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1. Religijność

Człowiek religijny to ten, który wypełnia nakazy swojej religii, zwykle z głęboką wiarą
w ich sens. Religijność jest więc przede wszystkim praktyką dawania świadectwa swojej
wiary, poprzez stosowanie się do nauk religii.
Mieszkańcy terenu Gminy Turawa od wielu wieków trwali w religii swoich przodków,
dlatego też żadne nurty religijne, jak husyci czy protestanci, nie miały dużego wpływu
na tych mieszkańców. Nigdy na terenie wsi ziemi turawskiej nie było wielu innowierców.
Gdy przed 1295 r. powstały najstarsze wsie: Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały,
Kotórz Wielki, Węgry, opiekę nad nimi sprawowali kapłani kościoła św. Krzyża z Opola.
Dlatego też przypuszcza się, że mieszkańcy wsi najbardziej oddalonych rzadko brali udział
w mszach świętych odprawianych w Opolu. Sytuacja ta na pewno zmieniła się, gdy w
XV w. powstało probostwo w Kotorzu Wielkim. Oczywiście sytuacja wyglądała inaczej
zimą, gdy drogi były nieprzejezdne. W dawniejszych wiekach zimy były bardziej srogie niż
obecnie. Zimą wsie były odcięte od świata, zasypane śniegiem. Wątpię, żeby wtedy dużo
wiernych udawało się do kościoła parafialnego w Kotorzu. W owych czasach mało było
gospodarstw, które posiadały konie, jako zwierząt pociągowych do prac polowych używano
głównie wołów, datego też jedynym środkiem lokomocji większości mieszkańców były
własne nogi. Nawet gdy powstały kościoły w Bierdzanach, Ligocie Turawskiej i Zakrzowie
Turawskim, msze św. były w nich odprawiane rzadko, najczęściej parę razy w roku.

Mieszkańcy Gminy Turawa wykazywali się zawsze wielką religijnością. Wierzyli z
całego serca w Pana Boga, bo wcześniej wierzył pradziad, dziad, ojciec i wszyscy ludzie z
sąsiedztwa. Wiarę parafianie wysysali z mlekiem matki i nigdy się jej nie zaparli, tak jak
nigdy nie zaparli się matki, która tę wiarę im przekazała. Być może nie umieli wymienić
dogmatów wiary, ale ich wiara była wielka. Mieszkańcy wsi byli zawsze przywiązani do
tradycji, starali się żyć i postępować tak, jak ich przodkowie. Żyjąc z dala od wielkiego świata,
trwali zawsze w religii swoich przodków. Szczególną miłością darzyli parafianie Matkę
Boską – utożsamiali się z jej biednym życiem, szukali w niej oparcia i wstawiennictwa.
Dlatego też wiele kapliczek na terenie Gminy Turawa jest poświęconych Matce Boskiej,
nawet kościół w Kadłubie jest pw. Matki Bożej Różańcowej. Bardzo głęboko zakorzeniona
jest na terenie ziemi turawskiej tradycja odmawiania Różańca świętego. Odmawiano go
najczęściej w gronie rodzinnym. Wieczorem modliła się matka w otoczeniu swoich dzieci.
W okresie do II wojny światowej największą plagą, szczególnie wśród mężczyzn, był
alkoholizm i hazard. Dorosły mężczyzna po zakończonej pracy rzadko przebywał w domu,
zamiast opiekować się dziećmi, najczęściej przebywał w karczmie. Zdarzało się, że był w
stanie przepić „na krechę” niejedną łąkę czy kawałek pola. Najgorzej było w dzień wypłaty,
wtedy duża część otrzymanej pensji pozostawała w gospodzie. W karczmie unosił się taki
dym papierosowy, że bywalec miał problem dojrzeć twarz sąsiada, siedzącego przy tym
samym stoliku. Często matki, żony odwoziły pijaków na taczkach spod gospody do domu.
Również w zimowe wieczory mężczyźni spotykali się w gospodarskich domach, grając w
karty i umilając sobie czas popijaniem grzańca. Dla „głowy rodziny” bardzo często koledzy
byli ważniejsi niż własne dzieci, którym poświęcali mało czasu. Jednak rodzic był głęboko
wierzący i dzieci często widziały go klęczącego w czasie modlitwy. Nikt nie wyobrażał
sobie, że można być ateistą i nie uczęszczać do kościoła. Wszyscy mieszkańcy trwali w
religii swoich przodków. Obowiązkowe musiało być uczestnictwo każdego parafianina w
niedzielnej mszy św.
Wsie podopolskie nie są już zaniedbanymi, zacofanymi mieścinami. W ciągu
ubiegłego stulecia zaszły w nich ogromne zmiany. Wsie zostały w latach trzydziestych XX
w. zelektryfikowane. Nastąpił znaczny dostęp do kultury, gdyż pojawiły się pierwsze radia,
a w latach sześćdziesiątych tego samego wieku, zaczęły pojawiać się pierwsze telewizory.
Obecnie w prawie każdym domu jest telefon i internet. Po transformacji politycznej w
1989 r. zaszły ogromne zmiany wśród ludności Gminy Turawa – rozpoczęły się wyjazdy
zarobkowe do Niemiec i Holandii. Niestety, powszechny kontakt „z dobrodziejstwem
Zachodu” bardzo zmienił „naszych” mieszkańców – ich tradycyjna religijność zaczyna
upadać. Dla coraz większej grupy mieszkańców niedziela przestaje być Dniem Pańskim.
Dla wygody, wypoczynku opuszczają niedzielne msze św. Jak twierdzą, dalej są katolikami,
ale niepraktykującymi.
Przejawem religijności mieszkańców są ofiary na rzecz Kościoła. Mam na myśli nie
tylko ofiary pieniężne, które są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Bardzo ważny jest
wkład pracy na rzecz parafii. Zawsze była i nadal istnieje grupa ludzi, którzy wykonują wiele
prac przy naszych świątyniach. Bezinteresownie opiekują się Domami Bożymi. Również
przejawem religijności jest sprzątanie kościołów przez nasze parafianki. Panie wykonują

te prace również bezinteresownie, jest to ich dar na rzecz wspólnoty parafialnej. Bardzo
piękny jest zwyczaj, że przed mszą św., a szczególnie przed niedzielną, jest odmawiany
różaniec. Również uczestnictwo w nim jest przejawem religijności.

2. Koscioły drewniane

Kościoły o konstrukcji drewnianej były bardzo popularne na Śląsku. Budownictwu
kościołów sprzyjał fakt występowania na terenie Śląska ogromnej ilości lasów. W XVII
w. było aż 500 śląskich kościołów drewnianych, obecnie zachowało się ich 137. Na terenie
Gminy Turawa znajdowały się trzy drewniane świątynie: Bierdzany, Ligota Turawska i
Zakrzów Turawski. Do dzisiaj zachował się kościół w Bierdzanach i Zakrzowie. Świątynię
w Ligocie spalili Rosjanie w czasie II wojny światowej, parę dni po wkroczeniu do wioski.
Dlatego też spróbuję przybliżyć budowę typowego kościoła śląskiego o konstrukcji
drewnianej.
Kościoły były sytuowane najczęściej w środku wsi lub poza nią na niewielkim
wzniesieniu. Rzeczywiście, kościoły w Bierdzanach i Ligocie Turawskiej znajdowały się
w centrum miejscowości, ale w Zakrzowie Turawskim oddalony był kilkaset metrów
od pierwszych zabudowań. Najczęściej kościoły były orientowane, to znaczy położone
wzdłuż linii wschód–zachód, prezbiterium z ołtarzem od strony wschodniej, główne
wejście od strony zachodniej, zaś zakrystia od północy. Przez wieki zmieniał się styl,
wygląd kościołów, jednak nie zmienił się sposób ich budowania. Na Śląsku popularna była
technika wieńcowa – zrębowa.
Kościoły na Śląsku składały się najczęściej z prostokątnej, rzadziej z kwadratowej
nawy, do której przystawione było najczęściej ośmiokątne prezbiterium, usytuowane od
strony wschodniej. Kościoły były budowane głównie w konstrukcji zrębowej, polegającej
na wznoszeniu ścian z poziomych bali drewnianych, połączonych w narożnikach. Belki
zachodziły na siebie w rogach na zakładkę dzięki odpowiednim wycięciom. Szczeliny
między balami wypełniano pakułami. Najczęściej belki były tylko z lekka obrobione.
Dolne były najczęściej z twardego drewna i układano je bezpośrednio na ziemi, jednak pod
bierdzańskim i zakrzowskim drewnianym kościołem znajdują się betonowe fundamenty,
wykonane w okresie późniejszym. Dolne belki były zazwyczaj dosyć grube. Do dziś w
obu świątyniach możemy podziwiać kunszt ciesielski i misternie wykonane połączenia
zrębowe. Wszystkie ściany są wykonane z belek całkowicie obrobionych. Bardzo często
ściany dla ochrony przed deszczem obijano deskami. W okresie późniejszym zaczęto
budować kościoły o konstrukcji szkieletowej obitej deskami.
Wieże najczęściej nie były połączone konstrukcyjnie z resztą kościoła. Były tylko
dołączone do nawy głównej świątyni. Nie mogły być ściśle połączone z nawą ze względu
na swoje odchylenia podczas rozkołysania dzwonów. Najczęściej budowano wieże o
konstrukcji słupowej, rozwiązanie to polegało na ułożeniu czterech słupów pionowych
narożnych, nachylonych do środka, całość usztywniały rygle, miecze i zastrzały. Ściany
wież obijano deskami, często gontami. Wieże najczęściej służyły jako wejście do świątyni,

tak jak w kościele zakrzowskim i spalonym ligockim. Często przewyższały wysokością
dachy kościołów. Były wykonywane z lepszych materiałów i lepiej konstrukcyjnie niż
kościoły, dlatego też, gdy przebudowywano stary kościół, wieża nieraz pozostawała bez
zmian.
Starsze kościoły rzadko posiadały chór czy loże, jednak bardzo często wyposażano je w
małe daszki zwane sobotami, które miały za zadanie chronić świątynię przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi. Odprowadzały jak najdalej od budynku wodę deszczową
spływającą z dachów. Służyły również jako miejsce do słuchania spowiedzi przez kapłana w
okresie letnim. Najczęściej soboty budowano dopiero wtedy, gdy kościół był już zbudowany.
Ich nazwa wzięła się stąd, że w dawnych czasach ludzie przybywali do kościołów z bardzo
daleka już w sobotę, noce spędzali we wspomnianych tu przybudówkach. Takie zjazdy
miały miejsce przy okazji wielkich świąt, zwłaszcza odpustów.
Drewniane kościoły na Śląsku posiadały najczęściej dwa wejścia, jedno od strony
zachodniej, a drugie od południa – w wieży.
Zakrystie sytuowano zwykle przy północnej ścianie prezbiterium. Najczęściej były
niewielkie, źle oświetlone. Często nad zakrystią powstawały loże, pokryte dachem
jednospadowym.
Zwykle nad nawą główną umieszczano wieżyczkę na niewielki dzwonek zwany
sygnaturką. Dachy kościołów zawsze były dwuspadowe, pokrywano je drewnianym
gontem, zachodzącym łuskowato. Gont drewniany był idealnym materiałem: można
było nim kryć nawet skomplikowane połacie dachów. Kościoły śląskie wyróżniały się
zróżnicowaniem wysokości kalenic dachów: wyższy dach był nad nawą, a niższy nad
prezbiterium. Kościołów drewnianych do XX w. nie zabezpieczano żadnymi środkami
chemicznymi, które miały przedłużyć jego żywotność. Gdy uległ zniszczeniu, po prostu
budowano nową świątynię.
Najczęściej wewnątrz w kościołach był płaski strop, jednak w okresie późniejszym nad
prezbiterium budowano stropy typu sklepionko.
Dbano również o wystrój wewnętrzny kościołów. Większość z nich posiadała
polichromie. Cel ich był bardzo ważny, miały przybliżyć człowiekowi religię. Polichromie
przedstawiały głównie świętych, jak również sceny biblijne z nowego i starego testamentu.
Bardzo wysoki był kunszt artystów, twórców tych polichromii. Do dzisiaj możemy
podziwiać polichromie w bierdzańskim kościele.

3. Parafia Rzymskotolicka pw. Św. Jadwigi w Bierdzanach
Dawno temu

3.1 Historia Parafii Rzymskotolickiej pw. Św. Jadwigi w Bierdzanach
Bierdzany od początku istnienia należały najpierw do archiprezbiteratu opolskiego,
następnie do raciborskiego i oleskiego. Bardzo ważną informację dotyczącą Bierdzan zawarto w dokumencie z 1297 r., przedstawiam najistotniejsze szczegóły: 9.03.1297 Uyasd
(Ujazd) biskup Johannes (Jan) z Wrocławia podarował dla ochrony kościołowi kolegiackiemu w Opolu uposażenie 20 marek rocznie. Dziesięcinę biskupią z trzech wsi, mianowicie
Wrozki (Wrzoski), Byrdzan (Bierdzan) blisko Olesna1.

Informacje dotyczące Bierdzan zawarte w Codex diplomaticus Silesiae

Kościół bierdzański (w dokumentach zapisano nazwę wsi „Birdzany” i „Bredzan”) należał od stycznia 1376 r. oraz w 1447 r do archidiakonatu opolskiego, w skład którego
wchodził archiprezbiterat oleski2. Wieś Bredzan (Bierdzany) należała w 1416 r. do archiprezbiteratu raciborskiego, tamtejszy kanonik pobierał z niej dziesięcinę3.
W rejestrze denara św. Piotra archidiecezji opolskiej wypisano wsie, które w 1447 r.
należały do okręgu oleskiego i uiszczały opłatę z tytułu świętopietrza. W dokumencie tym
napisano: Ferto Birdzany dedit fertonem denariorum – 1 wiardunek – Bierdzany dały 1 wiardunek darowizny (czwarta część grzywny – 12 groszy). Znawcy historii Kościoła twierdzą,
że wypisane w rejestrze wsie były już wtedy parafiami. Z tezą tą można się zgodzić, gdyż
w dokumencie tym wymienione są tylko dwie miejscowości z obecnej Gminy Turawa:
Bierdzany i Kotórz Wielki, a w tym okresie istniały już inne wsie, np. Kadłub Turawski,
Węgry, Kotórz Mały. Daninę na rzecz papiestwa musieli płacić wszyscy mieszkańcy, a nie
tylko te wsie i miasta, które posiadały kościół. Oznacza to, że większość wsi wchodzących
obecnie w skład Gminy Turawa należała, co jest zgodne z późniejszymi zapisami, do parafii Kotórz Wielki, a Bierdzany były najprawdopodobniej parafią, w skład której wchodziła
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tylko jedna wieś4. Oznacza to, że w XV w. Bierdzany były dużą wsią, w której istniało probostwo, i płaciły aż 12 groszy rocznie daniny na rzecz papieża. W tym okresie okoliczne
wsie wymienione w tym wykazie płaciły mniejsze świętopietrze, np.: Bodzanowice – 4
grosze, Wędrynia – 3 grosze, Jełowa – 8 groszy, Pawonków – 6 groszy, Kotórz Wielki – 8
groszy. Proboszcz z Bierdzan na pewno mieszkał w plebanii, która znajdowała się terenie
wsi. Kolejne bardzo ważne informacje dotyczące Bierdzan pochodzą z I poł. XVI w. W
dokumencie o posiadłościach fundacji kolegiackiej przy kościele św. Krzyża w Opolu z
dnia 10.11.1531 r. napisano, że kustosz5 ma dom w Bierdzanach oraz otrzymuje dziesięcinę z tejże wsi6. Niestety nie wiadomo, jakiego domu dotyczy ta informacja. Przez następne
półtora wieku brak informacji na temat kościoła w Bierdzanach, gdyż w tym okresie zaszły
ogromne zmiany nie tylko na Śląsku. Przez Europę przetoczyła się fala reformacji, która
również nie ominęła Opolszczyzny. W dobie reformacji katolicy również na Śląsku przechodzili na protestantyzm, by nie płacić dziesięciny Kościołowi. W 1583 r. właścicielami
Bierdzan zostali protestanci – rodzina Dombrówka (Dombrawka, Dumbroffka) z Jasienia.
Bierdzańscy katolicy na pewno nie korzystali z pomocy protestanckiego właściciela wsi.
Jeden z Dombrówków – Walenty (Valentin Dumbroffka) 30.08.1563 r. został oskarżony
przed biskupem wrocławskim o pogromy katolików i prześladowanie proboszcza oleskiego7. Najprawdopodobniej w tym okresie parafia w Bierdzanach przestała istnieć, a majątek
parafialny został przejęty przez protestanckich właścicieli wsi. Być może parafia przestała
istnieć później – w czasie wojny trzydziestoletniej (1618–1648), gdyż wtedy bardzo brakowało kapłanów.
Najprawdopodobniej po likwidacji bierdzańskiej parafii protestanccy właściciele wsi
zamienili tenże kościół na zbór. Stosując maksymę: Cuius regio, eius religio (łac. czyj kraj,
tego religia). Niewątpliwie burzliwy okres reformacji i kontrreformacji musiał bardzo niekorzystnie zaciążyć na mieszkańcach wsi Bierdzany – wyniszczającymi sporami i zatargami wyznaniowymi. Towarzyszyły również tym wydarzeniom plagi głodu, wojen i zaraz
morowych. Parafia w Bierdzanach nie istniała już w poł. XVII w., gdyż w 1645 r. katolicy
z tej wsi zostali przyłączeni do sąsiedniej parafii, a kaplica bierdzańska stała się filią Bogacicy8.
Po przyłączeniu Bierdzan do parafii w Bogacicy, w tej filialnej kaplicy msza św. była
odprawiana tylko pięciokrotnie w ciągu roku.
Według protokołów wizytacyjnych z XVII w., kościół w Bierdzanach był podzielony
między dwa wyznania: katolickie i protestanckie. Część świątyni przeznaczoną dla katolików nazwano w protokole z 1679 r. kaplicą św. Walentego, zaś protestancką – kaplicą św.
Jadwigi. „Heretyków” grzebano w kościele – zapisano w protokole z 1687 r. Dowodem na
grzebanie protestanckich ciał w bierdzańskiej świątyni były liczne znaleziska kostne pod
całym transeptem w czasie wykonywania nowej podłogi w kościele w latach 70. XX w., gdy
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proboszczem w Bierdzanach był ks. Marian Żagan9. Najprawdopodobniej do podzielenia
świątyni na część katolicką (zachodnia) i protestancką (wschodnia) musiało dojść w czasie
reformacji lub po wygaśnięciu wojny trzydziestoletniej. Potwierdzeniem współistnienia
dwóch wyznań w Bierdzanach jest fakt, że w 1652 r. katolicki sufragan wrocławski Joann
Balthazare Ließ de Hornau konsekrował portatyl ołtarza w świątyni w Bierdzanach wraz z
relikwiami śś. Nabora i Leona10. Wtedy właścicielami wsi był protestancki ród Dombrowka. Zachował się do czasów współczesnych przechowywany w archiwum parafialnym Rytuał luterański, ozdobny rękopis na pergaminie napisany w języku niemieckim, oprawiony
w skórę z wytłoczoną na okładce datą 1744 i zawierający wszyty dodatek z odręcznie
zapisanymi uzupełnieniami aż do 1755 r. Oznacza to, że koegzystencja dwóch wyznań na
terenie Bierdzan trwała co najmniej od poł. XVII w. do poł. XVIII w. Ciągłość kronik parafialnych zapoczątkowała dopiero księga z zapisami od 1780 r., dlatego też o koegzystencji
dwóch wyznań na terenie Bierdzan zachowało się bardzo mało wiadomości11.

Nowy kościół
Obecny kościół w Bierdzanach został zbudowany w 1711 r. Na podmurówce od strony
wschodniej oraz na jednej z belek w znajdujących się w południowym ramieniu transeptu widnieje data budowy 1711
r. Budowniczym kościoła w
Bierdzanach był ks. Franciszek
Antoni Natschensky, ówczesny
proboszcz parafii w Bogacicy.
Nie wiadomo, jakimi motywami
kierował się ks. proboszcz. Najprawdopodobniej chciał, żeby
Bierdzany posiadały nową świątynię, gdyż wcześniejsza była
zbyt mała, lecz co jest bardziej
Kościół w Bierdzanach (zdjęcie udostępniła Teresa Wojtczyk)
prawdopodobne, uległa zniszczeniu ze starości. Ks. proboszcz Franciszek Antoni Natschensky utworzył fundację i przekazał tej świątyni sumę w wysokości 60 talarów.
W 31.01.1704 r. Jan Georg Dombrowka z Jasienia i jego żona Elisabeth Charlotte z
d. Sadowska sprzedali Bierdzany za 12500 talarów śląskich baronowi Bogusławowi Ernestowi von Blankowski12. Następnie jego syn Karl Franz Blankowski dobra turawskie wraz
z Bierdzanami sprzedał 8.04.1712 r. Martinowi Scholtz von Loewenkron (Löwencron) z
Wieschowej. Rodzina Löwencron dopiero po kilku latach przejęła patronat nad świątynią
w Bierdzanach. Jeszcze w 1720 r. prawo patronatu nad kościołem w tejże wsi przysługiwało Schlegenbergom. W 1730 r. opiekunem kościoła był Martin von Löwencron, a po jego
śmierci w 1731 r. jego syn Anton. Nowi właściciele byli zwolnieni z obowiązku budowy
9
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i uposażenia kościoła, bo ten ciążył na proboszczu z Bogacicy13. Gorliwie opiekowała się
kościołem w Bierdzanach jego żona Anna Barbara z d. Garnier. Po jej śmierci patronat nad
bierdzańską świątynią przejęła rodzina Garnier.
30.06.1746 r. Anton von Löwencron sprzedał dobra Bierdzany swojej siostrze Annie
Justine za 14200 guldenów14. Informację tę potwierdził znawca historii – kotorski proboszcz Carl Kahl (1825–1887). Napisał w swoim dziele Das Majorat Turawa, że Anna Justine Löwencron zakupiła w 1746 r. Bierdzany za 9466 talarów reńskich i 16 dobrych groszy,
za tę samą sumę odsprzedała je 23.06.1754 r. swojemu bratu Antoniemu, w obecności
Karla von Raczek, Friedricha von Strachwitz i proboszcza Leopolda von Skronsky z Gross
Kottorz15.

