy wyruszyli do Luboszyc na festyn harcerski. Danuta Mróz przygotowała uczniów do I Turnieju Wiedzy Fizycznej,
w którego finale powiatowym Gertruda Mróz zajęła wysokie III miejsce.
1 października odeszła na roczny urlop nauczycielski Elżbieta Werszler, zastąpiła ją Anna
Rudkowska. 29 października był wyjazd wszystkich uczniów do kina w Opolu na film
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Rozpoczęcie roku szkolnego 1973/1974

W pustyni i w puszczy (z 1973 r. w reż. Władysława Ślesickiego). 9.12.1973 r. odbyły się
wybory do Rad Narodowych. Harcerze pomagali przy organizacji wyborów: wieszali
plakaty, przygotowali lokal wyborczy oraz
pełnili dyżury w czasie wyborów. Udany bal
karnawałowy odbył się w szkole 26.01.1974 r.
W następnym miesiącu, 12 lutego, członkowie koła PCK zorganizowali apel poświęcoŚlub Marty Begińskiej i Andrzeja Wojtkiewicza
ny zwalczaniu grypy, w czasie którego ogłoszono wyniki konkursu. W tym samym roku odbył się ślub Marty Begińskiej i Andrzeja
Wojtkiewicza.
2.09.1974 r. pracę w szkole rozpoczęła nowa nauczycielka Marta
Praska, która objęła wychowawstwo klasy I i nauczała geografii.
W czasie rozpoczęcia roku szkolnego zapoznano dzieci z hasłami,
które miały im towarzyszyć przez cały rok: „Wszystko co nasze Polsce
oddamy” i „Nie dla szkoły się uczymy, lecz dla siebie”. 2 października
dzieci szkolne spotkały się z oficerem LWP. Trzy dni później podobne
spotkanie odbyło się z przedstawicielem Milicji Obywatelskiej.
21.08.1975 rozpoczął się nowy rok szkolny. Danuta Mróz przestała pełnić obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
gdyż została zastępcą dyrektora gminnego szkół. Poprowadziła jeszcze część akademii inauguracyjnej. Jej obowiązki przejęła Jolanta
Dyrektor szkoły
Wacławek, która pracowała od czterech lat w szkole w Zawadzie. PraJolanta Wacławek
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cę w szkole rozpoczęła wtedy
Bożena Jawor, która uczyła
języka polskiego. 5 września
odbył się apel, na którym zapoczątkowano pracę nad kodeksem ucznia. 22 września
pracę w szkole rozpoczęła
Anna Wręczaszek – nauczycielka matematyki i fizyki.
W ciągu roku odbyło się wiele
akademii i apeli: „Warszawa
nasza stolica”, „32 rocznica

Uczniowie kl. IV

Wspomnienia z wycieczki

powstania LWP”, „Od książeczki SKO do książeczki PKO”, „58 rocznica Rewolucji Październikowej”, „Czystość to zdrowie, ochrona przyrody – to służba dla nauki, służba dla narodu,
służba dla całej ludzkości”, „Węgiel naszym bogactwem narodowym”, „VII zjazd PZPR”, „Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie”, „Jak zachowywaliśmy się, jak uczyliśmy się w I semestrze”,
„Obojętnego na niedolę zwierząt i ludzka niedola nie wzruszy”, „Dbamy o bezpieczeństwo
swoje i kolegów w szkole i na drodze”, „Wiosna”, „Czystość znaczy kultura”. Wiosną uczniowie
brali udział w wycieczce do Wieliczki. Pracę w szkole rozpoczęła Helena Czupryńska.
W roku szkolnym 1976/1977 do szkoły w Zawadzie uczęszczało 186, uczniów: kl. – 16,
kl. II – 30, kl. III – 20, kl. IV – 26, kl. V – 24, kl. VI – 23, kl. VII – 24, kl. VIII – 23. Kadrę nauczycielską tworzyli: Jolanta Wacławek – dyrektor szkoły, Helena Czupryńska, Marta Praska,
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Zofia Susczyk, Halina Liro, Herbert Szymon,
Bogusława Wolska oraz Teresa Lewicka.
W ciągu całego roku odbyło się wiele
apeli: „Warszawa nasza stolica”, „Rewolucja
październikowa”, „Dbam o czystość swego
otoczenia”, „Pomożemy im przetrwać zimę”,
„Pomagamy ptakom i zwierzynie, bo im
ciężko przetrwać zimę”, „Zima w piosence
i poezji”, „Dzień Kobiet”, „Robimy porządki
Rozgrywki na boisku szkolnym
wiosenne”, „Pierwszy dzień wiosny”.
29.03.1977 r. odbył się uroczysty apel poświecony akcji „Sztafeta Olimpijska – Moskwa
1980”. Organizatorem XXII igrzysk olimpijskich miał być ZSRR – pierwsze państwo socjalistyczne. Nauczycielka wychowania fizycznego Helena Czupryńska poinformowała wszystkich uczniów o powołaniu w szkole w Zawadzie Komitetu Organizacyjnego „Sztafety Olimpijskiej – Moskwa 1980”, oraz zapoznała z zadaniami i programem działania na okres czterech
lat. Powołano komitet, w skład którego weszli:
- Roman Halupczok – ZHP
- Erwin Kurc – SKS
- Maria Adamiec – RSU
- Helena Czupryńska – nauczyciel wychowania fizycznego
- Leon Kotula – komitet rodzicielski.
13.04.1977 r. podjęto decyzję budowy zielonej sali gimnastycznej, która miała być wykorzystana do ćwiczeń ruchowych, a w czasie przerw międzylekcyjnych do bezpiecznych zabaw
i gier ruchowych. Głównym materiałem miały być opony samochodowe.

Mikołajki 6.12.1977 r.
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Do tradycji Szkoły Podstawowej w Zawadzie należało organizowanie meczy towarzyskich
w piłce ręcznej dziewcząt i piłce nożnej chłopców z drużynami z gminy Łubniany (Luboszyce,
Biadacz i Kępa), oraz Gosławic.
Wiele imprez przeprowadzono także w roku szkolnym 1977/1978. 4 i 5.10.1977 r. uczniowie klasy VIII brali udział w pracach na fermie drobiarskiej, za co otrzymali podziękowanie
od zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawadzie. 6.02.1978 r. nauczyciel Herbert
Szymon przygotował apel poświęcony alkoholizmowi wśród dorastającej młodzieży. 10 maja
36-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej wyruszyła na dwudniową wycieczkę
„Szlakiem Piastowskim”: Poznań, Gniezno, Biskupin, Mogilno, Rogalin, Kórnik. Pieniądze na
tę wycieczkę wypracowali sami uczniowie, pracując w szkółce leśnej przy pielęgnacji sadzonek sosny oraz w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Zawadzie.
Wielkie zmiany w gronie nauczycielskim nastąpiły w roku szkolnym 1978/1979. Podaję
skład kadry nauczycielskiej: Jolanta Wacławek – dyrektor szkoły, nauczyciele: Maria Delinowska, Barbara Kołodziej, Halina Liro, Halina Nowak, Marta Praska, Zofia Susczyk, Maria
Konopnicka, Herbert Szymon, Bogusława Wolska, Krzysztof Strzelak oraz Maria Tieleczek.
Do szkoły uczęszczało 176 uczniów: kl. – 14, kl. II – 16, kl. III – 29, kl. IV – 20, kl. V – 28,
kl. VI – 23, kl. VII – 21, kl. VIII – 22.
Wybrano także nowy skład Komitetu Organizacyjnego Sztafety Olimpijskiej:
- Maria Delinowska – opiekun ZHP
- Herbert Szymon – nauczyciel wychowania fizycznego, opiekun SKS
- Jolanta Wacławek – opiekun RSU
- Karol Sordoń – przewodniczący komitetu rodzicielskiego
- Tadeusz Moczydłowski – przewodniczący komitetu opiekuńczego.
10.09.1978 r. w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy zarząd Szkolnego Klubu Sportowego w składzie: Roman Halupczok – przewodniczący, Rita Czech – zastępca przewodniczącego, Kornelia Lindotedt – sekretarz, Sylwia Kotula – skarbnik, Gienek
Kania – gospodarz.
28.12.1978 r. rozpoczęto budowę „zielonej sali gimnastycznej”. Rodzice uczniów
ze szkoły: Wiktor Jończyk i Paweł Slota,
przywieźli żużel z Lokomotywowni Głównej
w Opolu. Uczniowie pomagali przy jego rozładunku. Wiosną rozpoczęto budowę bieżni.
W ciągu następnego roku szkolnego zostało przeprowadzonych wiele imprez okolicznościowych. Na szczególną uwagę za„Zielona sala gimnastyczna”
sługują zawody sportowe przeprowadzone
19.05.1979 r. Uczniowie rozegrali wtedy mecze piłki ręcznej, nożnej oraz dwa ognie. Przeprowadzone były biegi na dystansie 60 m. W ramach obchodów Dnia Dziecka, część uczniów
pojechała na wycieczkę rowerową wokół Jezior Turawskich, druga grupa pojechała na gminną uroczystość do Osowca, pozostali na miejscu uczestniczyli w zawodach sportowych. 8–9
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Zakończenie kl. VIII

czerwca odbyła się wycieczka
na trasie Oświęcim – Pszczyna – Bielsko–Biała – Szczyrk.
Zmienił się także skład
grona pedagogicznego, w
roku szkolnym 1979/1980
w Szkole Podstawowej w
Zawadzie byli zatrudnieni:
Jolanta Wacławek – dyrektor
szkoły, Mieczysław Bęben,
Maria Delinowska, Halina
Liro, Marta Praska, Barbara
Stankowska, Halina Wanke,
Wychowawczyni klasy I Bogusława Wolska i dyrektor szkoły
Bogusława Wolska oraz ElżJolanta Wacławek. I rząd od góry: Andrzej Latusek, Mirek Kawa,
bieta Zadorożna.
Joachim Kornek, Piotr Błaszczyk, Artur Krok, Rajmund Czech,
II rząd Beata Bieniek, Damian Sordoń, Krzysztof Panczyk,
W ciągu całego roku
Monika Gruszka, Waldemar Wiktor
szkolnego przeprowadzone
były apele: „Życie szkoły – szkoła życia”, „Warszawa stolica Polski”, „Janusz Korczak – bohater
naszych czasów”, „Piękna polska jesień”, „Ochrona przyrody”, „Dzień nauczyciela”, „36 rocznica LWP”, „Święto Kobiet”, „Kim będę”, „Alkohol – życia wrogiem”, „Święto pracy”, „Szkoła
bezpiecznym miejscem gier i zabaw”, Dzień Dziecka”. W dniach 22–24.05.1980 r. 36– osobowa grupa uczniów wraz z wychowawcami wybrała się na wycieczkę do Krakowa, Ojcowa
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i Wieliczki. Pieniądze na ta
wycieczkę częściowo zarobili
sami uczniowie, gdyż pracowali w Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej w Zawadzie
przy zbiorze marchwi. Pracowali także w lesie przy pielęgnacji sadzonek, sprzedali
złom.
Do szkoły w Zawadzie
w roku szkolnym 1980/1981
uczęszczało 151 uczniów:
kl. – 16, kl. II – 11, kl. III – 16,
Wychowawczyni kl. I Halina Wanke i dyr. Jolanta Wacławek, rząd
kl. IV – 16, kl. V – 16, kl. VI –
od dołu: Zygmunt Konieczko, Andrzej Gabor, Alfred Kaczmarek,
30, kl. VII – 22, kl. VIII – 24.
Waldemar Bastek, Bernadeta Szumilas, Violetta Brzezina. Rząd górny:
Ewelina Gruszka, Aurelia Malek, Andrzej Rohn, Krystian Halupczok,
Zatrudnieni pracownicy
Marcel Wójcik, Bonifacy Kansy, Marta Czernia
w Szkole Podstawowej w Zawadzie w 1981 r.: Jolanta Wacławek – dyrektor szkoły, nauczyciele: Jolanta Bujan, Maria Delinowska, Marta Praska, Halina Liro, Zofia Susczyk – w trakcie roku szkolnego zastąpiła ją Aleksandra Dąbek, Halina Wanke, Elżbieta Zadorożna.
W ciągu całego roku szkolnego na terenie szkoły przeprowadzono wiele imprez. Szczególnie ważną dla bezpieczeństwa szkoły przeprowadzili chłopcy z klasy VIII, omówili plan
ewakuacji i sygnalizację dźwiękową placówki na wypadek niebezpieczeństwa. 9 maja po uroczystym apelu poświęconym 35. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem odbyły się biegi zwycięstwa. Zwycięzcami zostały dziewczęta: Róża Jończyk – grupa młodsza, Violetta Czok – grupa
starsza; chłopcy: Joachim Świtala – grupa młodsza, Ferdynand Feliks – grupa starsza. Już 10 czerwca zakończył się rok szkolny.
W roku szkolnym 1981/1982 do szkoły w Zawadzie uczęszczało 151 uczniów: kl. I – 23,
kl. II – 14, kl. III – 11, kl. IV – 16, kl. V – 15, kl. VI – 17, kl. VII – 26, kl. VIII – 21.
Grono
nauczycielskie
stanowili nauczyciele: Jolanta Wacławek – dyrektor
szkoły, Mieczysław Bęben,
Grażyna Kanelska, Halina
Liro, Marta Praska, Barbara
Stankowska, Zofia Susczyk,
Halina Wanke oraz Elżbieta
Zadorożna.
W 1982 r. pracę podjęła
Urszula Grodzińska, nauczycielka, która swoje powołanie
wciąż realizuje i nieprzerwanie
Uczniowie kl. II
pracuje w szkole w Zawadzie.
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W tym samym roku zatrudniono Dorotę Malek, nauczycielkę, która swoje życie zawodowe
poświeciła tej samej placówce i obecnie przebywa na emeryturze.
W 1984 r. pracę w szkole w Zawadzie rozpoczęła Lidia Kandzia i pracowała przez następne
pięć lat.
Rok szkolny 1985/1986 rozpoczął się 2 września. W październiku akademię z okazji Dnia
Edukacji Narodowej rozpoczęła przewodnicząca samorządu uczniowskiego Irena Jańczyk.
Następnie uczniowie przestawili bardzo ciekawy program artystyczny. Nad całością imprezy
czuwała Barbara Stankowska. Uczniowie klas VII i VIII wybrali się w dn. 23 października
na wycieczkę zawodoznawczą do Zakładu Produkcji Części Samochodowych w Opolu. Po
zwiedzeniu zakładu porządkowali teren przyzakładowy, w zamian za to otrzymali darmowy
przejazd autobusowy na tę wycieczkę. 9.01.1986 r. uczniowie klas V–VIII wybrali się wraz
wychowawcami do opolskiego teatru na przedstawienie Mały Książę. Spektakl wszystkim się
podobał. W kwietniu – miesiącu pamięci narodowej odbył się w szkole w Zawadzie apel patriotyczny. 13 czerwca przeprowadzono wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącą szkoły została uczennica Wioletta Brzezina, zaś jej zastępcą Irena Pusz, Irena Boruszczak – sekretarzem, Marek Klyk – skarbnikiem.
W 1987 r. pracę w szkole w Zawadzie rozpoczęły dwie nauczycieli: Jolanta Barcikowska
–nauczała języka rosyjskiego, pracowała do 1991 r., i Danuta Żylak, która wciąż spełnia swoją
misję w tejże placówce.
Rok szkolny 1988/1989 rozpoczął się w czwartek 1 września. Uroczystość uświetnił naczelnik Gminy Turawa, który przy tej okazji przedstawił propozycję wybudowania sali
gimnastycznej przy szkole
w Zawadzie. Pracę rozpoczęła Elżbieta Zygmunt, pracowała do 1991 r., i Bożena
Kisiel, która nieprzerwanie
pracuje w szkole w Zawadzie. W środę 26 października uczniowie brali udział
w jednodniowej wycieczce
do Kotliny Kłodzkiej. Zwiedzono Kłodzko, Kudowę
-Zdrój, Wambierzyce, Polanicę
-Zdrój. 21.03.1989 r. ucznioUczniowie kl. I w roku szkolnym 1988/1989
wie brali udział w wycieczce
do Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. W dniach 3–5 maja odbyła się wycieczka
do Warszawy. Po drodze zwiedzano klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie. We wtorek
6 czerwca uczniowie klasy III i VI pojechali na wycieczkę do Chorzowa. Wyjazd był bardzo
udany, zwiedzono obserwatorium astronomiczne i wesołe miasteczko, w którym dzieci bawiły się znakomicie.
W ciągu następnych lat zaszły kolejne zmiany w zatrudnieniu w Szkole Podstawowej
w Zawadzie.
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W 1990 r. pracę rozpoczął Henryk Zapiór, obecny dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, i Jolanta Grabowska-Baran, która również nadal pracuje w tej placówce. Dwa
lata później zatrudniła się nauczycielka nauczania początkowego Bronisława Fikus, pracowała
tylko jeden rok. W 1995 r. w Szkole Podstawowej w Zawadzie religii rozpoczęła nauczać Irena
Puszcz.
Skład grona pedagogicznego w 1996 r.: Jolanta Wacławek – dyrektor szkoły, Jolanta Grabowska-Baran, Urszula Grodzińska, Joanna Juszko, Bożena Kisiel, Halina Liro, Dorota Malek,
Barbara Stankowska, Danuta Żylak, Marta Praska, Henryk Zapiór, Irena Puszcz. Naukę
w roku szkolnym 1996/1997 realizowało 149 uczniów: 82 chłopców, 67 dziewczynek, nauka
odbywała się w sześciu salach lekcyjnych, w systemie dwuzmianowym. W ciągu roku szkolnego uczniowie wzięli udział m.in. w olimpiadzie j. niemieckiego, w konkursie recytatorskim
języka niemieckiego oraz w turnieju „Co wiem o swojej Gminie”.
Rok szkolny zakończono 21 czerwca. Sześciu uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy, a pięciu promowano warunkowo.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok szkolny
1996/1997
1997/1998
1997/1998
1998/1999

I
20
16
20
20

II
21
20
15
15

III
17
22
20
20

IV
24
16
23
23

Klasy

V
13
24
16
16

VI
19
13
24
24

VII
21
20
13
13

VIII
14
19
22
22

Suma
149
150
153
153

W 1996 r. dzięki Jolancie Wacławek – dyrektorowi szkoły i Henrykowi Zapiórowi – ówczesnemu gminnemu radnemu, ruszył remont szkoły w Zawadzie. Rozpoczęto rozbudowę i modernizację obiektu. Prace rozpoczęto w połowie października 1996 r. Dobudowane zostało
całe skrzydło z dwiema klasami lekcyjnymi
na pierwszym piętrze. Uzyskano sanitariaty
wewnętrzne i dwie szatnie. Wykonawcą inwestycji zostało Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Na remont Urząd Gminy
w Turawie zabezpieczył kwotę 250 000 zł.
W 1996 r. zaproszony został do Zawady ówczesny kurator Franciszek Minor i dołożył się
w połowie do remontu obiektu w Zawadzie,
Rozbudowany obiekt szkoły w Zawadzie
na każdą złotówkę wydaną przez urząd gminy dołożył drugą106. W czasie remontu przygotowane zostało poddasze pod kątem pracowni
komputerowej, które w następnym okresie zostało wykonane z płyt kartonowo-gipsowych ze
środków własnych szkoły.
Naukę religii w roku szkolnym 1997/1998 rozpoczął ks. proboszcz Henryk Cieślik.
W szkole zwiększyła się liczba godzin nauczania, ze względu na wprowadzenie trzech godzin
wychowania fizycznego, drugiej godziny religii i trzech godzin języka niemieckiego w kl. I–IV.
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W czasie przeprowadzania prac modernizacyjnych na terenie szkoły, gronu nauczycielskiemu
przeszkadzał hałas, również uczniowie nie mogli się skupić w czasie lekcji.
Po dwóch wstępnych etapach remontu i rozbudowy budynku szkoły w Zawadzie zaistniała konieczność modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania. Wójt Gminy Turawa Walter
Świerc podjął decyzję zainstalowania ekologicznego ogrzewania na olej opałowy. Instalację
grzewczą wykonał zakład Teodora Michalczyka. Uruchomienie sieci nastąpiło 4.11.1997 r.107
Powstała pierwsza w okolicy ekologiczna kotłownia na olej opałowy. Koszt remontu obiektu
szkolnego w Zawadzie na koniec 1997 r. wyniósł 580 000 zł. Zaplanowano kolejne remonty:
wymianę dachu, dotychczasowej instalacji grzewczej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
oraz podłóg. W 1998 r. wartość prac przeprowadzonych w szkole w Zawadzie wyniosła
ok. 200 000 zł.
Skład grona pedagogicznego nie zmienił
się w roku szkolnym 1998/1999. W czerwcu 1999 r. na koniec nauki jeden uczeń nie
otrzymał promocji. Uczniowie po klasie szóstej rozpoczęli naukę w gimnazjum w Turawie,
gdyż weszła w życie reforma oświaty i szkoły
podstawowe stały się sześcioklasowe. Od
nowego roku szkolnego 1999/2000 nie
zaszły zmiany w zatrudnieniu nauczycieli
Zabawa karnawałowa
w szkole w Zawadzie. Naukę kontynuowały