Pierwsi kapłani w Bierdzanach
Marzeniem mieszkańców Bierdzan było posiadać własnego kapłana na terenie miejscowości, który dbałby o rozwój duchowy mieszkańców i odprawiał mszę świętą w ich
świątyni. Wieś mogła poszczycić się własnym kapłanem, kiedy 14.11.1751 r. doszło do
ugody między mieszkańcami wsi, a jej właścicielką Anną Justine von Löwencron w sprawie przygotowania i utrzymania miejsca dla kapłana. Carl Kahl napisał, że Anna Justine von Löwencron właściciela wolnego miejsca [kapłana] wyznaczyła i opłacała16. Został
utworzony akt fundacyjny, który ogłoszono 3.12.1753 r. Proboszcz ze Szczedrzyka ks. Michael Gisa na utrzymanie fundatysty bierdzańskiego przeznaczył legat w wysokości 1000
guldenów. Fundację bierdzańską zatwierdził 1.03.1754 r. Wikariat Generalny we Wrocławiu. Dokument fundacyjny został przedstawiony pierwszemu fundatyście bierdzańskiemu ks. Paulowi (Pawłowi) Biskupowi 22.03.1754 r. Kapłan fundatysta miał obowiązek
odprawiać coniedzielną mszę św. z kazaniem, nauczać religii, a na podstawie specjalnego uzgodnienia przejął w imieniu proboszcza z Bogacicy duszpasterstwo, mógł udzielać
sakramentów św. Proboszcz z Bogacicy dalej zachował zwierzchność nad kościołem w
Bierdzanach, jednak tylko trzy razy w roku odprawiał w tej świątyni msze św., wtedy wypłacał fundatyście należne akcydensy17. Kapłan fundatysta miał obowiązek stałego zamieszkania „in loco” na terenie Bierdzan. Dwa lata po założeniu fundacji Anna Justine
von Löwencron odsprzedała Bierdzany swojemu bratu Antoniemu. Na terenie Bierdzan
pozostał jednak dalej ks. fundatysta. Po śmierci ks. Pawła Biskupa drugim fundatystą w
Bierdzanach w latach 1765–1792 ks. był Andreas (Andrzej) Cichon (Czichon)18. Można
osadzenie pierwszego fundatysty w Bierdzanach przez Annę Justine von Löwencron uznać
za utworzenie zalążka organizującej się parafii. Fundatysta ten rozpoczął w 1782 r. spór ze
swoim proboszczem z Bogacicy ks. Billichem, dotyczący prawa do posług duszpasterskich
i przysługującego z tego tytułu wynagrodzenia z Tuł – wieś ta należała do parafii Bogacica,
a fundatysta z Bierdzan próbował przejąć jego obowiązki. Proboszcz na podstawie wcześ13
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niejszych ustaleń nie chciał zrezygnować z opieki duszpasterskiej nad tą miejscowością, w
której znajdowała się siedziba rodowa możnowładców von Blachów. Rodzina ta uczęszczała początkowo do kościoła w Bierdzanach, ale od ok. 1799 r. utworzyli w swoim pałacu
kaplicę i zatrudnili kapelana19.
Wiele ważnych informacji dotyczących Bierdzan zawarto w protokołach z przeprowadzonych w XVIII i XIX w. wizytacji na terenie parafii Bogacicy. Przedstawiam najważniejsze:
W 1720 r. mieszkańcy z Bierdzan byli zwolnieni z opłat pogrzebowych.
Płacili tylko po jednej kurze20.
Organista z Bierdzan w 1730 r. za grę na organach otrzymywał rocznie
18 srebrnych groszy21.
Kościelnymi w Bierdzanach byli: gbur Voitek († przed 1744), kowal Szymon Kubcyk († przed 16.11.1749) gbur Szymon Voitek (1749), kowal Szymon
Kupcyk (1758 – 1759).
W 1781 r. pieniądze kościelne przechowywał dzierżawca von Garnier.22
Informacje dotyczące założenia fundacji na terenie Bierdzan potwierdził historyk
niemiecki Johann Knie. Przedstawiam najważniejsze informacje umieszczone w Alphabetisch-statistisch - topographische Uebersicht der Dörfer... z 1845 r.: 1 kościół katolicki z
miejscowym kapłanem tylko dla Bierdzan, patronat majorat, dekanat opolski, do 22.07.1841
r. Bierdzany należały do parafii Bogacicy (Bodland) w okręgu oleskim, odległego o ponad 2
mile, już przed 90 laty wieś posiadała swojego lokalnego kapłana, 14.11.1751 r. majorat i
wieś ustaliły, że potrzebne jest mieszkanie dla kapłana, które trzeba było przygotować, na
ten cel trzeba było założyć fundację, którą zrealizowano, ówczesny kapłan Michael Gisa ze
Szczedrzyka postanowił, dla chwały boskiej i zbawienia chrześcijaństwa, według dokumentu fundacyjnego z 3.10.1753 r., zapis 1000 guldenów z własnego majątku na utrzymanie
kapłana, potwierdzonego przez generalny wikariat 1.03.1754 r., z majątku bierdzańskiego
jest obecnie 6. kolator23 kościelny. Od tego czasu lokalny kapłan mieszkał na miejscu, który
niedzielne obowiązki i naukę religii czynił zgodnie z warunkami fundacji, również przyjął
dodatkowe obowiązki proboszcza, który odprawiał trzy msze w roku w Bierdzanach. Stan
ten trwał do 1841 r., bo wtedy utworzono samodzielną lokalię i od tej pory lokalny kapłan
otrzymywał wszystkie należności24.
W okresie późniejszym cały ciężar utrzymania fundatysty spoczywał wyłącznie na
mieszkańcach Bierdzan i właścicielu tychże dóbr, który już w 1781 r. posiadał prawo jego
prezentowania. W 1817 r. uposażenie fundatysty, poza deputatem w naturaliach, wynosi19
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ło 100 talarów. Trzecim fundatystą w 1791 r. był ks. Jakub Sobota. Został on pierwszym
lokalistą bierdzańskim. Nie wiadomo jednak, kiedy fundacja bierdzańska została podniesiona do rangi lokalii25. Według relacji wizytującego parafię 16.12.1818 r. dziekana, msze
w Bierdzanach odprawiał lokalista, a jedynie 7 razy w roku proboszcz z Bogacicy26. Lokalię w Bierdzanach utworzono, gdyż miała w przyszłości w jej miejsce powstać parafia. Po
powstaniu lokalii, miejscowy kapłan miał obowiązek prowadzenia ksiąg metrykalnych.
Jednak w Bierdzanach księga chrzcielna została zaprowadzona w 1820 r., zgonów 1831
r., zaś ślubów najpóźniej, bo w 1842 r. Dokumentacja była prowadzona od 1842 r. Na tej
podstawie możemy stwierdzić, że lokalia w Bierdzanach mogła powstać w 1820 r., kiedy
zaprowadzono księgi chrztu. Być może mogło być inaczej i proboszcz z Bogacicy nakazał
fundatyście chrzcić miejscowe dzieci i zapisywać je na miejscu. Podobnie mogło być z
wprowadzeniem księgi zgonów w 1831 r.

Lokalia w Bierdzanach
W protokole wizytacyjnym parafii Bogacica z 16.12.1818 r. napisano, że w Bierdzanach
msze św. odprawiał ksiądz lokalista, a jedynie siedem razy w roku odprawiał proboszcz z
Bogacicy27. Na postawie tego protokołu można wysnuć wniosek, że lokalia w Bierdzanach
istniała już przed 1818 r. 24.06.1841 r. Bierdzany zostały odłączone od parafii w Bogacicy i
włączone do achiprezbiteratu opolskiego. Stały się wtedy samodzielną lokalią, a miejscowy
kapłan nie musiał się już dzielić akcydensami z proboszczem z Bogacicy28. Datę 22.07.1841
r. założenia lokali bierdzańskiej podał scj Piotr Piechura w pracy Rys historyczny parafii
Bierdzany do końca 1945 roku29, jak również wspomniany wyżej historyk Johann Knie.
Obecny stan wiedzy nie pozwala ustalić daty powstania lokalii w Bierdzanach.
Kościół w Bierdzanach do XIX w. był pod wezwaniem św. Walentego, następnie zmieniono patrona na św. Jadwigę Śląską.
Bardzo ważne informacje dotyczące lokalii w Bierdzanach podano w Schematismusie z 1842 r. Poczta dla wsi znajdowała się w Opolu. Mieszkańców Bierdzan było 395,
zaś 267 przyjmowało komunię św.
Drugim lokalistą w Bierdzanach w latach 1838–1845 był Anton Zimmermann z Halbendorfu (Półwieś) ur. 23.12.1812 r., świecenia kapłańskie przyjął 31.03.1838 r.30 Najprawdopodobniej ten młody kapłan od razu po swoich święceniach został przeniesiony w 1838
r. do Bierdzan. Po siedmiu latach opuścił tę lokalię i został proboszczem administratorem,
ale już w nowej placówce. O kolejnych bierdzańskich kapłanach lokalistach zachowało się
bardzo mało wiadomości.
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Krótko, bo tylko niespełna dwa lata (1845–1846),
lokalistą w Bierdzanach był ks. Carl Rölle ur. 1814
r. w Dubensko (Dębińsko) k. Rybnika. Kapłan ten
święcenia przyjął w 1839 r., posługiwał się wyłącznie
językiem niemieckim31.
Zastąpił go wówczas dwudziestoośmioletni dwujęzyczny kapłan, mówiący po polsku i niemiecku, ks.
Johann Patermann, pochodzący z Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie). Lokalista Patermann przebywał na terenie Bierdzan również krótko, bo tylko
do 1847 r.
Kolejny lokalista, również dwujęzyczny, Carl
Hoschek pochodzący z Pilchowitz (Pilchowice),
przebywał na terenie bierdzańskiej lokali długo, bo
aż 34 lata. Lokalię w Bierdzanach ks. Carl Hoschek
objął 15.12.1847 r. Krótką informację na temat kościo- Pomnik ks. Carla Hoschek na placu
kościelnym (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ła w Bierdzanach zawarto w Schlesisches Kirchenblatt
z 1848 r. Napisano: 7.07.1848 r. wpłynęła wysłana na
adres katolickiego urzędu wrocławskiego trzecia wpłata z 4 lipca z parafii Bierdzany. Niestety nie napisano, czego dotyczyła owa wpłata32. W
1855 r. lokalia w Bierdzanach została przyłączona do
achiprezbiteratu Schalkowitz (Siołkowice). Lokalista
Carl Hoschek zmarł 14.01.1882 r. w Bierdzanach, został pogrzebany obok świątyni, którą opiekował się
przez wiele lat. Jego miejsce wiecznego spoczynku
zachowało się, na pomniku nagrobnym umieszczono napis: Carl Hoscheck Pfarrer hierorts seit den 18
Januar 1848 – Carl Hoscheck lokalny kapłan od 18
stycznia 1848.
W kotorskiej kronice parafialnej napisano, że lokalista z Bierdzan ks. Carl Hoschek zmarł 21.01.1882
r. Ówczesny kotorski proboszcz ks. Carl Kahl bardzo
go wychwalał, szczególnie za jego skromność. Jeszcze 14 lipca były problemy z obsadą nowego kapłana
i przez dłuższy czas zastępował go ks. z Budkowic. Grób na placu kościelnym mieszkańca
Bierdzan Szymona Janty zmarłego 1882 r.,
Proboszcz z Kotorza Wielkiego zastanawiał się, czy napisy w języku polskim (zdjęcie wykonał
znajdzie się duchowny, który obejmie tę lokalię w
Jerzy Farys)
Bierdzanach.
Przez następne lata najprawdopodobniej nie było żadnego miejscowego kapłana w
Bierdzanach, gdyż w Schematismusie z 1884 r. napisano, że na terenie lokali bierdzańskiej
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od 21.01.1882 r. był vacat na stanowisku lokalisty.
Najprawdopodobniej obowiązki duszpasterskie w
Bierdzanach pełnili kapłani sąsiednich parafii.
Bardzo ważne informacje podano w Schematismusie z 1887 r. Napisano, że na terenie Bierdzan
mieszkańcy mówią po polsku. Wieś zamieszkiwało
wtedy 816 katolików, 7 protestantów i 14 Żydów. Ze
względu na brak źródeł nie wiadomo, kto był lokalistą po śmierci Carla Hoschecka. W 1887 r. miejscowym kapłanem w Bierdzanach był ks. Alois Lisseck
z Neisse (Nysa). Był również dwujęzyczny, mówił po
polsku i niemiecku33. Obok kościoła zachował się
grób tego kapłana. Ks. lokalista Alois Lisseck zmarł
w Bierdzanach 5.06.1890 r.
W 1891 r. lokalistą w Bierdzanach był trzydzieGrób ks. Aloisa Lisseck (zdjęcie wykonał
stosześcioletni dwujęzyczny kapłan ks. Joseph GoretzJerzy Farys)
ki z Gleiwitz (Gliwic). Na terenie Bierdzan przebywał
bardzo krótko, gdyż 7.07.1891 r. został proboszczem w
Falkowitz (Fałkowice). Z braku dostępnych źródeł nie wiadomo, jacy kapłani pełnili po
nim posługę duszpasterską w Bierdzanach.
Na terenie bierdzańkiej lokalii przez dwa
lata (1895–1896) był wakat na stanowisku kapłana lokalisty. Administratorem tejże lokali
był wtedy posługujący się językiem polskim i
niemieckim ks. Paul Polednia, lokalista z sąsiedniej Ligoty Turawskiej.
Zabudowania plebanijne musiały powstać
w Bierdzanach już za czasów pierwszych fundatystów. Wyglądały jak typowe gospodarstwo, Budynek plebani w Bierdzanach, widok obecny
gdyż składały się z dużego podpiwniczonego
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
budynku, stodoły, obory i drewutni. Liczebnie
mała wieś Bierdzany miała w XIX w. trudności w zapewnieniu każdemu rezydującemu
duchownemu utrzymania. Jednakże kapłanowi w Bierdzanach pomagała również rodzina
patronacka von Garnier z Turawy. Pomoc obejmowała przygotowanie pola pod zasiewy,
dostarczenie rocznie 26 m³ drewna opałowego oraz codzienną dostawę paszy dla dwóch
krów. Proboszcz otrzymał od patronatu łącznie 1,5 ha ziemi uprawnej wraz z łąką. Pole
znajdowało się we wsi obok obecnego gospodarstwa ogrodniczego. Parafianie corocznie w
dniu św. Marcina organizowali zbiórkę żyta i słomy dla plebanijnego gospodarstwa. Zobowiązani byli również dostarczyć rocznie 50 m³ drewna opałowego. Pomoc mieszkańców i
patronatu turawskiego zapewniała kapłanowi w Bierdzanach dobre warunki egzystencji34.
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Powstanie parafii Bierdzany

23.01.1896 r. erygowano parafię w Bierdzanach,
nie obsadzono jednak od razu stanowiska proboszcza. Administratorem parafii do 1898 r. był ks. Anton
Conrad z Pawlau (Pawłów) archiprezbiteriatu raciborskiego, posługujący się językiem polskim i niemieckim35.
Pierwszym proboszczem parafii w Bierdzanach
został trzydziestoczteroletni ks. Carl Riedl, również
kapłan dwujęzyczny. Inwestyturę w Bierdzanach
Współczesna pieczęć parafialna (kronika otrzymał 22.01.1898 r.36 Po czterech latach ks. Carl
parafii)
Riedl został 30.12.1902 r. proboszczem w Starych Budkowicach. Jeszcze pod koniec XIX w. w bierdzańskim kościele w kaplicy św. Walentego
wybuchł pożar, który został ugaszony. Obraz w ołtarzu bocznym uległ tylko zabrudzeniu.
Pożar najprawdopodobniej wybuchł od zapalonej świecy. Ks. proboszcz Carl Riedl kazał
w 1898 r. zamalować kościelne polichromie farbą olejną na kolor biały. Motywy jego postępowania nie są znane. Być może kościół był bardzo brudny, a polichromie zaniedbane,
i chciał w ten sposób usunąć skutki wcześniejszego pożaru. Najprawdopodobniej w czasie
wizytacji kanonicznej nakazano proboszczowi zadbać o świątynię. Parafii nie było stać
na odnowie malowideł. Mieszkańcom najprawdopodobniej nowy biały kolor ścian bardzo się podobał, bo świątynia wydawała się jasna, czysta. Wydaje się bardzo wątpliwe,
jak twierdzą niektórzy znawcy historii, że zamalowano polichromie na polecenie władz
niemieckich. Okres Kulturkampfu trwał w latach 1871–1878, a polichromie zamalowano
pod koniec XIX w., wtedy nacisk władz państwowych na Kościół nie był już duży. Mieszkańcy szybko przyzwyczaili się do odnowionej świątyni i zapomnieli o znajdujących się
pod warstwą farby polichromiach.
W 1903 r. nowym proboszczem w Bierdzanach został dwujęzyczny kapłan ks. Franz Paterok z Sucholona (Suche Łany),
który uzyskał 6.04.1903 r. inwestyturę nad tą parafią. Po pięciu
latach posługi duszpasterskiej w
Bierdzanach został przeniesiony
do Zelasno (Żelazna), gdzie został proboszczem 26.10.1908 r.37
Na miejsce ks. Pateroka
wieży zmieniony po remoncie (zdjęcie z lat 30.
nie powołano od razu nowe- Pierwotny kształt
XX w. udostępniła Teresa Wojtczyk)
go proboszcza do Bierdzan. Od
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9.12.1908 r. zastępował go proboszcz z Jełowej ks. Hugo Siegesmund38. Stan ten utrzymywał się przez dziewięć miesięcy. Inwestyturę nad parafią w Bierdzanach otrzymał
6.09.1909 r. trzydziestodwuletni wówczas ks. Gottfried Pillawa, również kapłan dwujęzyczny. Proboszcz Pillawa dbał o powierzoną mu świątynię w Bierdzanach. W okresie
międzywojennym zamalowana polichromia w świątyni została na nowo odkryta. Znaleziska dokonali dwaj przybyli do kościoła panowie,
których dane obecnie nie są już znane. W czasie prac
odkryli „bierdzańską śmierć”. Jednak brak funduszy
i wybuch II wojny światowej, spowodował, że nie
przeprowadzono dalszych prac konserwatorskich39.
Na początku lat 30. XX w. został przeprowadzony
remont świątyni w Bierdzanach. Zmieniono m.in.
kształt wieży kościelnej i dobudowano kruchtę od
północnej strony. Najprawdopodobniej wtedy wykonano również nowe okna w świątyni.
Od wieków zmarłych w Bierdzanach grzebano
wokół kościoła. Przez pewien czas ciała zmarłych
luteranów składano wewnątrz świątyni pod transeptem. Na cmentarzu przykościelnym grzebano
zmarłych do 1910 r., wtedy Hubertus von Garnier
wydzierżawił parafii pole pod nowy cmentarz. Za Stary grób na placu kościelnym (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
miejsce na cmentarzu pobierano opłatę 1 markę od
dorosłego i pół marki od dziecka. W 1938 r. turawski
graf podarował wsi cmentarz, parafia przejęła nad
nim opiekę40.
Jeszcze w okresie przedwojennym wykonano
nowy bruk z kamieni polnych, prowadzący od brany
wejściowej po kościół.
W czasie II wojny światowej, ok. 1941 r., na żądanie przypadkowo przybyłego żołnierza ze świątyni
został usunięty okazały napis w języku polskim Jezusie zmiłuj się nad nami, który znajdował się na podciągu stropowym w prezbiterium, oraz Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus na zewnętrznej ścianie
kościoła.41 Sześćdziesięcioczteroletni ks. proboszcz
Gottfried Pillawa zmarł 4.07.1941 r., gdyż chorował
na cukrzycę. Pogrzebany został obok kościoła, którym opiekował się przez trzydzieści dwa lata.
Grób ks. proboszcza Gottfrieda Pillawy
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Po śmierci ks. proboszcza Gottfrieda Pillawy para38
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fię w Bierdznach 15.10.1941 r objął. ks. Wilhelm Pieschek, również kapłan posługujący
się językiem polskim i niemieckim. Nominację
na proboszcza uzyskał 6.09.1941 r. Urodził się
1.10.1908 r. w Chorzowie, święcenia kapłańskie przyjął 29.06.1933 r. we Wrocławiu.42 Parafię w Bierdzanach przejął w bardzo nieszczęśliwym dla jej mieszkańców okresie. Tocząca
się II wojna światowa zbierała żniwo w postaci
kolejno poległych parafian. W czasie II wojny
światowej gospodarce niemieckiej doskwierał
brak metali kolorowych potrzebnych do produkcji amunicji. Na przełomie 1943/1944 r.
zarekwirowano z kościoła z Bierdzan dzwon z
1521 r. o średnicy 61 cm i wadze 138 kg. Pani
Zaginiony dzwon z Bierdzan
Teresa Wojtczyk była ciekawa losów zaginionego dzwonu. Na jej prośbę poszukiwania rozpoczął syn przedwojennego kierownika szkoły
dr Werner Assmann. Odnalazł w 2006 r. zaginiony dzwon z Bierdzan w Haunzenberg koło
Passau (Pasawy) w katolickim kościele przy Kirchplatz 343. Być może kiedyś bierdzańscy
parafianie wystąpią o zwrot zarekwirowanego w czasie ostatniej wojny światowej XVI –
wiecznego dzwonu.
Pod koniec II wojny światowej, 8.05.1944 r., kardynał Adolf Bertram erygował z okręgu opolskiego
dekanat Zagwiździe, do którego przyłączono Bierdzany.
Rosjanie, którzy zdobyli Bierdzany 21.01.1945
r., oszczędzili kościół i plebanię, jednak spalili pałac i wiele zabudowań gospodarskich. W czasie II
wojny światowej została zniszczona dokumentacja
dotycząca bierdzańskiej lokalii i powstania parafii,
prowadzona od 1842 r.: lista udzielonych Komunii
Św., księgi meldunkowe, księgi próśb, zapowiedzi,
intencji, rachunków i księgę protokołów Rady Parafialnej44. Na terenie plebanii Rosjanie urządzili komendanturę wojskową. Gdy palił się pałac znajdujący się obok kościoła, wiatr wiał w stronę przeciwną i
Dzwon z Bierdzan wypożyczony do
świątynia szczęśliwie ocalała. Stacjonujący Rosjanie
węgierskiego kościoła
twierdzili, że nie chcieli spalić kościoła w Bierdzanach. Mówili, że u nich też znajdowały się podobne cerkwie45.
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W okresie wojny jeden
dzwon ze świątyni został
zarekwirowany.
Pozostały dwa: mały pokutny
i większy wzywający na
Anioł Pański. W kościele
parafialnym w Węgrach
zostały
zarekwirowane wszystkie dzwony.
Ks. proboszcz Wilhelm
Pieschek
wypożyczył
tejże parafii najmniejProcesja w czasie Bożego Ciała w Bierdzanach (zdjęcie udostępnił ks.
szy dzwon z Bierdzan
Gerard Wilk)
– pokutny z 1503 r. (12
kg). Dzwon ten został oddany w 1957 r., gdy kościół w Węgrach otrzymał nowe.
W okresie powojennym w 1951 r. został przeprowadzony skromny remont świątyni w Bierdzanach,
gdyż dach sygnaturki był dziurawy i woda dostawała
się do wnętrza świątyni. Strop nad tą częścią uległ
zniszczeniu. W czasie remontu naprawiono sygnaturkę i wymieniono część desek sufitowych. Ze
względu na trudności
w okresie powojennym, remont kościoła
wykonano dosyć niestarannie. Cała świątynia została pomalowana farbą wapienną
na kolor zielony, a sufit
na biało. Parę lat po
wojnie miejscowy stoOłtarz w czasie obchodów Bożego Ciała
larz Wilhelm Szweda (zdjęcie
udostępnił ks. proboszcz Gerard
wykonał nowe ławki
Wilk)
w kościele. Pod koniec
życia stan zdrowia ks. proboszcza Wilhelma Pieschka się pogarszał, gdyż zachorował na cukrzycę. Dlatego też w 1963 r.
otrzymał pomoc – wikarego Klimka. W ciągu następnych lat
stan zdrowia proboszcza systematycznie pogarszał się. Również nie podobał mu się ustrój w powojennej Polsce. W 1965
r. ks. Wilhelm Pieschek otrzymał zgodę władz państwowych
Pomnik nagrobny ks. Wilhelma i wyjechał do RFN. Na zachodzie dalej prowadził posługę
Pieschek (zdjęcie wykonał Jerzy
kapłańską, jednak na skutek choroby stracił wzrok. Dziekan
Farys)