Ostatni ósmoklasiści
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dzieci w klasach I–VI i w klasie VIII, której nie objęła reforma oświatowa. 14.10.1999 r.
uroczyście obchodzono dzień nauczyciela. Tradycyjnie cała społeczność szkolna zgromadziła
się w sali nr 1. Akademia była bardzo uroczysta. W czasie listopadowej zabawy andrzejekowej
wszyscy jej uczestnicy, również nauczyciele, mogli wywróżyć sobie swoją przyszłość. Tradycyjnie w grudniu szkołę odwiedził św. Mikołaj. Zimą urządzono w szkole wielki bal karnawałowy, w czasie którego urządzono konkurs na najsympatyczniejszy taniec. Najważniejszą
zabawą była „jazda pociągiem”. Wszystkim uczestnikom balu dopisywały doskonałe humory.
W czasie ferii zimowych urządzono w szkole wspaniałe zabawy. Dzieci szkolne, szczególnie
chłopcy, brali chętnie udział w marcowym apelu z okazji Dnia Kobiet, w czasie którego były
wspaniałe kwiaty i życzenia. Dużo śmiechu wywołała parodia telewizyjnych „Milionerów”,
również quiz „Jaka to melodia” wywołał liczne brawa. Wiosną szkołę w Zawadzie odwiedził
znany podróżnik Protazy Cebo. Pod koniec maja zorganizowano dzień sportu szkolnego, zaś
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka urządzono uczniom poczęstunek i liczne niespodzianki.
Przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie kl. IV przygotowali apel o ochronie środowiska. Wszyscy dowiedzieli się, co grozi naszej planecie, jeżeli nie będziemy o nią dbać. W czasie
zakończenia roku szkolnego były dla nauczycieli kwiaty i ciepłe słowa. Najlepszych uczniów
nagrodzono dyplomami, statuetkami i listami pochwalnymi. Pożegnano szóstoklasistów, którzy od września rozpoczęli naukę w turawskim gimnazjum, i po raz ostatni żegnano ósmoklasistów. Tort wręczony przez piątoklasistów miał osłodzić młodym absolwentom przyszłość.
Na koniec roku szkolnego z pracy w szkole w Zawadzie zrezygnowała Joanna Juszko.
Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2000/2001: Jolanta Wacławek – dyrektor
szkoły, Jolanta Grabowska-Baran, Urszula Grodzińska, Bożena Kisiel, Halina Liro, Dorota
Malek, Barbara Stankowska, Danuta Żylak, Marta Praska, Henryk Zapiór, Irena Puszcz.
Wychowawczyniami klas były panie:
Marta Praska – kl. I, Jolanta Grabowska-Baran – kl. II, Danuta Żylak – kl. III, Barbara
Stankowska – kl. IV, Halina Liro – kl. V, Dorota Malek – kl. VI.
Apel z okazji Dnia Nauczyciela zyskał w szkole swojski klimat, gdyż ciekawe skecze zaprezentowali czwartoklasiści. Jesienią uczniowie wybrali się do Muzeum Wsi Opolskiej
w Bierkowicach, gdzie brali udział w lekcji „Od ziarna do chleba”. Uczestnicy wycieczki sami
upiekli pyszny chleb. 6 grudnia z dalekiej Laponii przybył do szkoły w Zawadzie św. Mikołaj.
Pastorałki były powodem drugiej wizyty uczniów w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.
Bożonarodzeniowe misterium wprowadziło wszystkich w spokojny, pogodny i uroczysty nastrój. Bliski i bezpośredni kontakt z aktorem wywarł na całej społeczności niepowtarzalne
wrażenie.
W grudniu pierwszy raz w historii szkoły wystawiono jasełka. 26.01.2001 r. urządzono
bal karnawałowy. Należało już do tradycji szkoły organizowanie go zawsze w ostatnim dniu
nauki. Inicjatorem i głównym organizatorem balu był samorząd uczniowski. W czasie zabawy
szkoła zamieniła się w krainę czarów. Gorące rytmy zapewnili chłopcy z kl. V i VI, a wspaniały
poczęstunek przygotowali rodzice. Uczniowie byli przebrani w ciekawe stroje. Za występy
w czasie balu wszyscy uczniowie otrzymali nagrody lub wyróżnienia. W czasie ferii zimowych
ze zorganizowanego wypoczynku skorzystało 70 uczniów, mieli zapewnione mnóstwo atrakcji, np. tenis stołowy. Dzięki uprzejmości Piotra Siłki dzieci mogły skorzystać nieodpłatnie
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z zajęć tenisa ziemnego w Hart Tenis Zawada. W ciągu całego roku szkolnego realizowany
był przez Jolantę Grabowską-Baran program z zakresu edukacji regionalnej „Nasza szkoła
lokalna”.
Skład grona pedagogicznego w roku
szkolnym 2001/2002: Jolanta Wacławek –
dyrektor szkoły, Jolanta Grabowska-Baran,
Bożena Kisiel, Halina Liro, Dorota Malek,
Barbara Stankowska, Danuta Żylak, Marta
Praska, Henryk Zapiór, ks. Henryk Cieślik,
Piotr Kochman. Do Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ciągu roku szkolnego uczęszczało
79 uczniów.
Nauczyciele realizowali liczne programy
edukacyjne. Na koniec roku szkolnego wieloUczniowie kl. I w roku szkolnym 2000/2001
letnia dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie Jolanta Wacławek poszła na zasłużoną
emeryturę. Pozostawiła zadbaną i rozbudowaną szkołę, która była wstanie pomieścić
również uczniów z Kotorza Małego i Kotorza Wielkiego. Od nowego roku szkolnego
dyrektorem placówki został Henryk Zapiór.
Rozpoczął się etap ciągłego upiększania
Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Wciągu
Grono pedagogiczne w czasie spotkania wigilijnego
następnych lat sukcesywnie wykonano wiele
prac, które miały za zadanie podnieść standard pracy uczniów i nauczycieli. Wszystkie te prace podniosły bezpieczeństwo dzieci na terenie placówki.
W roku szkolnym 2002/2003 pracę rozpoczęli nauczycieli: Henryk Zapiór – dyrektor
szkoły, Jolanta Grabowska-Baran – nauczanie zintegrowane, Urszula Grodzińska – matematyka, informatyka, Bożena Kisiel – edukacja ruchowa, biblioteka, Piotr Kochman – język
niemiecki, Halina Liro – matematyka, przyroda, Dorota Malek – historia, Marta Praska –
nauczanie zintegrowane, Barbara Stankowska – język polski, Danuta Żylak – nauczanie zintegrowane, Izabela Wierszak – religia, ks. Henryk Cieślik – religia. Nowy dyrektor zabrał się
energicznie do wyposażania szkoły w nowy sprzęt. Zorganizował festyn, a z zysku zakupiono
dwa komputery. W sali na poddaszu, w której planowano urządzić pracownię komputerową,
wykonano nową instalację elektryczną.
Zorganizowano w szkole spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa na drodze,
w szkole, domu i w czasie ferii zimowych. Szkoła aktywnie włączyła się w organizację dożynek
wiejskich. We wrześniu uczniowie „sprzątali świat”, a uczennice zorganizowały „Dzień chłopaka”. Zorganizowano w szkole kolejne imprezy: andrzejki, św. Mikołaja, wigilię z jasełkami,
kolędowanie wspólne z przedszkolakami. Odbyły się również wyjazdy: do kina w Opolu na
film Harry Potter i komnata tajemnic, do teatru lalek, na basen do Suchego Boru. Wiosną
topiono Marzannę. Zgodnie z harmonogramem odbyły się rocznicowe apele patriotyczne.
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W ciągu całego roku aktywnie pracował samorząd szkolny, którym opiekowała się Barbara
Stankowska. RSU przeprowadziło m.in. zbiórkę surowców wtórnych. Samorząd szkolny zorganizował w ramach akcji „Wszystko dla Dzieci” zbiórkę zabawek, ubrań, które wysłano do
Hrubieszowa. Od grudnia dyrektor zorganizował w szkole stołówkę, do której obiady zaczęła
dowozić firma Gastropol z Opola. Z obiadów korzystało ok. 25 uczniów. Ponadto od grudnia
udostępniono szatnię, w której uruchomiono szkolny sklepik pod opieką Urszuli Grodzińskiej. Towar do sklepiku dowoził dyr. szkoły Henryk Zapiór. Na koniec roku szkolnego pracę w szkole
zakończył nauczyciel języka niemieckiego Piotr Kochman. W 2003 r. utworzono w szkole
pracownię komputerową, która ze środków własnych szkoły wzbogaciła się o monitory i drukarkę za łączną kwotę 5 183 zł.
Od 1.09.2003 r. nowymi
pracownikami szkoły zostali:
Joanna Gryga – nauczycielka języka niemieckiego oraz
Aleksandra Pancerz – nauczycielka wychowania fizycznego. Joannę Lachowską
– nauczycielkę języka angielskiego, jeszcze we wrześniu
zastąpiła Justyna Zygmunt.
W nowym roku szkolnym w
Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie rozpoczęły
Uczniowie kl. VI b w roku szkolnym 2003/2004
także naukę dzieci z Kotorza Małego i Kotorza Wielkiego. W czasie akademii na rozpoczęcie roku szkolnego dyrektor Henryk Zapiór podziękował Marcie Praskiej za wieloletnie sprawowanie funkcji zastępcy
dyrektora szkoły. Nauczycielka poszła na urlop dla poratowania zdrowia. Nowym zastępcą
dyrektora została wybrana jednogłośnie Barbara Stankowska.
Przydział wychowawstw:
kl. I – Bożena Kisiel, kl. II – Jolanta Grabowska-Baran, kl. III – Danuta Żylak, kl. IV –
Dorota Malek, kl. V – Halina Liro, kl. VI a – Joanna Gryga, kl. VI b – Barbara Stankowska. We
wrześniu uczniowie sprzątali świat. Jesienią bardzo wiele działo się w szkole:
- 14 października wszystkie klasy przygotowały niespodzianki swoim nauczycielom
w czasie ich święta.
- 11 listopada uczniowie kl. VI a wraz z szkolnym chórem zorganizowali uroczysty apel
w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
- 30 listopada w andrzejki wszystkim uczniom była przepowiedziana ich przyszłość.
- 6 grudnia św. Mikołaj wręczył dzieciom duże paczki, co oznaczało, że do szkoły w Zawadzie
uczęszczały tylko grzeczne dzieci.
- w grudniu uczniowie brali udział w kiermaszu świątecznym przy katedrze w Opolu.
- 19 grudnia w szkole zorganizowano kolędowanie w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.
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W ciągu roku szkolnego nastąpiła zmiana
nauczyciela religii, nową katechetką do końca roku szkolnego została Dorota Mazur.
23 stycznia urządzono w szkole bal karnawałowy, w czasie którego uczniowie byli
nagrodzeni za pomysłowe stroje. W pierwszy
dzień wiosny dzieci poszły nad rzekę spalić
Marzannę i szukały wiosnę. W ciągu roku
Przedświąteczne kolędowanie
szkolnego uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i wyjazdach do kina w Opolu.
25 czerwca zakończono rok szkolny. Absolwentów pożegnał szkolny zespół taneczny.
Pracę od 1.09.2004 r. w Szkole Podstawowej w Zawadzie rozpoczęli nowi nauczyciele:
Aleksandra Książek-Jakimowicz (język angielski), Elżbieta Wideł (przyroda), Mariola
Kulawik (muzyka). Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2004/2005: Henryk
Zakończenie roku szkolnego
Zapiór – dyrektor szkoły, Jolanta Grabowska
-Baran, Urszula Grodzińska, Irena Kaczmarek, Bożena Kisiel, Joanna Gryga, Elżbieta Wideł,
Dorota Malek, Barbara Stankowska, Aleksandra Pancerz, Danuta Żylak, Aleksandra KsiążekJakimowicz, ks. Henryk Cieślik, Mariola Kulawik.

Uczniowie kl. IV w roku szkolnym 2004/2005
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W czasie rozpoczęcia roku szkolnego pierwszoklasiści otrzymali „tyty”, a następnie złożyli
ślubowanie. 30 września w czasie Dnia Chłopaka męska część szkoły otrzymała nagrody przyznane przez dziewczyny. W ciągu roku szkolnego były realizowane wszystkie zadania szkoły
zgodnie z opracowanym harmonogramem. Na wyróżnienie zasługuje grudniowy kiermasz
świąteczny, z którego dochód przeznaczono na zakup Biblii, które można było wykorzystywać
na lekcjach religii. W ciągu roku szkolnego bardzo sprawnie funkcjonował sklepik szkolny.
Sukcesy wychowanków:
- M. Szymczykowska zajęła I miejsce w olimpiadzie polonistycznej etapu gminnego
- P. Wieczorek zajął II miejsce w olimpiadzie języka niemieckiego etapu gminnego
- Uczniowie kl. IV zajęli I miejsce w turnieju piłki nożnej.
W ciągu całego roku szkolnego samorząd szkolny zorganizował wiele imprez. Uczniowie
pomagali nauczycielom pełnić dyżury w czasie przerw. Przeprowadzono akcję „Góra grosza”.
Dzięki pomocy osobom niepełnosprawnym szkoła w Zawadzie uzyskała tytuł „Mecenasa
Fundacji Pomóż i Ty”. Uczniowie wzięli udział w konkursach „Mój najciekawszy list do przyjaciela” oraz „Projekt sportowego znaczka”.
Szkoła z własnych środków zakupiła: 26 stolików szkolnych i 26 krzeseł do sali nr 5, biurko
do klasy nr 5, rzutnik pisma, kserokopiarkę, mapy szkolne i drukarkę.
W okresie wakacji wymieniono pokrycie dachu nad kotłownią, łącznie z wymianą konstrukcji więźby. Wymalowano salę nr 4, do której przeniesiono stołówkę. W sali nr 3 rozpoczęto organizację pracowni językowej.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok szkolny
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006

I
13
21
23
17

II
14
22
22
22

III
14
24
21
21

Klasy
IV
7
22
26
21

V
11
19
22
26

VI a
17
10
19
21

VI b
18
-

Suma
76
136
133
128

W roku szkolnym 2005/2006 nie było zmian w kadrze nauczycielskiej. W ciągu całego
roku organizowano liczne imprezy szkolne. Wiosną uczniowie wybrali się do kopalni srebra
w Tarnowskich Górach. W czasie Dnia Dziecka zorganizowano w szkole wiele imprez.
Najważniejsze osiągnięcia uczniów:
- Kamil Kornberg – I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym
- Anna Czech – I miejsce w XXX w Konkursie Polonistycznym szczebla gminnego i tytuł
finalisty na szczeblu wojewódzkim.
Biblioteka szkolna liczyła 4582 woluminy. Jednakże dyrektor szkoły czynił starania utworzenia czytelni multimedialnej. Rozpoczęto przygotowania do przyjęcia komputerów w ramach programu „Biblioteka centrum multimedialnym”. Bibliotekarka Bożena Kisiel ukończyła kurs opiekuna pracowni medialnej.
W okresie wakacji zostały wymalowane wszystkie pomieszczenia klasowe, sala gimnastyczna i komputerowa. Wycyklinowano oraz pomalowano podłogę w sali gimnastycznej i sali nr 5. Wybrukowano część terenu wokół szkoły. Odremontowano stołówkę i zakupiono
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do niej nowe meble. Do sali komputerowej
przekazano cztery komputery z UE z programem UCM. We wrześniu zamontowano
nowe drzwi wejściowe – koszt 4648 zł. Wykonano nową elewację przy drzwiach, obudowy grzejników na korytarzu i w sali gimnastycznej. Zabezpieczono wjazd do szkoły od
strony jezdni.
Rok szkolny 2006/2007 rozpoczęto 4 września. Nastąpiły zmiany w gronie pedagogicznym: nową nauczycielką religii została

Dzień dziecka 2006

Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007

Dorota Mazur, a plastyki Małgorzata Grubizna. Zespół wokalny pod kierownictwem Marioli
Kulawik uczestniczył we wszystkich imprezach szkolnych, m.in. na spotkaniu opłatkowym
wykonywał kolędy. W ciągu roku szkolnego nastąpiła kolejna zmiana w zatrudnieniu. Na
emeryturę odeszła historyczka Dorota Malek i zatrudniono Grzegorza Cicheckiego. Od października na prośbę rodziców uczniowie otrzymywali w szkole gorącą herbatę. Na terenie
placówki dalej dobrze funkcjonował sklepik szkolny. Przed świętami bożonarodzeniowymi uczniowie brali udział w kiermaszu świątecznym zorganizowanym przy katedrze opolskiej. Szkoła Podstawowa w Zawadzie dobrze współpracowała z środowiskiem lokalnym, jej
uczniowie i nauczyciele brali udział w wigilii dla seniorów, dożynkach, wieczorze kolęd dla
rodziców, pastorałkach.
Najważniejsze osiągnięcia szkoły:
- Julia Golla – I miejsce w etapie gminnym, II miejsce w etapie powiatowym konkursu
recytatorskiego
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- Kiermasz bożonarodzeniowy – I miejsce
- Klaudia Palmer, Partyk Kurc – II miejsce w etapie gminnym konkursu języka niemieckiego
- Tomasz Konieczny – III miejsce w etapie gminnym konkursu matematycznego
- Paulina Mirga – I miejsce w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt do kl. IV
- Teresa Malek – II miejsce w tenisie stołowym w kategorii dziewcząt do kl. VI
- Liczne zwycięstwa Żanety Nowak w konkursach piosenki.
Wielkim sukcesem Szkoły Podstawowej w Zawadzie było uzyskiwanie od 2002 r. wyników na sprawdzianie po szóstej klasie powyżej średniej województwa i kraju.
W maju 2007 r. wykonano ogrodzenie od strony boiska szkolnego o długości ok. 100 m,
oraz zainstalowano łapacze piłek o wys. ok. 4 m. Koszt wykonania ogrodzenia 13500 zł. Pod
koniec roku przeprowadzono w szkole remont schodów, położono na stopniach
płytki gresowe.
Skład grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej
w Zawadzie w roku szkolnym
2007/2008: Henryk Zapiór
– dyrektor szkoły, Jolanta
Grabowska-Baran, Urszula
Grodzińska, Bożena Kisiel,
Elżbieta Wideł, Barbara
Stankowska, Danuta Żylak,
Mariola Kulawik, Dorota
Absolwenci kl. VI
Mazur, Grzegorz Cichecki,
Aleksandra Książek-Jakimowicz, Małgorzata
Grubizna, Sylwia Długosz (język niemiecki)
oraz Anna Kulasza (pedagog szkolny).
Uczniowie rozpoczęli naukę w szkole
w mundurkach szkolnych.
W ciągu całego roku szkolnego szczególnie aktywnie działała rada samorządu
uczniowskiego, którym opiekowała się Barbara Stankowska. Uczniowie uczestniczyli
we wszystkich imprezach zorganizowanych
Czytelnia multimedialna
na terenie szkoły:
- wydarzenia państwowe: rocznica odzyskania niepodległości, święto Konstytucji 3 Maja.
- wydarzenia szkolne: Dzień Chłopaka, święto edukacji, Andrzejki, Mikołajki
W ciągu roku szkolnego dokonano remontu pomieszczeń biblioteki i otworzono czytelnię
multimedialną.
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Szczególnie dużo prac remontowych na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie przeprowadzono w 2008 r.:
- kwiecień – wykonano prace wzmacniające konstrukcję dachową obiektu szkolnego,
które następnie obudowano płytami gipsowymi. Usunięto nieszczelności dachu, oraz
wykonano prace malarskie w bibliotece i czytelni – koszt 1 980 zł.
- kwiecień –
 wykonano nową instalację elektryczną w bibliotece i sali multimedialnej na
poddaszu – koszt 5 500 zł.
- maj – poprawiono bezpieczeństwo uczniów, zostało wykonane ogrodzenie na boisku
przed szkołą – koszt ok. 16 000 zł.
- lipiec – wykonano część ogrodzenia panelowego szkoły, odgradzającej teren zabawowy, przy budynku szkolnym od terenu sportowego ok. 80 m – koszt 15 300 zł.
- październik – zamocowano dwie bramy ocynkowane przesuwne – koszt 9400 zł.
- listopad – utwardzono podłoże i położono kostkę brukową o pow. 336 m² – koszt
30000 zł.
W nowym roku szkolnym od 1.09.2008 r. po urlopie wychowawczym do pracy powróciła
Joanna Gryga, pozostały skład grona pedagogicznego nie zmienił się. Nauczyciele w ciągu
roku szkolnego zorganizowali wiele wycieczek szkolnych, m.in. klasy młodsze pojechały do
Opola – teatru, ogrodu zoologicznego, na lekcję biblioteczną. Uczniowie klas starszych udali
się na wycieczkę do Western City koło Karpacza.
Dzięki zaangażowaniu dyrektora Henryka Zapióra na terenie Szkoły Podstawowej w Zawadzie w 2009 r. wykonano wiele prac:
- czerwiec – utwardzono podłoże i położono kostkę brukową o pow. 375 m² – koszt 39 000 zł.
- czerwiec – wykonano nowe zasilanie pracowni komputerowej, montaż czujnika alarmu w bibliotece – koszt 1 600 zł.
- listopad – utwardzono podłoże i położono kostkę brukową o pow. 120 m²
– koszt 15 000 zł.
- grudzień – wymiano okna – koszt
9 000 zł.
W roku szkolnym 2009/2010 skład grona
pedagogicznego zatrudnionego w Publicznej
Szkole Podstawowej w Zawadzie nie zmienił
się. Obowiązek szkolny w dalszym ciągu w
Pracownia komputerowa
szkole w Zawadzie realizowały dzieci ze wsi:
Zawada, Kotórz Mały, Kotórz Wielki. We wrześniu, jak co roku, odbyła się akcja sprzątania
świata. W ciągu całego roku nauczyciele sumiennie wypełniali swoje obowiązki. Uczestniczyli
w licznych formach dokształcania. Odbyły się zorganizowane wycieczki: Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, filharmonii opolskiej, teatru i kina w Opolu.
W 2010 r. wykonano następujące inwestycje w szkole w Zawadzie:
- lipiec – remont korytarza, skucie lamperii, położenie siatki i tynku mozaikowego –
koszt 8 000 zł.
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- sierpień – ogrodzenie panelowe boiska przy szkole ok. 100 m – koszt 29 000 zł.
- listopad – remont kotłowni: wykucie starych drzwi, montaż nadproży i drzwi, skręcenie budynku, zamurowanie otworu garażowego – koszt 10000 zł.
- listopad – ocieplenie i otynkowanie kotłowni – koszt 11 000 zł.
W ciągu całego roku szkolnego 2010/2011 były w szkole w Zawadzie realizowane wszystkie zaplanowane działania. Zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem apele i akademie. Nauczyciele dbali o dobre wykształcenie swoich uczniów.
W styczniu 2011 r. na korytarzu wymieniono dwa okna skrzynkowe, koszt ok. 4000 zł.
Skład grona pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 i nauczane przez nich przedmioty: Henryk Zapiór – dyrektor szkoły – technika, wychowanie fizyczne, Barbara Stankowska
– język polski, Aleksandra Książek-Jakimowicz i Iwona Buczek – język angielski, Joanna Gryga i Piotr Ebisch – język niemiecki,
Urszula Grodzińska – matematyka, informatyka, Elżbieta Wideł – przyroda, Grzegorz
Cichecki – historia, Dorota Mazur – religia,
wychowanie do życia w rodzinie, Małgorzata Grubizna – plastyka, Mariola KulawikSowada – muzyka, biblioteka, Danuta Żylak,
Jolanta Grabowska-Baran i Bożena Kisiel
– edukacja wczesnoszkolna, Anna Kulasza –
pedagog szkolny.
W ciągu całego roku szkolnego na terenie szkoły w Zawadzie przeprowadzono wiele akcji
i imprez. Szczególnie pracowity był okres wiosenny:
- 21 marca – pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Klasy I, II i III wspólnie pożegnały
zimę. Kolorowe Marzanny spłonęły na ognisku przy szkole, a wesołe gaiki powędrowały
uliczkami Zawady, witając wiosnę. Trzeba było pożegnać zimę, by nastały ciepłe dni.
- 30 marca w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbył się konkurs kroszonkarski.
Szkołę z Zawady reprezentowały uczennice kl. V – Laura Kokott, Natalia Klyk, Kamila
Gallus, Julia Jendryca – pod opieką pani Małgorzaty Grubizny. Natalia Klyk zajęła
III miejsce w kategorii klas IV–VI – pisanek wykonywanych dowolną techniką.
- 4 kwietnia uczniowie kl. III przedstawili prezentacje związane z realizacją projektu
edukacji regionalnej „Zwyczaje wielkopostne i wielkanocne”. Była to kontynuacja zajęć
rozpoczętych wizytą w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach i tradycyjnym topieniem Marzanny.
- 18 kwietnia w ramach realizacji projektu edukacyjnego – innowacji pedagogicznej pt. „Zabytki sakralne niemymi świadkami wiary pokoleń” czterdziestu czterech
uczniów ze szkoły z Zawady uczestniczyło w wycieczce do Nysy.
- 27 kwietnia odbyło się spotkanie z policjantem w klasach I – III na tematy: „NIE –
obcym!”, „Bezpieczna droga”, „Ostrożnie w kontakcie ze zwierzętami”.
- Dzień Dziecka w szkole uczczono występami teatralnymi kl. V. Młodzi aktorzy z koła
teatralnego przygotowali w ramach innowacji pedagogicznej „Żyjmy bezpieczniej”
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przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”, które miało przypomnieć dzieciom zasady
bezpiecznego zachowania poza domem. Reżyserem spektaklu była pani Barbara Stankowska.
- 4 czerwca odbył się w szkole w Zawadzie festyn sportowy. Uczczono w ten sposób
Międzynarodowy Dzień Dziecka. Odbyły się mecze piłkarskie, turniej siatkówki oraz
pokazy taneczne. Miłym akcentem był poczęstunek przygotowany przez rodziców:
kiełbaska z grilla, bułka i lody. Można było kupić słodkie napoje. Wszyscy bawili się
znakomicie.
- 11 czerwca całą szkołę opanowało biało-czerwone szaleństwo, ponieważ młodzież
zorganizowała „Dzień Euro”. Uczniowie przynieśli rozmaite gadżety – kapelusze, flagi,
szaliki oraz przyrządy do torturowania uszu – trąbki i gwizdki. Punktem kulminacyjnym był mecz rozegrany przez chłopców ze starszych klas. Boisko zaroiło się od
kibiców w biało-czerwonych barwach, którzy zgodnie wykonali „meksykańską falę”.
Podczas przerw śpiewano i tańczono esemesowy przebój mistrzostw „Koko Euro Spoko”. Wszyscy świetnie się bawili.
- 12 czerwca odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Głosowali wszyscy
uczniowie i nauczyciele w odpowiednio przygotowanym lokalu. Była prawdziwa urna,
flagi, karty do głosowania. Porządku pilnowali „mężowie zaufania”, a nad całością głosowania czuwała komisja wyborcza.
- 22 czerwca w ramach innowacji pedagogicznej „Żyjmy Bezpieczniej” w szkole w Zawadzie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu na temat: Co zrobić, gdy pies atakuje? Goście przywieźli psy ze schroniska.
Wszyscy mogli je pogłaskać, pobawić się i dowiedzieć się o hodowli i opiece nad zwierzętami. Relacja z tego spotkania ukazała się w opolskiej telewizji regionalnej.
- 28 czerwca szkołę odwiedziła Mała Akademia Muzyki. Podczas spotkania zatytułowanego „W świecie perkusji” uczniowie mogli poznać podstawowe terminy muzyczne,
różne style w muzyce, instrumenty perkusyjne. Wspólnie wysłuchano utworów muzycznych pochodzących z różnych stron świata, wykonanych przez p. B. Rokosza.
Wykaz uczniów w klasach w poszczególnych latach
Rok
szkolny
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

I

II
24
25
23
22

17
25
24
24

III
23
17
24
26

Klasy

IV
22
21
18
24

V
22
21
22
18

VI
26
22
22
20

Suma
134
131
133
134

Szkoła Podstawowa w Zawadzie jest bardzo prężną placówką, która może pochwalić się
nie tylko osiągnięciami na polu nauki, ale także dobrze rozwiniętą bazą. W placówce znajdują
się dwie pracownie komputerowe, jedna sfinansowana z projektów unijnych, druga ze środków własnych. Po przeprowadzonym remoncie do byłej części mieszkaniowej przeniesiono
bibliotekę z multimedialną pracownią, pozyskaną ze środków unijnych, pracownią logopedyczną, pomieszczenie socjalne i gabinet pedagoga. W całej szkole zainstalowano radiowęzeł
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z mikrofonem bezprzewodowym. Szkoła Podstawowa w Zawadzie, jako jedna z nielicznych
szkół, może pochwalić się posiadaniem klasy multimedialnej.