honorowy ks. Wilhelm Pieschek zmarł w Niemczech
Zachodnich 17.04.1969 r., tam został pogrzebany. Następny proboszcz ks. Marian Żagan zbudował na placu
kościelnym w Bierdzanach pomnik nagrobny upamiętniający swojego poprzednika.

Ks. proboszcz Marian Żagan
Ks. Marian Żagan przeniesiony został do Bierdzan
19.07.1965 r. Zastąpił schorowanego proboszcza ks.
Wilhelma Pieschka. Ks. Żagan urodził się 24.01.1935
r. w Zebrzydowicach na Śląsku Cieszyńskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 9.02.1958 r. Pierwszą jego placówką była parafia św. Mikołaja w Raciborzu. W Bierdzanach był wikarym tylko parę miesięcy – 23.10.1965
Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej r. został ustanowiony proboszczem.
Częstochowskiej (zdjęcie udostępnił ks.
Gerard Wilk)

Na przełomie 1965/1966 r. na terenie parafii odbyło się nawiedzenie kopii
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ks. Marian Żagan był wielkim proboszczem bierdzańskiej parafii. Zastał
kościół w Bierdzanach zaniedbany. Podłoga w świątyni była dziurawa, również
ściany były nadgryzione „zębem czasu”,
podmurówka zaczęła się kruszyć. Dolne
belki, tzw. „pecki” na skutek tego, że były
bezpośred- Widoczne nowe soboty i podmurówka świątyni (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
nio położone na gruncie, uległy zniszczeniu. Kościół zaczął się niebezpiecznie
przechylać. Ks. proboszcz Marian Żagan wraz z parafianami
rozpoczął prace zabezpieczające świątynię przed dalszym
niszczeniem. Wykonana została podmurówka kościoła z
kamienia łamanego na wysokość ok. 50 cm. Prace przy podmurówce były wykonane przed 1970 r. Wykonała je firma
z Nakła, która również sprowadziła kamień potrzebny do
budowy podmurówki. Wmurowano również stary kamień
z wyżłobioną datą 1711, który znajdował się jeszcze w staObecny kształt wieży kościelnej rej podmurówce. Niektórzy parafianie na czas wykonywania
pracy musieli wziąć urlopy w swoich zakładach pracy46.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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W tym samym czasie została wymieniona w świątyni podłoga. Wykonano nową wylewkę betonową i położono dylówkę z desek sosnowych. Przy wylewce pracowało ok. 70
mężczyzn.
Zmieniony został kształt wieży, dla ochrony przed opadami deszczu została poszerzona u nasady, stała się szersza. Na świątyni parafianie wymienili wszystkie gonty, które
miejscowi cieśle wykonali starą techniką łupania. Ks. Żagan wspomina, że gonty w czasie wykonywania były moczone w wodzie – w bierdzańskim stawie. Kościół dla ochrony
przed opadami deszczu otrzymał nowe, wysunięte na ok. 0,5 m soboty. Wszystkie prace
przy świątyni wykonali sami parafianie, którzy potrafili się zjednoczyć.
Szarozielony kolor ścian i szarobiały stropu powodował, że świątynia wydawała się bardzo brudna. Proboszcz postanowił odnowić ściany. W 1970 r. napisał odpowiednie pismo do ówczesnego konserwatora wojewódzkiego, pani Krystyny Wicher-Jesionowskiej, o
zgodę na remont kościoła, gdyż chciał odnowić ściany i pokryć je boazerią. Pani konserwator aprobowała plany remontowe świątyni. Wyraziła zgodę na wyrównanie desek ścian.
Proboszcz chciał odeskować kościół, żeby znikła zielona zgnilizna ze ścian. Ks. Marian
Żagan postanowił zmienić wystrój kościoła i dostosować go do postanowień posoborowych. Zaprosił rzeźbiarza Pawła Sznela47 z Bytomia, żeby wykonał nowy ołtarz, jak również nową ambonę. W czasie historycznej rozmowy w 1970 r. wspólnie stwierdzili, że jest niemożliwe, żeby w takim
starym kościele nie było polichromii. Na
chórze Paweł Sznela zeskrobał warstwę
farby i zastanowiono się, czy ukazało
się namalowane oko, czy sęk. Wkrótce
artysta odsłonił większą powierzchnię,
była to namalowana twarz. Fakt odkrycia polichromii ks. proboszcz zgłosił
konserwatorowi zabytków w Opolu. W
1971 r. były prowadzone odkrywki sondażowe, które finansował konserwator Malowidła kościelne w czasie ich odkrywania (zdjęcie
wojewódzki. Co metr była wykonana
udostępnił ks. Gerard Wilk)
dziesięciocentymetrowa odkrywka na
ścianie za organami. Następnie wykonano również odkrywki w innych częściach kościoła.
Prace te trwały bardzo długo, bo ok. 3 lat. W czasie prac usunięto częściowo stare warstwy
farby z sufitu nawy głównej i ściany na chórze. Prace te wykonał konserwator z Krakowa
Zbigniew Kiełbasa. Nikt nie spodziewał się, że polichromie będą znajdowały się w całym
kościele, dlatego koszt ich odsłonięcia był ogromny. Po kilku latach zakończyły się dotacje
konserwatora i prace zakończono. Tylko mała część polichromii została odsłonięta. Ks.
Marian Żagań musiał znaleźć własne środki na prowadzenie dalszych prac. Natrafił na
młode małżeństwo po studiach konserwatorskich: Kazimierę i Kazimierza Wajdów, którzy
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podjęli trud odrestaurowania polichromii w bierdzańskim kościele.
Państwo Wajdowie rozpoczęli prace w Bierdzanach w 1974 r. Zaczęli odkrywać kolejne
malowidła: w prezbiterium – zamalowane wapnem na jaskrawozielony kolor, i w nawie
głównej – pomalowane na kolor szarozielony48. Drobną część prac przy rekonstrukcji jednej ze ścian wykonała konserwator p. Szymańska. Większość jednak prac przy odkrywaniu
polichromii wykonali p. Wajdowie: prezbiterium i ściany nawy głównej, sufity. Okrywanie
malowideł w kościele w Bierdzanach było bardzo pracochłonne. Najpierw należało usunąć
pierwszą warstwę wapienną. Za pomocą pędzla smarowano ją denaturatem, gdy powłoka
wapienna napęczniała, można ją było łatwo usunąć, gdyż najczęściej sama odpadała. Odsłaniała wtedy następną powłokę – białą olejną – naniesioną w 1898 r. Na warstwę olejną
nakładano środek abbeizer. Proboszcz białym samochodem marki volkswagen „garbus”
jeździł do NRD i kupował za „gorsze marki” ten płyn, jedyny wówczas dostępny środek do
ściągania starych powłok farb olejnych. Stara farba pęczniała i można było ją ściągnąć za
pomocą skalpeli chirurgicznych. Lekarz ówczesnej polikliniki milicyjnej w Opolu, kiedy
dowiedział się o odkryciach polichromii w Bierdzanach, odwiedził proboszcza i załatwiał
ks. Żaganowi całą wiązkę lancetów i skalpeli chirurgicznych. Proboszcz załatwił również
ze szpitala starą popielatą watę potrzebną do czyszczenia polichromii. Pod dwiema warstwami farby została wtedy odsłonięta oryginalna tempera. Więcej warstw starej farby
było na ścianach nawy obok ławek.
Państwo Kazimiera i Kazimierz Wajdowie przez kilka lat w okresie wakacji, przez ok.
3 miesiące rocznie, pracowali przy odkrywaniu polichromii w kościele w Bierdzanach.
Mieszkali w salce katechetycznej lub na terenie plebanii. Ks. proboszcz Marian Żagan bardzo mile wspomina tych młodych konserwatorów. Od 1974 r. prace konserwatorskie były
opłacane przez ks. proboszcza Mariana Żagania
z datków parafian. Koszty
renowacji świątyni ponieśli wyłącznie parafianie z
Bierdzan, gdyż konserwator wojewódzki wycofał
się z ich finansowania. W
tym okresie parafia miała
tylko jedyną ulgę, nie musiała płacić świadczeń na
rzecz kurii. W czasie prac
przy usuwania starych
powłok malarskich angażowali się również parafianie, szczególnie pomagały
dziewczyny. Władze administracje patrzyły życz„Bierdzańska śmierć” (zdjęcie wykonał Zygfryd Mazur)
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liwym okiem na przebieg postępujących prac, a szczególnie, że nie musiały finansować
tej inwestycji. Odwiedził nawet Bierdzany pan z Moskwy i wykazał duże zainteresowanie
postępem prac. Prace konserwatorskie trwały dosyć długo, gdyż parafii nie było stać na
opłacenie dłuższego okresu pracy konserwatorów.
W czasie prac konserwatorskich bardzo długo nie odkryto polichromii bierdzańska
śmierć. W tym okresie odwiedził ks. Mariana Żagana obecny emerytowany proboszcz z
Fałkowic ks. Józef Bałabuch i powiedział, że ukazała się księga przysłów polskich z powiedzeniem: wyglądasz jak bierdzańska śmierć. Prawie wszystkie ściany były odsłonięte,
a wciąż nie było tej najważniejszej
polichromii. Relację z odkrycia
tego historycznego malowidła
przedstawił mi ks. Marian Żagan.
Pewnego wieczoru proboszcz
zabrał się do pracy przy nieosłoniętej jeszcze ścianie. Państwo
Wajdowie wykonywali poprawki
malarskie. Proboszcz odkrył namalowane kości czaszki. Od razu
zrozumiał, że odkrył zaginioną
polichromię, tzw. „bierdzańską
śmierć”. Prace przy tym cennej Św. Roch z towarzyszącym mu psem (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
polichromii trwały wtedy długo,
aż do północy. Po odkryciu polichromii proboszcz ks.
Marian Żagan był trochę rozczarowany, gdyż przez
całe lata żył w świadomości, że to malowidło będzie
wyglądało inaczej.
W okresie powojennym, kiedy uległ uszkodzeniu
strop świątyni, zamocowano nowe deski. Jednak remont został źle wykonany, gdyż deski położono nierówno. W czasie prac konserwatorskich w latach 70.
XX w. zostały wymienione te deski stropowe. W wyremontowanej części sufitu brakowało malowideł. Państwo Wajdowie w czasie renowacji namalowali nowe,
zaprojektowane przez ks. proboszcza Mariana Żagana.
Proboszcz wzorował się na starych, które nie uległy
zniszczeniu. Gdyby nie namalowano nowych scen,
na suficie byłyby przerwy w miejscu nowych desek.
W grupie świętych namalowano św. Rocha z towarzyszącym mu psem. Na polichromii został namalowany
Ołtarz główny w kościele (zdjęcie
pies proboszcza ks. Żagana. Państwo Wajdowie wzoudostępnił ks. Gerard Wilk)
rowali się przy malowaniu tego obrazu na psie, który
biegał po ogrodzie plebanijnym.

Prace przy odkrywaniu polichromii w kościele w Bierdzanach zakończono w 1979 r.
Wszystkie polichromie zostały odsłonięte, wyczyszczone, uzupełniono ubytki w drewnie.
Również uzupełniono brakujące malowidła. W 1982 r. konserwatorzy Kazimiera i Kazimierz Wajdowie wykonali werniksowanie polichromii49.
Ks. Marian Żagan wykonał wiele prac na terenie bierdzańskiej parafii. Dostosował kościół do wymogów posoborowych. Ołtarz główny został przeniesiony aż do ściany prezbiterialnej. Wcześniej była metrowa przerwa, służąca jako przejście w czasie „opfergangu”.
Z tyłu ołtarza zawieszony był krzyż. W czasie przenoszenia ołtarza jego mensa została
skrócona. Nowe tabernakulum wykonał artysta Paweł Sznela. W ołtarzu znajdował się
wtedy współczesny obraz przedstawiający św.
Jadwigę, ufundowany na początku lat 50. XX w.
przez miejscowych rzemieślników. Proboszcz
zmienił ten obraz i umieścił w ołtarzu stary
obraz św. Walentego z namalowaną księgą. W
górnej części ołtarza umieszczono mały owalny
obraz przedstawiający św. Jadwigę. Obraz ten
został odnaleziony przez proboszcza na strychu, a jego rama została pozłocona prawdziwym złotem. Rzeźbiarz Paweł Sznela wykonał
nowy ołtarz posoborowy i z jednego pnia z lipy
lub wiązu ambonkę. Drewno na ambonkę zaStara ambona (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
kupiono w okolicach Turawy. Ksiądz proboszcz
postanowił powiększyć powierzchnię użytkową
świątyni, dlatego stara ambona, która znajdowała się obok wejścia do zakrystii, została rozebrana.
Zlikwidowano również balaski przez ołtarzem. Dzięki
tym zabiegom świątynia stała się większa. W latach 70.
XX w. organy kościelne były remontowane przez firmę
z Olesna.
Ks. proboszcz Marian Żagan wykonał również wiele prac na terenie bierdzańskiej parafii. Kościół otrzymał nowe ogrodzenie od strony zachodniej, wykonano m.in. nowe jego filary. Zabudowania gospodarcze
przekształcono na salkę katechetyczną z kominkiem.
Salka stała się miejscem nauki religii, lecz również
miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Odbywały się
w niej próby teatralne, wystawiano przedstawienia,
urządzano koncerty. Ks. Marian Żagan dbał o życie
kulturalne parafian. Dzieci pobierały naukę gry na
Balaski przed ołtarzem (zdjęcie
organach, żeby w przyszłości być organistami. Ok. 10
udostępnił ks. Gerard Wilk)
uczęszczało na naukę do emerytowanego nauczyciela
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muzyki w Opolu. Nieraz na
lekcje muzyki woził dzieci
sam proboszcz.
Ks. Żagan przeprowadził remont plebanii, dobudowano dwa nowe pomieszczenia.
Posługę duszpasterską
wielki kapłan ks. Marian
Żagan zakończył w Bierdzanach 24.05.1980 r., gdyż
został przeniesiony do parafii św. Jadwigi w Raciborzu
– Markowicach.

Ks. proboszcz Bohdan Deja wraz z ministrantami (kronika parafialna)

Ks. proboszcz Bohdan Deja

22.06.1980 r. parafię w Bierdzanach objął ks. proboszcz Bohdan Deja, który został powitany przez przedstawiciela rady parafialnej Romana Eliasa.
Ksiądz proboszcz zabrał się do prac remontowych na terenie swej nowej placówki. W
czerwcu kościół i plebania zostały zradiofonizowane, zaś w połowie lipca usunięto zacieki
na plebanii remontując jej dach. Ks. Deja powrócił do kontynuacji odprawiania „mszy
św. gradowych”. Tradycja parafialna głosi, że na terenie Bierdzan przed laty „bierdzańskie