13.3 Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie
Straż pożarna w Zawadzie została założona najprawdopodobniej w 1924 r. Pierwszy sprzęt gaśniczy, bosaki i wiadra,
zawieszony był w wiacie – zadaszeniu, ustawionym przed
miejscową szkołą podstawową, od strony drogi, naprzeciw
studni108. W okresie międzywojennym wybudowano pomieszczenie w obrębie obecnej kotłowni szkolnej, w którym
w latach 30. XX w. umieszczono pompę ręczną – sikawkę.
Jeszcze w okresie międzywojennym sikawkę przeniesiono
do remizy strażackiej, która została dobudowana do „Gemeindehausu” – budynku gminnego. Przedwojenna remiza
przy ul. Oleskiej była mniejsza niż obecna, sięgała do mieszkań „ludzi biednych”, znajdujących się w budynku gminnym.
Do remizy wchodziło się od strony drogi, przez dużą bramę. W pomieszczeniu szkolnym natomiast pozostała kolasa
Theodor Kornek (zdjęcie z 1933 r.
gminna (bryczka). Na terenie Zawady przed wojną zbudoudostępnił Alfons Kornek)
wano trzy studnie strażackie, obok szkoły – obecnie klomb,
przy skrzyżowaniu ul. Kolanowskiej z Bocianową, trzecia przy ul. Bocianowej obok transformatora. „Brandmeistrem” – komendantem straży w Zawadzie do końca wojny był Albert
Szymszok. W czasie wojny został wcielony do wojska. Po powrocie z wojny zaczął organizować z powrotem straż w Zawadzie. Przed wojną ważną w funkcję w zarządzie straży sprawował Theodor Kornek, który w 1939 r. został wysłany na front. Nie powrócił już z wojny, zaraz
po wyjściu z niewoli zmarł w szpitalu wojskowym w Niemczech.
W czasie II wojny światowej „Gemeindehaus” – budynek gminy został częściowo wypalony, jednak remiza strażacka szczęśliwie ocalała.
Sikawkę po przejściu frontu Rosjanie przenieśli do
byłego folwarku, w którym
urządzili „gospodarstwo”
i hodowali bydło. Pompę
ręczną ustawiono nad rzeką
i za jej pomocą zaopatrywano bydło w wodę109.
Po II wojnie światowej
jednostkę Ochotniczej StraStrażacy z Zawady w okresie powojennym
ży Pożarnej w Zawadzie
(zdjęcie udostępnił Alfons Kornek)
108
109

Jolanta Wacławek wywiad w dn. 10.08.2011 r.
Eryk Woclaw wywiad w dn. 15.10.2011 r.
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organizował Albert Szymszok (Schimoschek) – pierwszy powojenny komendant. Rosjanie
wyprowadzili się z Zawady ok. 1950 r., wtedy ręczną pompę z beczką otrzymali strażacy
z powrotem. Jednakże wózek pompy był już pozbawiony kół, które Rosjanie zdjęli, gdy ustawili go nad rzeką Jemielnicą, a w międzyczasie koła z sikawki zaginęły. U leśniczego Huberta
Künela stał wóz z szerokimi kołami do przewożenia oleju. Zabrano go i na nim zamocowano
ręczną pompę. Albert Szymszok odmalował wóz na swoim podwórku110. 13.07.1947 r. odbyło się poświęcenie sikawki strażackiej na boisku. Na uroczystość zaproszono dzieci szkolne, by
tańcami i śpiewem urozmaiciły uroczystość. Uczniowie na boisku przed szkołą odegrali sztukę
„Sen Marysi”111.
Po opuszczeniu Zawady przez Rosjan były folwark został zamieniony w tuczarnię. Znalazło w niej pracę wielu mieszkańców. Na jej terenie została założona zakładowa straż pożarna.
Podstawowym sprzętem gaśniczym tej jednostki była motopompa zamontowana na dwukołowej przyczepce, w razie pożaru ciągniętej przez traktor. W tuczarni znajdował się bardzo
dobry sprzęt pożarniczy, jednakże brakowało strażaków do jego obsługi. Pan Bieniek, który
był w niej odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową, działał również w OSP Zawada i pozwolił
ćwiczyć strażakom – ochotnikom na terenie zakładu. Ostatecznie dyrekcja tuczarni z Opola
przekazała sprzęt strażakom z Zawady112.
Po śmierci Alberta Szymszoka, Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawadzie zarządzał Tomasz
Glenzk. Od ok. 1950 r. komendantem OSP Zawada został Konrad Schnotalla, jego zastępcą
Edmund Wilczek, zaś dowódcą sekcji Eryk Woclaw. Komendant straży – naczelnik Konrad
Schnotalla zachorował i w 1956 r. stanowisko to objął Eryk Woclaw113.
W okresie powojennym najaktywniejszymi działaczami straży w Zawadzie byli: Albert
Szymszok, Tomasz Glenzk, August Golomp, Józef Czichon, Franciszek Leluszko, Franciszek
Swierc, Eryk Feliks, Eryk Woclaw.
Remiza strażacka w Zawadzie została w czynie społecznym przebudowana w latach 60.
XX w., gdyż jednostka spodziewała się zmotoryzowanego sprzętu. Została powiększona
kosztem części byłego budynku gminnego, spalonej
w czasie II wojny światowej.
Usunięto wtedy ścianę i wewnątrz zlikwidowano małe
mieszkania. Remizę powiększono aż do przedwojennej
sali spotkań. Wieżę straży
wybudowano w czasie przebudowy w latach 60. XX w.
Dziesięć lat później, w latach
70. XX w. jednostka strażacka w Zawadzie otrzymała z
Pogrzeb strażaka maj 1976 r. (zdjęcie udostępnił Alfons Kornek)
110
111
112
113

Tamże.
Kronika Szkoły Podstawowej w Zawadzie.
Eryk Woclaw wywiad w dn. 15.10.2011 r.
Tamże.
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Powiatowej Komendy Straży
Pożarnej w Opolu samochód
Robur (niewielka ciężarówka produkcji wschodnioniemieckiej). Nie był to wóz
gaśniczy, można było na
niego załadować potrzebny
sprzęt strażacki. Jednakże
w 1970/1971 r. został przerobiony przez miejscowych
strażaków u Eryka Feliksa na
wóz bojowy. Pierwszy wyKorowód pogrzebowy, widoczni strażacy z Zawady, maj 1976 r.
jazd do akcji nowym samo(zdjęcie udostępnił Alfons Kornek)
chodem był wiosną 1971 r.
W tym samym okresie jednostka otrzymała podwozie przyczepy i beczkę 2000 l. Na podwoziu tym na stałe zamontowano tę beczkę. Pan Eryk Woclaw podłączył do niej pompę.
Przez dwadzieścia lat, od 1956 do 1975 r., naczelnikiem straży pożarnej w Zawadzie był
Eryk Woclaw. W połowie lat 70. XX w. wyjechał za pracą do Czechosłowacji. W omawianym
okresie występowały głównie pożary lasów, w których gaszeniu brała udział straż pożarna
z Zawady. W pamięci Eryka Woclawa pozostał pożar, gdy zapaliło się od pioruna zabudowanie w Gosławicach, a straż pożarna z Zawady pojechała do jego gaszenia „Roburem”, który
ciągnął przyczepę z beczką 2000 l. wody. Pożar sprawnie został przez nich opanowany114.
Po ustąpieniu z funkcji naczelnika straży przez Eryka Woclawa, funkcję tę objął Alfons
Kornek i pełnił ją do 1989 r. Nowy naczelnik straży pożarnej w Zawadzie zapragnął zmodernizować remizę. W czasie zebrania strażaków z Zawady z pracownikami Urzędu Gminy
w Turawie i przedstawicielami Straży Wojewódzkiej z Opola podjęto temat rozbudowy miejscowej remizy. Gmina zadeklarowała pomoc przy jej przebudowie. Jednakże po wyjeździe
przedstawicieli straży, Urząd Gminy wycofał się z obietnicy. Był nawet już zgromadzony potrzebny materiał budowlany. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie nie dostał pozwolenia budowlanego, cegła, wapno i cement zostały zabrane na inne inwestycje w gminie.
Pan Kasperek, sąsiadujący z remizą, zobligował się dać działkę budowlaną o szerokości ok.
15 m, żeby można było powiększyć remizę. Niestety, przedwcześnie zmarł, nie zdążył przekazać tej działki straży pożarnej115.
W II połowie lat 70. XX w., jednostka w Zawadzie otrzymała beczkowóz Star 25 z Komendy Rejonowej z Opola, który został przekazany z OSP w Domecku.
Przez wiele lat strażą pożarną w Zawadzie kierował zarząd w składzie:
Eryk Feliks – prezes
Alfons Kornek – naczelnik i kronikarz
Franciszek Stotko – wiceprezes
Andrzej Glib – wiceprezes
114
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Karol Matysiok – sekretarz
Teodor Adamiec, a następnie Bernard Klimek – skarbnik
Walter Heinelt – gospodarz116.
Lista strażaków z Zawady na dzień 21.08.1982 r.117
1. Eryk Feliks
2. Alfons Kornek
3. Karol Matyszok
4. Wiktor Jończyk
5. Walter Heinelt
6. Józef Fila
7. Paweł Bastek
8. Ferdynand Feliks
9. Edward Wocław
10. Zygfryd Klimek
11. Józef Klimek
12. Bernard Klimek
13. Roman Moczko
14. Roman Pawleta
15. Hubert Wojtasek
16. Joachim Wojtasek
17. Alfred Matyszok
18. Paweł Cichoń
19. Walter Leluszko.
W 1989 r. w czasie zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy zarząd w składzie:
Franciszek Domański – prezes
Franciszek Stotko – naczelnik
Teodor Mróz – wiceprezes
Andrzej Kotula – wiceprezes
Paweł Latusek – sekretarz
Walter Leluszko – skarbnik
Bernard Klimek – gospodarz
Walter Heinelt – kronikarz
Andrzej Latusek – odpowiedzialny za działalność MDP.
Komisja rewizyjna:
Jan Skrzypczyk – przewodniczący
Piotr Błaszczyk – wiceprzewodniczący
Jan Blasczyk – sekretarz
Walter Heinelt – członek
Joachim Palt – członek.
8.03.1989 r. jednostka brała udział w gaszeniu pożaru lasu w Zawadzie.
116
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W 1990 r. w czynie społecznym strażacy wykonali modernizację dachu, remont wieży i zbiornika OSP.
W czasie zebrania sprawozdawczego w dn. 15.12.1991 r.
podsumowano działalność straży w Zawadzie w mijającym
roku. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Stan jednostki wynosił wtedy 50 strażaków, w tym: 28 czynnych,
2 wspierających, 10 MDP, 10 HDP. W czasie tego zebrania
podjęto decyzję wymiany starego samochodu bojowego Star
25 na nowszy pojazd.
Bardzo ważnym dniem w życiu strażaków z Zawady był
Dzień Strażaka w dn. 10.05.1992 r., gdyż wtedy został nadany
jednostce sztandar.
Remiza strażacka
W czasie zebrania sprawozdawczego zorganizowanego (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
w dn. 17.01.1993 r. zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Podsumowano wtedy działalność za
rok 1992 r. Jednostka straży pożarnej w Zawadzie liczyła wtedy 54 członków: 30 czynnych, 2 wspierających, 2 honorowych, 10 MDP,
10 HDP. Stan ilościowy jednostki wynosił:
14 mundurów wyjściowych, 10 mundurów
bojowych, 8 kpl. mundurów MDP. W czynie
społecznym strażacy przeprowadzili remont
samochodu i motopompy, zbudowali kaPoświęcenie sztandaru
pliczkę św. Floriana przed kościołem para(zdjęcie udostępnił Alfons Kornek)
fialnym. Jednostka brała udział w gaszeniu
pożarów lasów, łąk, ściernisk i zabudowań gospodarczych, usuwano zatory na rzece. W czasie
zawodów sportowo-pożarniczych MDP zajęła III miejsce, zaś seniorzy IV. Zaplanowano
w bieżącym roku przeprowadzić wodzenie niedźwiedzia, zorganizować zabawę karnawałową i pokazy sprawnościowe dla uczniów miejscowej szkoły
podstawowej.
W dniu 12.12.1993 r. zostało przeprowadzone zebranie
sprawozdawczo-wyborcze OSP w Zawadzie, w czasie którego
wybrano nowy zarząd w składzie:
Franciszek Domański – prezes
Franciszek Stotko – naczelnik
Eryk Feliks – wiceprezes
Andrzej Latusek – wiceprezes
Paweł Latusek – sekretarz
Walter Leluszko – skarbnik
Franciszek Heinelt – gospodarz
Kapliczka św. Floriana
Karol Pason – odpowiedzialny za działalność MDP.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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Komisja rewizyjna:
Jan Skrzypczyk – przewodniczący
Piotr Błaszczyk – wiceprzewodniczący
Jan Blasczyk – sekretarz
Walter Heinelt – członek
Joachim Palt – członek.
W czasie zebrania została podsumowana działalność jednostki za rok 1993. Strażacy
z OSP Zawada uczestniczyli 12 razy w gaszeniu pożarów lasów. Stan jednostki liczył 44 strażaków: 30 czynnych, 2 wspierających, 2 honorowych, 10 MDP i HDP. Przeprowadzony został
remont samochodu bojowego, w którym został wymieniony silnik, wyremontowano także
motopompę.
W 1993 r. odznaczeni zostali strażacy z OSP w Zawadzie:
Złoty medal: Wiktor Jończyk, Walter Heinelt, Alfons Kornek, Eryk Feliks.
Srebrny medal: Jan Bloszczyk, Andrzej Kotula.
Brązowy medal: Jan Skrzypczyk, Bernard Klimek, Walter Leluszko, Paweł Nowański,
Andrzej Latusek, Jan Czernia, Bernard Duda, Włodzimierz Wolbach, Teodor Mróz.
Wzorowy Strażak: Joachim Kornek, Eryk Kaczmarek.
Młodzieżowa brązowa: Krzysztof Praski, Zygmunt Stotko, Krzysztof Czech, Krzysztof
Pasoń, Marek Czech.
Odznaka „Za wysługę lat”: Joachim Kornek, Joachim Palt, Krystian Misiok.
Jednostka z Zawady w 1994 r. uczestniczyła 27 razy w gaszeniu pożarów: 10 – lasu, 3 – zabudowań gospodarczych, 7 – łąk i nieużytków, 5 – zboża i słomy, 2 – śmietnika. W czasie zawodów
sportowo-pożarniczych drużyna seniorów i młodzieżowa zajęła III miejsce, zaś harcerska IV.
8.01.1995 r. z funkcji prezesa zarządu ze względu na stan zdrowia zrezygnował Franciszek
Domański. Nowe wybory sprawozdawczo – wyborcze odbyły się 3.12.1995 r., wybrano nowy
zarząd w składzie:
Jan Blasczyk – prezes
Franciszek Stotko – naczelnik
Andrzej Kotula – wiceprezes
Bernard Duda – zastępca naczelnika
Sabina Wacławek – sekretarz
Bernard Klimek – skarbnik
Joachim Palt – gospodarz.
Komisja rewizyjna:
Klaudiusz Smyk – przewodniczący
Teodor Mróz – członek
Paweł Latusek – członek.
Delegatami na zjazd gminny zostali wybrani: Franciszek Stotko, Bernard Klimek. Przedstawicielami do składu zarządu gminnego OSP zostali wyznaczeni: Jan Blasczyk, Andrzej Kotula.
W 1995 r. przyjęto na stan jednostki 2 węże bojowe Ø 75 i 4 węże Ø 42, które otrzymano
od Urzędu Gminy w Turawie.
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Stan wyposażenia OSP w Zawadzie w 1995 r.: węże W-52 – 15 szt., węże W-75 – 13 szt.,
węże ssawne – 5 szt., hełmy bojowe – 16 szt., buty skutery – 10 par, motopompy – 3 szt., mundury wyjściowe – 14 kpl., mundury bojowe – 23 kpl., mundury MDP – 10 kpl., czapki 3 szt.
W omawianym roku jednostka brała udział w 24 akcjach gaśniczych. Strażacy urządzili zimą
tradycyjne wodzenie niedźwiedzia.
W 1996 r. zakupiono za 2600 zł samochód Star 244 z 1977 r. na przetargu zorganizowanym
przez Nadleśnictwo w Namysłowie. Dzięki aktywnej pracy miejscowych strażaków i pomocy
finansowej mieszkańców Zawady samochód ten został wyremontowany i przygotowany do
skarosowania. W 1998 r. został skarosowany na samochód bojowy w Kamienicy Polskiej. Karosację sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
20000 zł oraz Urząd Gminy w Turawie – 33000 zł. Samochód został wyposażony w węże pożarnicze i w autopompę zamocowaną na stałe. Na wyposażenie tego pojazdu zakupiono
drabinę aluminiową, piłę spalinową, agregat
prądotwórczy i maszt oświetleniowy118.
W 1996 r. ilość strażaków w Zawadzie
bardzo się zwiększyła i wynosiła 81 druhów:
35 czynnych, 2 wspierających, 7 honorowych, 21 MDP i HDP, 16 kobiet.
Samochód OSP Zawada – stan po wypadku
W zawodach sportowo-pożarniczych
(zdjęcie kronika OSP Zawada)
drużyna młodzieżowa żeńska zajęła II miejsce, harcerska żeńska i młodzieżowa męska III miejsce. Zebranie sprawozdawcze odbyło
się 8.12.1996 r. Powołano na nim Andrzeja Kotulę na opiekuna MDP. Delegatami na zjazd
gminny zostali wybrani Jan Blasczyk i Andrzej Kotula. W 1996 r. wykonano wiele prac społecznych: remont i przygotowanie samochodu do rejestracji, w tym wymiana sprzęgła, pomalowano remizę. Jednostka brała udział w siedmiu akcjach ratowniczych. Zaplanowano na
przyszły rok otwarcie „Klubu Strażaka” w remizie strażackiej.
W czasie zebranie sprawozdawczego w roku następnym w dn. 14.12.1997 r. zarząd uzyskał jednogłośnie absolutorium. Podsumowano działalność jednostki za mijający rok. Strażacy brali udział w wycince drzew nad rzeką Jemielnicą, oczyścili rynny dachowe w budynku
szkoły podstawowej w Zawadzie, przeprowadzili remont karoserii i instalacji elektrycznej
Stara 244. Liczba strażaków jednostki wynosiła: 31 czynnych, 6 w drużynie kobiecej, 8 wspierających, 7 honorowych, 13 MDP, 8 HDP.
Strażacy z Zawady brali udział w 17 akcjach gaśniczych: pożar zabudowań gospodarczych – 4,
nieużytki – 6, poszycia leśnego – 6, zboża na pniu – 1, w tym poza obszarem gminy – 4.
W zawodach sportowo-pożarniczych zajęli wysokie miejsca: harcerska drużyna dziewcząt
– I miejsce, harcerska chłopców – IV miejsce, seniorzy – V. Strażacy zimą zorganizowali na terenie wsi tradycyjne wodzenie niedźwiedzia. Za wysługę lat zostało wyróżnionych 27 druhów.
Kolejne zebranie sprawozdawcze przeprowadzono 20.12.1998 r. Podano ilość strażaków
jednostki na dzień zebrania: 28 czynni, 8 wspierający, 6 honorowych, 21 MDP i HDP, 6 kobiet.
118
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W 1998 r. w czynie społecznym przeprowadzono remont remizy: została pomalowana, wyremontowano podłogę, odnowiono elewację. Na terenie cmentarza wycięto drzewa i krzewy.
Przeprowadzono remont samochodu, szczególnie udzielili się przy nim Alojzy Czernia i Karol Pasoń. Jednostka brała udział w 20 akcjach gaśniczych: zabudowań gospodarczych – 2, poszycia
leśnego – 5, nieużytków – 9, słomy – 4. W czasie zawodów pożarniczych drużyna młodzieżowa zajęła I miejsce. Strażacy brali udział w wodzeniu niedźwiedzia, pomagali w organizacji
dożynek gminnych w Zawadzie.
W roku następnym w czasie walnego zebrania sprawozdawczego w dn. 19.12.1999 r. nowym
członkiem komisji rewizyjnej został powołany Krystian Kulawik, na miejsce Klaudiusza Smyka.
Stan ilościowy strażaków z Zawady na dzień zebrania wynosił: 29 czynnych strażaków,
12 kobiet, 8 wspierający, 6 honorowych, 7 MDP dziewczęta, 7 MDP chłopcy, 15 HDP. Na stan
jednostki przyjęto agregat prądotwórczy i radiotelefon nasobny.
W czasie zebrania podano stan wyposażenia OSP w Zawadzie: mundury wyjściowe – 34 kpl.,
bojowe – 20 kpl., mundury MDP – 16 kpl., czapek – 10 szt., radiotelefon samochodowy – 1 szt.,
radiotelefon nasobny – 1 szt., węże W-52 – 16 szt., węże W-75 – 20 szt., węże ssawne – 4 szt.,
hełmy bojowe – 29 szt., buty skutery – 10 par, motopompy – 3 szt., piła spalinowa – 1 szt.
Strażacy w 1999 r. brali udział w organizowaniu biesiady strażackiej, dokończyli także prace przy remoncie kotłowni, wyczyścili rynny w Szkole Podstawowej w Zawadzie, podłączyli studzienki do kanalizacji, przeprowadzili remont dachu remizy i na bieżąco remontowali
sprzęt pożarniczy. Z okazji Dnia Strażaka był zorganizowany dzień otwartych drzwi dla dzieci
z przedszkola.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 17.12.2000 r. Wybrano zarząd w składzie:
Jan Blasczyk – prezes
Franciszek Stotko – naczelnik
Andrzej Kotula – wiceprezes
Andrzej Glib – zastępca naczelnika
Joachim Palt – sekretarz
Bernard Klimek – skarbnik
Krystian Kulawik – gospodarz
Jan Czernia – członek
Alfred Kaczmarek – członek.
Komisja rewizyjna:
Karol Pasoń – przewodniczący
Rafał Kulawik – członek
Wiktor Jończyk – członek.
Przedstawicielem na zjazd gminy i do składu zarządu gminnego zostali: Jan Blasczyk i Andrzej
Kotula.
Strażacy z Zawady w 2000 r. brali udział w zorganizowaniu festynu – „III Letniej Biesiady Strażackiej”. Urządzili pokaz sprawności strażackiej na miejscowym boisku szkolnym.
Ustawiono znaki „Uwaga Straż” na wysokości remizy. Tradycyjnie zimą odbyło się wodzenie
niedźwiedzia. W 2000 r. zlikwidowano wieloletnią przyczepę beczkowóz, która była na stanie
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jednostki. Jednocześnie na stan wyposażenia straży przyjęto urządzenie alarmowania selektywnego. W remizie zainstalowano alarm przeciwwłamaniowy, gdyż do straży było włamanie. W czynie społecznym odbudowano ubikację zewnętrzną w miejscowej szkole. Strażacy
także obcinali gałęzie drzew zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców, oczyścili przepust pod
drogą, usuwali szkody po włamaniu do świetlicy i remizy. Zamontowali maszt oświetleniowy na samochodzie bojowym. W zawodach sportowo-pożarniczych drużyna młodzieżowa
dziewcząt zajęła I miejsce. W 2000 r. było przeszkolonych 22 szeregowców, 6 dowódców, 3 naczelników, 5 operatorów sprzętu.
12.05.2001 r. w Zawadzie odbyły się uroczystości z okazji obchodów gminnego „Dnia Strażaka”. Strażacy z Gminy Turawa spotkali się na mszy św. w tamtejszym kościele parafialnym.
Na szlachetną postawę strażaków zwrócił uwagę podczas kazania ks. proboszcz. Podkreślił, że
strażacy gromadzą się pod sztandarami, na których widnieje napis: „Bogu na chwałę, ludziom
na ratunek”. Po mszy św. przy boisku odbył się mały piknik strażacki, na którym można było
się posilić kiełbaską z grilla czy też kuflem zimnego piwa119.
6.01.2002 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, na którym podano stan jednostki
– 63 strażaków: 29 członków, 6 wspierających, 6 honorowych, 7 MDP chłopców, 15 HDP.
W czasie zebrania odczytano stan mienia OSP w Zawadzie: mundury wyjściowe – 34 szt.,
mundury MDP – 16 szt., dresy – 16 szt., czapki – 16 szt., węże W-52 – 13 szt., węże W-75 – 18
szt., węże ssawne – 2 szt., hełmy bojowe – 6 szt., buty skutery – 10 szt., motopompy 2 szt. (PO-5
rocznik 1992 r. i 1990 r.), radiotelefon, samochód gaśniczy, piła spalinowa, agregat prądotwórczy, selekty, alarm.
Strażacy w 2001 r. ustawili ogrodzenie przy miejscowej szkole podstawowej i obcinali gałęzie w przedszkolu. Druhowie brali udział w wodzeniu niedźwiedzia, zorganizowali festyn, zabezpieczali porządek podczas dożynek wiejskich. W czasie zawodów sportowo-pożarniczych
HDP dziewcząt i chłopców zajęły I miejsce. W 2001 r. przyjęto na stan wyposażenia jednostki
prądownicę turbo Ø 52, prądownicę turbo szybkiego natarcia Ø 25, linkę asekuracyjną 25 m.
Latem strażacy brali udział w zawodach sportowo-pożarniczych.
W roku następnym zebranie sprawozdawcze odbyło się12.01.2003 r., w czasie
którego omówiono działalność jednostki w 2002 r.
Strażacy wykonali wiele prac
przy modernizacji świetlicy:
dokonali zmiany pokrycia
dachu, a także wykonali remont pomieszczenia. DruStrażacy z Zawady w czasie zawodów sportowo-pożarniczych w 2001 r.
howie brali udział w wodze(zdjęcie kronika OSP Zawada)
niu niedźwiedzia, zorganizowali festyn – V Biesiadę Strażacką, zabezpieczali porządek podczas dożynek wiejskich.
21 czerwca strażacy z Zawady brali udział w zawodów sportowo-pożarniczych.
119

Tamże.

878

W czasie zebranie sprawozdawczego zorganizowanego w dn. 11.01.2004 r., stan jednostki wynosił 63 strażaków: 29 czynnych,
6 honorowych, 6 wspierających, 22 MDP.
Omówiono w czasie zebrania działalność
jednostki w minionym roku. W 2003 r. zorganizowano sześć spotkań na boisku w celu
udoskonalenia umiejętności strażackich.
Jednostka uczestniczyła 9 razy w akcjach
ratowniczo-gaśniczych, w tym 7 w gaszeniu
Strażacy z Zawady w czasie zawodów
sportowo-pożarniczych w 2004 r.
pożarów, 1 – w likwidacji zagrożeń miejsco(zdjęcie kronika OSP Zawada)
wych, raz alarm fałszywy. W akcjach ratowniczych uczestniczyli: Andrzej Kotula, Teodor Mróz, Dawid Bieniek, Jan Blasczyk, Alfred
Kaczmarek, Jan Czernia, Andrzej Glib, Tomasz Duda, Krystian Kulawik, Joachim Palt. W zawodach sportowo – pożarniczych HDP dziewcząt zajęła III miejsce. Jednostka wzbogaciła się
o działko przenośne i prostownik akumulatorowy. Wykonano ocieplenie budynku świetlicy,
pomalowano część dachu remizy, a także pomieszczenie wewnątrz. W ramach prac społecznych wykonano wycinkę drzew i prace porządkowe w parku. Tradycyjnie odbyło się wodzenie niedźwiedzia, współpracowano także w organizacji festynu wiejskiego „Lato w Zawadzie”,
związanego z programem „Odnowa wsi”. Strażacy z Zawady zabezpieczali porządek podczas
dożynek wiejskich oraz trasy wyścigu kolarskiego.
W 2004 r. jednostka uczestniczyła 12 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, w tym 10
w gaszeniu pożarów, 2 fałszywe alarmy. W akcjach ratowniczych uczestniczyli: Jan Czernia,
Andrzej Kotula, Joachim Palt, Alfred Kaczmarek, Marcin Mróz, Jan Blasczyk, Wiktor Jończyk, Krystian Kulawik, Rafał Kulawik, Dawid Bieniek. W czasie zawodów sportowo-pożarniczych MDP dziewcząt zajęła I miejsce, zaś HDP dziewcząt II miejsce.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie
w 2004 r. otrzymała pompę pływającą, zestaw gaśniczy do piany, apteczkę pierwszej
pomocy oraz zbiornik brezentowy. Wykonano i zamontowano nowe bramy wjazdowe
do remizy. W ramach prac społecznych wycięto suche drzewa w parku, przywieziono
do niego ziemię, którą wyrównano. Strażacy
zabezpieczali imprezę Hubertusa i wykonali
Wodzenie niedźwiedzia („Fala” 1/2005)
renowację hydrantów w Zawadzie.
W czasie zebrania sprawozdawczego zorganizowanego w dn. 16.01.2005 r. stan jednostki
wynosił 40 strażaków: 24 czynnych, 9 wspierających, 7 MDP.
W roku następnym 8.01.2006 r. przeprowadzono zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
w czasie którego wybrano nowy zarząd w składzie:
Jan Blasczyk – prezes
Andrzej Kotula– naczelnik
Andrzej Glib – zastępca naczelnika
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Joachim Palt – sekretarz
Bernard Klimek – skarbnik
Dawid Bieniek – gospodarz
Jan Czernia – członek
Alfred Kaczmarek – członek.
Komisja rewizyjna:
Rafał Kulawik – przewodniczący
Tomasz Duda – sekretarz
Dawid Brand – członek.
Samochód OSP Zawada w czasie wypadku
Samochód bojowy Star 244 straży pożar(zdjęcie kronika OSP Zawada)
nej w Zawadzie miał 7.09.2006 r. wypadek w
czasie jazdy do pożaru działek. Na rozwidleniu dróg w Kotorzu Małym przy byłej tamtejszej
szkole podstawowej pojazd nie utrzymał równowagi i przewrócił się na lewą stronę. Zapaliła
się motopompa, co spowodowało pożar całego samochodu. Na szczęście ekipa strażacka będąca w samochodzie nie odniosła żadnych obrażeń. Jednakże samochód został zniszczony
i nie nadawał się do dalszej eksploatacji.
OSP w Zawadzie miała otrzymać nowy
samochód bojowy Tatra 822. Jednakże wcześniej należało przygotować remizę strażacką.
Należało podnieść sufit oraz zmienić bramę
garażową. Po pewnym czasie musiała również być zmieniona posadzka, gdyż nie wytrzymała ciężaru nowego pojazdu.
Wielka uroczystość przejęcia nowego samochodu bojowego Tatra 822 odbyła się
Remont remizy strażackiej
2.05.2008 r. Zaproszeni byli przedstawiciele
(zdjęcie kronika OSP Zawada)
wszystkich jednostek straży pożarnej z terenu
Gminy Turawa, komendant gminny, opiekun powiatowy z Opola oraz zaproszeni
goście z gmin partnerskich z Niemiec. Zostali
ugoszczeni obiadem w miejscowej restauracji
„Marcin”, a po obejrzeniu nowego nabytku – samochodu bojowego, kawą i ciastem.
W 2008 r. została zorganizowana zbiórka
pieniężna wśród członków społeczności strażackiej w Zawadzie. Za zgromadzone pieniądze (1800 zł) zakupiono figurę św. Floriana,
Nowy samochód bojowy
która została umieszczona po prawej stronie
(zdjęcie kronika OSP Zawada)
ołtarza w miejscowym kościele.
15.07.2008 r. huragan przeszedł przez Błotnicę Strzelecką. Wezwani na pomoc strażacy
z Zawady pomagali potrzebującym, usuwali m.in. przewrócone drzewa. Otrzymali podziękowania od burmistrza Strzelec Opolskich Tadeusza Goca120.
120

Tamże.

880

W czerwcu 2009 r. został zorganizowany wyjazd delegacji członków gminnych OSP do
partnerskiej gminy Saalfelder Höhe. Jednostkę OSP Zawada w tym wyjeździe reprezentowali:
Jan Czernia, Bernard Klimek, Jan Blasczyk, Martin Pikos.

Delegacja członków gminnych OSP w partnerskiej gminy Saalfelder Höhe (zdjęcie kronika OSP Zawada)

W dniach od 12–18 lipca 2009 r. na terenie boiska przy Publicznym Gimnazjum w Turawie został zorganizowany polsko-niemiecki obóz strażacki dla młodzieży. Z jednostki z Zawady wzięły udział Dżesika Kotula i Weronika Pikos. Obóz został bardzo dobrze zorganizowany,
dostarczył uczestnikom wielu emocji.
10 sierpnia wybuchł pożar stodoły w Zawadzie przy ul. Luboszyckiej. Na miejscu akcji
strażacy gasząc pożar chronili pobliski dom mieszkalny. Akcja trwała cztery godziny. W pożarze spłonął doszczętnie znajdujący w obiekcie sprzęt rolniczy. Uczestniczyło w akcji 9 jednostek straży pożarnej.
Po zawodach sportowo-pożarniczych
zorganizowanych 28 sierpnia, jak co roku
było ognisko. Niestety, nie dopisała pogoda
i impreza przeniosła się do garażu. Zabawa
trwała do późnych godzin nocnych.
W 2009 r. jednostka z Zawady uczestniSeniorzy w czasie zawodów sportowo-pożarniczych
czyła 8 razy w akcjach usuwania miejscow Kotorzu Małym (zdjęcie kronika OSP Zawada)
wych zagrożeń, w tym 5 w gaszeniu pożarów, 2 w likwidacji miejscowych zagrożeń, 6 fałszywe alarmy, 1 raz w poszukiwaniu zaginionego. W akcjach ratowniczych uczestniczyli: Tomasz Duda, Joachim Palt, Dawid Bieniek,
Krystian Bieniek, Krystian Kulawik, Martin Pikos, Jan Czernia, Bernard Klimek, Waldemar
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Kornek, Alfred Kaczmarek, Marek Długosz, Dawid Brand. Jednostka pozyskała butle powietrzne – 2 szt. węże W-75 – 5 szt., W-52 – 4 szt., akumulatory, mundury wyjściowe – 4 szt., czapki
koszarowe – 12 szt., koszulki strażackie z haftem – 15 szt., czapki rogatywki – 5 szt. W 2009 r. przeprowadzono dalsze prace modernizacyjne remizy: wymieniono drzwi wejściowe do świetlicy,
wykonano posadzkę, ocieplono strop. Na poddaszu strażnicy wykonano nową podłogę. Osadzono także nowe drzwi łączące straż z świetlicą.
3.01.2010 r. odbyło się w świetlicy OSP w Zawadzie zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Wybrano nowy zarząd
w składzie:
Jan Blasczyk – prezes
Andrzej Glib – naczelnik
Joachim Palt – sekretarz
Bernard Klimek – skarbnik
Dawid Bieniek – gospodarz
Jan Czernia – członek
Alfred Kaczmarek – członek.
Komisja rewizyjna:
Rafał Kulawik – przeZebranie sprawozdawczo wyborcze (zdjęcie kronika OSP Zawada
wodniczący
Tomasz Duda – sekretarz
Dawid Brand – członek.
W dniu zebrania stan jednostki wynosił 36 strażaków: 20 zwyczajnych, 9 wspierających, 7 MDP,
10.01.2010 r. w Zawadzie po raz drugi odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza rozpoczęła się o godz. 14.00 w parku obok miejscowego przedszkola. Strażacy
pomagali w utrzymywaniu porządku.
W dniu 16 stycznia strażacy pożegnali druha Franciszka Stotkę, zasłużonego naczelnika straży w Zawadzie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło wielu strażaków, nie
tylko miejscowych, ale również delegacje z terenu gminy Turawa. Po mszy żałobnej, która
została odprawiona w kościele parafialnym, na cmentarzu zostały zmarłemu oddane ostatnie
honory zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.
20 stycznia, wzorem lat ubiegłych, strażacy uczestniczyli w korowodzie wodzenia niedźwiedzia. W skład przebierańców weszli: Marek Długosz – niedźwiedź, Dżesika Kotula, Dawid
Bieniek, Weronika Pikos, Waldemar Kornek, Joachim Palt, Damian Surowy, Justyna Janczyk.
Wszyscy uczestnicy korowodu zostali ugoszczeni obiadem u p. Moczko. Niestety, nie dopisała
pogoda, przez cały dzień padał śnieg.
2.04.2010 o godz. 2.51 jednostka została zaalarmowana, że wybuchł pożar w stolarni Dudek H&H w Kotorzu Małym. W akcji ratowniczej brali udział strażacy z Zawady: Tomasz
Duda, Jan Czernia, Dawid Bieniek, Bernard Klimek, Marek Długosz, Martin Pikos, Michał
Adamiec. Gaszenie pożaru trwało do godz. 5.00.
W czasie mszy odpustowej w dn. 9 maja wszyscy druhowie i druhny uczestniczyli w mundurach wyjściowych. Zajęli wcześniej przygotowane dla nich miejsca w pierwszych ławkach.
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W procesji druhny niosły
udekorowaną kwiatami figurę św. Floriana.
Strażacy z Zawady
w czasie majowej powodzi
w 2010 r. pomagali mieszkańcom w wypompowaniu
wody z piwnic. 19 maja jednostka została zaalarmowana o godz. 11.50, że podnosi
się poziom wody na rzece
Układanie worków z piaskiem na ul. Kępskiej w Zawadzie
Jemielnicy. Strażacy zaczęli
(zdjęcie kronika OSP Zawada)
układać worki z piaskiem.
Nie doszło jednak do wylania rzeki. W akcji uczestniczyli: Dawid Bieniek, Tomasz Duda,
Krystian Kulawik, Dawid Brandt, Jan Czernia, Alfred Kaczmarek, Martin Pikos, Michał
Adamiec. Strażacy 20 maja uczestniczyli w zabezpieczaniu przeciwpożarowym na terenie
Turawy i Osowca. Następnego dnia pomagali mieszkańcom Kotorza Małego w usuwaniu
skutków podtopień. 22 maja od godz. 5.00 do 12.00 strażacy brali udział w akcji przeciwpowodziowej na osiedlu Zawada. Tego samego dnia wieczorem usuwali skutki podtopień
w Zawadzie i Kotorzu Małym. Następnego dnia strażacy dwukrotnie brali udział w akcji usuwania skutków powodzi w Zawadzie na ulicy Bocianowej i Luboszyckiej oraz na osiedlu
Zawada. 31 maja druhowie usuwali do południa wodę na ulicy Nowej i Bocianowej, zaś po
południu zmagali się dalej z wodą na terenie wsi. Akcja usuwania skutków powodzi i podtopień
trwała również w czerwcu.
6 czerwca strażacy zabezpieczali wyścig kolarski wokół Jeziora Turawskiego. W zabezpieczaniu wzięli udział: Bernard Klimek, Jan Czernia, Michał Adamiec, Weronika Klimek,
Dawid Bieniek, Krystian Kulawik.
Strażacy 16 lipca wzięli udział w gaszeniu pożaru zboża i ugoru w Kępie. 7 sierpnia ciszę
nocną o godz. 2.30 przerwała syrena strażacka. Wybuchł pożar skoszonej trawy i obciętych
gałęzi w Zawadzie przy ul. Krótkiej.
W dniach 28–29 sierpnia odbyły się Gminne Dożynki w Zawadzie. Miejscowi strażacy
wzięli czynny udział w ich przygotowaniach. W piątek 27 sierpnia czuwali całą noc nad rozstawionymi namiotami przy boisku szkolnym miejscowej szkoły. Przez następne dwa dni
pilnowali namiotów i pozostawionego w nim sprzętu. Pełnili również funkcje porządkowe
i kierowali ruchem pojazdów. W niedzielę kolorowy korowód zamknął bojowy samochód
strażacki z Zawady.
19 września w godzinach porannych przy ul. Oleskiej w Zawadzie samochód dostawczy
potrącił sarnę. Strażacy musieli posprzątać cały teren.
W zawodach sportowo-pożarniczych, przeprowadzonych 2 października w Kadłubie Turawskim, wzięli udział strażacy z Zawady. Jednostka wystawiła drużynę młodzieżową żeńską
w składzie: Dżesika Kotula, Weronika Klimek, Paulina Klimek, Justyna Jonczyk, Weronika Pikos,
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Monika Czernia, drużynę męską seniorów
w składzie: Martin Pikos, Dawid Brand, Jan
Czernia, Michał Adamiec, Patryk Feliks,
Mateusz Pikos. Po zakończeniu biegów wszyscy zostali zaproszeni na wspólne ognisko.
14 października pięciu druhów z Zawady:
Bernard Klimek, Jan Czernia, Jan Blasczyk,
Michał Adamiec, Tomasz Duda, wzięło
udział w zabezpieczeniu parkingu przy
Zawody sportowo-pożarnicze w Kadłubie Turawskim Okrąglaku w czasie targów AGRA. W czasie
(zdjęcie kronika OSP Zawada)
zorganizowanego przez szkołę podstawową
w Zawadzie dnia św. Marcina, strażacy zabezpieczali przejście na trasie szkoła – kościół.
Nowy rok 2011 rozpoczęła jednostka OSP w Zawadzie przeglądem operacyjno-technicznym typu „S”, który został przeprowadzony 3 stycznia.
9 stycznia po raz trzeci strażacy zabezpieczali Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawadzie. Do ich obowiązków należało utrzymanie porządku na placu, gdzie odbywała
się impreza, zabezpieczenie źródła zasilania elektrycznego poprzez uruchomienie agregatu
prądotwórczego.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 16.01.2011 r., w czasie którego dokonano
podsumowania pracy zarządu i całej straży. Wybrany został również nowy skład zarządu OSP
w Zawadzie:
Jan Blasczyk – prezes
Joachim Palt – wiceprezes – naczelnik
Jan Czernia – wiceprezes
Tomasz Duda – zastępca naczelnika
Iwona Florczyk – sekretarz
Bernard Klimek – skarbnik
Dawid Bieniek – gospodarz
Michał Adamiec – członek
Krystian Kulawik – członek
Alfred Kaczmarek – przewodniczący
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Dawid Brand – sekretarz
w Zawadzie (zdjęcie kronika OSP Zawada)
Mateusz Pikos – członek komisji.
Po części oficjalnej spotkania nastąpiła część nieoficjalna z dyskusją i poczęstunkiem dla
przybyłych gości.
19 lutego odbyło się tradycyjne wodzenie niedźwiedzia. Pochód trwał od godz. 8.00 do
18.00, a uczestniczyło w nim 19 przebierańców. Zebrane pieniądze zostały wykorzystane na
potrzeby miejscowej remizy. Po męczącym dniu odbyło się tradycyjne przedstawienie zastrzelenia niedźwiedzia.
W Dzień Kobiet – 8 marca dzięki sprawnej akcji strażaków ugaszono pożar traw przy
ul. Poprzecznej i Kolanowskiej w Zawadzie. W akcji wzięli udział: Alfred Kaczmarek,
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Dawid Bieniek, Jan Czernia. Kolejny raz paliły się trawy 22 kwietnia, tym razem na terenie Luboszyc, dzięki sprawnej akcji pożar
ugaszono.
24 kwietnia we mszy rezurekcyjnej wzięli
udział strażacy:
sztandar – Michał Adamiec, Tomasz
Duda, Patryk Feliks
baldachim – Jan Czernia, Alfred
Kaczmarek, Dawid Bieniek, Mateusz Pikos.
Wodzenie niedźwiedzia
8 maja strażacy wzięli udział we mszy
(zdjęcie kronika OSP Zawada)
św. odpustowej. Druhny: Angelika Świtala,
Dżesika Kotula, Monika Czernia i Paulina Klimek niosły w czasie procesji figurę św. Floriana.
Druhowie Joachim Palt, Tomasz Duda, Bernard Klimek pełnili wartę honorową przy sztandarze, zaś baldachim w czasie procesji nieśli Krystian Kulawik, Alfred Kaczmarek, Jan
Czernia, Bernard Duda. Pozostali druhowie uczestniczyli we mszy św. w mundurach wyjściowych.
Do pożaru w okolicy Wodociągów doszło 10 maja w godzinach popołudniowych,
paliło się ok. 2 ha lasu. Zlokalizowano trzy
źródła ognia, więc prawdopodobnie było to
podpalenie. Po ukończonej akcji ugrzązł
w rowie samochód bojowy z Zawady. Po godzinie przy użyciu wyciągarki zwanej lebiodką wóz zdołał wyjechać.
Bardzo pracowity dla strażaków był
miesiąc czerwiec. Druhowie zabezpieczali
Strażacy z Zawady w kościele parafialnym
przejazd wyścigu kolarskiego (3.06), w miejw dn. 4.05.2011 r. (zdjęcie kronika OSP Zawada)
scowym parku wycinali suche drzewa, które
zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców – w akcji uczestniczyli: Jan Blasczyk, Joachim Palt,
Krystian Kulawik, Michał Adamiec, Dawid Brand, Dawid Bienek (4.06), zabezpieczali targi
spożywcze AGRA (8.06).
2–3 lipca strażacy z Zawady w czasie festynu wykonali pokaz strażacki „Nasza straż nie
tylko gasi” z użyciem aparatów powietrznych. Przez całe 2 dni strażacy czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców i gości. W nocy poprzedzającej festyn strażacy pilnowali namiotów,
a po imprezie pomogli posprzątać teren.
Pracowity dla strażaków był także lipiec. W Zawadzie na ulicy Brzegowej w ciągu kilkunastu minut usunęli złamane konary (10.07), pomagali przy organizacji festynu piłkarskiego
Zawada CUP 2011 (10.07), od 31 lipca do 6 sierpnia brali aktywny udział w organizacji międzynarodowego obozu strażackiego. Ostatniej nocy, 5 sierpnia, strażacy z Zawady pilnowali
uczestników obozu.
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4 września strażacy z OSP Zawada wzięli udział we mszy dożynkowej w Bierdzanach, która została odprawiona w czasie dożynek powiatowych, zaś w nocy z 4 na 5 września zabezpieczali parking.
12 października strażacy, jak co roku, zabezpieczali targi AGRA w Opolu.
Przez trzy kolejne soboty listopada strażacy z Zawady w ramach współpracy z sołtysem
Józefem Datkiem wycięli drzewa na trasie Zawada – Centrum Handlowe Turawa Park. Celem tej akcji było poszerzenie pasa drogowego, gdyż gałęzie drzew wchodziły na teren drogi.
Na przełomie listopada i grudnia samochód bojowy został oddany do naprawy blacharskiej i remontu silnika. W remizie zostały wykonane prace remontowe ścian.
8 stycznia 2012 r. odbył się na terenie Zawady kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O godz. 15.00 uczestnicy
spotkali się na terenie parku obok miejscowego przedszkola. Strażacy pomagali w postawieniu namiotów oraz pilnowali porządku
podczas finału. Podczas aukcji strażacy z OSP
wylicytowali latarkę.
22 stycznia odbyło się w Zawadzie zebranie
sprawozdawcze za rok 2011. Na spotkaStrażacy z Zawady w czasie akcji wycinania drzew
na trasie Zawada – Centrum Handlowe Turawa Park nie przybyli przedstawiciele Komendy Miej(zdjęcie kronika OSP Zawada)
skiej z Opola i Komendy Gminnej z Turawy.
Zebranie przebiegło sprawnie w miłej atmosferze, przy kawie i ciastkach121.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie od wielu lat sumiennie wypełnia swoje
obowiązki. Jednakże zrodziła się już tradycja, że co roku o godz. 24.00 w Sylwestra syrena
strażacka wyje, aby zakomunikować rozpoczęcie nowego roku. Tradycją jednostki strażackiej
w Zawadzie jest wodzenie niedźwiedzia. Przebierańcy prowadzą na uwięzi niedźwiedzia. Gospodynie są zobowiązane do zatańczenia z „berem”, aby dobrze darzyło się w gospodarstwie.
Co roku w kościele parafialnym odbywa się msza za zmarłych i żywych strażaków. We mszy
uczestniczą druhny i druhowie ubrani w galowe mundury. Od 2003 r. strażacy pomagają przy
organizacji festynu wiejskiego „Lato w Zawadzie”.