Pierwsza komunia w 1981 r. (kronika parafialna)

burze gradowe” zniszczyły plony. Ostatnia taka burza miała podobno miejsce pod koniec
XIX w. i spowodowała całkowite zniszczenie plonów. Parafianie wtedy złożyli ślubowanie,
że co roku w intencji uchronienia przed gradem będą odprawiane trzy „msze św. gradowe”
przed odpustem Matki Bożej Szkaplerznej. Jednak następni proboszczowie zapomnieli o
tej obietnicy. Po dłuższej przerwie do tradycji odprawiania mszy tzw. gradowych powrócił
ks. proboszcz Bohdan Deja i zostały odprawione 9, 13, 17 lipca 1980 r. 25 lipca po wieczornej mszy św. proboszcz poświęcił pojazdy mechaniczne, ustawione na placu kościelnym.
Dzień później, w sobotę 26 lipca, odbyło się uroczyste wprowadzenie ks. proboszcza do
parafii w Bierdzanach. Obecni byli licznie zgromadzeni wierni i kapłani dekanatu zagwiździańskiego. Następnego dnia w niedzielę, w 500. rocznicę istnienia sanktuarium na Górze
Św. Anny, parafianie wraz z proboszczem brali udział w tej niecodziennej uroczystości.
Również w lipcu 1980 r. dokonano złocenia ornamentów organowych. Miesiąc później,
w sierpniu, zainstalowano na kościele nową instalację odgromową. W październiku
przed kościołem zamontowano gablotę ogłoszeniową, w której zainstalowano elektryczne oświetlenie. W czasie kolędy proboszcz odwiedził mieszkańców, parafię zamieszkiwały
954 osoby, na msze św. uczęszczało 754 wiernych.
Ks. proboszcz Bohdan Deja odwiedzał chorych również w domach. Odprawiana była
msza św. o godz. 14 u jednego z chorych w pierwszą niedzielę miesiąca. Następnie komunia św. była roznoszona wszystkim chorym do domu. Każdego miesiąca przez cały rok
msza św. była odprawiana w innym domu. Od lutego do kwietnia 1981 r. trwało malowanie plebanii i salki katechetycznej. Ks. proboszcz kontynuował piękny zwyczaj, że dziecko
pierwszokomunijne przygotowuje i składa podarunek jednej osobie potrzebującej, dowolnie przez nią wybranej. Parafianie z Bierdzan brali udział w pracach przy budowie domu
księży emerytów. 4.08.1981 r. Hans Kaluza z Arnsberg zorganizował w Niemczech akcję
charytatywną i osobiście przywiózł dary dla parafii Bierdzany. Chociaż w czasie kryzysu
brakowało podstawowych artykułów żywnościowych, w tygodniu miłosierdzia pod hasłem „Bogaci w miłosierdzie” parafianie zebrali żywność, którą przekazano Kurii Diecezjalnej w Opolu.
W dniach 24–27 lutego
1982 r. ma terenie parafii rekolekcje wielkopostne poprowadził o. Hubert, franciszkanin z Nysy. Wiosną
1982 r. zrezygnował z funkcji kościelnego Franciszek
Śliwa, wieloletni opiekun
świątyni w Bierdzanach.
W maju tego samego roku
zachorował ks. proboszcz
Bohdan Deja i przebywał
w klinice kardiologicznej
Pierwsza komunia w dn.30.05.1982 r. (kronika parafialna)
w Katowicach. W czasie

jego choroby zastępowali
go księża dekanatu zagwiździańskiego,
najczęściej
proboszcz z Ligoty Turawskiej ks. Jerzy Obst. Pod
koniec czerwca rozpoczęto
prace przy rozbudowie plebanii. Rozebrano drewniany ganek i wykonano przybudówkę
przeznaczoną
na kancelarię. W pracach
bardzo licznie uczestniczyli
parafianie. Wykonano rówPlebania przed rozbudową (zdjęcie udostępnił Patryk Spyra)
nież chodniki i ogrodzenie
przy plebanii. Naprawiono
ogrodzenie wokół cmentarza kościelnego. Częściowo wymieniono ogrodzenie na nowym
cmentarzu. Również w 1982 r. parafianie uczestniczyli w „Tygodniu Miłosierdzia” zorganizowanym pod hasłem Z Maryją – Matką Miłosierdzia. Zebrane dary przekazano Kurii
Diecezjalnej. W październiku dokonano konserwacji dachu kościoła. W Niemczech przy
parafii św. Piotra i Pawła w Pfaffendorf została zorganizowana pomoc dla parafian z Bierdzan. Dwukrotnie zostały przywiezione dary. Również pomoc charytatywną zorganizował Hans Kaluza, który osobiście przywiózł dwukrotnie dary.
W następnym okresie cmentarz parafialny powiększono o 50% i otrzymał on nowe
ogrodzenie. Ks. proboszcz Bohdan Deja dbał o kościół w Bierdzanach. Gonty świątyni
były systematycznie zabezpieczane.
W czasie przemian systemowych w 1989 r. wielu parafian wyjechało do Niemiec Zachodnich.
11.03.1995 r. parafię w Bierdzanach nawiedziła Matka Boska
Częstochowska w postaci kopii
obrazu. Parafianie licznie uczestniczyli w adoracji przed tym cudownym obrazem, który został
wystawiony w ołtarzu głównym.
Po całodobowym czuwaniu obraz
został przewieziony 12 marca do
parafii Ligota Turawska.
Pośrodku ks. proboszcz Bohdan Deja (kronika parafialna)
W 1996 r. parafianie uczestniczyli w nawiedzeniu figurki Matki
Boskiej Fatimskiej w Kluczborku. Również w tym samym roku narodził się pomysł budowy kaplicy cmentarnej – przedpogrzebowej w Bierdzanach. Ks. proboszcz Bohdan Deja

powołał „Komitet Budowy Kaplicy”. Nastąpił wtedy rozłam w gronie komitetu. Proboszcz
i część osób była zdania, że najlepszą lokalizacją kaplicy przedpogrzebowej byłby cmentarz parafialny. Pozostali członkowie „Komitetu” zapragnęli zbudować kostnicę na terenie
ogrodu plebanijnego. W 1997 r. biskup ordynariusz Alfolns Nossol spotkał się z członkami
„Komitetu Budowy Kaplicy”, gdy przybył na teren parafii, by udzielić młodzieży sakramentu bierzmowania. Wyraził wtedy zgodę na budowę kaplicy przedpogrzebowej na terenie ogrodu plebanijnego. Głównym organizatorem prac przy budowie tego obiektu był Jan
Michalczyk. Projekt kaplicy wykonał
inż. architekt Andrzej Krzyżański. Po
dwóch latach prace zostały zakończone.
Obiekt komponuje się architektonicznie
z sąsiadującym z nim drewnianym kościołem. Ks. proboszcz Bohdan Deja nie
zdążył już poświęcić tej ważnej inwestycji, gdyż 2.08.1999 r. nowym proboszczem w Bierdzanach został ks. Gerard
Wilk. Dokończył budowy tej ważnej
inwestycji i 17.10.1999 r. w czasie mszy
odpustowej poświęcił kaplicę przedpogrzebową ks. dziekan Jerzy Obst.
Kaplica przedpogrzebowa (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

Ks. proboszcz Gerard Wilk
Nowy proboszcz zaczął wykonywać liczne inwestycje na terenie parafii. W dniach 16–17.08.1999 r.
gonty na dachu kościelnym zostały nasączone olejem
kreozotowym. Rodzice proboszcza gospodarsko zabrali się za uporządkowanie terenu plebanijnego. Zakupiono drewno na remont wież kościelnych. Przygotowano plebanię do zamieszkania. Zakupiono figury
do szopki betlejemskiej. W roku następnym, w lipcu,
rozpoczęto generalny remont piętra plebanii. Prace
trwały cały rok. W dniach 24.07–7.08.2000 r. przeprowadzono remont obu wież oraz dachu kościoła. Prace wykonała firma Edwarda Chowańca z Podsarnia.
W sierpniu przeprowadzono remont instalacji odgromowej świątyni, który przeprowadziła firma Dariusza
Cyrysa z Jełowej. W czasie pielgrzymki jubileuszowej
dekanatu zagwiździańskiego do katedry w Opolu, ks.
Remont sygnaturki (kronika parafialna)
biskup Jan Kopiec wręczył Ewangeliarz: ks. prob. Gerardowi Wilkowi, Jadwidze Walerowicz, Franciszkowi Śliwie. Od września zostały wprowadzone miesięczne dyżury parafian do pilnowania porządku przy kościele i w jego obejściu. W październiku modlitwę różańcową prowadziły poszczególne rodziny.

W grudniu prowadzone były dalsze prace remontowe budynku. Wiele prac wykonała
firma Marka Kupki i Andrzeja Stasia. 15.12.2000 r. została spisana umowa z firmą „Kamerton” Wiesława Jelenia z Olszanki na remont zabytkowych organów w kościele. Ksiądz
Gerard Wilk od początku swego pobytu w Bierdzanach bardzo dbał o powierzoną mu
parafię, a szczególnie o świątynię. Kościół otrzymał nowy ołtarz boczny – w antependium
ołtarza umieszczono grób Pana Jezusa i nową ambonkę do Ewangeliarza. Świątynia została ocieplona: ściany boczne i sufit; uszczelniono pakułami przestrzenie między belkami.
Następnie na stropie kościoła położono brakujące deski podłogi. Na cmentarzu nasączono
sztachety płotu.
Ksiądz proboszcz dbał o wychowanie duchowe parafian. Od 1999 r. zorganizował liczne pielgrzymki do świętych miejsc.

Pielgrzymka do Lichenia w dn. 11.09.1999 r.

W roku następnym parafianie wraz z proboszczem przystąpili do kolejnych prac.
18.04.2001 r. został wycięty stary dąb przy kościele, gdyż zagrażał bezpieczeństwu. Pracę
wykonali pracownicy PSP w Opolu i miejscowi strażacy. W pozostawionym czterometrowym pniu wykonano kapliczkę ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. 2 maja wykonano instalację odprowadzającą wodę deszczową od kościoła, gdyż stara kanalizacja nie spełniała już
swej funkcji. Prace wykonał Andrzej Staś, a pomagali mu parafianie: Paweł Beza, Franci-

szek Śliwa, Benedykt Śliwa, Ginter Kaluza, Franciszek
Tkaczyk, Paweł Szweda, Józef Przybyła, Karol Kupka,
Erich Olbrich, Józef Wiench. Latem zakończono remont piętra plebanii i założono nową instalację elektryczną.
Od 9 lipca rozpoczęto prace przygotowawcze pod
budowę parkanu wokół kościoła – czyszczenie kamieni. Kamień wapienny został sprowadzony od p. Wilka
z okolic Góry Św. Anny. 6 sierpnia zaczęto zalewanie
betonem fundamentów płotu od strony południowej
kościoła. Miesiąc później, 10 września, rozpoczęto
prace murarskie przy nowym płocie. Murarzowi Erwinowi Uchyle z Rud Raciborskich pomagali miejscowi parafianie. Prace zostały zakończone 12 października. Ks. proboszcz zaprowadził comiesięczne msze
Kapliczka ku czci Matki Boskiej
św. dla młodzieży.
Fatimskiej, widoczny wymurowany
W dniach 12.11–21.12.2001 firma „Kamerton” słupek z kamienia wapiennego (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
przeprowadziła generalny remont organ. Instrument
był w tym czasie zdewastowany i nie grał już od siedmiu lat. Organista grał na organach
elektronicznych. W czasie remontu zostały zamontowane nowe piszczałki cynowe, a część
drewnianych, np. basowe. Wymieniono
silnik na nowy, wyremontowano miech
organowy. Remontowane były również
wiatrownice. Po raz pierwszy wyremontowane organy zagrały w czasie pasterki.
Koszt remontu organ był bardzo duży i
wyniósł 60 000 zł.
14.04.2002 r. odbyło się pierwsze
spotkanie Zespołu Synodalnego – rozpoczęcie działalności Rady Duszpasterskiej w składzie:
Zarząd: Waldemar Roskosz – prezes,
Prospekt organowy (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Karol Grzesik i Beata Kupka – zastępcy,
Erwin Hajduk – skarbnik
Sekcja charytatywna: Stanisława Kupczak, Barbara Wiench, Gabriela Michalczyk
Rada liturgiczna: Anna Michalczyk, Magdalena Bogusz, Agnieszka Grzesik, Żaneta
Kupka
Sekcja ekonomiczno – gospodarcza: Ginter Kaluza, Jan Michalczyk, Franciszek Śliwa,
Zygmunt Bogusz, Hubert Strzelczyk, Wincenty Grzesik.
W czasie spotkania omówiono najważniejsze działania Rady.
Od 13 maja zaczęto odprawiać comiesięczne nabożeństwa fatimskie. O tej pory nabo-

żeństwa te są odprawiane do maja do października.
16.05.2002 r. ks. proboszcz Gerard Wilk sprawował uroczystą mszę św. jubileuszową
w 20. rocznicę kapłaństwa.
25.05.2002 r. ostateczne zakończono remont organ i odbyło się ich dokładne strojenie.
W tym samym roku świątynia otrzymała nowe nagłośnienie firmy RDUCH. Wcześniejsze
musiało być wymienione, gdyż działało jak odbiornik pasma wojskowego, często można
było usłyszeć w czasie nabożeństwa czy mszy św. rozmowy z radiostacji wojsk radzieckich.
We wrześniu odnowione zostały krzyże w kierunku Marszałek i na Kopalinie.
16.06.2002 r. zmarł po ciężkiej chorobie Franciszek Śliwa, wieloletni kościelny, człowiek całym sercu oddany parafii. Powyższe informacje zapisano w kronice parafialnej.
10 lipca miejscowe firmy Andrzeja Stasia i Marka Kupki rozpoczęły prace przy rozbiórce starego, zniszczonego ceglanego płotu od strony północnej kościoła – pozostałości
po starym pałacowym ogrodzeniu. Wiele prac wykonali bezinteresownie sami parafianie.
Prace przy budowie płotu zostały zakończone 18 października. Prace murarskie wykonał Erwin Uchyła. Firma
kowalska Huberta Wali z
Roszowickiego Lasu wykonała metalowe: 3 bramy
wjazdowe, 2 furtki. Cały
teren przykościelny został
ogrodzony.
Do kościoła parafialnego Wincenty Grzesik
wykonał nową stajenkę.
8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP powołano
grupę „Dzieci Maryi”,
do której przystąpiło 17
dziewcząt, został również
Kościół w Bierdzanach z widocznym nowym ogrodzeniem (zdjęcie
wtedy poświęcony ich
wykonał Jerzy Farys)
sztandar.
W 2003 r. dalej trwały prace I Synodu Diecezjalnego w Diecezji Opolskiej. W Bierdzanach również pracowała Rada Synodalna pod kierunkiem ks. proboszcza Gerarda Wilka.
Na terenie parafii przeprowadzono dalsze prace remontowe salki katechetycznej wraz
z zapleczem gospodarczym, zakończone jej oddaniem do użytku 1 października. Zostało
założone w salce nowe centralne ogrzewanie. Wymieniono stary piec centralnego ogrzewania i założono pompkę. Wszystkie prace hydrauliczne wykonał Karol Grzesik. W czasie
prac w salce remontowych zlikwidowano starą zniszczoną drewnianą podłogę i położono
nową z płytek gresowych, pracę wykonał murarz Erwin Uchyła. Również ściany salki
zostały odmalowane. Salkę katechetyczną wyposażono w 14 nowych stolików i 28 krze-

Rada Synodalna w Bierdzanach (kronika parafialna)

seł, biurko i tablicę. Od tej pory w salce odbywają się spotkania katechetyczne dla dzieci
pierwszokomunijnych i przygotowujących się do bierzmowania oraz spotkania grup parafialnych.
Również w 2003 r. przeprowadzono generalny remont części piwnic plebanii, w której
ściany były zawilgocone, a posadzka wykonana z cegły. W czasie remontu zbito tynk, położono izolację ścian i położono nowy tynk. Następnie wykonano izolację podłogi i wylano
nową posadzkę. Wszystkie prace murarskie przy remoncie piwnic plebanii również wykonał Erwin Uchyła z pomocnikiem.
W tym samym roku na kościele wymieniono spróchniałe belki, pracę wykonał Henryk Świętek z synami, założono ocieplenie z wełny mineralnej, podarowanej przez Gintera
Kaluza, pracę wykonali parafianie. Zaimpregnowany został dach kościoła i wszystkie płoty
przy świątyni.
W dniach 4–11.05.2003 r. na terenie parafii odbyły się misje parafialne, które prowadził
o. Józef Niesłony. Podczas misji został poświęcony nowy krzyż na cmentarzu parafialnym
w Bierdzanach, wykonany przez Jerzego i Rafała Mazurów. Rodziny wspólnoty parafialnej
oddano w opiekę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny.
Od 10.11.2002 r. do 23.11.2003 r. został ogłoszony Rok Różańca Świętego. Owocem
peregrynacji Różańca po rodzinach było utworzenie nowej Róży Różańcowej – Róży Rodzin, której ideą jest duchowe wsparcie i modlitewne zaplecze dla dalszej pracy duszpasterskiej proboszcza. 1.02.2004 r. rozpoczęła działalność Róża Rodzin. Codziennie w
domach na różańcu modli się 20 rodzin.
9–16.05.2004 r. na terenie parafii bierdzańkiej odbyło się odnowienie misji parafialnych, prowadził je ks. sercanin Adam Brzeźniak. Znakiem zewnętrznym odnowionych
misji świętych było poświęcenie nowego krzyża przed kościołem, wykonanego przez Jerzego i Rafała Mazurów. Parafia i wszystkie jej rodziny podczas odnowienia misji św. zostały powierzone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zakupiono do kościoła nowy kielich

mszalny z pateną oraz nową patenę komunijną. Pod kierownictwem p. Henryka Świętka
wykonano dalsze prace na poddaszu kościoła.

Uroczystość dziękczynna za 22 lata kapłaństwa ks. Gerarda Wilka)

19 maja ks. proboszcz wraz grupą kolegów kursowych dziękował w czasie uroczystej
mszy św. za 22 lata kapłaństwa.
W lipcu przeprowadzony został generalny remont dachu plebanii i budynku gospodarczego. Na dach plebanii położono nowe dachówki firmy Brass. Prace wykonała firma z p.
Bartyli z Chudoby.
Po raz pierwszy w 2004
r. dziewczęta z grona Dzieci Maryi przygotowały jasełka bożonarodzeniowe,
które wystawiły w kościele
w II dzień Bożego Narodzenia i w Seminarium
Duchownym w Opolu w
czasie spotkania animatorów, oraz w czasie spotkania opłatkowego dla osób
samotnych w miejscowej
szkole podstawowej.
Jasełka przygotowane przez Dzieci Maryi (kronika parafialna)

W 2005 r. zakończono prace Synodu Diecezjalnego.
W tym samym roku wokół kościoła położono chodnik z kostki granitowej. Pracę wykonała firma Andrzeja Stasia. Prace trwały od maja do listopada. Założono również nowe
oświetlenie – 8 lamp wokół kościoła.
4.12.2005 r. wybrano nową Radę Duszpasterską w składzie: Waldemar Roskosz, Stanisława Kupczak, Wincenty Grzesik, Karol Grzesik, Anna Michalczyk, Krystyna Michalczyk, Hubert Strzelczyk, Klaudia Danisz, Waldemar Spyra, Zygmunt Bogusz.
W 2006 r. został wykonany chodnik z kostki brukowej na obu częściach cmentarza
parafialnego. Prace brukarskie również wykonała firma Andrzeja Stasia z Bierdzan. Cały
kościół został nasączony środkami impregnującymi. Świątynia otrzymała nowe okno przy
organach i zakupiono nowy kielich mszalny. Ponadto zakupiono pierwszą partię drewna
– 2 m³ modrzewia – na nowe ławki, których wykonanie zaplanowano na najbliższe lata.
Dzieci Maryi pod kierunkiem Anny Michalczyk przygotowały i przedstawiły jasełka

Grupa pielgrzymów przed kaplicą Matki Bożej Pokornej w Rudach (kronika parafialna)

pt. Nie – dla samotności w czasie Wieczerzy Wigilijnej dla osób samotnych i starszych.
16.05.2007 r. ks. proboszcz Gerard Wilk obchodził 25-lecie posługi kapłańskiej. Trzy
dni później obchodzona była uroczystość dla zaproszonych gości.
W tym samym roku wykonano nowy płot z kamienia przed plebanią. Zamontowano
nowe furtki i bramy. Na cmentarzu rozebrano stare słupy bramowe i wymurowano nowe
z cegły klinkierowej, oraz zamontowano nową kutą bramę i furtkę. Studnia cmentarna
otrzymała metalową kutą osłonę. Karol Grzesik wykonał i zamontował nowe stojaki na
rowery przy kościele i cmentarzu.
Zakupiono 21 m³ modrzewia na nowe ławki. Drewno to zostało pocięte w Bierdzanach

przez firmę „Pilma” z Starokrzepic. W pracach
pomagali parafianie.
8 grudnia Karol Grzesik rozpoczął posługę
w parafii Bierdzany jako nadzwyczajny szafarz
komunii św.
W 2008 r. rozpoczęto prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Bierdzanach, w
oparciu o dotację z Urzędu Gminy w Turawie.
Parafia otrzymała kwotę 44500 zł dzięki staraniom sołtysa Rity Gabryś. Wykonano renowa- Brama cmentarna (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
cję ołtarza oraz obu obrazów. Przeprowadzono prace konserwatorskie nastawy ołtarzowej. Górny obraz naklejono na nowe płótno.
Wykonano nową konstrukcję ramy dla obrazu dolnego. Przeprowadzono werniksowanie
obrazu św. Walentego i obrazów Drogi Krzyżowej.
Prace remontowe w świątyni były kontynuowane w 2009 r. Kontynuowano prace przy
renowacji obrazu św. Walentego i dodano nową
zaprojektowaną
przez
konserwatorów z Wrocławia ramę. W kościele
firma Pawła Kansego z
Ligoty Turawskiej wykonała instalację przeciwwłamaniową i założono
monitoring. Wiele prac
wykonano dzięki ofiarności parafian. Również
Urząd Gminy w Turawie
przeznaczył na renowację
Renowacja ołtarza (kronika parafialna)
świątyni 16389 zł, a Urząd
Marszałkowski 10000 zł. Parafianie składali hojne datki na remont kościoła, zbiórkę tych
pieniędzy koordynowała Krystyna Michalczyk.
W 2009 r. ks. biskup Paweł Stobrawa udzielił bierzmowania, przeprowadził również
wizytację parafii.
W 2010 r. dalej prowadzone były prace przy renowacji polichromii na suficie w prezbiterium. Wykonano renowację czternastu stacji drogi krzyżowej. Remonty w kościele
bierdzańskim mogły być dalej realizowane, gdyż Urząd Gminy w Turawie dał dofinansowanie w kwocie 22500 zł, a urząd marszałkowski 20000 zł. Świątynia otrzymała nowy
konfesjonał.
Parafianie bardzo długo przygotowywali się do jubileuszu 300-lecia istnienia kościoła
w Bierdzanach. Do tej podniosłej uroczystości przygotowywano się dwanaście lat. Prace
organizacyjne nabrały tempa szczególnie w ciągu roku poprzedzającego jubileusz. Obcho-

dy rozpoczęto 4.09.2011
r. uroczystą eucharystią,
której przewodniczył ks.
biskup Paweł Stobrawa w
czasie mszy dożynkowej.
Przez następny okres, aż
do 16 października, co
niedzielę odbywały się
koncerty: orkiestry ze
Starych Budkowic, zespołu dziecięcego Promyki
Maryi z Zębowic, chóru
Capricolium z Głuchołaz,
Msza dożynkowa (zdjęcie wykonała Magdalena Sadowska)
zespołu z Pławniowic pod
kierunkiem ks. Krystiana Worbsa. Następnie o. Cherubin z Borek Wielkich prowadził rekolekcje parafialne, zaś 9 października pp. Skiba i Płaczek z Opola przedstawili program
zatytułowany Wdzięczność pamięcią serca. 16.10.2011 r. w czasie dorocznego odpustu ku
czci św. Jadwigi Śląskiej obchodzono szczególny jubileusz 300-lecia istnienia kościoła w
Bierdzanach i 115 lat istnienia parafii. Uroczystej dziękczynnej mszy św. jubileuszowo –
odpustowej przewodniczył ks. biskup ordynariusz Andrzej Czaja, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Uroczystą mszę św. koncelebrowali biskup z Boliwii Antoni Reimann,
były mieszkaniec Kadłuba Turawskiego, ks. Alfred Klimek, wikary w Bierdzanach (1963–
1965), ks. infułat Marian Żagan, proboszcz w Bierdzanach (1965–1980). Obecni na tej uroczystości byli
również kapłani z dekanatu zagwiździańskiego wraz
byłym jego dziekanem ks. Rajmundem Kałą – obecnym proboszczem z Kotorza Wielkiego oraz dziekanem dekanatu kluczborskiego ks. Piotrem Gołąbkiem.
Władze samorządowe reprezentował starosta opolski Henryk Lakwa oraz wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa z małżonką, sekretarz gminy Stanisława
Brzozowska, radni gminy i kierownicy referatów. Do
Mszy św. przygrywała orkiestra dęta z Łowkowic pod
dyrekcją Wiktora Poloczka. Po uroczystej eucharystii
jubileuszowej odbył się koncert zespołu Jacka Kieroka
zatytułowany Wdzięczni błogosławionemu Janowi Pawłowi II 50.
W 2010 r. zamówiono w Istebnej figurę św. Jadwigi
z żółtego piaskowca, która będzie usadowiona obok
Uroczystość dziękczynna msza św.
bierdzańskiej świątyni.
jubileuszowo – odpustowa (zdjęcie
wykonał Emil Czyrnia)
Pielgrzymki i wycieczki:
50
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27.07.1980 r. – pielgrzymka na Górę Św. Anny;
7, 11, 16.07.1982 r. – pielgrzymka dziękczynna uczniów klas VIII na Górę Św.
Anny;
17–22.08.1982 r. – udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę;
10–11.11.1982 r. – pielgrzymka na Jasną Górę;
11.09.1999 r. – autokarowa pielgrzymka do Lichenia;
Maj 2000 r. – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzicami na Górę
Św. Anny, do Częstochowy i do Kamienia Śląskiego;