13.4 Ludowy Zespół Sportowy w Zawadzie
Zespół sportowy w Zawadzie istniał już przed II wojną światową, spotkania odbywały się
na miejscowym boisku. Nie jest jednak znany skład tej drużyny.
Po II wojnie światowej najprawdopodobniej w 1949 r. został założony w Zawadzie Ludowy Zespół Sportowy, jego organizatorem był Paweł Malik (Paul Maly), który sprawował jednoosobowy zarząd. Start drużyny okazał się wielkim sukcesem, rozgrywki rozpoczęli w klasie
„C”, a po kilku sezonach grali już w klasie „A”. Grano z drużynami znacznie oddalonymi od
Zawady, np. Dobrzeń Wielki, Pokój, Kup, Ozimek. Jednak na wszystkie mecze rozgrywane
u drużyny przeciwnej piłkarze z Zawady musieli jechać na rowerach. Wyjeżdżano wcześniej,
by zawodnicy mogli odpocząć po męczącej podróży. Mecze zawsze rozpoczynały się w nie121
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dzielę o godzinie 14.00. Zawodnicy mieli problem ze strojami oraz obuwiem, gdyż nikt nad
nimi nie sprawował opieki finansowej. Dojazd na mecze zmienił się w drugiej połowie lat
sześćdziesiątych XX w., wtedy zawodnicy byli już dowożeni ciężarówką Star wypożyczoną
z opolskiego PKS-u, nie musieli jeździć na rowerach. Kierowcą ciężarówki był Jan Sobota.
Trzon drużyny LZS Zawada w latach 1952–1960:
Alfred Świtała, Józef
Ochota, Jan Farys, Gerard
Grund, Franciszek Świerc,
Henryk Lyra, p. Wenzel, Jan
Woclaw122.
Równocześnie z ligą piłkarską funkcjonowała sekcja
strzelecka. Strzelano z broni
małokalibrowej kbks. Treningi odbywały się w starej
strzelnicy, która znajdowała
się obok boiska.
Alfred Lukas, Gerard Kurc, Paweł Farys, Jerzy Świerc, p. Szolc,
Herbert
Kornberg, Wilibald Wrzód, Rudolf Moczko, Ginter Polednia,
Po kilku latach grania
Ginter Kania. Zdjęcie z lat 1965–1970
w rozgrywkach klasy „A”
drużyna piłkarska seniorów
spadła do klasy „B”.
Paweł Malik kierował drużyną do ok. 1968 r., następnym
prezesem Ludowego Zespołu
Sportowego w Zawadzie do
1989 r. był Paweł Wodarz.
W klubie istniała drużyna juniorów, która była
kuźnią talentów. Juniorzy
po osiągnięciu pełnoletności
grali w drużynie seniorów.
Zdjęcie z lat 1962–1963
W latach 1967–1975 trzon
Herbert Kornberg, Paweł Farys, Gerard Kurc, sędzia, Józef Ochota,
Herbert Brzezina, najprawdopodobniej Józef Dziakowski, Horst Polok,
drużyny stanowili zawodnicy:
Bandura, Wilibald Wrzód, Rudof Moczko, Ernest Kornek, Reinhold Bieniek
Teodor Brzezina – bramkarz,
Herbert Brzezina, Wilibald Wrzód, Herbert Kornberg, Jerzy Świerc, Ginter Kania, Józef
Dziakowski, Rajmund Bieniek, Ernest Kornek, Joachim Plotnik, Mieczysław Prokop. Przez
dwa sezony w latach 1971–1972 drużyna LZS Zawada grała w klasie „A”. Bramkarzem był
wtedy Gerard Kurc, a zawodnikami m.in. Joachim Pikos, Alfred Langner, Franciszek
Langner. Największą karierę zrobił Józef Dziakowski, który po udanych startach w Zawadzie grał w Osowcu, a nawet w II lidze w klubie „Małapanew” w Ozimku123. Decydują122
123

Alfred Świtała wywiad.
Mieczysław Prokop wywiad.
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cy mecz o wejście do klasy „A” został rozegrany z drużyną z Ligoty Turawskiej. Ekscytujące
spotkanie rozegrano w Zawadzie. Przegrywano do przerwy 0 : 4, by ostatecznie wygrać 7 : 5.
Rewanż w Ligocie także wygrano, tym razem stosunkiem 1 : 0. Wybijającym się zawodnikiem
w LZS Zawada był Herbert Kornberg, były zawodnik „Tempa” Opole. W czasie pierwszego
meczu w klasie „A” z Unią Kolonowskie sfaulowano go, łamiąc żebra.124

Zawodnicy drużyny LZS Zawada z okresu powojennego

Kolejny skład drużyny LZS Zawada

Przez wiele lat zawodnicy nie mieli gdzie się przebierać, gdyż nie istniał żaden obiekt na
boisku do przebierania się, dlatego wykorzystywano pomieszczenia gospodarcze u Wilibalda
Wrzoda, u którego na posesji znajdowała się masarnia. Żartowano niesłusznie, że sędzia, który „dobrze” sędziował, dostawał kiełbasę. Drużyna nieraz odczuwała brak zawodników, gdyż
grali głównie gracze z Zawady. Zdarzyło się, gdy piłkarze grali na wyjeździe, a brakowało zawodnika w drużynie, wtedy grał także kierowca Jan Sobota. Największą porażka drużyny
w latach 60. XX w. było 1 : 7 w Siołkowicach lub w Brynicy125.
124
125

Herbert Kornberg wywiad.
Tamże.
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W latach następnych do 1978 r. skład drużyny zasilili: Alfons Mróz, Jan Klimek, jak również nieznani już z nazwiska zawodnicy, m.in. dwóch z Opola. Przez wiele lat kapitanem i duszą
organizacyjną drużyny był Wilibald Wrzód126 .
Na początku lat 80. XX w. ze względu na brak zawodników Klub na okres sześciu lat zawiesił działalność. Został reaktywowany ok. 1986 r. przez byłego zawodnika LZS Zawada
Wilibalda Wrzoda i rozpoczęto rozgrywki w klasie „C”. Najprawdopodobniej po śmierci prezesa Pawła Wodarza w 1989 r. prezesem klubu został Wilibald Wrzód. Do zarządu należeli
także Jerzy Świerc – organizator Klubu, Gerard Kurc, Jerzy Adamiec. Trenerem drużyny został Norbert Komor z Kotorza Małego. W tym samym roku boisko zostało ogrodzone siatką.
Również w tym okresie Jerzy Adamiec i Gerard Kurc wykonali nowe bramki.
W 1995 r. prezes Wilibald
Wrzód postawił nowy barak
obok boiska, od tej pory zawodnicy mieli miejsce na
przebieranie się przed meczem.
W lipcu 1996 r. utworzono drużynę piłki nożnej
dziewcząt, której trenerem
został Joachim Klotka. Jednak próba wprowadzenia
drużyny do regularnych rozgrywek zakończyła się fiaDrużyna sportsmenek (zdjęcie udostępnił Joachim Klotka)

Drużyna seniorów w 2002 r.
Górny rząd: Joachim Klotka – kierownik drużyny, Bartosz Wąsiniak, Krystian Kulawik, Artur Pikos, Lipiński,
Grzegorz Hećko, Sebastian Holik, Waldemar Klyk, Dawid Brandt, Helmut Brandt – prezes.
Dolny rząd: Mateusz Pikos, Michał Chmiel, Sebastian Klotka, Rafał Nowański, Marek Długosz, Jacek Czapla.
126

Mieczysław Prokop wywiad.
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skiem z powodu braku sportsmenek, chociaż drużyna rozegrała kilkanaście meczy z drużyną
z Luboszyc.
Powyższy zarząd utrzymał się do 2001 r., gdyż dn. 17 listopada z funkcji prezesa zrezygnował Wilibald Wrzód. W czasie walnego zgromadzenia członków LZS Zawada w jawnym
głosowani wybrano zarząd w składzie:
Helmut Brandt – prezes
Joachim Klotka – wiceprezes i sekretarz
Andrzej Krok – kierownik drużyny i członek zarządu
Komisja rewizyjna:
Waldemar Klyk – przewodniczący
Krystian Kulawik, Jacek Czapla – członkowie.
Podczas zebrania podjęto uchwałę nadania ustępującemu prezesowi Wilibaldowi
Wrzodowi tytułu Honorowego Dożywotniego Prezesa LZS Zawada. Wkrótce wręczono mu
także honorową statuetkę.
W 2001 r. przeprowadzono remont boiska w Zawadzie, wykonano jego rekultywację. Prace przeprowadził J. Sokolski, a pomocy udzielili: K. i S. Kulawikowie, K. Klimek, A. Mróz.
Po połączeniu się z LZS Kotórz Mały przez dwa sezony od 2003 r. LZS Zawada nosił nazwę LZS Kotórz 2 Zawada. Trenerem drużyny seniorów w latach 2001–2005 był Marek Suela,
przez dwa następna lata Andrzej Szolc. Marek Suela pełnił obowiązki trenera także od
2008 r. do 2009 r.
W 2006 r. zgłoszono drużynę juniorów do rozgrywek. Przez rok jej trenerem był Joachim
Klotka.
W celu poprawy sytuacji materialnej klubu, w 2007 r. powołano stowarzyszenie LZS Zawada bez działalności gospodarczej.
W dn. 11.08.2007 r. w czasie zebrania walnego powołano nowy zarząd LZS w Zawadzie
w składzie:
Helmut Brandt – prezes
Joachim Klotka – sekretarz
Andrzej Bączkowski – skarbnik
Andrzej Krok, Stanisław Bulski, Krystian Kulawik, Roman Kozieł – członkowie zarządu.
W tym samym roku członek zarządu Stanisław Bulski ofiarował materiały na wykonanie
dwóch wiat: jednej dla zawodników drużyny LZS Zawada, drugiej dla gości. Prace przy jej
konstruowaniu wykonali Norbert Świerc i Jerzy Adamiec.
Przez wiele lat trawa na boisku LZS Zawada miała niesprzyjające warunki gruntowe.
Obecnie boisko jest znakomicie przygotowane, gdyż zostało poddane rekultywacji. Płyta boiska została zaorana i zasiano nową trawę. W 2009 r. zakupiono pompę i zamocowano ją
w starej głębokiej szkolnej studni. Dzięki systematycznemu podlewaniu, murawa boiska jest
znakomita. O stan nawierzchni murawy od wielu lat dba Andrzej Krok, który ją kosi zakupionym w 2004 r. traktorem do koszenia trawy.
Przez dwa sezony 2009/2010 i 2010/2011 trenerem seniorów był Jakub Belka.
W czasie walnego zebrania członków stowarzyszenia LZS Zawada w dn. 29.08.2011 r. powołano nowy, całkowicie odmieniony zarząd, postawiono na młodość:
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Drużyna seniorów październik 2008
Stoją od lewej strony: Joachim Klotka, Tomasz Stych, Rafał Nowański, Artur Pikos, Krystian Malek,
Emil Wójcik, Sebastian Malek, Sebastian Klotka, Marek Suela – trener
Siedzą od lewej strony: Łukasz Borochowski, Dominik Kornberg, Waldemar Kornek, Krzysztof Świerc,
Marek Długosz, Wojciech Bihun, Paweł Jendryca.

Łukasz Bihun – prezes
wiceprezesi: Adrian Brandt, Sebastian Klotka – także sekretarz
Krystian Malek – skarbnik
Artur Pikos – członek zarządu
Krystian Kulawik, Mateusz Pikos, Andrzej Krok, Piotr Matyszok – członkowie zarządu.
Komisja rewizyjna: Adrian Brzezina, Paweł Fila i Waldemar Kornek.
Skład drużyny w sezonie 2011/2012
- bramkarze: Tomasz Walkowicz, Piotr Polednia;
- obrońcy: Roman Pielawa, Łukasz Borochowski, Marek Długosz, Sebastian Klotka,
Waldemar Kornek, Krystian Kulawik, Krzysztof Świerc, Artur Pikos;
- pomocnicy: Wojciech Bihun, Paweł Jendryca, Mateusz Czopek, Dominik Kornberg,
Krystian Malek, Emil Wójcik, Paweł Mielczarek, Marcin Wręczycki;
- napastnicy: Adrian Brandt, Mateusz Pikos, Łukasz Bihun, Michał Chmiel.
Po roku trenowania drużyny seniorów 10.10.2011 r. Jakub Bella przestał być trenerem
LZS-u Zawada, zastąpił go Paweł Mielczarek.
W 2011 r. z rozgrywek zostali wycofani juniorzy.
Kadra seniorów w sezonie 2012/2013:
Bramkarz: Piotr Polednia
Zawodnicy w polu: Sebastian Klotka – kapitan drużyny, Mateusz Świerczek, Rafał Porowski,
Łukasz Bihun, Wojciech Bihun, Adrian Brandt, Marek Długosz, Paweł Jendryca, Dominik
Kornberg, Waldemar Kornek, Krystian Malek, Artur Pikos, Krzysztof Świerc, Emil Wójcik,
Roman Pielawa, Mateusz Czopek, Patryk Parkitny, Marek Miłoszewski.
Drużynę trenuje Paweł Mielczarek.
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Drużynę juniorów trenował przez dwa lata 2007–2008 Marian Kucharski, w 2009 r. Paweł Mielczarek, w sezonie 2010/2011 Paweł Mielczarek, później aż do rozwiązania drużyny
1.06.2012 r. Paweł Jendryca. Drużynę rozwiązano ze względu na małe zainteresowanie zawodników grą, część odeszła do innych klubów.
W 2012 r. reaktywowano drużynę trampkarzy, która już kiedyś przez jeden sezon istniała
w XXI wieku. Dwudziestodwuosobową kadrę trampkarzy trenuje Paweł Jendryca.
W drużynie LZS Zawada grają prawie wyłączne mieszkańcy Zawady, dlatego też na każdy
mecz przychodzi bardzo dużo kibiców, którzy dopingują „swoich” graczy, których osobiście
znają. Obecnie sześciu z ośmiu członków zarządu, jest aktywnymi zawodnikami. Również
byli członkowie zarządu aktywnie wspierają młodszych kolegów. Aspiracją zarządu i zawodników jest, żeby w LZS w Zawadzie grali głównie miejscowi zawodnicy, a na drugim miejscu
są ich osiągnięcia.

Drużyna juniorów w 2006 r.
Od lewej strony: Joachim Klotka – wiceprezes LZS AGRA Zawada, opiekun drużyny juniorów, Andreas Lukas,
Michał Polednia, Piotr Brzezina, Marek Palt, Józef Mróz, Robert Okos, Łukasz Moczko, Marek Malek,
Tomasz Słota, Helmut Brandt – prezes LZS AGRA Zawada, Andrzej Krok – kierownik klubu
Poniżej od lewej: Patryk Feliks, Dominik Kornberg, Adrian Słota, Adrian Brandt, Piotr Mróz

Obecnie Stowarzyszenie LZS Zawada liczy 26 członków. Zarząd stowarzyszenia aktywnie
uczestniczy w życiu miejscowości i deklaruje gotowość współpracy ze wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa lokalnego.
Wielkim sukcesem Klubu jest, że Joachim Klotka jest członkiem zarządu Podokręgu Opole – Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

13.5 Domowa książka meldunkowa 1949 r.
Spis ludności Gromada Zawada 1949
Zawada Komenda MO Luboszyce
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Nr
lokalu

Lp

Ulica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Bocianowa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23 a
24
25
26
27
28
30
32
34
34 a
34 b
34 c
36
38
40
42
44
46
48
50

44
45
46
47
48
49

Brzegowa

2
4
6
8
10
12

Nazwiska lokatorów

Ilość osób
w rodzinie

Klimek, Wiench
Buchman
Wieczorek
Pollok, Szwitala
Wieczorek
Bandura, Wittek
Wieczorek
Witek
Wieczorek, Gmyrek
Gabor, Mrochen
Michalczyk
Ratuschny, Farys
Kupka, Wieczorek
Woznica, Sowa
Knop
Gora, Bronder
Ratużny (Ratuschny)
Sylla
Woclaw
Pikos
Nowainski
Malek
Nowainski, Sołtysiak
Czech
Malek, Gowarzewski
Wiktor
Schwitalla, Woznica
Pikos
Datko, Letzybil
Dydzik
Kornek, Pikos, Ledibig
Wieczorek
Kornek, Kurpiers
Switala (Schwitalla)
Dlugos
Bienek, Schwirtz
Czech, Brzoza
Heinelt
Brzoza
Gabrielczyk
Heinelt, Panic, Dudek
Lukas
Datko

9
2
2
8
5
3
5
8
3
10
3
4
10
6
4
6
6
3
5
3
9
9
8
5
7
9
6
5
6
4
3
4
5
5
4
5
6
4
9
10
10
11
4

Szwierc
Jainta, Langierowicz
Tkocz
Kulawik, Bastek
Dziuba, Gatwar
Dziakowski, Reise, Grzesik, Dziuba

8
5
5
7
8
14
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50
51

16
18

Prokop
Künel (Kühnel)

8
3

Woclaw
Szymszok
Woclaw
Grund
Woclaw, Czernia
Szwierc, Miozga
Trocha, Nawrat
Woclaw
Michalczyk
Wodaz (Wodarz)
Kaluza, Matyszok

5
3
6
4
6
7
4
9
6
7
8

Pason
Woclaw
Malek
Puszcz (Puscz)
Wrobel, Puszcz
Kulawik
Woclaw
Zawada (Sowada)
Woclaw
Woclaw
Janczyk, Flep (Fläp)

1
9
3
7
3
1
2
4
2
3
10

Smieja, Adamiec, Segiet
Kipka
Grzesik
Lecybil, Koszczyk
Brzezina
Brzezina
Feliks
Palmer
Wieczorek

6
4
4
5
6
7
3
5
7

Soopa, Palmer
Jonczyk, Pikos, Schneider
Gryska
Wilczek
Mikula
Mroz (Mrohs)
Slotta
Wrzod
Ptaszek (Ptasek)
Kurc (Kurtz)
Parat
Malek
Malek
Kornek
Kansy
Szmieja (Schmieja), Golomb, Pitzner
Kowalczyk, Palmer, Diringer

6
4
1
4
3
4
5
3
5
2
4
3
3
3
3
5
4

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Dolna

1
2
3
4
5
6
8
8a
12
14
15

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Kępska

1
2
3
5
7
9
11
13
15
15 a
17

74
75
76
77
78
79
80
81
82

Kolanowska

1
2
3
5
6
7
8
9
10

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Luboszycka

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13/15
14
16
17
18
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30 a
31
32
33
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
50 a
51
52
53
54
54 a
55
57
59
61
63
65
Oleska

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Langner, Golomb
Czech
Halupczok
Klemens
Golomb
Pikos
Golomb
Cichon
Glensk
Cichon
Malek, Szymaniec
Malek
Szydlo (Sydlo), Golomb
Czech
Labisz, Mateja
Walusz
Pikos
Kornek
Pikos, Opiela
Kornek, Boruszak
Kornek
Plotnik, Werner
Kornek
Smieja, Bienek, Kania
Szmieja
Szmieja
Szmieja
Trocha
Kornek
Fechner
Bienek
Kornek
Wieczorek, Lauer
Pikos, Stotko, Kampa
Sopa (Soppa)
Anwand
Wieczorek, Breitscheidel
Wencel (Wenzel)
Wocław (Wotylaw)
Lukas
Farys
Halupczok

7
11
2
3
6
11
4
3
6
4
7
8
10
6
5
4
7
4
3
6
7
5
4
5
2
5
5
6
7
5
5
2
7
6
4
5
8
5
3
6
9
6

Langner
Wieczorek
Maly (Mały)
Langner
Kaczmarek, Grzesik
Imler, Fechner
Przybyła, Kaczmarek
Stefek, Winkler, Powroźnik, Betwel
Smieja
Pikos, Ledwig

4
5
6
6
7
6
8
12
7
6
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Polna

11
12
13
15
16
17
17 a
18
20
21
23
25
29
31
33
35
37
39
41
43 a
45
47
49
52
54

Wencel (Wenzel), Kaniuth
Wiciak
Woźnica (Wosnitza)
Ptaszek (Ptassek)
Urbański, Gutman, Bagiński, Turek
Switała (Switalla), Panic
Matyszok
Glensk
Syra
Wodniok, Bandura
Losek, Michalski, Dziuba
Cebulla (Cebula), Lecybil
Kupka
Kasperek
Dlugosch
Wencel (Wenzel)
Fronia, Pikos
Klima, Walden
Jahn
Mierzał (Miezal)
Milde
Sladek, Pajonk
Owczorz (Owczors)
Sołtysiak, Pilarczyk
Koszny (Koschny), Piechota

5
5
6
6
14
8
2
6
7
6
3
4
3
8
2
3
6
7
4
5
4
10
3
5
7

1
2
3
4
5
6
8
10
10 a
12
14

Góra, Szmidt, Pampuch, Woclaw, Salawa
Bieda
Ron (Rohn)
Switala (Switalla)
Matyszok
Sopa
Woclaw (Wotzlaw), Kupka
Ochota
Brzezina
Bandura, Keune
Woznica

16
5
6
6
6
9
6
5
6
10
10

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197

Turawska

1
2
4
6
8
10
12
14
16
18

Bregulla
Ryba
Zyla (Sylla), Swierc
Szydło
Segiet (Segeth), Wróbel
Ochantel, Góra
Ochantel
Kornek
Dlugosz
Kula Kulla)

4
3
9
9
4
6
6
5
7
5

198
199
200
201
202
203

Wodociągowa

1
3
5
7
9
11

Cierpek (Czirpek)
Morciniec (Morczinietz), Fronia, Prenzyna
Morciniec (Morczinietz)
Langosz (Langosch), Mayer
Matyszok
Grund, Kulawik, Sosowski, Cienszkowski

6
6
4
7
6
13
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14. Budowa Jeziora Turawskiego
Staubecken
Przez Gminę Turawa płynie rzeka Mała Panew, na którą w myśl tradycji niemieckiej mówi
się Malapana, w średniowieczu nazywano ją Malpudwa1. Do końca XVI w. rzeka Mała Panew,
na terenie obecnego Jeziora Turawskiego, rozwidlała się na dwa ramiona, tworząc pośrodku
wyspę z przysiółkiem Kuchara. Jedna odnoga rzeki na wschód od Kotorza Wielkiego opływała z trzech stron Łysą Górę, następnie przecinała drogę w Kotorzu Wielkim obok obecnego
przystanku autobusowego i płynęła dalej środkiem wsi. Pozostałością tego starego koryta są
obecnie rowy, które przebiegają równolegle do szosy Turawa-Kotórz Wielki oraz do Opola,
jak również staw. Drugie koryto Małej Panwi znajdowało się pod lasem obok Kotorza Małego
i później wzdłuż ul. Zielonej. Po połączeniu obu ramion (miejscem tym jest obecny staw) rzeka skręcała na północ i płynęła wzdłuż wschodniej strony Kotorza Małego, a w pobliżu młyna
w Węgrach obecnym korytem. Woda Małej Panwi często wylewała, dlatego też pod koniec
XVI w. Katarzyna Kokorz zlitowała się nad niedolą mieszkańców i wyprostowała koryto tej
rzeki, budując nowe od folwarku na Kucharach, obecnie teren Jeziora Turawskiego, poprzez
Turawę, z pominięciem obu Kotorzy, w kierunku Węgier.
Jednakże w okresie wielkich opadów rzeka ta dalej wylewała. Według zapisów kronikarskich, w 1839 r. wody Małej Panwi wystąpiły z brzegów tak, że mieszkańcy Turawy nie mogli
dotrzeć do kościoła na mszę bożonarodzeniową. Przez długi czas rzeka ta wylewała również w 1847 r. Dwa lata później, w grudniu 1849 r., napadało dużo śniegu, następnie w czasie
odwilży była wielka powódź. Mała Panew wystąpiła z brzegów także 18.12.1849 r., wtedy
w folwarku na Kucharach jej wody zniszczyły most, cały teren między Turawą a Kucharami
był zalany, powstało jedno duże jezioro. Nie pracowała wtedy turawska huta i młyn. W lutym
1850 r. były ulewy, Mała Panew znowu wystąpiła z brzegów i Turawa została zalana, łącznie z turawskimi polami na Liczynie, przez które przeszedł nurt i zmył żyzną próchnicę, tak
że pozostał tylko piasek. Komunikacja między wioskami została na kilka dni wstrzymana.
Jednakże największa powódź była w 1854 r., Mała Panew wylała z 11 na 12 marca. Droga z Turawy do Kotorza Wielkiego była zalana i nieprzejezdna. W opisach kronikarskich napisano,
że fala powodziowa wyrządziła wtedy niewyobrażalne straty, woda wlewała się do budynków
przez okna. Kolejny raz Mała Panew wylała 24.03.1855 r. i zalała sąsiednie pola. Cały obszar
wokół Turawy stał się jeziorem, stan wody w rzece wciąż się podnosił. W 1903 r. parafię kotorską nawiedziła dwukrotnie powódź. Po wiosennych opadach śniegu nastąpiła odwilż i woda
wystąpiła ponownie z brzegów Małej Panwi. W lipcu tego samego roku wystąpiły duże opady
deszczu. Fala powodziowa byłą tak duża, że zniszczyła wszystkie mosty na Małej Panwi. Rzeka
płynęła znowu starymi korytami. Poziom wody był tak duży, że wlewała się powtórnie okna1

W dokumencie spisanym w Opolu 5.2.1309 r., a opublikowanym w Urkunden des Kloster Czarnowanz W. Wattenbacha,
Mała Panew nazywana się Malpudwa.
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mi do budynków w Turawie2.
„Graf” turawski po tej powodzi postanowił częściowo
ujarzmić wody Małej Panwi
i zbudował obok stawy rybne. W 1904 r. na Kucharach
zbudowano zaporę, tzw. gać,
która rozdzielała wodę do
dwóch kanałów: trzęsińskiego i turawskiego. Woda zasilająca kanał trzęsiński była
na prawach pierwszeństwa
wodnego. Drugi kanał zasilał
Budowa zapory na Małej Panwi, tzw. gaci, rozdzielającej wody
na kanał trzęsiński oraz na potrzeby stawów hodowlanych Garnierów,
młyn w Turawie, tartak oraz
tartaku i młyna w Turawie (zdjęcie z 1904 r. udostępnił Alfred Kupka)
zaopatrywał stawy rybne
w wodę. Ostatni przepust służył do nawadniania łąk „grafa”.
Na terenie obecnego Jeziora Turawskiego, przed jego budową, w pobliżu Szczedrzyka
znajdowały się trzy przysiółki: Zamoście, Krzyslina (Kryślina) i Łuk. Na północ od Szczedrzyka, na prawym brzegu Małej Panwi – w widłach tej rzeki i jej dopływu Libawy, znajdował się
przysiółek Zamoście, przez który prowadziła droga ze Szczedrzyka do Dylak i Rzędowa. Opis
tego przysiółka został zawarty w publikacji Józefa Matyska (mieszkańca Kotorza Wielkiego)
i Jerzego Stasiaka Jezioro Turawskie. Przedstawiam informacje zawarte w tym opracowaniu,
dotyczące Zamościa (pisownia zgodna z oryginałem):
Ze Szczedrzyka przez drewniany most nad Małą Panwią jechało się do przysiółka zwanego
Zamoście. Było w nim około 25 zabudowań mieszkalno – gospodarczych. Nieco od nich oddalony, nad rzeką Libawką, stał młyn Ledwigów, tzw. gruchot. Duże koło wodne kołatało tu w dzień
i w nocy. Między tym młynem i Zamościem raz jeszcze były spiętrzone wody Libawki. Tu rodzina Giza Giza–Bul miała koło wodne, które służyło jako pompa do nawadniania łąk i pastwisk
w czasie suszy. W Zamościu były dwa sklepy – u Leji i Ryszarda Konieczki – gdzie można było
prawie wszystko kupić. W jednym rogu stała beczka z harynkami (śledziami), była mąka, cukier,
nici, igły, tytoń, gwoździe. Tylko żarówek elektrycznych jeszcze wtedy nie prowadzili. Za to w drugim
rogu stała beczka z petronelą (naftą – przyp. J. F.). Sklepy te były rentowne, chociaż niewiele
ludzi tam mieszkało. Zaopatrywali się tu głównie rolnicy ze Szczedrzyka, wracający z pola czy
łąki. Obok sklepu Leji w roku 1931 ustawiono drewniany barak, gdzie dzieci z Zamościa,
Krzysliny i innych przysiółków chodziły do szkoły, a nauczyciel dojeżdżał tam ze Szczedrzyka
na rowerze. Niedaleko młyna stała murowana kapliczka przydrożna z rzeźba św. Jana. Tu św.
Nepomucen pełnił funkcję patronacką nad tym młynem, nad tą ziemią i wodą tej rzeki3.
Podczas przyborów rzeka Libawa niosła duże ilości mułu. Pan Buhl postanowił wykorzystać jej wody i zbudował system drewnianych rynien. Woda spadająca z koła nawadniała,
a muł użyźniał teren. Dzięki temu pomysłowi p. Buhl użyźnił ogromną łąkę, a nakłady przez
2
3

Kotorska kronika parafialna.
J. Matysek, J. Stasiak, Jezioro Turawskie, Szczedrzyk, 2005.
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niego poniesione szybko się
zwróciły4.
Pierwszy powszechny
spis ludności mieszkańców
Śląska został przeprowadzony w 1925 r. Wyniki tego
spisu ukazały się drukiem
w 1926 r. w publikacji Adreßbuch des Landkreises
Oppeln. Przedstawiam spis
mieszkańców
Zamoscie
Mapa z 1898 r. z zaznaczonymi przysiółkami
(Zamoście) według „głów”
utrzymania rodzin:
1. Buhl Johan – zagrodnik
2. Golla Ludwik – chałupnik
3. Gwosdz August – chałupnik
4. Jonczyk Albert – dożywotnik
5. Jonczyk Isidor – chałupnik
6. Kaboth Kaspar – chałupnik
7. Konietzko Peter – chałupnik
8. Konietzko Josef – chałupnik
9. Konietzko Richard – chałupnik
10. Ledwig Franz – gospodarz i młynarz
11. Loch Paul – stolarz
12. Matheja Josef – chałupnik
13. Matyssek Adam – chałupnik
14. Mazur Peter – robotnik
15. Mazur Bartek – chałupnik
16. Mazur Franziska – wdowa po chałupniku
17. Mazur Rosalie – córka chałupnika
18. Michalczyk Ignatz – chałupnik
19. Moch Johann – chałupnik
20. Nowak Karoline – wdowa
21. Olm Albert – chałupnik
22. Panitz Johann – dożywotnik
23. Pyttel Jakob – chałupnik
24. Spyra Valentin – chałupnik
25. Spyra Martin – chałupnik
26. Spyra Johann – chałupnik.
W okresie faszystowskim nazwę przysiółka zmieniono na Hinterbrück.
4

Georg Quittek, Koło nawadniające w Zamościu, [w:]. J. Matysek, J. Stasiak, Jezioro Turawskie, Szczedrzyk 2003.

899

Niedaleko Zamościa, jadąc drogą wzdłuż
Małej Panwi w kierunku zachodnim, znajdował się następny przysiółek, który nazywał
się Krzyslina (Kryślina).
Przedstawiam jego opis, zamieszczony
w publikacji Jezioro Turawskie Józefa Matyska i Jerzego Stasiaka: Z Zamościa droga
prowadziła do Kryśliny, gdzie stały domy
mieszkalne, chlewy i stodoły 12 rodzin. Na
posiadłości rodziny Kensy stał nowoczesny
młyn – wiatrak. Z Kryśliny droga prowadziła do Turawy, kto chciał sobie skrócić drogę
ze Szczedrzyka – mógł przejechać brodzik na
Stodoła z zabudowań obecnego terenu Jeziora
Małej Panw5i.
Turawskiego (zdjęcie udostępnił Norbert Jonczyk)
W spisie z 1926 r. Adreßbuch des Landkreises Oppeln zamieszczeni zostali mieszkańcy Krzischline (Krzyslina). Przedstawiam spis kadłubowy (spisywano tylko głowę rodziny)
mieszkańców tego przysiółka:
1. Czink Albert – zagrodnik
2. Fojer Theodor – robotnik
3. Jonczyk Franz – chałupnik
4. Kalla Ignaz – chałupnik
5. Kensy Valentin – chałupnik, sklepikarz
6. Mazur Peter – chałupnik
7. Mazur Robert – chałupnik
8. Spyra Fran – dożywotnik
9. Schwientek Matthäus – chałupnik
10. Schwientek Karl – chałupnik
11. Twardawski Ludwig – chałupnik
12. Wichulla Franz – zagrodnik.
Na lewym brzegu Małej Panwi, naprzeciw
przysiółka Krzyslina, w miejscu gdzie rzeka
skręcała, znajdował się przysiółek Łuk6. Przedstawiam informacje zawarte w publikacji Jezioro
Widoczne stawy hodowlane i kanał trzęsiński
Turawskie, cytowanej już wcześniej:
Tam, gdzie jej (tj. Małej Panwi, przyp. J. F.) koryto robiło ostry łuk, stało 5 budynków – osiedle o nazwie Łuk. Mieszkali tam rolnicy, drwale i robotnicy walcowni cynku w Jedlicach i huty
Małapanew. Na lekkim wzniesieniu na polu między Szczedrzykiem a Turawą stał (w bliskości
lewego brzegu rzeki) jeszcze jeden młyn – wiatrak, tzw. gruchot. Właściciel też nazywał Ledwig. Obiekt ten był widoczny ze wszystkich stron. Wielka wichura go wywróciła i z uwagi na
5
6

J. Matysek, J. Stasiak, dz. cyt.
Przypuszczam, że nazwa przysiółka nawiązywała do ukształtowania terenu, znajdującego się na łuku rzeki.
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rozpoczynającą się budowę Jeziora już go nie
odbudowano7.
Obszar zachodniej części obecnego Jeziora Turawskiego należał do Garnierów.
Znajdowały się tam hodowlane stawy rybne,
zbudowane po wielkiej powodzi w 1903 r.,
łąki i pastwiska. Znajdował się tam również
folwark nazywany Kuchary, należący do właścicieli turawskich, a terytorialnie do Kotorza
Wielkiego. Niestety, tym o majątku zachowało
się mało informacji. 18.12.1849 r. wody rzeki
Małej Panwi zniszczyły most na Kucharach,
z końcem tego samego roku w majątku tym
Głaz narzutowy (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
została zakończona budowa owczarni. Wiosną 1856 r. „graf” von Garnier wykonał drogę na Kuchary. 11.02.1868 r. w czasie remontu
stodoły w Kucharach, z dachu spadła belka na głowę stróża stodół Jacoba Panitza, ojca sześciorga dzieci, nieszczęśnik poniósł śmierć na miejscu. Drugiemu poszkodowanemu w tym
wypadku, Adalbertowi Mały z Kotorza Małego, belka ta uszkodziła twarz. Zmarł dwa dni
później w opolskim szpitalu8. Po likwidacji owczarni w folwarku kucharskim hodowano jałówki. Na parterze piętrowego budynku hodowano bydło, na piętrze mieszkali pracownicy:
Góra, Duda. Obok zapory, „na gaci”, mieszkał Kupka, pracujący w kucharskim folwarku, i Niestój – odpowiedzialny za stawy
rybne. Z Kuchar po drewnianym moście
znajdującym się przy stawach rybnych prowadziła droga do Turawy. Drugą drogą z tego
folwarku można było dojechać bezpośrednio
do Kotorza Wielkiego. Na terenie przysiółka
Kuchary znajdował się duży polodowcowy
głaz narzutowy z różowego granitu. W czasie
budowy Jeziora Turawskiego w 1936 r. został
przeniesiony i umiejscowiony go między Jeziorem Turawskim a Średnim. Głaz ten jest
obiektem prawnie chronionym. Na terenie
obecnej Rybaczówki mieściła się nowoczesna cegielnia i leśniczówka. Niedaleko cegielni mieszkał Kügler.9 Na północ od Kuchar
powyżej kanału trzęsińskiego znajdował się
Ślady zabudowań po zlikwidowanych osadach
uroczy park Wildpark, nazywamy inaczej
z terenu Jeziora Turawskiego, w czasie gdy była
Annemariepark. Między kanałem trzęsińspuszczona woda
(zdjęcie wykonał Rajmund Konieczny)
skim a Małą Panwią znajdowały się łąki, któ7
8
9

J. Matysek, J. Stasiak, dz. cyt.
Kotorska kronika parafialna.
J. Matysek, J. Stasiak, dz. cyt.
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re na wysokości mostu na Rososze rozciągały się po obu stronach szosy i były zraszane wodą.
Woda na te łąki była dostarczana kanałami ze spiętrzenia Małej Panwi na Kucharach. Do południowej strony stawów rybnych prowadził kanał, który zasilał również w wodę turawski
młyn i tartak. W związku z budową Jeziora Turawskiego cztery oddziały leśne należące do
Garnierów zostały zalane wodą.
Na terenie Górnego Śląska wydobywano ogromne ilości węgla kamiennego. Drogą wodną – Odrą transportowano barkami wydobyty surowiec do Szczecina lub Świnoujścia. Ilość
towaru przewożonego na Odrze stale rosła i w 1900 r. wyniosła 2 mln ton rocznie, przy nośności barek do 450 ton. Jeszcze w okresie międzywojennym planowano przekształcenie
Odry w drogę wodną, po której mogłyby pływać barki nawet 1000-tonowe. Jednakże Odra
wymagała retencji, gdyż po powodziach następowały kolejne lata suche. W czasie trwania
niedoboru wody barki osiadały na mieliznach, najczęściej w okolicy Opola. Władze pruskie
pod naciskiem magnatów przemysłowych postanowiły poprawić retencję na Odrze. Jeszcze w
1913 r. na podstawie ustawy Landtagu Pruskiego o regulacji Odry i usprawnieniu gospodarki
w jej dorzeczu rozpoczęto pomiary geodezyjne i opracowano plany budowy sztucznych jezior. Jednakże wybuch I wojny światowej przerwał prowadzone prace. Po jej zakończeniu gospodarka niemiecka stała na skraju załamania. Dopiero w 1920 r. powrócono do przerwanych
prac projektowych. Na przestrzeni następnego dziesięciolecia opracowano kilka założeń budowy zbiornika retencyjnego w okolicy Turawy, które w miarę postępu badań modernizowano. Już latem 1928 r. i 1929 r. po zakończeniu pomiarów geodezyjnych opracowano kosztorys
budowy Jeziora Turawskiego, wraz z rekompensatą za wywłaszczenie mieszkańców z terenów planowanych pod zalew. W 1930 r. opracowano założenia i projekt budowy Jeziora Turawskiego. Przy opracowaniu tego projektu cofano się do wielkiej powodzi z 1854 r. i 1903
r. i obliczono maksymalny przepływ fali powodziowej Małej Panwi. Wykorzystano istniejące
już wtedy znaczniki wysokości poziomu fali kulminacyjnej na tej rzece w Jedlicach, Ozimku
i Krasiejowie z powyższych lat wylewów. Na tej podstawie ustalono, że największy przepływ
wody wyniósł w 1854 r. maksymalnie 200 m³/s. Uznano wtedy, że według scenariusza katastroficznego Małą Panwią może dopłynąć do jeziora nawet 285 m³/s, ale dzięki dużej powierzchni przy-

Plan budowy wałów ochronnych (zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
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szłego jeziora ponad 20 km², odpływ wyniesie
250 m³/s. W instytucie doświadczalnym ds.
budownictwa wodnego w Berlinie wykonano model w skali 1 : 30 dla śluzy i urządzeń
spustowych. W wyniku tych doświadczeń
opracowano ostateczny projekt budowli,
który zawierał 6 sztolni: 2 energetyczne do
napędu turbin, 2 spusty denne i 2 główne
z wieżami przelewowymi do odprowadzenia
wód powodziowych, plus 2 dodatkowe zamykane upusty w tychże sztolniach. Zaprojektowano budowę zbiornika turawskiego
o pojemności 93 mln m³ i 16 mln m³ rezerwy
powodziowej. Wysokość normalnego piętrzenia projektowanego jeziora przyjęto 176,1 m
n.p.m., co odpowiada 13 m nad przyległym
terenem. Postanowiono zbudować wokół jeziora wał ochronny o szerokości: u podstawy
100 m, a korony 5 m10. Zaprojektowano wieże przelewowe, które miały stanowić główne
i podstawowe urządzenie zabezpieczające
Nowobudowana linia kolejowa
jezioro i wał przed nadmiernym wzrostem
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
poziomu wody w czasie powodzi czy awarii
urządzeń spustowych11. W projekcie ujęto także budowę jednej elektrowni wodnej na wlocie,
a drugiej na wylocie Małej Panwi: od strony Jedlic z jedną turbiną o wydajności 10 m³/s, zaś
po drugiej stronie jeziora dwie turbiny Kaplana z dwoma generatorami prądotwórczymi po
0,9 MW każdy. Planowano wyprodukować rocznie 7000000 kWh energii elektrycznej.
Budowa Jeziora Turawskiego stała się bardzo pilnym przedsięwzięciem, gdyż w okresie
lat suchych barki na Odrze często osiadały na mieliznach koło Opola. Sytuacja ta najczęściej
pojawiała się w miesiącach letnich i jesiennych. Przedstawiam ilość barek, zatrzymanych z powodu
niskiego poziomu wody w rzece, w poszczególnych latach i miesiącach:
- 1928 r. od VII – IX 900 barek
- 1929 r. od IX – X 850 barek
- 1930 r. od VI – VIII 800 barek
- 1931 r. od VII – VIII 200 barek
- 1931 r. od IX – XII 800 barek.
Z tytułu osiadania barek na mieliznach magnaci przemysłowi Górnego Śląska bardzo dużo
tracili, gdyż towar nie mógł w zaplanowanym czasie dopłynąć do portów morskich. Pod naciskiem
lobby przemysłowego komisja bezpieczeństwa Reichstagu w swojej uchwale z 5.11.1930 r. podkreśliła konieczność budowy zbiornika retencyjnego na Małej Panwi. Ówczesny kanclerz Rzeszy
10
11

A. Kupka, O naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 1, [w:] „Fala” 2/2005.
A. Kupka, O Naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 4, [w:] „Fala” 2/2006.
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Franz von Papen również wskazał konieczność budowy Jeziora Turawskiego. W tym okresie
zakończono budowę Jeziora Otmuchowskiego i twierdził, że można było wykorzystać zwolniony sprzęt do budowy kolejnego jeziora. Minister transportu Rzeszy Paul von Eltz wyasygnował ze swojego budżetu resortowego 1,2 mln marek na opłacenie prac przygotowawczych
do budowy zbiornika turawskiego. Poprosił 3.02.1933 r. rząd o przyznanie kwoty 2,5 mln marek na
rozpoczęcie tej inwestycji. Jednakże w tym okresie nastąpiła zmiana rządu i nowym kanclerzem
Rzeszy od trzech dni był Adolf Hitler. Dwa miesiące później, 16 kwietnia, nowo wybrany
kanclerz spotkał się z delegacją przedstawicieli krain wschodnich, wśród których obecny był
również Hubertus von Garnier. Poruszono wtedy również problem żeglugi na Odrze i budowy Jeziora Turawskiego. Postanowiono, że ten palący problem zostanie omówiony na posiedzeniu rządu w dn. 18 maja o godz. 12.00. W czasie tego posiedzenia kanclerz Adolf Hitler
nakazał budowę Jeziora Turawskiego i polecił ministrowi skarbu uwzględnić w wydatkach
budżetowych na ten cel 2,5 mln marek. Głównym bojownikiem budowy zbiornika na Odrze
był hrabia Nikolaus Ballestrem z Pławniowic, jemu to sześć dni po historycznym posiedzeniu
rządu wysłano pismo o pozytywnym załatwieniu jego starań12.
Rola „grafa“ Hubertusa
von Garniera w budowę Jeziora Turawskiego nie była
aż tak duża, jak przypisywał
sobie w swoich pamiętnikach. Budowa zbiornika retencyjnego w Turawie była
dla niego ratunkiem, gdyż
majątek jego był tak zadłużony, że zarząd nad nim sprawowały banki.
W ciągu następnych
Budowę jeziora rozpoczęto od wycinki drzew
dwóch tygodni od podjęcia
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
wniosku budowy jeziora do
Turawy przyjechała komisja rządowa, która miała zapoznać się z realizacją budowy zbiornika
retencyjnego. Powołano specjalne Biuro Budowy Jeziora Turawskiego pod kierownictwem radcy
budowlanego von Mombera. Całością realizacji prac kierował inż. Roßmann, który zamieszkał
w budynku gościnnym obecnego nadleśnictwa w Turawie. W czerwcu 1933 r. rozpoczęto
werbowanie pracowników fizycznych z okolicznych wsi. 10.07.1933 r. podpisano pierwszą
umowę na wykonanie południowego skrzydła wału. Pracę rozpoczęło konsorcjum Arge,
w skład którego weszły firmy: Grün & Bilfinger AG Mannheim, Julius Schalhorm z Głogowa
i Baemer i Loesch z Opola. Wykonywanie prac przy budowie jeziora rozpoczęto z wielkim
rozmachem. Firmy budujące Jezioro pracowały bardzo sprawnie, dlatego też 16.08.1934 r.
anulowano poprzednią zawartą z nimi umowę i zawarto nową na budowę całego wału głównego13. Ustalono, iż do 31.08.1934 r. zostaną ukończone wykopy ziemne pod obiekt ślu12
13