Pielgrzymka dziękczynna dzieci pierwszokomunijnych do Częstochowy (kronika parafialna)

3–4.07.2000 r. – pielgrzymka do Barda, Wambierzyc i Kudowy;
3.09.2000 r. – jubileuszowa pielgrzymka do katedry św. Krzyża w Opolu. Brało
udział 36 parafian;
23.09.2000 r. – pielgrzymka parafian z mniejszości niemieckiej do Maria Hilf przy
Zlatych Horach w Czechach;
4–5.07.2001 r. – pielgrzymka parafialna do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Krakowa – Łagiewnik, Wieliczki i Ojcowa;
6–9.08.2001 r. – pielgrzymka służby liturgicznej do Zakopanego i okolic;
22.09.2001 r. – pielgrzymka do Zlatych Hor;
18–19.05.2002 – wyjazd do Lednicy, parafię reprezentował zespół Jaźwinki;
10–11.07.2002 r. – pielgrzymka do Zakopanego i okolic – sanktuarium MB Fatimskiej, Krzeptówki, Ludzimierz;
19–21.08.2002 r. – pielgrzymka ministrantów i służby liturgicznej do Wambierzyc,

Krzeszowa, Karpacza,
Szklarskiej Poręby;
21.09.2002 r. –
pielgrzymka mniejszości narodowych do
Zlatych Hor;
28–31.07.2003
– pielgrzymka ministrantów, lektorów,
Marianek do sanktuariów Ziemi Kłodzkiej:
Bardo, Wambierzyce,
Międzygórze;
Ks. proboszcz Gerard Wilk w czasie spływu Dunajcem (kronika parafialna)
Maj 2006 r. – pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych na Górę Św. Anny i do Kamienia Śląskiego;

Przed sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim (kronika parafialna)

9.07.2006 r. – pielgrzymka do sanktuarium WNMP w Rudach Raciborskich;
14.08.2007 r. – pielgrzymka do sanktuariów Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej: Jasna Góra, Gidle, Św. Anna, MB Leśniańska;
Maj 2008 r. – dzieci pierwszokomunijne uczestniczyły w pielgrzymce dziękczynnej
na Górę Św. Anny;
12.07.2008 r. – pielgrzymko – wycieczka do Żywca, Szczyrku i Wisły zorganizowana przez członków zespołu Jaźwinki

Centrum Żywca (kronika parafialna)

2009 r. – pielgrzymka Dzieci Maryi i ministrantów na Górę Św. Anny;
Październik 2011 r. – pielgrzymka parafian do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w
Trzebnicy, jako podziękowanie za opiekę nad parafią.

Odpusty

Tradycja odpustowa jest głęboko zakorzeniona w świadomości parafian z Bierdzan.
Od wielu lat biorą udział w odpustach nie tylko na terenie parafii, ale również w Jełowej,
Laskowicach, Budkowicach, Ligocie Turawskiej i w innych miejscowościach.
Na terenie Bierdzan obchodzone są cztery odpusty, gromadzące liczne grupy wiernych,
nie tylko miejscowych. Od niepamiętnych czasów pierwszy odpust odprawia się 14 lutego
ku czci św. Walentego. Uroczystość tę przenosi się na niedzielę po święcie. W dniu święta
zawsze wstrzymywano się od zbędnych prac. Na odpust ten przybywało wielu pielgrzymów, gdyż wtedy były wystawiane do pocałunku relikwie św. Walentego – patrona zakochanych. Przybywający do Bierdzan na uroczystości odpustowe prosili również o łaskę
uzdrowienia z epilepsji, chociaż nie było relikwi św. Walentego z Ratien, który jest patronem od chorób takich jak omdlenie i padaczka, a którego wspomnienie w kalendarzu
liturgicznym przypada na 7 stycznia. Tradycja obu świętych Walentych wymieszała się na
terenie bierdzańskiej parafii. Podczas mszy odpustowej chorzy zajmowali miejsca najbliżej
ołtarza. Po sumie odpustowej uczestnicy mszy św. oddawali cześć relikwiom świętego i
śpiewano pieśń ku czci św. Walentego.
Drugi odpust odprawiano 16 lipca ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Odpust miał

charakter wewnątrzparafialny. Uroczystość przenoszono na niedzielę po święcie. W dniu
święta wstrzymywano się od zbędnych prac. W czasie odpustu można było zakupić szkaplerze, które po sumie odpustowej kapłan błogosławił. Przyjmowano również nowych
członków do bractwa szkaplerznego.
Trzeci odpust obchodzono 8 września w święto Najświętszej Marii Panny. W kościele
bierdzańskim znajduje się w południowym ramieniu transeptu barokowy ołtarz boczny.
W środkowej jego części zawieszony jest obraz – Niepokalane poczęcie NMP.
Czwarty odpust ku czci św. Jadwigi był głównym odpustem parafialnym. Obchodzono
go zawsze w niedzielę po 15 października. W odpuście tym brali udział nie tylko parafianie, lecz również mieszkańcy sąsiednich parafii, którzy przyjeżdżali z figurami i sztandarami.51.
Bardzo ważną uroczystością kościelną było poświęcenie kościoła (kiermasz – święto
dedykacji), obchodzone w rocznicę konsekracji świątyni. W Bierdzanach było obchodzone w niedzielę po święcie św. Jadwigi, co odnotowano w protokole wizytacyjnym z 1697 r.
Po przebudowie w 1711 r. świątynia nie była od razu konsekrowana, dlatego też kiermaszu
nie obchodzono. W protokole wizytacyjnym z 1731 r. napisano, że święto dedykacji świątyni jest obchodzone w niedzielę po święcie św. Jadwigi. Obecnie kiermasz jest obchodzony w pierwszą niedzielę listopada.
Tradycją na terenie Bierdzan są procesje błagalne o dobre urodzaje do okolicznych
krzyży w maju przez trzy kolejne dni.

Najważniejsza jest parafia

Organy w kościele bierdzańskim istniały już w 1730 r. Organista za grę na organach
otrzymywał wtedy rocznie 18 srebrnych groszy. W 1847 r. Bierdzanach adjunt (pomocnik nauczyciela) Johann Hilla został zatrudniony jako nauczyciel i organista52. W okresie
przedwojennym i krótko powojennym na kościelnych organach grał miejscowy nauczyciel
Sliwa, pochodzący z Dąbrówki Łubniańskiej, zmienił nazwisko w okresie faszystowskim
na Szejwald. Jednak w okresie powojennym musiał opuścić Bierdzany. Zastąpił go Józef
Mika z Ligoty Turawskiej, tę zaszczytną posługę pełnił w latach 1951–1983 r. Organistą w
kościele bierdzańskim został mając zaledwie 15 lat. Organistami byli także: Krystyna Swora z d. Lecybil, Urszula Lipok z d. Plotnik, Karol Köhler, Urszula Suszka z d. Köhler, Ewa
Świętek z d. Przybyła, Urszula Joschko z d. Kulawik. Krótko organistką była Ewa Pietras.
Obecnie na organach kościelnych od wielu lat gra Anna Michalczyk53, a od roku również
Sandra Schilk. Organiści za grę na organach w kościele nie pobierają żadnych opłat.
Kościelnych w Bierdzanach było wielu. O pierwszych zachowały się informacje w protokołach wizytacyjnych. W dawanych wiekach nazywano ich witrykami. Do ich obowiązków należało trzymanie wraz z proboszczem pod kluczem kapitału i przechowywanie klucza od kościoła. W 1731 r. witrykami w Bierdzanach byli Krzysztof Sobek i młynarz Marcin
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Kusnik, później: gbur Voitek († przed 1744), kowal Szymon Kubcyk († przed 16.11.1749)
gbur Szymon Voitek (1749), kowal Szymon Kupcyk (1758–1759)54. Po II wojnie światowej
do 1983 r. zaszczytną służbę kościelnego pełnił Franciszek Śliwa.
O porządek w kościele w okresie powojennym przez wiele lat dbała Agnieszka Reichel.
Następnie sprzątała świątynię p. Śliwa. Obecnie o porządek w kościele dbają mieszkańcy
– grupy po 4 rodziny.
Bardzo prężnie na terenie parafii działają Marianki, którymi opiekuje się Anna Michalczyk. Co roku organizują występy jasełek. Bardzo rzetelnie pracuje radia parafialna.
Od wielu lat praktykuje się, że komunia św. zawsze jest w ostatnią niedzielę maja.
Daty misji świętych zostały zamocowane na zabytkowym krzyżu, który jest zawieszony
na ścianie obok zakrystii: 1897, 1924, 1947, 1958, 1968,
Na krzyżu przed kościołem zawieszono wszystkie daty misji świętych: 1897, 1924,
1947, 1958, 1968, 1976, 1983, 1993, 2003.
Parafię bierdzańską tworzą wielcy parafianie wraz ich wielkim kapłanem – ks. proboszczem Gerardem Wilkiem. Przez ostatnie kilkanaście lat z inicjatywy ks. proboszcza
wykonano wiele prac na terenie Bierdzan. Podobnie parafianie zaangażowali się w latach
70. XX w. w czasie odkrywania polichromii. Mieszkańcy bardzo dbają o swoją parafię i
zabytkowy kościół. Szczególnie zaangażowali się w organizację 300-lecia istnienia świątyni
w Bierdzanach. Prac do wykonania na terenie parafii jest jeszcze bardzo dużo. Muszą być
odnowione pozostałe polichromie i wykonane nowe ławki. Również świątynia wymaga co
cztery lata impregnacji dachu i ścian.
W czasie licznych remontów na terenie parafii o poczęstunek zawsze dbała matka ks.
proboszcza Małgorzata Wilk. Wszystkich pracujących częstowała smacznym posiłkiem.
Ks. proboszcz Gerard Wilk bardzo dba o powierzoną mu parafię. Przeprowadza liczne
remonty na terenie parafii, jak również dba o rozwój duchowy parafian. Organizuje liczne
wyjazdy i pielgrzymki do świętych miejsc, przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dla
dzieci.

3.2 Historia kościoła w Bierdzanach
Kościół w Bierdzanach znajduje się na niewielkim wzniesieniu w cieniu sześćsetletnich dębów. Znawca historii lokalnej Carl Kahl napisał w swojej pracy Das Majorat Turawa, że pierwszy kościół w Bierdzanach powstał w 1376 r., jednak nie określił rodzaju
źródła, dlatego też tej informacji nie można traktować jako pewnik historyczny55. Pierwsza udokumentowana informacja o kościele w Bierdzanach pochodzi z 1410 r., wtedy
Johannes de Nicolai nazywany Micolai de Lescowicz przeznaczył w swoim testamencie
2 marki na utrzymanie i konserwację kościoła we wsi Bierdzany56. Więcej informacji na
temat tego wydarzenia zawarł scj Piotr Piechura w pracy Rys historyczny parafii Bierdzany do końca 1945 roku. Podał, że po śmierci zakrystiana przy kolegiacie Świętego Krzyża
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w Opolu Jana Mikołaja, zwanego Mikołajem z Laskowic, odczytano jego testament, w
którym przeznaczył on dwie marki na utrzymanie kaplicy w Bierdzanach57. Niestety nie
zachowały się żadne informacje na temat wyglądu tej świątyni. Najprawdopodobniej
była to mała kaplica drewniana. W rejestrze denara św. Piotra archidiecezji opolskiej
napisano, że w 1447 r. (istniała) powstała parafia w Bierdzanach należąca do okręgu
oleskiego, która przekazywała pieniądze z okazji świętopietrza58.
W 1583 r. właścicielami wsi Bierdzany została protestancka rodzina Dombrowka
z Jasienia. Najprawdopodobniej mieszkańcy wsi, żeby przypodobać się luterańskim
właścicielom, przechodzili na protestantyzm. Być może drugi kościół w Bierdzanach
został zbudowany w 1595 r. Informację tę zawarł Herbert Dienwiebel, znawca historii
śląskich kościołów, w publikacji Oberschlesische Schrotholzkirchen59. O kościele tym nie
zachowały się prawie żadne informacje. Wizytator kontrolujący parafię w Bogacicy w
27.08.1679 r. napisał tylko w protokole, że św. Walenty (Valentini) jest patronem kaplicy
(capella) w Bierzan (Bierdzanach)60. Najprawdopodobniej wizytator ten nie odwiedził
nawet Bierdzan i tylko zapisał informację przekazaną mu przez proboszcza z Bogacicy.
W dobie reformacji we wsi Bierdzany mieszkało dużo protestantów. Katolicy stanowili mniejszość i w 1679 r. we wsi było ich tylko sześciu.
Kolejną wizytację parafii Bogacicy przeprowadził 21.05.1687 r. archidiakon opolski
Martin Theofil Stephetius, który na pewno odwiedził Bierdzany, gdyż szczegółowo opisał tamtejszą kaplicę. Przedstawiam fragment tego łacińskiego protokołu dotyczącego
kościoła z Bierdzan: Trzeci kościół we wsi synowskiej Berdzanowitz. Nie jest to wielka
odległość z kościoła parafialnego matki, połowa mili, świątynia była w rękach heretyków;
jest poświęcony św. Jadwidze wdowie, poświęcenie kościoła jest obchodzone w pierwszą
niedzielę po tym święcie. Jest cały z drewna, nie był konsekrowany, podłoga drewniana
z desek. Zakrystia z drewna od strony ewangelii. W kościele są dwa niekonsekrowane
ołtarze, większy bez szyn. Chrzcielnica pośrodku kościoła przynoszona, nie znajduje się
Przenajświętszy Sakrament. Ambona od strony listu, Luteranie pogrzebani wewnątrz w
kościele. W dzwonnicy połączonej z kościołem zawieszone są 2 dzwony, wieża jest wyższa
od kościoła, cmentarz jest ogrodzony drewnianym płotem. Msza odprawiana jest osiem
razy w roku w tym kościele, ten sam collator co w kościele – matce [Bogacicy – przyp. J.
F.]. Mieszkańcy, którzy uczęszczają do tego kościoła, to pobożni ludzie61. (tłum. J. Farys)
W dokumencie tym napisano, że kościół w Bierdzanach podzielony był pomiędzy
wyznawców dwóch religii: katolickiej i protestanckiej – którzy grzebali zmarłych wewnątrz świątyni. Dowodem na grzebanie ciał „heretyków” w kościele były liczne znaleziska kostne pod całym transeptem w czasie wykonywania nowej podłogi świątyni w
latach 70. XX w., gdy proboszczem w Bierdzanach był ks. Marian Żagan62. Dowodem na
istnienie kultu katolickiego w kościele w Bierdzanach są dwa portatyle z relikwiami śś.
Nabora i Leona z inskrypcjami i pieczęciami biskupa wrocławskiego Joanna Balthazare
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Ließ de Hornau pochodzące z 1652 r.63, zaś o liturgii protestanckiej świadczy zachowany
Rytuał luterański – ozdobny rękopis na pergaminie w języku niemieckim oprawiony w
skórę z wytłoczoną w nim datą 174464. Nie wiadomo, czy oba wyznania wspólnie zbudowały świątynię, najprawdopodobniej umożliwiono katolikom korzystanie ze świątyni i
wydzielono dla nich południową część kościoła.
Kolejną wizytację parafii Bogacica przeprowadzono w 1697 r. W protokole powizytacyjnym znajdujemy kolejne ważne informacje dotyczące kościoła w Bierdzanach:
Trzeci synowski kościół we wsi Berdzanowicz
Który jest oddalony od świętego kościoła Matki o półtorej mili, również w rękach heretyków, jest pod wezwaniem św. Jadwigi widziany. Poświęcenie kościoła [kiermasz – przyp.
J. F.] obchodzone jest w niedzielę po Jej święcie; z drewna, nie konsekrowany. Podłoga i sufit
z łat. Zakrystia od strony Ewangelii w całości z drewna. Dwa ołtarze niekonsekrowane. W
środku kościoła stała zamykana chrzcielnica, w której w pojemniku była woda święcona.
Święte płyny znajdują się w kościele matce [kościele parafialnym – przyp. J. F.]. Najświętszy sakrament nie jest przechowywany. [Oznacza brak tabernakulum – przyp. J..F.].
Powyżej zakrystii drewniane oratorium. Brak przybudówki – chóru. Ambona od strony
lekcji. Luteranie są grzebani w kościele. Dach na kościele w dobrym stanie. Dzwonnica z
dwoma dzwonami przylega do kościoła. Wieżyczka jest wyższa od kościoła. Cmentarz otoczony częściowo drewnianym płotem. Nabożeństwa są w tym kościele odprawione osiem
razy w roku. Żadnego kapitału oprócz 2 groszy w woreczku.
Wyposażenie
Srebrny pozłacany kielich. 1 casula (ornat), 1 alba, 2 serwety na kielich, 2 korporały,
1 komża, 1 antepedium65, 3 serwetki, 4 manutergia (ręczniki), 6 pasków, 4 chorągwie, 6
świeczników, nowy mszał, stary rytuał wrocławski; dwa naczynia: jedno na wodę święconą drugie do chrztu. Dzwonek i wszystko co niezbędne do odprawiania mszy św. (tłum J.
Farys)
Obecny kościół w Bierdzanach został zbudowany
w 1711 r. Na podmurówce od strony wschodniej oraz
na jednej z belek w znajdującej się w południowym
ramieniu transeptu widnieje data budowy 1711 r. Budowniczym kościoła w Bierdzanach był ks. Franciszek
Antoni Natschenskj, ówczesny proboszcz parafii w
Bogacicy. Nie wiadomo, jakimi motywami kierował
się ks. proboszcz. Najprawdopodobniej chciał, żeby
Bierdzany posiadały nową świątynię, gdyż wcześniejWidoczna data na podmurówce
sza była zbyt mała lub – co bardziej prawdopodobne
– uległa zniszczeniu ze starości. Ks. proboszcz Franciszek Antoni Natschenskj utworzył
fundację i przekazał na rzecz bierdzańskiej świątyni sumę 60 talarów, ale już w 1720 r. w
czasie kolejnej wizytacji kanonicznej nie stwierdzono takiego kapitału66. Do nowo wy63
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budowanego kościoła zostało przeniesione najważniejsze wyposarzenie starej świątyni.
Nowy kościół w Bierdzanach został w 1712 r. wyposażony przez jego budowniczego.
Zachował się bardzo szczegółowy opis świątyni bierdzańskiej, zawarty w łacińskim
protokole wizytacyjnym z 1731 r., przedstawiam tu najważniejsze informacje dotyczące
nowo wybudowanej świątyni w Bierdzanach, zawarte w tym sprawozdaniu:
Do proboszcza z Bodlandensis (Bogacica) należy kościół we wsi Bierdzon (Bierdzany):
drewniany, poświęcony, najczystszy w odniesieniu do wszystkich kościołów parafii Bodlandensem (Bogacica). Najbardziej jasny kościół i nowo wykonany. Dzień dedykacji kościoła
jest obchodzony w pierwszą niedzielę po świętej Jadwidze. W kościele znajdują się trzy
ołtarze, główny jest poświęcony błogosławionej B. V. Mariae (Najświętszej Marii Panie)
i św. Hedwigis (Jadwidze). Przewielebny Joann Balthazare Ließ de Hornau konsekrował
portatyl tego ołtarza w 1652 r. wraz z relikwiami śś. Naborisa (Nabora) i Leonisa (Leona),
16 mapami (obrusami), krzyżem, 6 drewnianymi świecznikami pomalowanymi na srebrny kolor, tablicami z tekstami modlitw, tabernakulum, w którym najświętszy sakrament
nie jest przechowywany. Drugi ołtarz po stronie lekcji poświęcony jest św. Valentini (Walentemu), nie posiadał portatyli, nakryty dwoma obrusami i stały na nim dwa świeczniki.
Trzeci ołtarz po stronie ewangelii poświęcony jest Najświętszej Marii Panie, nie posiada
portatyli. W ołtarzu tym była wstawiona figura św. Antoni de Padua (Antoniego Padewskiego), a w ołtarzu św. Walentego figura św. Joannisa Nepomoceni (Jana Nepomucena).
W chrzcielnicy ze względu na odległość od kościoła parafialnego była woda święcona. W
kościele znajdowała się stara ambona, chór organowy z organami i chórami bocznymi w
każdej części, również prosty konfesjonał bez wyobrażenia męki pańskiej.
Msze św. w tym kościele były odprawiane pięć razy w roku, a szósty raz w dniu św. Walentego – patrona kościoła. W kasie kościelnej jest 8 talarów. Witrykami są: Christophorus Sobek z Bierzan (Bierdzany) i Martinus Kusnik młynarz z Bierzan. Jeden z nich ma
skrzynkę z pieniędzmi, a proboszcz strzeże do niej klucza.
Zakrystia z drewna, nad którą jest wykonany mały chór z desek. Kościół z oknami
jest wystarczająco wewnątrz jasny, nie wymaga napraw. Jest wyposażony w szaty kościelne. Kościół ten jest utrzymywany przez wybitnego szlachetnego pana Martina Scholtz de
Levenkron, który również ze względu na swój tutejszy majątek pełni patronat nad kościołem. Daje również dotacje proboszczowi Bodlandensem (Bogacica), który
ten kościół zbudował, za zgodą biskupa, na własny koszt, a wyposażył 1712
a.d. (roku pańskiego). Do tego kościoła
uczęszczają tylko mieszkańcy wsi Bierdzan (Bierdzany). (tłum. J. Farys)
W dokumencie tym zawarto bardzo ważną informację, że kościół w
Bierdzanach został w 1711 r. zbudowany, a nie rozbudowany, jak twierdzą
Zdjęcie z 1940 (udostępniła Teresa Wojtczyk)
inni znawcy historii tejże świątyni. W

protokole użyto słów: nowo wykonany, który ten kościół zbudował. Na pewno w czasie
budowy tej świątyni użyto część materiału – drewna ze starej kaplicy. Dawniej stosowano praktykę, że gdy kościół był stary i chylił się ku upadkowi, był w całości rozbierany,
najbardziej były zniszczone elementy przyziemia – narażone na wilgoć. Budowano najczęściej nowy kościół na miejscu rozebranego. Drewna z rozbiórki, nadającego się do
powtórnego wykorzystania, używano w czasie budowy nowej świątyni. Wieżę kościelną
budowano najczęściej z lepszych materiałów, dlatego też nieraz nie rozbierano jej w czasie rozbiórki świątyni. Wieża stanowiła zawsze oddzielną konstrukcję budowlaną, nie
połączoną z kościołem, dlatego też w takim wypadku do istniejącej wieży dobudowywano nową świątynię. Najprawdopodobniej w 1711 r. kościół w Bierdzanach otrzymał
również nową wieżę, gdyż w następnych protokołach napisano już o trzech dzwonach
kościelnych, a w protokole z 1697 r. wspominano o dwóch. W czasie budowy świątyni
w 1711 r. wykonano chór organowy.
Kościół w Bierdzanach jest
niewielki, bo ma zaledwie ok.
300 m² powierzchni, kubatury
ok. 2700 m³. Podstawowe wymiary świątyni: 27,8 m długości
i 17,1 m szerokości, wysokość
nawy do kalenicy dachu 10,2 m,
wysokość korony wieży 17,2 m,
wysokość wieżyczki na sygnaturkę 14 m67. Świątynia w Bierdzanach, jak każda powstała Plan kościoła w Bierdzanach (opracował graficznie Jerzy Farys)
przed XX w., jest orientowana.
Oznacza to, że ołtarz główny usytuowany jest po stronie wschodniej, zaś wejście główne znajduje się od zachodu. Strona wschodnia w budownictwie sakralnym symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, dlatego też ołtarze ukierunkowano w stronę grobu
Jezusa, wierni w czasie mszy św. modlą się i patrzą w stronę Jerozolimy. Architektura
drewnianego kościoła w Bierdzanach jest bardzo ciekawa, świątynia usytuowana jest na
planie krzyża łacińskiego. Świątynia ta jest przykładem budownictwa zrębowego – belek
ułożonych na zrąb, wieża ma konstrukcję słupową68. Kościół w Bierdzanach składa się
z jednej nawy głównej, zbliżonej kształtem do kwadratu, nieznacznie szerszej od strony
wieży, przeciętej transeptem69 prostopadłym do osi kościoła. W transepcie, o ramionach
zakończonych prostymi ścianami,70 znajdują się dwie prostopadłe kaplice boczne, któ67
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rych ściany wschodnie łączą się ze ścianami prezbiterium. Świątynia zakończona jest
krótkim prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od północy dołączona jest drewniana
zakrystia71, nad którą znajduje się loża otwarta od wewnątrz świątyni z prostokątnym
wycięciem. Ściany świątyni wykonane są z sosnowych drewnianych belek o wysokości
ok. 26 cm. Od strony północnej przylega do nawy i ramienia transeptu wykonana współcześnie kruchta72 z szerokim wejściem do świątyni, zaś od zachodu kwadratowa wieża.
Wszystkie stropy w świątyni są płaskie,
z wyjątkiem pola środkowego transeptu, który po bokach został sfazowany
do poziomu reszty stropów. Znajdują
się w nim charakterystyczne podciągi akcentujące chór i kaplice transeptu. Brak jest belki na przejściu nawy
w transept. W chórze strop wykonano
nieco wyższy, niż w reszcie świątyni.
Stropy wykonano najprawdopodobniej
z drewna modrzewiowego o szer. ok. 14
cm. Do obecnych czasów nie zachował
się w całości pierwotny strop. Obecna Widoczne okna i połączenia zrębowe (zdjęcie wykonał
Jerzy Farys)
część pola środkowego transeptu jest
późniejsza, gdyż wymieniono te deski
stropowe w II poł. XX w., jeszcze przed odkryciem
polichromii w świątyni. Prezbiterium oraz ramiona
transeptu zaakcentowano poprzecznymi podciągami.
Sufit w tej części wykonano ze skośnymi odcinkami
po bokach. Na wysokości ok. 4 m znajdują się otwory
okienne. Okna w świątyni zamknięte są prostokątnie,
z wyjątkiem kolistych: w prezbiterium, oratorium
oraz w zakrystii, to ostatnie zabezpieczono starymi
żelaznymi zadziorami. W oknach kościoła zamocowane są kraty, w zakrystii – krata z zadziorami. Wejście boczne od północy zamknięto łukiem odcinkowym z podwójnym wałkiem w kluczu z drzwiami
klepkowymi, ćwiekowanymi73. Przejście z chóru do
zakrystii również jest zamknięte łukiem odcinkoWejście główne do świątyni
wym, drzwi wykonano z dyli ze starymi okuciami.
Główne wejście do świątyni znajduje się od zachodu, wykonano je jako prostokątne z
zaokrąglonymi narożami, a drzwi z dyli ze starymi okuciami. Chór muzyczny jest wspar71
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ty na czterech słupach, zamknięty trójbocznie. Powstał na bazie
empory zachodniej. Powiększono go przez dołączenie galeryjki
wzdłuż północnej i południowej
ściany, wspartej emporami na
sfazowanych słupach74.
Widoczne są w świątyni ślady zakotwiczenia nieistniejących
galeryjek. W okresie wcześniejszym chór był również przedłużony wzdłuż zachodniej ściany
transeptu. Prospekt organowy
Chór muzyczny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
w stylu rokokowym pochodzi z
XVIII w. Widoczne są rocaille z
motywami uszu, muszli, płomieni i akantów. Piszczałki w górnych partiach są zakryte
ażurowymi kompozycjami muszli i kwiatów75.
Dach kościoła jest siodłowy, na osi nawy i chóru o jednej kalenicy z wieloboczną połacią od wschodu. Cały dach świątyni i hełmów kryty jest gontem. Dachy nad kaplicami
transeptu są niższe niż reszta konstrukcji dachowej i zamknięte dwubocznymi połaciami. Odmienne są konstrukcje więźb nad nawą, prezbiterium oraz transeptami. Więźbę
dachową wykonano konstrukcji krokwiowo – jętkowej z dodatkowymi zastrzałami pod krokwiami. Świątynia w
Bierdzanach jest typowym kościołem
architektury śląskiej, gdyż dach nad
nawą jest wyższy niż nad prezbiterium.
Nad skrzyżowaniem dachu zbudowana
została sześcioboczna wieżyczka – sygnaturka, z nieco węższą, wydzieloną
zadaszeniem latarnią, zakończoną hełmem baniastym pobitym gontem. Do Dach świątyni wraz z sygnaturka (zdjęcie wykonał Jerzy
zachodniej ściany nawy głównej z chóFarys)
rem przylega wieża, o konstrukcji słupowo – ramowej, o ścianach nieznacznie zwężających się ku górze. Trzon konstrukcji
stanowią cztery słupy ustawione w narożnikach, pochylone do środka wieży. Słupy są
połączone za pomocą rygli i zastrzałów w kształcie litery X. Wieżę podzielono listwami na trzy kondygnacje, całość zwieńczono hełmem baniastym z latarnią wykonaną w
1930 r. – w czasie tego remontu wzmocniono wieżę i zmieniono jej wystrój, usunięto
wcześniejszą kopułę w kształcie namiotu76. Poszerzenia w górnej części wieży zostały
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wykonane w czasie remontu świątyni na początku lat
70. XX w. Ściana zachodnia świątyni i wieży wykonana została metodą szalowania deskami. Wieża konstrukcyjnie nie jest połączona z nawą, gdyż w czasie
dzwonienia – rozkołysania dzwonów wieża odchyla
się. Wejście główne do kościoła znajduje się u podstawy wieży. Kościół posiada dwoje drzwi wejściowych,
od strony zachodniej główne i boczne od północy.
Ołtarze
Obecny ołtarz główny dwukondygnacyjny w kościele w Bierdzanach pochodzi z początku XVIII w.
i poświęcony został św. Jadwidze. Po wybudowaniu
nowego kościoła w 1711 r. ołtarz główny ze starego
rozebranego kościoła został przeniesiony do nowej
świątyni. W czasie przebudowy ołtarza w 1717 r., Wieża kościelna (zdjęcie wykonał Jerzy
zostały dołączone starsze jego elementy: uszy z boFarys)
ków ołtarza o motywach małżowinowo – chrząstkowych77. Po 1730 r. kościół otrzymał nowy barokowy ołtarz główny, z rzeźbami śś.
Mikołaja i Marcina w górnej kondygnacji i dwóch aniołów w zwieńczeniu, w związku
z czym usunięto zeń wówczas stary obraz Matki Bożej oraz znajdujący się w zwieńczeniu obraz św. Jadwigii.78 W protokole wizytacyjnym z 1731 r. napisano, że w świątyni
bierdzańskiej znajduje się ołtarz poświęcony Najświętszej Marii Pannie i św. Jadwidze.
Kościół w Bierdzanach posiada barokowy ołtarz główny, mensę wykonano współcześnie, gdy proboszczem był ks. Marian Żagan. Wtedy ołtarz został przesunięty w głąb
prezbiterium. Perdella ołtarzowa została wydzielona profilowanym gzymsem, w którego
dolnej części znajduje się retabulum ze złotym napisem IHS79, powyżej umieszczono
owalne tabernakulum80, wykonane przez znanego artystę Pawła Sznelę ok. 1970 r. Retabulum zostało ujęte ażurowymi uszakami, zakończone profilowanym gzymsem. Ołtarz
posiada konstrukcję rozczłonkowaną parami kolumn ze złotymi głowicami, ozdobionymi liśćmi akantu. W środkowej części ołtarza znajduje się obraz, który powstał po II
wojnie światowej, przedstawiający św. Jadwigę śląską w szatach książęcych. Na głowie
ma czerwono – złotą mitrę, zaś biała chusta opada na jej ramiona. Św. Jadwiga ubrana w
szkarłatną suknię i niebieski płaszcz podbity futrem gronostajowym – białym w czarne
cętki. Święta ma wyciągnięte ręce, w lewej trzyma makietę kościoła – oznakę licznych
fundacji. W górnej części ołtarza, w zwieńczeniu w owalnej ramie znajduje się mniejszy obraz związany tematycznie ze św. Jadwigą – Wizja św. Jadwigi Śląskiej. Namalowa77
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lub dyptyku. Następnie przybrało postać tryptyku, przekształcając się w okresie gotyku w okazały ołtarz szafiasty. http://
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na jest klęcząca św. Jadwiga w stroju księżnej, przed
krucyfiksem, z którego Chrystus jej błogosławi81. Po
bokach znajdują się kolumny o gładkich trzonach i
akantowe uszaki. Na odcinkach gzymsu zamontowano figurki siedzących aniołów. Nieco z tyłu znajdują
się rzeźby śś.: Mikołaja i Marcina z Tours. Powyżej
w zwieńczeniu stoi figura Madonny z Dzieciątkiem.
Po prawej stronie ołtarza znajduje się obraz przedstawiający św. Walentego, który został przeniesiony
z kaplicy południowej, gdzie wcześniej był umieszczony w ołtarzu bocznym. Tło obrazu jest tonacji
ciemnej – brązowej. Święty ubrany w białą albę i złoty ornat z brązowym pasem. Prawe ramię świętego
przytrzymuje anioł. Drugi mniejszy anioł trzyma otwartą księgę z polskim napisem dewocyjnym, w któ- Ołtarz główny (zdjęcie wykonał Jerzy
Farys)
rej na pierwszej stronie napisano W imię Pana Jesusa
Christusa ukrʒyzowanego który zije y króluie na wieky
wiekow amen, na drugiej stronie; o Boze weyʒrʒeij ku
wspomoʒeniu temu ludowij którʒy w utrapieniu cestym ʒostaja. U stóp świętego Walentego namalowano grupę chorych ubranych w stroje mieszczańskie.
Obok ołtarza znajdują się dwie duże współczesne
figury: Niepokalanego Serca NMP i Najświętszego
Serca Pana Jezusa.
Ołtarze boczne
W kaplicy św. Jadwigi w północnym ramieniu
transeptu znajduje się barokowy ołtarz wykonany w
1758 r. przez mistrza stolarskiego Kaspra Żołądka z
Opola według projektu dostarczonego przez jego
fundatorkę Annę Justine Löwencron. Został umiesz- Obraz przedstawiający św. Walentego
czony w miejscu starego ku czci Najświętszej Marii
(zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
Panny82. W ołtarzu tym oprócz obrazu św. Jana Nepomucena i znanych już w 1730 r. rzeźb św. Antoniego Padewskiego i Jana Nepomucena
umieszczono ludowo – barokowe rzeźby świętych Sebastiana i Rocha. 83 Ołtarz ten został
częściowo przekształcony w XIX w. Między dwiema złoconymi kolumnami korynckimi
znajduje się obraz przedstawiający św. Jana Nepomucena z XVIII w. Święty przedstawiony jest w szatach duchownego – ubrany w czarną sutannę, białą komżę i brunatną
pelerynę, na szyi ma zawieszony długi łańcuch z krzyżem. Postać świętego zwrócona jest
w prawo ku wizji anioła w białej sukni, czerwonym płaszczu i trzymającego krzyż. Pod
wizją anioła namalowana jest scena śmierci Jana Nepomucena: na wełtawskim moście
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stoi tłum ludzi, a do rzeki spada związana postać z
kamieniem u szyi. U stóp świętego namalowano dwa
aniołki: jeden trzyma księgę – Nepomucen był doktorem teologii, drugi trzyma palec na ustach – wyrażając tym tajemnicę spowiedzi. Ołtarz zwieńczony
jest profilowanym i załamanym gzymsem oraz rzeźbą
Archanioła Michała. Po obu stronach kolumn ustawiono rzeźby śś.: Walentego84 i Franciszka Ksawerego.
Poza ołtarzem z prawej strony zawieszono figurę św.
Józefa z Dzieciątkiem85. Na współcześnie wykonanej
mensie ołtarzowej
Ołtarz w kaplicy św. Jadwigi (zdjęcie
archiwalne z większą ilością figur
umieszczono taołtarzowych – udostępnił ks. Gerard
bernakulum.
Wilk)
Po zbudowaniu świątyni w południowym transepcie znajdował
się ołtarz ku czci św. Walentego z rzeźbami świętych:
Michała Archanioła, Franciszka Ksawerego i Jerzego.
W II poł. XVIII w., na jego miejscu został wykonany nowy ołtarz, prawdopodobnie również wykonany przez Kaspra Żołądka z Opola, gdyż jest bardzo
podobny do ołtarza w kaplicy św. Jadwigi. W ołtarzu można wyróżnić rozczłonkowaną parę kolumn
o uproszczonych
kapitelach korynckich. W środkoOłtarz w kaplicy św. Jadwigi (zdjęcie
wej części zawiewykonał Zygfryd Mazur)
szony jest obraz
– Niepokalane poczęcie NMP. Jest to kopia słynnego
obrazu malarza niemieckiego Lukasa Cranacha Starszego. Na pierwszym planie widoczni są klęczący rodzice Matki Bożej: św. Joachim – ubrany w brązowy
płaszcz, ugrową szatę i w czerwonym nakryciu, i św.
Anna – ubrana w purpurowy płaszcz, zieloną suknię
i jasnobrązową chustę. Głowy ich wzniesione są ku
górze. Z piersi ich wyrasta łodyga białego, wielkiego kwiatu lilii, na jego kielichu klęczy Matka Boska,
przypominająca małą dziewczynkę. Jest w białej sukOłtarz w południowym transepcie
ni i błękitnym płaszczu, lewą rękę trzyma na sercu.
(zdjęcie archiwalne z większą ilością figur
Głowa Madonny otoczona jest świetlistą aureolą. Po
ołtarzowych – udostępnił ks. Gerard
Wilk)
bokach Marii siedzą Chrystus i Bóg Ojciec. Nad gło84
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wą Matki Boskiej Duch Święty w postaci białej zstępującej gołębicy. Jest to apoteoza Marii w otoczeniu Trójcy Świętej. Zbawiciel jest w czerwonym płaszczu i trzyma krzyż. Bóg
ojciec w jasnofioletowej szacie z długą brodą dotyka lewą dłonią kuli ziemskiej. Prawą
rękę unosi w geście błogosławieństwa nad Marią. Trójkąt nad głową Boga Ojca symbolizuje doskonałość i świętość. Tło obrazu jest intensywnie niebieskie, kolorystyka żywa,
nałożenie farby regularne. U dołu obrazu widoczne są klęczące postacie: kobiety, mężczyzny i pary dzieci. Postacie te są ubrane w stroje mieszczańskie. Najprawdopodobniej
są to przedstawieni fundatorzy tego obrazu. Wydaje mi się, że Anna Justine Löwencron
nie była fundatorką żadnego z tych ołtarzy i nie jest również przedstawiona na tym obrazie, gdyż nie wyszła za mąż, a na obrazie przedstawione jest najprawdopodobniej małżeństwo z dziećmi. Również gdy zbudowano
te ołtarze, Anna Justine Löwencron nie była
już właścicielką Bierdzan, chyba że dalej dbała
o kościół, w którym osadziła fundatystę. Ołtarz zbudowany w kaplicy św. Jadwigi powstał
w 1758 r., a wtedy od czterech lat właścicielem
Bierdzan był Anton von Löwencron. Oznaczałoby to, że na kopii obrazu Lukasa Cranacha
Starszego namalowano fundatorów: Antona
i Annę Barbarę von Löwencron. Jednakże na
obrazie przedstawiono dzieci kilkuletnie, a
Fundatorzy obrazu Niepokalane poczęcie NMP
w tym nieszczęśliwym małżeństwie wszyst(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
kie dzieci zmarły bardzo wcześnie. Być może
namalowane dzieci miały symbolizować marzenie
tego małżeństwa – posiadać szczęśliwą rodzinę z
dziećmi. Anna Justine i jej brat Anton Löwencron
zmarli bardzo wcześnie, oboje w 1759 r. Obraz mógł
być również odkupiony przez Löwencronów od jakiegoś sprzedawcy i może przedstawiać całkiem
inną rodzinę.
Na prostym profilowanym gzymsie ołtarza znajdują się drewniane rzeźby śś.: Sebastiana i Rocha,
a na zwieńczeniu ołtarza znajduje się rzeźba Archanioła Michała86. Poza ołtarzem z lewej strony zawieszona jest rzeźba Jana Nepomucena. Mensa ołtarzowa została dawniej usunięta, a ołtarz przemalowany.
Polichromie
W całym kościele w Bierdzanach znajdują się stare polichromie, wykonane w technice temperowej,
Ołtarz w południowym transepcie (zdjęcie w której jako spoiwa używa się białka i żółtka kurzewykonał Jerzy Farys)
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go87. Polichromia w kościele w Bierdzanach stanowi biblię dla ubogich88. Nie wiadomo,
kiedy ona powstała: znawcy historii określili, że została namalowana jeszcze w XVII w.,
jednakże nie jest to możliwe, gdyż kościół bierdzański został zbudowany w 1711 r. przez
ks. Franciszka Antoniego Natschenskiego, ówczesnego proboszcza parafii w Bogacicy, a
nie przebudowany, jak twierdzili inni znawcy budowy tej świątyni. Wszystkie bierdzańskie polichromie tworzą całość i zostały namalowane przez tych samych artystów. Gdyby kościół był na początku XVIII w. tylko rozbudowany, a polichromie byłyby starsze,
to w świątyni musiałyby zostać ślady po ich późniejszym domalowaniu. Malowidła w
kościele w Bierdzanach stanowią całość i były malowane, gdy świątynia istniała w obecnym kształcie. Obecnie konserwatorzy stwierdzili, że polichromie powstały w XVIII
w. lecz były malowane techniką siedemnastowieczną. Zgadzam się z tą opinią, gdyż w
świątyni za ołtarzami bocznymi nie ma polichromii, a to by oznaczało, że malowidła
powstały dopiero w poł. XVIII, po zbudowaniu tych ołtarzy. Oznacza to, że fundatorem
polichromii w kościele w Bierdzanach była Anna Barbara von Löwencron, po śmierci
swojego męża. Jednakże w jej pamiętnikach, jak również w zapisach Carla Kahla, nie
ma żadnej informacji, że ufundowała polichromie w kościele w Bierdzanach. W pracy
Das Majorat Turawa Kahl wypisał wszystkie fundacje kościelne tej wielkiej właścicielki
dóbr turawskich, ale nie wymienił żadnej dotyczącej kościoła w Bierdzanach. Być może
polichromie jeszcze przed swoją śmiercią ufundowała Anna Justine Löwencron. Gdyby
malowidła bierdzańskie powstały w chwili zbudowania świątyni, to istniałaby o nich
informacja w skrupulatnych protokołach wizytacyjnych. W rzetelnym protokole z 1731
r. nie ma żadnej informacji o polichromii w bierdzańskim kościele. Data powstania malowideł w kościele w Bierdzanach nie jest znana, również nieznany jest ich fundator i
czeka na swojego odkrywcę. Podobnie nie znamy twórców tych polichromii: być może
byli to trubadurzy ludowego barokowego malarstwa, reprezentujący wysoki poziom artystyczny. Polichromie bierdzańskie, szczególnie w nawie głównej, przedstawiające stary
testament, przypominają arrasy wawelskie. Twórcy tych polichromii mogli wywodzić
się ze szkoły krakowskiej, tym bardziej że zaginiony z kościoła tryptyk, o którym wspomnę w dalszej części, był również wykonany przez artystów krakowskich.
W 1898 r. ks. proboszcz Carl Riedl kazał zamalować kościelne polichromie farbą
olejną na kolor biały. Motywy jego postępowania nie są znane. Najprawdopodobniej
kościół był bardzo brudny, a polichromie zaniedbane, i chciał w ten sposób usunąć
skutki wcześniejszego pożaru. Być może w czasie wizytacji kanonicznej nakazano proboszczowi zadbać o świątynię, a parafian nie było stać na odnowie malowideł. Wkrótce
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mieszkańcy Bierdzan zapomnieli o polichromii znajdującej się
pod warstwą farby. Jednak na
terenie bierdzańskiej parafii dalej obowiązywało określenie
– Wyglądasz jak bierdzańska
śmierć – mówiono na ludzi chorowitych, słabowitych, bladych.
Mieszkańcy nie wiedzieli, skąd
wziął się ów zwrot bierdzańska
śmierć. Na odkrycie znaczenia
tych słów musieli czekać do lat
70. XX w. Gruntowny remont
Kościół w Bierdzanach z zamalowanymi polichromiami (zdjęcie świątyni w Bierdzanach przeproudostępnił ks. Gerard Wilk)
wadzono w 1930 r. Wtedy w czasie prac zmieniono pierwotny namiotowy dach wieży na baniasty z hełmem i latarnią89.
W czasie tego remontu dobudowano kruchtę osłaniającą wejście boczne do kościoła.
Do przełomu lat 1943/1944 na wieży kościelnej zawieszone były trzy dzwony i
czwarty mały nad sygnaturką, jednak gdy zaczęło Niemcom brakować metali kolorowych, dzwon, który był odlany w 1521 r., został zarekwirowany. Dzięki zainteresowaniu
p. Teresy Wojtczyk i dra Wernera Assmanna został na początku XXI w. odnaleziony w
Niemczech w kościele katolickim w Haunzenberg.
Największy z dzwonów, o średnicy 63 cm i wysokości 60 cm, ważył 155 kg. Dzwon
ten nie posiadał daty wykonania, tylko łaciński napis: AVE MARIA GRATIA DOMINUS
TECUM IESUS – ZDROWAŚ MARIO ŁASKI PEŁNA PAN Z TOBĄ JEZUS.
Drugi dzwon, o średnicy 60 cm, ważył 135
kg. Posiadał datę odlania 1521 r., ornament w
postaci kwiatów i łaciński napis: AVE MARIA
GRATIA PLENA DOMINUS TECUM BENEDICTA TU IN MU[lieribus] – ZDROWAŚ
MARIO ŁASKI PEŁNA PAN Z TOBĄ BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY (niewiastami).
Trzeci dzwon pogrzebowy o średnicy 42
cm pochodzi z 1503 r. Posiadał napis w języku
staroniemieckim.
Rosjanie w czasie II wojny światowej
Stary bierdzański dzwon (zdjęcie wykonał Jerzy
oszczędzili kościół w Bierdzanach.
Farys)
W okresie powojennym w 1951 r. został
przeprowadzony skromny remont świątyni w Bierdzanach, gdyż dach sygnaturki był
dziurawy i woda dostawała się do wnętrza świątyni. Strop nad tą częścią uległ zniszczeniu. W czasie remontu naprawiono sygnaturkę i wymieniono część desek sufitowych.
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Ze względu na trudności w okresie powojennym, remont kościoła wykonano dosyć niestarannie. Ściany pomalowano wtedy farbą wapienną na kolor zielony, a strop na biało.
Świątynia w Bierdzanach w okresie powojennym była w bardzo złym stanie technicznym, zaczęła się przechylać, gdyż belki, na których była posadowiona, uległy zniszczeniu, również podmurówka, która znajdowała się w południowej części, kruszyła się.
Wykonano w latach 70. XX w. nową podmurówkę o wys. ok. 50 cm z kamienia łamanego – piaskowca, ułożonego na zaprawie cementowej. Szerokość fundamentów wynosi
ok. 35 cm, ich górną część dodatkowo przykryto blaszanym okapem. W 1971 r. przeprowadzono remont podłogi w świątyni. Wykonano podkład z chudego betonu, na nim położono na warstwach izolacyjnych legary. Podłogę wykonano z dyli świerkowych o szer.
ok. 12 cm. Rowki dylatacyjne zalano smołą. W prezbiterium wykonano niski podest w
kształcie ośmiokąta, również wykonany z desek.
Kościół w latach 70. XX w. był bardzo brudny, dlatego też ks. proboszcz Marian Żagan postanowił odnowić ściany. W 1970 r. napisał odpowiednie pismo do ówczesnego
konserwatora wojewódzkiego, pani Krystyny Wicher-Jesionowskiej, o zgodę na remont
kościoła, gdyż chciał ściany pokryć boazerią. Pani konserwator aprobowała plany remontowe świątyni, wyraziła zgodę nawet na wyrównanie desek ścian.
Proboszcz chciał odeskować kościół,
żeby znikła zielona zgnilizna ze ścian,
postanowił również zmienić wystrój
kościoła i dostosować go do postanowień soborowych. Zaprosił rzeźbiarza
Pawła Sznelę z Bytomia, żeby wykonał
nowy ołtarz, jak również nową ambonę. W czasie historycznej rozmowy w
1970 r. wspólnie stwierdzili, że jest niemożliwe, żeby w takim starym kościele
nie było polichromii. Na chórze Paweł Ołtarz i ambona autorstwa Pawła Szneli (zdjęcie wykonał
Jerzy Farys)
Sznela zeskrobał warstwę farby i zastanowiono się, czy ukazało się namalowane oko, czy sęk. Wkrótce artysta odsłonił większą powierzchnię, była to namalowana twarz. Fakt odkrycia polichromii ks. proboszcz
zgłosił konserwatorowi zabytków w Opolu. Jesienią 1971 r. doc. dr Kłębowski z ramienia wojewódzkiego konserwatora przeprowadził gruntowną inwentaryzację i wykonał
dokumentację fotograficzną wyposażenia wnętrza oraz zabytków ruchomych90. W tym
samym roku były prowadzone odkrywki sondażowe, które finansował konserwator wojewódzki. Co metr była wykonana dziesięciocentymetrowa odkrywka na ścianie za organami. Następnie wykonano również odkrywki w innych częściach kościoła. Prace te
trwały bardzo długo, bo ok. 3 lat. W czasie prac usunięto częściowo stare warstwy farby
z sufitu nawy głównej i ściany na chórze.
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Bierdzańska kronika parafialna.