A. Kupka, O naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 2, [w:] „Fala” 3/2005.
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zy i elektrowni wodnej w zaporze czołowej, a następnie teren
ten zostanie osuszony, obwałowany i uszczelniony larsenami14. Do 1.06.1936 r. budowa Jeziora Turawskiego miała być
tak dalece zaawansowana, a urządzenia samej śluzy gotowe
do eksploatacji, aby można było rozpocząć napełnianie niecki
jeziora do poziomu 168,20 m n.p.m. Wtedy zapas zatrzymanej wody miał wynieść 20 mln m³, co odpowiada powierzchni lustra wody 300 ha. Okazało się, że wszystkie te terminy
były dotrzymane nawet z wyprzedzeniem, zdążono wybudować pięć kilometrów wału, aż do dzisiejszej Rybaczówki.
Dalej umowa precyzowała, że do 30.11.1936 r. obudowa tego
obiektu i nasyp śluzy w zaporze czołowej miały być doprowadzone do poziomu 176 m n.p.m., żeby można było jeszcze
Ściana wbitych larsenów
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek) tej zimy przystąpić do spiętrzenia wody do poziomu 172 m
n.p.m. Wtedy powierzchnia
zalewu miała wynosić już
ponad 800 ha.
Najistotniejszym elementem budowy Jeziora Turawskiego był wał, gdyż od jego
szczelności zależała trwałość
budującego się zbiornika retencyjnego. Budowa wałów
Jeziora Turawskiego była
bardzo przemyślana. Najpierw opracowano mapę
Zespoły wiertnicze (zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
geologiczną podłoża na podstawie wierceń. Wiercono do
jednego metra poniżej osiąganej warstwy iłowej wodoszczelnej. Miejscami musiano nawet wiercić do głębokości 40 m.
Celem szybszego wykonania tego zadania pracowały 4 niezależne od siebie zespoły wiertnicze.
Na miejscu wałów wykonano ściankę szczelną ze stalowych, szpuntowanych belek zwanych larsenami, o grubości
min. 9 mm i długości od 8,5 m do maks. 24,5 m. Zostały
użyte larseny krótsze produkcji Klöckner & Hoesch i dłuższe o długości od 18 m do 24,5 m i grubości min. 12 mm
produkcji firmy Krupp. Wbijano je przy pomocy trzech kafarów
o wysokości użytkowej 9,75 m, 16 m i 18 m, oraz jedWbijanie larsenów (zdjęcie
udostępniła rodzina Rostek)
nego żurawia obrotowego o wysokości użytkowej do 35 m.
14

Ścianka Larsena (Larssena) - profil z blachy o grubości ok. 1 cm. Wykorzystywany jako szczelna ściana oporowa umacnia i uszczelnia nabrzeża. Bywa również stosowany do budowy wałów.
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Larseny wbijano na głębokość
co najmniej 0,5 m, a nawet
do 2 m w głąb warstwy nieprzepuszczalnej. Najpierw
belki te odpowiedniej długości według sporządzonej
mapy geologicznej umieszczano na projektowanej linii
wodoszczelnej. Następnie
wbijano kilka larsenów ze
sobą połączonych, na taką
głębokość, że stały pewnie
w podłożu. Belki te następnie znowu jedna po drugiej
Wbijanie larsenów (zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
wbijano coraz głębiej, a do
ostatniej najwyżej stojącej
łączono kolejne. Czynność
tę powtarzano, aż do utworzenia ścianki o długości
ok. 100–150 m, następnie
poczynając od pierwszych
pewnie stojących wbijano
już kolejno larseny na wymaganą głębokość. Wyrównane
już z poziomem terenu belki
stalowe spawano elektrycznie z sobą na głębokość 2 m
od strony wodnej, a 0,5 m od
Uszczelnianie larsenów metodą spawania
strony wału. Co mniej więcej
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
10 m jako dylatację zamiast
spawania stosowano uszczelnienie wzajemne belek taśmą ołowianą. Przy budowie Jeziora
Turawskiego do wykonania ścianki szczelnej o powierzchni całkowitej 59000 m² zużyto
9000 ton stalowych szpuntowanych belek. Chemiczne uszczelnienie zastosowano łącznie na
ściance o powierzchni 1200 m²15.
Prace przy wbijaniu larsenów były wykonywane na trzy zmiany, dlatego poprowadzono
specjalną instalację elektryczną od strony Ozimka, żeby teren budowy był oświetlony. Jednocześnie z montowaniem podziemnej stalowej ściany szczelnej prowadzone były prace przy
budowie naziemnego nasypu wału głównego. Ziemia pod jego budowę została wybrana aż do
piasku. Usunięto nawet najdrobniejsze pozostałości humusu czy korzeni. Wybieranie ziemi
pod budowę wału od strony południowej odbywało się ręczne, natomiast od północy me15
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chanicznie16. Na tak przygotowane podłoże
usypano wał mający u podstawy 100 m szerokości. Nachylenie nasypu wału wynosiło
poczynając od podstawy po stronie wodnej 1:5, 1:4, 1:3, a od strony przeciwnej 1:4,
1:2,5. Nasyp wału od strony wody wykonano
również jako oparcie dla wodoszczelnego
ekranu iłowego o grubości 1 m. Wał zaczęto budować od strony wodnej, sypiąc piasek
słabo przepuszczalny, a w miarę posuwania się
w stronę zewnętrzną sypano bardziej przeTeren wybrany pod budowę wału
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
puszczalny. Po przekroczeniu osi wału układano piasek coraz grubszy, by w końcówce
przejść na sypanie żwirem. Jednorazowo
układano warstwę piasku o grubości 1 m.
Każdy metr świeżego nasypu wału zagęszczano ubijając go przy pomocy kroczącego
dźwigu, który podnosił specjalną płytę o ciężarze 2 ton i powierzchni 1 m² na wysokość
2 m i swobodnie ją opuszczał17. Następnie od
strony wewnętrznej budującego się jeziora
Zagęszczanie terenu
był nakładany metrowy ekran iłowy, który
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
już w systemie pracy ręcznej był dokładnie
rozdrobniony i równiutko układany. Jednorazowo układano warstwę grubości 25 cm.
Następnie całą tę warstwę ubijano i zagęszczano za pomocą dwóch walców o ciężarze
4 ton każdy, umieszczonych między dwoma
ciągnikami gąsienicowymi, aż do osiągnięcia
warstwy grubości 20 cm. Budowano zwykle 200-metrowe odcinki. Po zwalcowaniu
warstwy na żądaną grubość badano przy
pomocy sondy jakość walcowania. Przed
Walcowanie kolejnych warstw
układaniem kolejnej warstwy, poprzednią
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
bronowano ciężkimi bronami dodatkowo
obciążonymi stojącymi na nich robotnikami, tak aby brony rozrywały podłoże na głębokość
2–3 cm. Następnie nakładano kolejną warstwę iłu. W czasie całej tej pracy stale musiała być
utrzymywana odpowiednia jego wilgotność. Po wykonaniu w ten sposób fartucha wysokości
2–3 m zwykle budowano następny, 200 metrowy jego odcinek. W czasie nakładania kolejnych warstw iłu, była zachowana szczególna czystość. Robotnicy nie mogli wnieść na obszar
16
17

J. Matysek, J. Stasiak, dz. cyt.
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pracy najdrobniejszych ilości piachu czy innego brudu. To samo dotyczyło również pracujących maszyn. Pracownicy wchodzący
w obszar pracy na ekranie iłowym musieli
zmieniać obuwie na nieskazitelnie czyste. Te
prace wykonywano również w systemie trzyzmianowym. Następnie ekran iłowy pokrywano 30 cm warstwą grubego żwiru, który
również walcowano. Na warstwę żwiru układano 15 cm warstwę tłucznia bazaltowego
o granulacji 3–6 cm. Całość wału od strony
Brony (zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
wody ostatecznie pokryto granitowymi bryłami. Od strony zewnętrznej na wale zasiano
specjalnie dobrane gatunki traw mogących
mieć również zastosowanie w rolnictwie. Teren przylegający do jeziora obsadzono krzewami i drzewami, żeby jezioro wkomponowało się w otoczenie. Około 100 tys. takich
sadzonek zasadziły młodzieżowe hufce pracy
z terenów przeznaczonych do zalania18.
W trakcie realizacji budowy Jeziora Turawskiego zmieniono plan jego budowy,
Budowa wału
(zdjęcie
udostępniła
rodzina Rostek)
obszar został zmniejszony o 21 ha. Nastąpiło
to 18.08.1935 r., gdy przedstawiono kolejne
założenia projektowe dla obrzeża wschodniego, opracowane przez radcę budowlanego
rejencji opolskiej Mombera i rejencyjnego
inspektora budowlanego Kempferta. Według
tego najnowszego projektu odstąpiono od
planów, aby jezioro sięgało dalej na wchód w
stronę Starej Schodni i Pustkowa. Przeważyły
głównie względy ekonomiczne. Nie opłacało
Układanie kostki granitowej
się zakupić terenu, który był w większości
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
położony tylko 1m poniżej poziomu normalnego spiętrzenia wody w jeziorze. Dlatego zdecydowano się na zmniejszenie powierzchni
jeziora, ale równocześnie postanowiono nałożyć mu jakby gorset w postaci wałów bocznych
od strony Szczedrzyk – Jedlice długości 3300 m i Jedlice – Dylaki długości 1400 m, oraz wybudować zbiornik wstępny o pow. 0,6 km², mieszczący 634000 m³ wody, który miał być oddzielony od zbiornika głównego wałem czołowym o długości ok. 700 m. Wał ten miał łączyć
powyższe wały boczne. Zaś wały boczne zbiornika wstępnego łącznej długości 1900 m miały
przechodzić dalej w obwałowanie obustronne Małej Panwi, aż po Starą Schodnię.
18
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Budowa Jeziora Turawskiego (zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)

Zaplanowano ich łączną długość 3800 m. W korycie rzeki miał być wbudowany uchylny
jaz klapowy, dwuprzęsłowy o szerokości przęsła do 14 m każde, klapy uchylne o wysokości 3 m19. Powyższy projekt został sprawdzony 5.12.1935 r. przez dyrektora biura budowy
urządzeń wodnych z Wrocławia Franziusa i radcę Braulera. Zatwierdzono go w Ministerstwie
Komunikacji – oddział transportu wodnego w Berlinie 5.02.1936 r. W budynku przepompowni Jedlice zaprojektowano zainstalowanie turbiny wodnej o przepustowości 10 m³/s. i jednego generatora prądotwórczego o mocy 0,9
MW. Turbina ta miała pracować tylko wtedy,
gdy poziom zbiornika wstępnego, który miał
być stale na poziomie 176,10 m n.p.m. byłby wyższy co najmniej 3 metry od poziomu
lustra wody w jeziorze. Byłby wtedy zapewniony wystarczający spad wody do napędu
turbiny. Zaplanowano wyprodukować w tej
hydroelektrowni 700 000 kWh energii elektrycznej rocznie.
Ostatni raz żniwa na terenie budującego Wybudowana zapora wodna wraz z elektrownią
(zdjęcie udostępnił Mariusz Halupczok)
się jeziora odbyły się w 1936 r.
W latach 1936–1938 prace przy budowie zbiornika turawskiego koncentrowały się główne
przy budowie urządzeń i infrastruktury wschodniego obrzeża jeziora.
W sezonie zimowym 1938/39 po raz pierwszy zapełniono jezioro do planowanego poziomu 176,10 m n.p.m.
W dniu 1.04.1938 r. zaczęła pracować elektrownia wodna w Turawie i od tego dnia oddawała prąd do sieci krajowej. Tylko elektrownia na zbiorniku wstępnym w Jedlicach nie doczekała się realizacji. Zamówione w Szwajcarii turbina i generator nie zostały dostarczone.
Przesyłka ze Szwajcarii dotarła dopiero w 1946 r., ale ówczesne polskie władze odesłały ją
z powrotem, z uzasadnieniem, że nie została przez nie zamówiona20.
Jezioro Turawskie budowało wielu miejscowych mieszkańców, którzy w latach szalejącego
kryzysu znaleźli miejsce zatrudnienia. Dla pracowników zamiejscowych zbudowano specjalne baraki, w których mieściło się do 25 osób. Wszyscy pracownicy mieli zapewnioną opiekę
medyczną, nad którą czuwało dwóch lekarzy w dwóch ambulatoriach. Robotnicy mieli zapewnioną dostateczną ilość pryszniców z ciepłą wodą, suszenie odzieży, środki myjące, co
19
20

A. Kupka, O Naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 7, [w:] „Fala” 3/2007.
A. Kupka, O Naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 8, [w:] „Fala” 6/2008.

909

tydzień zmianę ręczników, co miesiąc wymianę pościeli21.
Jezioro Turawskie zostało zbudowane w bardzo krótkim czasie, co jest bardzo
istotne, przy jego budowie pracowało, szczególnie w początkowym etapie, bardzo mało
pracowników, w czerwcu 1934 r. było ich
zaledwie 100. Dopiero w roku następnym
ilość pracowników wzrosła do 1200 osób.
Koszt budowy Jeziora Turawskiego wyniósł
Prace w czasie budowy jeziora
28 000 000 marek. Na obecne czasy kwota
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
ta wydaje się mała, gdyż trzeba było wykupić wiele ziem i zrekompensować mieszkańcom z terenu budującego się jeziora koszty przeprowadzek. W trakcie budowy Jeziora Turawskiego przerobiono 3 000 000 m³ ziemi, 225 000 ton
kamieni sprowadzonych z Wałbrzycha, 10 000 ton cementu, 10 000 ton żelaza, 35 000 m³
żelbetonu. Pod budowę jeziora wykarczowano 500 000 m² lasów. Czarną ziemię zebraną spod
budowy wałów składowano przy drodze do Niwek. Na terenie robót położono 20 km torów
kolejowych o szerokości 90 cm, a tabor składał się z 15 lokomotyw i ponad 100 wagonów. Na
terenie Kotorza Małego wybudowano stację
przeładunkową, skąd poprowadzono aż do
budującego się jeziora linię wąskotorową.
W czasie budowy zbiornika turawskiego wał
naturalny o długości 5,2 km został sztucznie
przedłużony do 12,75 km, a jego maksymalna wysokość wynosi 13 m. Właściwa zapora
o długości 205 m i szerokości 115 m posiada
cztery przepusty dla wody w kształcie rury
Tabor kolejowy w czasie budowy jeziora
o średnicy 8 m. Przepusty skrajne zaopatrzo(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
ne są w pionowe szyby wykonane z rur betonowych o średnicy 32 m22.
Do budowy Jeziora Turawskiego wykorzystano w dużej mierze miejscowy materiał. Piasek drobnoziarnisty słabo i średnio
przepuszczalny potrzebny do sypania wałów
wydobywano ręcznie, aby dokładnie można go było segregować, z obecnego Jeziora
Średniego i Małego. Zaś z Jeziora Srebrnego
wydobywano dwiema koparkami czerpakowymi żwir, również potrzebny do wykonania
Koparka czerpakowa
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
wałów. W Turawie wydobywano ił potrzeb21
22
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ny do uszczelnienia jeziora. Powstało w ten sposób jezioro Tonloch (glinianka) o pow. 6 ha.
Wydobyto z niego ok. 200 000 m³ iłu. Na budowę zapory ił dowożono kolejką wąskotorową.
Obszar przeznaczony do zalania należał w 1/3 do Hubertusa von Garniera i rolników z probostwa kotorskigo, 1/3 do lasów nadleśnictwa Krasiejów i Zbicko, 1/3 to ziemie uprawne rolników ze Szczedrzyka wraz z jego przysiółkami: Zamościa, Krzysliny i Łuku. Zamoście opuściło
29 rodzin, Krzyslinę 13, z Kotórz Wielki 14 rodzin23. W czasie budowy Jeziora Turawskiego
pole utraciło także 20 gospodarzy z Niwek, po 5 ha każdy, były to głównie łąki24.
Z przesiedleńcami negocjowała specjalna komisja. Mogli otrzymać rekompensatę finansową lub gospodarstwo w Dębskiej Kuźni, Ligocie Turawskiej lub Zakrzowie Turawskim.
Wszyscy, którzy zostali przesiedleni, otrzymali bardzo nowoczesne gospodarstwa, zaś ci, którzy zrezygnowali z gospodarstw, otrzymali satysfakcjonującą ich zapłatę. Pierwszymi przesiedleńcami już w 1933 r. była w rodzina Lempik zwana „Berenc”, ich dom stał na miejscu
budowanego wału25.
Hubertus von Garnier sprzedał pod budowę jeziora lasy, stawy hodowlane, łąki, folwark w Kucharach. Ze sprzedaży tych ziem
i terenów pod budowę domów w Ligocie
Turawskiej i Zakrzowie Turawskim otrzymał
kwotę 1,63 mln marek. W związku z budową
jeziora jesienią 1934 r., stawy na Kucharach
przestały istnieć, a woda dla zraszania łąk została odcięta zaporą. Dla zapewnienia dalszej
dostawy wody, została w Fazańcu obok mostu kolejki leśnej wybudowana pompownia, Przepompownia na Fazańcu (zdjęcie „Fala” 2/2009)
która już poniżej budowanego jeziora czerpała wodę z Małej Panwi, następnie dostarczała ją kanałami i rurociągami na łąki oraz do
stawu zamkowego i do ogrodnictwa w Turawie.
Pompownia została wybudowana przez firmę budującą jezioro i na jej koszt. Na północ
od folwarku Kuchary znajdowała się cegielnia Garnierów. W czasie budowy została takFragment ulotki wydanej z okazji otwarcia
Jeziora Turawskiego
że zlikwidowana26.
(skan
udostępnił
Mariusz Halupczok)
W ostatnią niedzielę sierpnia 1938 r. odbyło się urządzone z wielką pompą oddanie do eksploatacji Jeziora Turawskiego. W miejscowym społeczeństwie używano zwykle określenia Staubecken – zbiornik. Z okazji oddania
do użytku Jeziora Turawskiego urządzono festyn na łąkach pomiędzy mostem na Rososze
a elektrownią, w pobliżu stojącego do dziś wielkiego dębu. Atrakcji było wiele nie tylko dla
23
24
25
26
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dorosłych, ale także dla dzieci, gdyż zagościło wesołe miasteczko. Grała orkiestra wojskowa,
uczestnicy festynu mogli się posilić darmowymi kiełbaskami. Oczywiście były przemówienia
dostojników partyjnych. Największą jednak atrakcją były pokazy lotnicze dwóch samolotów
jednoosobowych, jednopłatowca szkoleniowego typu Heinkel oraz dwupłatowca Focke-Wulf
Stieglitz. Widok całego jeziora, jego zapory i okolicy zachwycały starannością wykonania i czystością. Szczególnie w okresie przedwojennym chętnie były odwiedzane schody
prowadzące na zaporę, przy których do spoczynku zachęcały ławki tonące wśród różnych
kwitnących i pachnących krzewów. Stały się ulubionym miejscem spotkań zakochanych par.
Niestety znikły zarówno ławki, jak i ozdobne
krzewy27. Pierwszym kierownikiem, zarządzającym całością eksploatacji i utrzymania
jeziora, od 1938 r. do końca II wojny światowej był inż. Kind, jego zastępcą Schultz, a kierownikiem elektrowni inż. Fromberger28.
Jezioro Turawskie w swych zamierzeniach miało służyć nie tylko retencji wód,
ale także rekreacji. Pierwsi nad jeziorem pojawili się kajakarze – jeszcze w maju 1938 r.
Zbiornik miał wtedy 4 km długości i 2,5 km
Zdjęcie lotnicze od strony północnej
z okresu budowy Jeziora Turawskiego
szerokości. Na południu jeziora zbudowano
(zdjęcie udostępniła rodzina Rostek)
budynek „Robert – Koch – Heim”, w którym
wypoczywały rodziny wojskowych. Między Jeziorem Turawskim a Jeziorem Średnim ustawiono jako eksponat dom kryty strzechą należący do Ebischa z Niwek. W 1938 r. istniała już
leśna droga łącząca jezioro z Opolem. Planowano wykonać wiele inwestycji wokół Jeziora
Turawskiego, np. zbudować schroniska młodzieżowe, hotele, wieżę obserwacyjną. Do powyższych inwestycji wykonano nawet kosztorys. Jednakże wszystkie te zamierzenia zniweczyła II wojna światowa. Zdołano jedynie zbudować alejki na Rybaczówce i betonowe schody
prowadzące na wał29. Woda w Jeziorze Turawskim była bardzo czysta i zasobna w ryby. W 1943 r.
odłowiono 67,5 tony ryb.
W 1941 r. wokół Jeziora Turawskiego zaczęto budować wał ochronny. Zainstalowano
działa przeciwlotnicze, światła i balony zaporowe, gdyż obawiano się, że alianci mogą zbombardować wały jeziora i wtedy okoliczne wsie mogłyby być zalane. Światła do wyszukiwania
na niebie nieprzyjacielskich samolotów obsługiwali miejscowi gimnazjaliści. Prawie co noc
ćwiczyli wyszukiwanie celu na niebie. W czasie tych ćwiczeń dwa samoloty niemieckie uległy
katastrofie, zaś piloci tych samolotów ponieśli śmierć. Wokół wałów były 24 balony zaporowe
w kształcie cygar. Postawione były na łąkach i polach Turawy i Kotorzy, unosiły się na wysokość 3000 m. Naloty na Jezioro Turawskie nasiliły się, gdy w czerwcu 1944 r. alianci zajęli
Włochy30. W czasie II wojny na zbiornik turawski wielokrotnie spadały bomby, jednakże nie
uszkodziły konstrukcji wałów. Na terenie obecnej Rybaczówki w 1945 r. stacjonowało wojsko
27
28
29
30