Podczas prac konserwatorskich w latach 1970–1979 pod dwiema warstwami: klejową (wapienną) i olejną, odkryto polichromię temperową. Pierwszą warstwę wapienną
smarowano denaturatem, powłoka wapienna pęczniała i odpadała, odsłaniając powłokę
olejną. Następnie abbeizerem smarowano drugą warstwę białą wykonaną z farby olejnej.
Stara powłoka pęczniała i można było ją ściągnąć za pomocą skalpeli chirurgicznych.
Została wtedy odsłonięta oryginalna tempera. W czasie usuwania przemalowań olejnych usunięto również bandaże. Stare bandaże z polichromią temperową usunięto w
1898 r. w czasie przemalowywania kościoła farbą olejną. Państwo Kazimiera i Kazimierz
Wajdowie w latach 1974–1979 pracowali przy odkrywaniu polichromii w kościele w
Bierdzanach. Wszystkie polichromie
zostały wykonane w technice temperowej na podłożu klejowo – kredowym.
Szpary miedzy deskami i belkami zaklejono płóciennymi bandażami. Do
obecnych czasów nie zachował się w
całości pierwotny strop. Z dziewięciu
odsłoniętych kasetonów tylko sześć zachowało się w całości. Trzy kasetony w
środkowej części stropu zachowały się
tylko częściowo, gdyż w czasie wcześniejszych remontów usunięto środek
Odsłonięta polichromia przed renowacją (zdjęcie
udostępnił ks. Gerard Wilk)
stropu91.
Wart odnotowania jest opis świątyni
bierdzańskiej sporządzony przez Hansa Lustcha92 w 1894 r., a przedstawiony w katalogu
Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Oppeln. Zostały w nim zawarte bardzo ważne informacje dotyczące kościoła w Bierdzanach, szczególnie polichromii i zaginionego tryptyku, przedstawiam te najważniejsze:
Bierdzan, 9,5 km na południowy-zachód od dworca kolejowego w Szumiradzie
(Sausenberg) na trasie Kluczbork – Fosowskie – Tarnowskie Góry (Kreuzburg – Vossowska – Tarnowitz)
Kościół parafialny, adiunkta93 do lokalii Ligota Turawska (Ellguth – Turawa), pod wezwaniem św. Jadwigi. W testamencie Jana Mikołaja (Johannes Nicolai) de Leskowicz z
1410 r. zostały dwie marki przeznaczone pro sustentacione seu fabrica ecclesie in villa
Birdzan (na utrzymanie i konserwację kościoła we wsi Bierdzany). Kamień węgielny do
obecnego drewnianego kościoła w 1711 r. został wkopany. Kościół ma kształt greckiego
krzyża. Chór jest na trzy strony zamknięty sześciokątnie. Wieża zachodnia, wzmocniona
od dołu skarpami, zwieńczona jest ośmiokątnym dachem namiotowym; oprócz tego na
kalenicy znajduje się ażurowe załamanie dachu z gąsiorami. Ściany i sufit są pomalowa91
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Prowincjonalny konserwator zabytków Śląska. Autor jedynego dotychczas pełnego katalogu zabytków Śląska
Mater adiuncta – (w publ. także: mater adiunkta) – przynależna do macierzy, określenie kościoła, który utracił funkcję
świątyni parafialnej i przyłączony został do innej, zwykle sąsiedniej parafii, http://pl.wikipedia.org/wiki/Mater_adiuncta
(2.04.2011).

ne i przedstawiają postacie, dekoracje te warte są wspomnienia. Środkowa część ołtarza
przedstawia w plastyczny, słowiański sposób radość św. Marii. Św. Anna z dziewicą (św.
Marią) siedzą na ławce, Pan Jezus stoi na podwyższeniu i odbiera winogrona i jabłka. Po
obu stronach ubrane anioły grają na lutni. Z galerii czterej prorocy ze starego testamentu
patrzą w dół, wypowiadając mesjańskie proroctwa. Najmłodszy z nich jest Daniel. Wszyscy czterej prorocy są ubrani w polskie stroje narodowe. Jeremiasz nosi futro i czapkę patrycjusza. Izajasz i Daniel ubrani są w krakowskie doktorskie togi i birety. Ezechiel z siwymi
włosami z gołą głową wygląda jak wojewoda ubrany w dolman94. Również jest św. Maria
z dołeczkami w policzkach ubrana w strój z czasów współczesnych. Podobnych malowideł
na Śląsku nie znaleziono. Ołtarz skrzynkowy z relikwiami w 1869 r. podarowano wikariuszowi asesorowi Knoblich, który obecnie już nie żyje. Aktualne miejsce przechowywania
tego ołtarza nie jest znane.
Dzwony: 1) 62 cm, ave maria gracia plena dominus te cum. Iesvs. 2) 60 cm, ave Maria
gracia plena dominus tecum Benedicta tu in mu(lieribus). 1521 ornamenty pasyjne i kwiatowe. 3) 42 cm odlany przed Bożym Narodzeniem M ccccc iii (1503)
Sufit lniany zniszczony95.
O walorach artystycznych zaginionego tryptyku
z Bierdzan napisano w kwartalniku historycznym w
1897 r., który ukazał się we Lwowie, że walory tego
ołtarza były typowo słowiańskie. Był to również jedyny ołtarz na Śląsku świadczący o tak silnych wpływach polskich w XVI stuleciu. Niestety tryptyk został
podarowany w 1869 r. wikariuszowi asesorowi Knoblichowi i nie powrócił do Bierdzan96.
Polichromie w kościele
Ściana północna prezbiterium.
Pomiędzy górnym otworem empory a otworem
drzwiowym prowadzącym do zakrystii znajdują się
trzy prostokątne polichromie, namalowane jako oddzielne obrazy wraz ramami. Po lewej stronie prezbiterium namalowano postać św. Sebastiana – półnagiego mężczyznę, przewiązanego opaską na biodrach Postać św. Sebastiana (zdjęcie udostępnił
ks. Gerard Wilk)
i przywiązanego sznurami do drzewa. W ciele świętego tkwi siedem strzał, jedną z nich wyciąga anioł. W prawym dolnym rogu obrazu na94
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Dolman, dołman, dołoman, huzarka (węg. dolmány) - wywodzący się z Turcji narodowy strój węgierski. W Turcji był
to jedwabny lub sukienny ubiór męski z obcisłymi rękawami. Zakładano na niego futro. Stał się ubiorem janczarów i
był popularny wśród oficerów tatarskich. Język turecki - dołama - owijanie. Na Węgrzech była to dopasowana, długa za
kolana, kurtka z sukna lub aksamitu. Zdobiono ją szamerunkiem na piersiach, u dołu i na rękawach. Używana była od XV
wieku. Stopniowo ulegała skracaniu. Stała się strojem węgierskich huzarów, a w XVIII wieku była popularnym uniformem
wojskowym również w innych państwach, m.in. w Polsce. Huzarzy zakładali na nią mentyk. W Polsce dolman nazywano
huzarką. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolman (29.03.2012).
H. Lutsch, Die Kunstdenkmäler des Reg.-Bezirks Oppeln, Breslau, 1894, s. 219–220.
Wł. Łuczkiewicz, Lutsch Hans: Die Kunstdenkmäler des Reg. – Bezirks Oppeln, [w:] Kwartalnik historyczny, T. 11, Lwów,
1897, 1., s. 114.

malowano hełm i kołczan ze strzałami. Poniżej polichromii wykonano ozdobny napis:
S. SEBASTIANUS. M.
Środkowy, poziomy obraz przedstawia św. Annę Samotrzecią na tle budowli, której widoczne są tylko kolumny. Na pierwszym planie polichromii
na ozdobnym krześle siedzi Madonna
w białej sukni, okryta niebieskim płaszczem. Na głowie ma zarzuconą jasnoniebieską chustę, spływającą na ramiona. Matka Boska podaje trzymanego
na kolanach półnagiego Jezusa swojej
matce – pochylającej się św. Annie. Pod
obrazem znajduje się napis: SANCTA
Św. Anna (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
ANNA.
Trzecie duże kwadratowe malowidło
przedstawia Św. Rodzinę. Matka Boska i
św. Józef prowadzą małego Jezusa, trzymając go za ręce. Matka Boska ubrana
jest w biało – brązową suknię, okryta
niebieskim płaszczem, zaś opiekun syna
Bożego św. Józef ubrany w długą białą
togę i brązową tunikę, mały Jezus ubrany w czerwone szaty. Na spodzie namalowanej ramy wokół obrazu wykonano
napis: JESUS MARYJA JOSEF.
Na drzwiach prowadzących do zakrystii namalowano dużą postać anioła stróża prowadzącego kilkuletniego
Chrystusa. Tło malowidła błękitne.
Św. Rodzina (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
Ściana południowa prezbiterium.
Na całej długości ściany południowej znajduje się duża polichromia, przedstawiająca Matkę Boską Szkaplerzną z koroną w jasnych włosach, wyłaniającą się z obłoku.
Madonna ubrana w różową suknię i niebieski płaszcz, na kolanach trzyma Dzieciątko
Jezus ubrane w czerwoną szatkę. Matka Boska podaje lewą ręką szkaplerz97 klęczącemu
poniżej św. Szymonowi Stockowi98. Święty ubrany jest w karmelitański ciemnobrązowy
habit i kremowy płaszcz. Obok tej sceny po prawej stronie namalowano klęczącą zakonnicę – św. Teresę z Avili99. Trzyma w lewej dłoni serce, co symbolizuje jej mistyczne
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Do XIII w. szkaplerz służył jako ochrona habitu w czasie pracy. Od połowy XIII w., to jest od wizji św. Szymona Stocka,
generała Karmelitów, szkaplerz stał się znakiem opieki Matki Bożej nad Zakonem Karmelitańskim, a zarazem źródłem
przywilejów i nową formą pobożności maryjnej w całym Kościele.
Św. Szymon Stock (1645–1265), główny orędownik nabożeństw karmelitańskich.
Św. Teresa z Avila (1515–1582), hiszpańska mistyczka, karmelitanka, uważana za założycielkę zakonu Karmelitów bosych.