A. Kupka, O Naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 9, [w:] „Fala” 3/2008.
A. Kupka, O naszych Staubeckach czyli historia budowy Jeziora Turawskiego. „Epilog” albo zakończenie, [w:] „Fala” 2/2009.
J. Matysek, J. Stasiak, dz. cyt.
E. Nowak, Reflexionen eines Oberschlesiers, Hannover, 1995.
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radzieckie. Dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej Rosjanie spuścili całą wodę
z jeziora31, a ryby leżące na jego dnie ładowali widłami na furmanki i inne pojazdy. Pozostała
jednak ogromna ich ilość, leżały martwe, a rozkładając się w letnim słońcu, wydawały potworny fetor. Najprawdopodobniej Rosjanie spuścili wodę, bo byli już zmęczeni łowieniem
ryb za pomocą granatów. Wypływali na jezioro i wrzucali granaty do wody, a po eksplozji
zbierali pływające na powierzchni ryby. Po przejęciu Jeziora Turawskiego przez władze polskie nastąpiło ponowne zarybienie zbiornika.
W 1946 r. Główna Kwatera Harcerzy wybrała Śląsk Opolski – tereny wokół Jeziora Turawskiego, jako miejsce Centralnej Akcji Szkoleniowej – C.A.S., aby pokazać repolonizację ziem
śląskich. Czternaście dni spędzonych przez
tych młodych ludzi nad brzegiem Jeziora Turawskiego było dla nich możliwością poznania miejscowej kultury i tradycji32.
W okresie powojennym nastąpił rozwój
Jeziora Turawskiego jako miejsca wypoczynku, szczególnie dla mieszkańców Opola.
Zbudowano wiele ośrodków wczasowych od
strony północnej i południowej zbiornika. Została rozbudowana baza noclegowa
Uczestnicy CAS-u
i gastronomiczna. Również
w okresie powojennym
wykonano trzy dodatkowe
schody prowadzące na zaporę czołową. Niektóre już istniejące stopnie wygładzono
powłoką cementową. Ogrodzono obiekt elektrowni, śluzy
oraz maszynowni na wschodnim wybrzeżu jeziora33.
W 1954 r. wody Jeziora
Turawskiego po raz pierwszy
zostały zatrute i zabarwiły się
Jezioro Turawskie
na zielono. Ogromna ilość
(widokówkę fot. S. R. Sadowski – KAW udostępnił Waldemar Kampa)
ryb uległa wtedy wyginięciu.
Najprawdopodobniej zbiornik został wtedy skażony przez ścieki z Krupskiego Młyna34.
Tereny rekreacyjne wokół Jeziora Turawskiego znajdujące się na północnym jego brzegu
mają długość ok. 4,5 km, a na południowym brzegu ok. 2,7 km. W 1958 r. w Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu powstała pierwsza koncepcja zagospodarowania
31
32
33
34

Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że wodę spuścili Rosjanie w maju 1946 r.
B. J. Michalowski C.A.S. nad jez. Turawą, Poznań, 1947.
A. Kupka, O naszych Staubeckach czyli historia budowy Jeziora Turawskiego. „Epilog” albo zakończenie, [w:] „Fala” 2/2009.
J. Matysek, J. Stasiak, dz. cyt.
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Ośrodka Przywodnego w Turawie, obejmującego obszar 400 ha. Znaczne zainteresowanie Jeziorem Turawskim nastąpiło dopiero w latach 60. XX w. Wtedy od strony północnej zbiornika
turawskiego znajdowało się 69 ośrodków, zaś od strony południowej 51. W większości były to
obiekty nietrwałe, z podłączonym prądem elektrycznym35.
W 1976 r. spuszczono wody jeziora z 13 do 9 m, by podnieść kołnierze lejów elektrowni, a w przyszłości podnieść jego poziom wody36.
Dla potrzeb budującej się Elektrowni Opole w 1979 r. podniesiono o 42 cm wysokość wież
przelewowych, wtedy też wzmocniono odbojnicami i płytami ażurowymi wał południowy,
podniesiono też o 40 cm wał Szczedrzyk – Jedlice i Jedlice – Dylaki. Wybudowano nową
przepompownię Szczedrzyk, przeprowadzono kapitalny remont przepompowni Jedlice i maszynowni między jeziorem wstępnym i dużym oraz przeprowadzono remont zasuw i krat37.
W lipcu 1997 r. Opolszczyznę nawiedziła powódź stulecia. Konstruktorzy Jeziora Turawskiego obliczyli, że przy jednoczesnym położeniu obydwu 14 m szerokości i 3 m wysokości
uchylnych klap ruchomego jazu do zbiornika może wpłynąć bez przeszkód 285 m³/s wody.
Stało się jednak inaczej, rzeka Mała Panew w Antoniowie przelała się przez wały o wysokości 179 m n.p.m., gdyż ruchome klapy były niesprawne, a basen wstępny i końcowy odcinek
Małej Panwi były zapiaszczone. Zalane zostały wtedy Jedlice i ich dzielnica Pastwisko, część
Antoniowa i cały polder na południe od rzeki. Przez około trzy tygodnie woda w jeziorze
była utrzymywana równo z krawędziami już podwyższonych wież przelewowych. Zbiornik
turawski wytrzymał tak duży napór wody. Po powodzi okazało się, że 65 lat po wybudowaniu
Jeziora Turawskiego Mała Panew naniosła ok. 3 m grubości osad38.
W styczniu 2001 r. spłonął budynek PTTK – stary
budynek powstały w 1932 r.,
w którym mieściło się kierownictwo budowy Jeziora
Turawskiego.
Ruchome klapy jazowe w
2004 r. zostały oczyszczone z
naniesionych piasków i wyremontowane. Pomimo tego
aktualnie nie spełniają swego
zadania, gdyż już po 2 latach
znowu przykryte są warstwą
Budynek PPTK-u (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
naniesionego piachu39.
Od powodzi stulecia w 1997 r. wody Jeziora Turawskiego co roku w okresie wakacji stają
się zielone. Od kilku lat uczeni spierają się, jaką zastosować technologię, żeby wody zbiornika
znowu były czyste. Niestety, wszystko kończy się na dyskusji. Oczyszczenie Jeziora Turawskie35
36
37
38
39

Tamże.
Kotorska kronika parafialna.
A. Kupka, O Naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 9, [w:] „Fala” 3/2008.
A. Kupka, O Naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 8, [w:] „Fala” 2/2008.
A. Kupka, O Naszych Staubeckach, czyli historia budowy jeziora turawskiego cz. 7, [w:] „Fala” 3/2007.
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go byłoby najprawdopodobniej bardzo kosztowne. Przeprowadzono natomiast udaną próbę oczyszczania Jeziora Średniego. 17.03.2009 r.
został uruchomiony areator
konstrukcji prof. Stanisława Podsiadłowskiego.
Woda w tym jeziorze stała
się znowu czysta i nie zakwitły w nim już więcej glony.
Aereator kosztował prawie
Jezioro Średnie z widocznym aereatorem (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
300 tysięcy złotych, z tego
273 tys. Gmina Turawa
otrzymała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego.
W okresie ostatnich lat
wykonano renowację ścian
wewnętrznych i zewnętrznych wież przelewowych Jeziora Turawskiego. Wymieniono podesty oraz dźwigi
obsługujące kraty. Dla ochrony zapory czołowej i wszystkich wałów przed złodziejaWypoczynek nad Jeziorem Turawskim (zdjęcie wykonała Dorota Farys)
mi kradnącymi z nich granit,
ustawiono nowe, betonowe słupki. W ostatnim czasie zainstalowano skomputeryzowany limnigraf – urządzenie rejestrujące zmiany poziomu wód stojących lub płynących40.
Obecnie nad Jeziorem Turawskim funkcjonuje dobrze rozwinięta baza turystyczno-wypoczynkowa: wiele stałych obiektów noclegowych, zarówno w domach wczasowych, jak i domkach
campingowych. Na obrzeżach Jeziora Turawskiego istnieje ok. 70 ośrodków zakładowych.
Północna część oferuje 2100 miejsc noclegowych, a południowa 1700. Nawet 630 miejsc
może być użytkowana przez cały rok. W rejonie jeziora znajdują się pola namiotowe na
1300 namiotów – 700 na brzegu północnym i 600 na południowym41. Mimo swej zielonej
w okresie zakwitów wody, Jezioro Turawskie jest bardzo atrakcyjne i obecnie powstaje wokół
niego coraz więcej budynków letniskowych.

40
41

A. Kupka, O naszych Staubeckach czyli historia budowy Jeziora Turawskiego. „Epilog” albo zakończenie, [w:] „Fala” 2/2009.
J. Matysek, J. Stasiak, dz. cyt.
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15. Obeliski i pomniki przyrody
Pomnik na „Dreieku”
Na „Szlakówce” obok popularnego „Dreieku” znajduje się pomnik – duży ociosany głaz
położony na fundamencie z polnych kamieni. Został otoczony drewnianym płotem. Na pomniku brakuje owalnej tabliczki, po której pozostało wgłębienie. Na tablicy znajdowała się
wykonana techniką miedziorytu głowa mężczyzny w kapeluszu myśliwskim ozdobionym
piórami cietrzewia. Przedstawiała ona najprawdopodobniej
podobiznę hrabiego Karla von Garniera – ojca Hubertusa.
Na wygładzonej części głazu, poniżej nieistniejącej tabliczki,
wyżłobiono przecinające się gałązki jodły i dębu z widocznymi liśćmi i żołędziem. Powyżej wyryto liczbę 25. Poniżej
w trzech wersach napisano:
DER SCHÜTZER
DES WALDES
ZUM 29.10.23 (Chroniącemu las w dn. 23.10.1923 r.)
W dolnej części z prawej strony znajduje się słabo widoczny napis: GESTIFTET VON DER DANKBAREN JÄGEREI TURAWA – Ufundowany przez wdzięcznych myśliwych
z Turawy. W tym miejscu Karl von Garnier doznał udaru w czasie polowania, by umrzeć
rok później 29.10.1898 r. Kamień ten postawiono w 25. rocznicę śmierci Karla von Garniera.
Najprawdopodobniej leśnicy chcieli uczcić pamięć zmarłego właściciela dóbr turawskich42.

Pomnik upamiętniający poległych podczas I i II wojny światowej w Bierdzanach
W Bierdzanach z inicjatywy członków miejscowego koła
DFK pod zarządem Jana Lauera, Franciszka Drei i Jana Michalczyka powstał pomnik upamiętniający ofiary I i II wojny
światowej. Pomnik usadowiono na placu przykościelnym. Na
tablicy umieszczono napis:
DEN GEFALLENEN UND OPFERN
DES I UND II WELTKRIEGES
POLEGŁYM I OFIAROM
I i II WOJNY ŚWIATOWEJ
1914–1918 1939–1945
Pomnik został wykonany w zakładzie kamieniarskim
w Dylakach43.
42
43

A. Kupka, Nasze leśne denkmalki – pomniki pamięci, [w:] „Fala” 2/2003, s. 3.
Informacja udzieliła Rita Gabryś.
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Obelisk w Bierdzanach
Żeby upamiętnić kończące się II tysiąclecie, mieszkańcy
Bierdzan zbudowali obelisk, który posadowili obok sklepu
geesowskiego. Do dużego głazu przykręcono tablicę z napisem:
MIEJSCOWOŚĆ
BIERDZANY
WCHODZĄC W XXI WIEK
LICZYŁA SOBIE 725 LAT
MIESZKAŃCY.

Obelisk upamiętniający
poległych żołnierzy napoleońskich
W Kadłubie Turawskim na „kierchówku” – byłym cmentarzu napoleońskim znajdował się duży głaz. Z inicjatywy
mieszkańców w 2007 r. została wykonana granitowa tablica
z wypukłym napisem Tablica upamiętniająca miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy Napoleona, którzy polegli w czasie wojny francusko – pruskiej w latach 1806–1807 i zamocowana do
obelisku. Tablicę tę wykonano w dwusetną rocznicę śmierci
żołnierzy francuskich.

Obeliski upamiętniające XXI w.
w Kadłubie Turawskim
Każda wieś Gminy Turawa postanowiła upamiętnić kończący się XX w., a rozpoczynający się XXI w. W Kadłubie
Turawskim na dużym głazie różowego granitu Gerard Krol
wyrył napis:
WITAMY XXI WIEK.
Głaz podarował Piotr Sladek z Kadłuba Turawskiego.

Obeliski upamiętniające 700-lecie istnienia wsi
Pierwsza informacja dotycząca Kadłuba Turawskiego
pochodzi z 1295 r. W 1995 r. wieś obchodziła jubileusz
700-lecia istnienia. Żeby upamiętnić to ważne wydarzenie,
w Kadłubie Turawskim ustawiono dwa obeliski. Pierwszy
znajduje się obok skrzyżowania ulic: Głównej i Opolskiej,
nazywanego „rondem”. Na obelisku umieszczono znak
świerka i biały napis:
700
LAT
918

KADŁUB TUR.
FICHTEN OS
KADLUB TUR.
1295–1995.
Drugi obelisk usadowiono na „kierchówku” – cmentarzu
napoleońskim. Na głazie został wykonany biały napis:
700
LAT KADŁUB-TUR.
1295–1995 r.
Napisy na obu obeliskach wykonał nieżyjący już Piotr
Matysek44.

Pomnik upamiętniający poległych w czasie wojny w Kotorzu Wielkim
W 1990 r. zdecydowano
o budowie pomnika mieszkańców poległych w okresie
I i II wojny światowej. Powołano społeczny komitet
budowy, któremu przewodniczył Herbert Dlugos. Zbierano dobrowolne datki w
Turawie, Kotorzu Wielkim,
Kotorzu Małym i Marszałkach. Pieniądze w kwocie ok.
7 mln zł (sprzed denominacji) zgromadzono na koncie
bankowym. Prace z realizacją pomnika na pewien
czas ustały. W 1996 r. powołano nowy komitet budowy pomnika w składzie: Anna Długosz
(Kotórz Mały) – przewodnicząca, Maria Syboń (Turawa), Alfred Kupka (Turawa), Fryderyk
Kannenberg (Kotórz Wielki), Józef Owcorz (Kotórz Wielki), Alojzy Ozimek (Kotórz Wielki),
Piotr Golla (Kotórz Wielki), Reinhold Golla (Kotórz Mały), Alfred Polednia (Kotórz Wielki),
Meinhard Dlugos (Kotórz Mały) oraz Herbert Kurc (Turawa). Kształt pomnika zaprojektował
Walter Świerc, a wykonawcą był Jerzy Iskierka z Kotorza Małego, który nieodpłatnie wykonał
prace. Pomnik usytuowany został na placu kościelnym. Wzniesiony go ku czci wszystkich
ofiar wojen, bez względu na narodowość, dlatego napisy na nim zostały wykonane w języku
polskim i niemieckim. Pomnik poświęcił kotorski proboszcz ks. Józef Swolany 1.11.1996 r.45

44
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Informacji dotyczących powstania obelisków w Kadłubie Turawskim udzielił Ernest Grzesik.
T. Żulewska, Rozmowa z przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Pomnika poświęconego poległym i ofiarom I i II
wojny światowej – panią Anną Długosz, [w:] „Fala” 4/1996, s. 3.
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Obelisk
upamiętniający 700-lecie istnienia obu Kotorzy
W Kotorzu Wielkim obok budynku byłego domu zakonnego znajduje się pomnik upamiętniający 700-lecie istnienia
Kotorza Małego i Kotorza Wielkiego, który został wykonany
z kamienia młyńskiego i nagrobka z figurą św. Jadwigi. Na kamieniu młyńskim umieszczono historyczne nazwy Kotorza.
Z boku znajduje się dwujęzyczny napis: ŚWIĘTOWALIŚMY
LAT 700 JAHRE WIR WAREN DABEI (700 lat byliśmy przy tym).
Obelisk został poświecony 19.11.1995 r. przez ks. proboszcza Józefa Swolanego.

Obelisk na „Siedlungu”
Rada Sołecka i Grupa Odnowy Wsi z Ligoty Turawskiej
podjęły w dn. 15.11.2004 r. uchwałę o upamiętnieniu historii
powstania ul. Osiedle w Ligocie Turawskiej. Na 10 t obelisku
umieszczono dwujęzyczną tablicę z krótkim tekstem powstania i wykazem nazwisk przesiedleńców z terenu budowy Jeziora Turawskiego. Poświęcenie obelisku odbyło się w czasie
festynu ulicznego w dn. 12.06.2005 r.
Tekst umieszczony na tablicy:
OSIEDLE
WYBUDOWANE W LATACH 1936–1938 DLA
RODZIN PRZESIEDLONYCH Z ZAMOŚCIA, PUSTKOWA I SZCZEDRZYKA – MIEJSCOWOŚCI ZALANYCH
WODAMI JEZIOR TURAWSKICH
SIEDLUNG
ERBAUT IN DEN JAHREN 1936-1938 FÜR FAMILIEN DER UMSIEDLER AUS
ZAMOSĆ, PUSTKOW UND SZCZEDRZIK – ORTEN, DIE BEI DEM BAU DES TURAWA
-STAUSEES UNTER WASSER GESETZT WURDEN.
LOCH JONIETZ SOWA
KOKOTT ROGULLA JONIETZ
JONCZYK WYCISK KOJ
ZYLLA
A. D. 2005.

Pomnik Fryderyka II Wielkiego
– założyciela Osowca
Fryderyk II Wielki 11.09.1783 r. wydał polecenie wybudowania fabryki na Śląsku, która produkowałaby narzędzia gospodarcze. Realizacji tego królewskiego zamierzenia
podjęli się kupcy wrocławscy. 18.06.1785 r. król Prus wydał
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przywilej królewski spółce 78 wrocławskich firm kupieckich, zezwalający na wybudowanie
fabryki wyrobów metalowych nad Małą Panwią w okolicy Węgier. W 1789 r. nowopowstała
osada otrzymała nazwę Königshuld – łaska królewska.
Najprawdopodobniej na początku XX w. zbudowano w Osowcu duży pomnik poświęcony założycielowi fabryki i osiedla robotniczego Fryderykowi II Wielkiemu. Ustawiono go
przed bramą zakładu. Pomnik miał kształt prostopadłościanu, góra w kształcie ostrosłupa.
Zbudowano go z betonu i ogrodzono metalowymi słupkami z zawieszonymi łańcuchami.
Od strony frontowej zamocowano na cokole wypukłe brązowe popiersie króla Fryderyka II
Wielkiego. Po I wojnie światowej na ścianie bocznej pomnika zawieszono tablicę upamiętniających żołnierzy z Osowca poległych w czasie zmagań wojennych. Pomnik po II wojnie
światowej został zniszczony.

Obelisk upamiętniający 450-lecie istnienia Turawy
Pierwszy raz nazwę wsi Turawa ujęto w dokumencie sporządzonym w 1562 r. przez Georga von Königsfeld. W dn.
4.08.2012 r. w czasie festynu z okazji 450-lecia istnienia wsi,
odsłonięto obelisk – duży głaz z metalowym napisem Turawa
1562–2012, ulokowany obok budynku nadleśnictwa.

Obelisk na placu von Garnier Turawie
Z inicjatywy sołtysa Janusza Buczka w sobotę 15.09.2007
r., dzień przed dożynkami gminnymi w Turawie, o godzinie
12.00 ksiądz proboszcz Józef Swolany poświęcił pamiątkowy
kamień z tabliczką Plac von Garnier, a odsłoniła go Beatrix
Dechambenoit – wnuczka przedwojennego właściciela pałacu turawskiego. Od tej pory turawski rynek nosi oficjalnie
nazwę Plac von Garnier. Nazwa ta upamiętnia ostatnich właścicieli turawskiego pałacu, których potomkowie żyją m.in.
na terenie Francji i Niemiec.

Nieistniejący pomnik poległych w Turawie
W czasie I wojny światowej zginęło wielu
mieszkańców kotorskiej parafii. „Graf” Hubertus von Garnier był także uczestnikiem tej
wojny, ale ją szczęśliwie przeżył. Ufundował
na miejscu obecnego pawilonu „Bazarek”
pomnik upamiętniający żołnierzy z I wojny
światowej, z wykazem poległych z Turawy,
Marszałek, obu Kotorzy i Trzęsiny, umieszczonym na trzech tablicach. Poświęcenie pomnika odbyło się 25.09.1925 r. Rosjanie w czasie
wojny oszczędzili budowlę. Po II wojnie światowej pomnik był systematycznie dewastowany.
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Najpierw zdjęto trzy tablice z wykazem poległych mieszkańców. Ostatecznie został zburzony w 1975 r.
Płotek z ogrodzenia pomnika zachował się na mostku
przed jednym z domów w Marszałkach46.

Obelisk upamiętniający 700-lecie istnienia wsi
Węgry
Pierwsza informacja dotycząca Węgier pochodzi z 1295 r.
W dn. 6 i 7 lipca 1996 r. wieś obchodziły 700-lecie istnienia.
Mieszkańcy, żeby upamiętnić to ważne wydarzenie, zbudowali obelisk, który ustawili przed miejscową remizą.

Pomnik poświęcony żołnierzom poległym
podczas I i II wojny światowej w Zawadzie
W Zawadzie na cmentarzu znajduje się pomnik upamiętniający poległych żołnierzy, którzy stracili życie w obronie ojczyzny w czasie I wojny światowej. Mieszkańcy twierdzą, że
został zbudowany w 1920 r. Na pomniku umieszczono napis:
Es ist vollbracht! Unseren 1914–1918 im Kampfe fürs Vaterland gefallenen Helden – Dokonało się! Naszym bohaterom
poległym w walce o ojczyznę w latach 1914–1918. Na tablicach
wypisano imiona i nazwiska 34 mieszkańców Zawady, który stracili życie na froncie w czasie I wojny światowej. W 1992 r.
koło DFK ufundowało nową tablicę z wykazem 110 mieszkańców poległych w czasie II wojny światowej z napisem
1939 II Weltkrieg 1945 Denkmal der Gefallenen Ermordeten
und Vermißten – 1939 II wojna światowa 1945 Pomnik poległym, pomordowanym i zaginionym.

Głaz narzutowy

Na terenie budującego się Jeziora Turawskiego, obok folwarku Kuchary, znajdował się duży głaz narzutowy o obwodzie 515 cm, długości 163 cm, szerokości 145 cm, wysokości
100 cm47. Został przeniesiony między Jeziorem Turawskim, a
Jeziorem Średnim.

46
47

Grzegorz Panicz z Ligoty Turawskiej.
J. Kubok, Walory przyrody i krajobrazu Miasta i Gminy województwa opolskiego, Opole, 1996, s. 74.
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Najstarszy dąb bezszypułkowy
w Polsce
Pomiędzy Turawą a Rzędowem rośnie
najstarszy i najokazalszy dąb bezszypułkowy w Polsce. Wiek ok. 400 lat, obwód
pnia 552 cm, wysokość 26 m48. Drzewo ma
tabliczkę „Pomnik przyrody” i jest ogrodzone płotkiem. Dawno temu na tym potężnym drzewie zawieszono kapliczkę z podobizną św. Antoniego. U podnóża dębu
ustawiono obciosany kamień o kształcie
sarkofagu. Kamień podobno usadowiono,
by oddać cześć wszystkim leśnikom i kłusownikom, którzy zmarli tragiczną śmiercią w tych lasach. Według innej opowieści
kamień ustawiono, bo w tym miejscu zginął śmiercią tragiczną obwoźny handlarz.
Obok dębu biegnie leśna alejka o nazwie
zwodzące drożysko, gdzie nieraz ludzi zwiodło i dopiero po wielu godzinach trafiali
do domu. Podobno miała tą alejką jeździć,
w samo południe, bryczka, którą ciągnęły
czarne konie, i straszyła ludzi zbierających
grzyby i jagody w lesie. W nocy w okolicy tego starego dębu chybotało światełko
„świecznika”49.

Stary dąb na terenie Poliwody
W Poliwodzie na skraju lasu znajduje
się dąb szypułkowy, wiek ok. 500 lat, obwód
pnia 597 cm, wysokość 21 m50.

48
49
50

Tamże.
K. Mientus, Święte drzewa, [w:] „Fala” 1/1999, s. 11.
J. Kubok, Walory przyrody i krajobrazu Miasta i Gminy województwa opolskiego, Opole, 1996, s. 50.
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załączniki

Dokument wydany 30.09.1931 r., informujący
o problemach finansowych „grafa” Hubertusa von
Garnier (skan udostępnił Waldemar Kampa)

Informacje o Martinie von Löwencron zawarte
w publikacji: C. Blažek, Der abgestorbene Adel
der Provinz Schlesien und der O. Lausitz,
Nürnberg, 1887. T. 2, s. 118

Mapa na której zaznaczono teren budowy Jeziora Turawskiego
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