zaślubiny z Bogiem. Prawą ręką ukazuje snop ognia – czerwone języki, wśród których
widać postacie ludzkie. Tło polichromii to pagórkowaty i zalesiony krajobraz. Ukazano
sceny rodzajowe. Po lewej stronie widoczny bierdzański staw, nad brzegiem którego stoją mężczyzna i kobieta w strojach chłopskich. Mężczyzna pochyla się nad jakąś postacią,
obok klęcząca kobieta błagalnie unosi ręce ku górze. Na tle kępy drzew trzej mężczyźni
biją człowieka leżącego na ziemi. Obok na szubienicy wisi człowiek. W kierunku wisielca podążają dwie postacie z laskami w rękach. Według Ewy Cichoń, malowidła te przedstawiają wydarzenia z okresu wojny trzydziestoletniej, kiedy dochodziło do zatargów
między katolikami a protestantami. Po prawej stronie polichromii pokazano krajobraz
żniwowy, dwie kobiety układają stogi siana. Ciemne niebo przeszywają błyskawice. Na
tle burzy namalowano trzy klęczące i modlące się kobiety ze szkaplerzami na szyjach100.
Miejscowa tradycja podaje,
że w rejonie Bierdzan szaleją burze gradowe zwane
„burzami bierdzańskimi”.
Przed laty burze gradowe
zniszczyły plony i parafianie złożyli ślubowanie, że
co roku będą odprawione
trzy msze św. w intencji
uchronienia przed gradem.
Matka Boska Szkaplerzna (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
Powyżej tej dużej polichromii znajduje się prostokątne okno. Z lewej strony otworu okiennego wykonano dwie polichromie, które są podpisane: S. VRSVLA. (św. Urszula) – postać ukazana
frontalnie, ubrana w białą suknię, niebieski
płaszcz, z koroną na głowie, w prawej ręce
trzyma palmę, w lewej strzałę, i S. HELENA.
(św. Helena) – ubrana w białą suknię, odziana
w czarno – czerwony długi płaszcz, z koroną
na głowie, święta podtrzymuje duży krzyż,
wsparty na prawym ramieniu. Z prawej strony
okna namalowane są trzy postacie świętych,
podpisane u dołu: S. AGNES (św. Agnieszka) –
ubrana w czerwony płaszcz, w lewej ręce trzyma palmę, prawą ręką wskazuje na skowronka
zrywającego się do lotu, S. DOROTHEA (św.
Dorota) – ubrana w czerwony płaszcz, z koroną na głowie, trzyma w prawej ręce miecz,
w lewej – palmę, S. MARGARETA (św. MałŚw. Helena i św. Urszula (zdjęcie udostępnił ks.
gorzata) – ubrana w czerwony płaszcz, zwróGerard Wilk)
cona w stronę ołtarza głównego, prawa dłoń
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oparta na rękojeści miecza, zaś w lewej
ręce trzyma palmę i łańcuch, na którym
uwięziony jest smok – szatan.
Wokół wszystkich pięciu obrazów
postaci świętych namalowano ramy z
brązowych i pomarańczowych pasków
oraz stylizowanych liści laurowych.
Strop prezbiterium
Na prostokątnym stropie prezbiterium ukazano w plastyczny sposób
Św. Agnieszka, św. Dorota i św. Małgorzata (zdjęcie
poszczególne wersy pieśni maryjnej
udostępnił ks. Gerard Wilk)
Salve Regina – Witaj Królowo wypisane
na banderolach umieszczonych pod każdą sceną. Kompozycja składa się z dziewięciu
obrazów. Środkowy w formie stylizowanego prostokąta o ściętych wklęsłych narożach.
Przylegające do jego boków cztery następne obrazy mają kształt stylizowanych trapezów
z bokami w kształcie łuku. W narożach stropu znajdują się cztery owalne polichromie.
Na każdym obrazie namalowana jest postać
Madonny, dwa razy z Dzieciątkiem Jezus.
Każda ze scen ma ugrowo – szare obramowanie z czarnym obrzeżem. Pola między scenami wypełnia jasna wić roślinna namalowana
na czerwonym tle. Główny obraz przedstawia
postać siedzącej Matki Boskiej w białej sukni
i w błękitnym płaszczu. Na jej głowie korona,
u stóp półksiężyc. Powyżej Madonny ukazano Trójcę Świętą: Bóg Ojciec wsparty na kuli
ziemskiej, Jezus Chrystus na krzyżu, pośrodku Duch Święty w postaci gołębicy. Wokół
Matki boskiej namalowano postacie: z lewej
strony – papieża – św. Grzegorza, kardynała
– św. Hieronima, biskupów, zakonnika – św.
Antoniego, z prawej strony – księcia i klęczących dostojników świeckich z koronami na
głowach, oraz święte niewiasty: św. Jadwiga z
kościołem na ręce, św. Barbara z kielichem w
ręku, św. Helena z krzyżem i klęcząca zakonPolichromia Salve Regina (zdjęcie udostępnił ks.
nica w czarnym habicie. Między papieżem a
Gerard Wilk)
księciem widnieje napis: SALVE REGINA.
Polichromia o kształcie trapezu z napisem MATER MISERICORDIAE – Matko miłosierdzia przedstawia Matkę Boską z dzieciątkiem na ręku, w złotej aureoli, na niebieskim
tle w otoczeniu chorych mężczyzn i kobiet oraz kalek.
Owalna polichromia z banderolą VITA DULCEDO – życie słodyczy przedstawia Ma-

donnę w obłokach, poniżej dwa uskrzydlone anioły w ogrodzie z kwiatami
i fontanną. Dominuje na
obrazie kolor błękitny.
Obraz trapez ET SPES
NOSTRA SALVE – witaj
nadziejo nasza znajduje
się nad ołtarzem głównym. Przedstawia Matkę
Boską na tle obłoków w
długiej białej sukni i w
płaszczu. Trzyma w prawej dłoni kotwicę – symFragment polichromii z widocznym napisem ET SPES NOSTRA SALVE
bol nadziei. W oddali po
(zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
prawej stronie obrazu widoczny odpływający statek z jednym masztem. Na brzegu klęcząca postać niewiasty z
uniesionymi rękami.
Owalna polichromia AD TE CLAMAMUS EXSULES FILII EVAE – Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem Jezus i pięciu klęczących pielgrzymów ukazanych w dwóch grupach, w ciemnobrązowych strojach z laskami
w dłoniach.
Obraz w kształcie trapezu z napisem: AD TE SUSPIRAMUS, GEMENTES ET FLENTES – do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc. Matka Boska na tle obłoków czyni prawą
ręką znak błogosławieństwa. Poniżej siedzący na fotelu z kółkami z wysokim oparciem
mężczyzna ubrany w jasną drapowaną szatę z zabandażowanymi nogami. Po drugiej
stronie obrazu postacie mężczyzny i kobiety z laskami w dłoniach, ubrane w zielono –
czerwone stroje pielgrzymie.
Owalny obraz IN HOC LACRIMARUM VALLE – na tym łez padole przedstawia
Matkę Boską w obłokach ubraną jak na poprzednich obrazach. Poniżej Madonny namalowano leżącego zmarłego mężczyznę ubranego na biało. Przy głowie zmarłego modlący
się kapłan, ubrany w czarny strój, trzyma w ręce otwartą książkę. Po drugiej stronie
obrazu przedstawiono postać kobiety w czerwonym stroju i dziecka.
Trapezowy obraz EIA, ERGO, ADVOCATA NOSTRA – Przeto, Orędowniczko nasza,
bez postaci Matki Boskiej. Z prawej strony namalowano głowę, najprawdopodobniej
smoka ziejącego ogniem, po stronie przeciwnej klęczące dwie postacie mężczyzny i kobiety. Powyżej smoka namalowano parę w tanecznych ruchach.
Ostatnia owalna polichromia z banderolą ILLOS TUOS MISERICORDES OCULOS
AD NOS CONVERTE – One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, Madonna przedstawiona na tle obłoków w stroju podobnym jak w poprzednich polichromiach. Poniżej z lewej
strony znajduje się klęcząca postać kobiety w jasnej sukni z wyciągniętymi rękami. Obok
klęczy dwójka dzieci i para młodzieńców ze złożonymi do modlitwy rękoma.

Pozostałe słowa pieśni umieszczono na fasetach, po stronie północnej napisy ET IESUM, BENEDICTUM FRUCTUM VENTRIS, POST HOC EXILIUM, NOBIS OSTENDE
– A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, Po tym wygnaniu, Nam okaż; po stronie
południowej : O CLEMENDENS, O PIA O DULCIS, VIRGO MARIA – o łaskawa, o
litościwa, o słodka Panno Maryjo101.

Fragment polichromii z widocznym napisem (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)

Transept
Kaplica południowa
W kaplicy poświęconej św. Walentemu znajduje
się barokowy ołtarz boczny. Na południowej ścianie transeptu pośrodku ściany znajduje się okno,
zakończone u góry łukiem odcinkowym, otoczone
kompozycjami z liśćmi laurowymi. Po lewej stronie
otworu wykonano polichromię przedstawiającą św.
Tomasza z sakiewką w dłoni rozdającego jałmużnę. Święty ubrany w strój pontyfikalny: żółtą mitrę
i kapę. Przed świętym znajduje się grupa klęczących
biedaków, oczekujących jałmużny. Na namalowanej
ramie obrazu wykonano napis: S. TOMAS DIVILI
ANOVA (Tomasz z Villanueva). Po prawej stronie
okna znajduje się obraz przedstawiający św. Walentego trzymającego w prawej ręce krzyż, lewa uniesiona
w geście błogosławieństwa. U stóp świętego ubranego w czarną sutannę i białą komżę klęczy młoda kobieta ubrana w jasny strój. O nogi niewiasty oparty
Polichromia przedstawiająca św.
umierający młody człowiek. Polichromię podpisano:
Walentego (zdjęcie udostępnił ks. Gerard
S. VALENTINUS.
Wilk)
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Całą południową ścianę transeptu poniżej okna zajmuje duża polichromia przedstawiająca św. Walentego uzdrawiającego chorych. Górna prawa część obrazu posiada
wcięcie, gdyż na ścianie zachodniej transeptu znajdował się chór organowy, który został
zlikwidowany, najprawdopodobniej w czasie remontu jeszcze w okresie przedwojennym. W obrazie na tle budowli ukazano św. Walentego w otoczeniu grupy – jedenastu
klęczących chorych ukazanych w ekspresyjnych pozach: pięciu mężczyzn z lewej i sześć
postaci z prawej strony obrazu; księżniczka w koronie na głowie, ubrana w czerwony
płaszcz i patrząca na świętego,
dwie osoby w agonii lub nieżywe, dziecko i dwóch mężczyzn.
Święty Walenty, ubrany podobnie jak w powyżej polichromii,
trzyma w prawej ręce krzyż. W
górnej części obrazu ukazany
jest anioł z nieczytelną inskrypcją. Obraz polichromii nie został
podpisany.
Powyżej zlikwidowanego chóru organowego na zachodniej Św. Walenty w otoczeniu chorych (zdjęcie udostępnił ks. Gerard
Wilk)
ścianie przedstawiono Ostatnią
Wieczerzę, pierwszy z obrazów z drogi krzyżowej. Na tle Wieczernika pokazano Jezusa siedzącego za stołem i łamiącego chleb w towarzystwie jedenastu apostołów. Najprawdopodobniej Jezus spogląda za opuszczającym Wieczernik Judaszem102. Po prawicy Chrystusa zasiada
trzech jego uczniów, zaś po lewej stronie kolejnych ośmiu. Przy lewym ramieniu Chrystusa
namalowano postać św. Jana. Z przodu dwaj uczniowie. Malowidło nie zawiera podpisu.
Poniżej śladów po nieistniejącym chórze namalowano polichromię przedstawiającą
drzewa.

Polichromia Ostatnia Wieczerza (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
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Kaplica północna
Kompozycja malowideł w kaplicy św. Jadwigi podobna jak w kaplicy południowej. Na wschodniej ścianie transeptu znajduje się barokowy ołtarz poświęcony
św. Janowi Nepomucenowi. Po lewej stronie okna namalowano obraz przedstawiający św. Jadwigę, ubraną
w białą suknię, czerwony płaszcz z kołnierzem z gronostajów, na głowie mitra biskupia. Święta w prawej
dłoni trzyma model ołtarza, a w lewej figurę Matki
Boskiej z Dzieciątkiem. Obraz zawiera napis: S. HEDWIGIS (św. Jadwiga).
Po drugiej stronie okna namalowano polichromię
przedstawiającą św.
Elżbietę, siostrzenicę św. Jadwigi ślą- Św. Jadwiga (zdjęcie udostępnił ks.
Gerard Wilk)
skiej. Święta ubrana
w strój książęcy, na
głowie złota korona. Pod obrazem wykonano napis: S.
ELISABETHA (św. Elżbieta).
Poniżej opisanych dwóch polichromii znajduje się
duży obraz przedstawiający św. Jadwigę karmiącą ubogich. Obraz w lewym górnym rogu posiada wcięcie na
nieistniejący chór organowy. Kompozycja tej polichromii bardzo ciekawa: centralnie przedstawiono postacie
ubogich kobiet siedzących przy obficie zastawionym
stole i mających wyciągnięte prawe ręce w kierunku jedzenia. Księżniczka śląska św. Jadwiga zwrócona w prawą stronę niesie ubogim tacę z potrawą. Postać świętej
Św. Elżbieta (zdjęcie udostępnił ks.
ma na głowie czerwoną mitrę książęcą, odróżnia się od
Gerard Wilk)

reszty towarzystwa, gdyż
ubrana jest w jasną suknię i czerwony płaszcz.
W lewym dolnym rogu
obrazu namalowano postać siedzącej na podłodze
żebraczki z miską zupy.
Przesłanie tego obrazu jest
bardzo czytelne, dlatego
nie zawiera podpisu.

Św. Jadwiga karmiącą ubogich (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)

Na zachodniej ścianie transeptu powyżej
nieistniejącego już chóru
organowego znajduje się
obraz
przedstawiający
złożenie Chrystusa do
grobu – ostatnia stacja
drogi krzyżowej. Do grobu Jezusa zbliżają się trzy
Złożenie Chrystusa do grobu (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
niewiasty z pucharami,
zawierającymi być może olejki. Postać zmarłego Chrystusa podtrzymują dwaj aniołowie. Jeden przytrzymuje głowę Zbawiciela, w drugiej ręce trzyma trzy gwoździe, zaś
drugi anioł podtrzymuje rękę Jezusa. Malowidło również nie jest
podpisane.
Poniżej tej polichromii nie
ma żadnego obrazu. Najprawdopodobniej w tym miejscu
znajdował się tryptyk – ołtarz
skrzynkowy z relikwiami w 1869
r., podarowany wikariuszowi
asesorowi Knoblichowi.
Strop transeptu
W kaplicy św. Jadwigi na Strop w kaplicy św. Jadwigi (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
stropie w kształcie profilowanego prostokąta o narożach ściętych przedstawiono ukrzyżowanego Chrystusa, z którego
spływa snop światła na św. Jadwigę, ubraną w jasną suknię przewiązaną w pasie, w czerwony płaszcz z gronostajowym
podbiciem. Głowa świętej okryta chustą, opadającą na ramiona.
Ciało Chrystusa półnagie, biodra przewiązane perizonium103,
a na głowie korona cierniowa.
Widoczne fragmenty budowli z
kolumną i fragmentem arkady.
W kaplicy św. Walentego na
stropie w kształcie profilowanego kwadratu przedstawiono
scenę rodzajową. W środkowej
części polichromii znajduje się
postać klęczącego św. Walente- Strop w kaplicy św. Walentego (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
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go, ubranego w strój liturgiczny, w lewej ręce święty trzyma krzyż. Poniżej grupa chorych mieszkańców, dwóch z nich w pozycji leżącej, nad nimi sylwetki mężczyzny i postać siedząca. W górnej części obrazu ukazano Chrystusa ubranego w czerwoną szatę z
krzyżem na tle kuli ziemskiej i dwóch aniołów, jeden z nich trzyma duży zwój papieru z
napisem: VALENTI PATRON OT cięskeiei Chorob.
Nawa Główna
Ściany nawy głównej – dolny poziom
Ściana południowa
Dolny poziom – na ścianach nawy głównej pod chórem namalowano sceny z Księgi Rodzaju. Po lewej stronie malowidła ukazany jest Bóg Ojciec jako stwarzający świat
starzec z długą brodą, który oddziela światło od ciemności. Scena obok po prawej stronie pokazuje stworzenie Ziemi, która
pokrywa się roślinnością. Stworzyciel wyłaniający się z obłoku
wyciąga dłoń w wymownym
geście. Obok prawicy Boga Ojca
widoczny jest napis FIAT – Niech
Sceny z Księgi Rodzaju (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
się tak stanie.
Następna polichromia ukazuje stworzenie pierwszego człowieka – Adama, którego
Bóg lepi z ziemi lub z nim rozmawia. Ukazano w obrazie krajobraz raju. Za środkowym
drzewem pokazano następną scenę: śpiącemu Adamowi Bóg wyciąga żebro, by stworzyć
Ewę. Niestety, Bóg na tej polichromii nie jest całkowicie widoczny, gdyż w tym miejscu powstało okno. Najprawdopodobniej zostało wykonane
w czasie remontu świątyni, gdy
malowidła były już zamalowane.
Tłem obu tych scen jest ogród
Eden.
Górny poziom – przedstawiono: Ostatnia Wieczerza
(transept), Ogrójec, Pocałunek
Judasza, Pojmanie Chrystusa, Prowadzenie Chrystusa do
kapłanów, Chrystus przed Annaszem, Chrystus przed KajfaFragment Drogi Krzyżowej (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
szem.
Ściana zachodnia
Dolny poziom – malowidło Czyściec i Paszcza lewiatana rozdzielone na dwie części drzwiami przedsionka. Po prawej stronie pokazane postacie ogarnięte płomieniami,

z góry widoczny uskrzydlony
anioł. Po drugiej stronie mężczyzna, obok postać z wyciągniętą ręką, w dolnym rogu wyłaniająca się z płomieni ludzka
głowa. Po lewej stronie rozwarta
paszcza lewiatana z wysuniętymi
zębami, symbolizująca czyściec.
Górny poziom – z lewej
strony organ przedstawiono:
Chrystus przed Piłatem, Wydanie Fragment Drogi Krzyżowej (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
Chrystusa tłumowi (Sąd Heroda)
z prawej strony organ: Biczowanie, Koronowanie cierniem.
Ściana północna
Dolny poziom – Po lewej stronie między chórem a drzwiami do kruchty namalowany jest obraz Grzech pierwszych rodziców: Adam i Ewa stoją obok drzewa rajskiego i zrywają zakazany owoc. W środku
Raju namalowano drzewo poznania dobrego i złego, z którego
Bóg zakazał spożywania owoców. Polichromia przedstawia
moment kuszenia Adama i Ewy
przez szatana – węża104. Obie
postacie są nagie, tylko biodra
osłonięte listkami. Widoczne są
na malowidle liczne zwierzęta,
również egzotyczne, np. słonie.
Między drzwiami kruchty
a transeptem znajduje się poli- Grzech pierwszych rodziców (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
chromia Bierdzańka śmierć. Malowidło tematycznie odbiega od ikonografii kościoła. Za stołem siedzi bogato odziany
w srebrzysto – białą szatę mężczyzna, na głowie ma futrzaną czapkę. Twarz jego okala
długa dostojna broda. Liczy worki z pieniędzmi, lewą ręką podtrzymuje papier, w prawej trzyma gęsie pióro. Do postaci siedzącego mężczyzny podchodzi sinoblady szkielet,
który trzyma w prawej kończynie rapier. Śmierć ubrana jest w karminowy płaszcz, w
lewej „ręce” trzyma klepsydrę, w której przesypują się już ostatnie ziarna piasku, zwiastujące rychły koniec żywota. Pod stołem na ziemi leży trupia czaszka, kosa i skrzynia z
pieniędzmi. Interpretacja tej sceny jest różna. Bogacz targuje się ze śmiercią, pragnie ją
przekupić. Może zagarnął cudzy majątek i los wymierza mu teraz sprawiedliwość. W obliczu tej jedynej sprawiedliwości, jaką jest śmierć, wartości materialne są niczym. Pierwotnie pod malowidłem był napis, jednakże nie udało się go odtworzyć po renowacji.
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Śmierć przedstawia się zawsze
jako ślepego kościotrupa, by nie
widziała, kogo ma pozbawić życia, również jest głucha, by nie
mogła słyszeć płaczu najbliższych zmarłego, zawsze ma dziurawe ręce, by nie można było jej
przepłacić. Najprawdopodobniej
w okolicy musiało się wydarzyć
coś ważnego, skoro w małym
wiejskim kościółku namalowano motyw śmierci105.
Górny poziom – przedstawiono: Ecce Homo, Upadek pod
Bierdzańka śmierć (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
krzyżem, Przybicie do krzyża,
Ukrzyżowanie, Trzy Marie u grobu – (transept)
Empora
Na emporze północnej, zachodniej i południowej przedstawiono wizerunki dwunastu
apostołów wraz atrybutami, oraz
Matki Boskiej i Jezusa.
Empora południowa – postacie świętych: Jakuba Starszego,
Jana, Tomasza, Jakuba MłodszeFragment Drogi Krzyżowej (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
go,
Empora zachodnia – postacie świętych: Mateusza, Piotra, p. Jezusa z Matką Boską,
Pawła, Andrzeja.
Empora północna – postacie świętych: Filipa, Bartłomieja, Marka, Szymona.
Strop
Na stopie nawy głównej znajduje się dwanaście kasetonów. Największy jest kaseton
o kształcie przypominającym prostokąt ze ściętymi narożami, który otaczają dwa małe i
dwa duże stylizowane trapezowe kasetony. Znajdują się również na stropie cztery owalne i trzy profilowane kwadratowe kasetony o ściętych narożach po obu stronach prospektu organowego. Między kasetonami w ciemnych polach wkomponowano ornament
roślinny.
Główny kaseton
Główny kaseton przedstawia Trójcę św. – Chrystusa bez zarostu siedzącego na przewróconym krzyżu, w czerwonym płaszczu, obok siedzącego Boga Ojca z długą siwą
brodą, opierającego berło na kuli ziemskiej. Pośrodku między Ojcem i Synem ukazano
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Ducha Świętego w postaci zstępującej gołębicy. Wokół Trójcy Świętej znajduje się grupa aniołów, wśród nich jeden w
czerwonej szacie z lampą w ręku, a drugi trzyma sztandar z
czerwonym krzyżem. Tło kasetonu żółte.
Kasetony owalne przed transeptem
Prawy – przedstawia grupę świętych. Biskup z wiosłem
w ręce to św. Szymon, św. Jacek – dominikanin trzyma monstrancję i posążek NMP, św. Klara – zakonnica w białym habicie. Niektóre postacie trudno zidentyfikować.
Lewy – ukazuje grupę świętych. Klęczący mężczyzna z
psem (w czasie rekonstrukcji p. Wajdowie wzorowali się na
psie ks. Mariana Żagana) to św. Roch z Montpelier, ubrany w strój pielgrzyma. Na niebieskim płaszczu ma naszyte
muszle tzw. sercówki. Obok postać wpatrująca się w jelenia
z krzyżem – to św. Hubert, patron myśliwych. Biskup ze
świecą w ręce to św. Błażej, patron chorych na gardło. Męż- Kaseton przedstawiający Trójcę
czyzna w białym habicie ze złożonymi do modlitwy dłońmi
św. (zdjęcie udostępnił ks.
Gerard Wilk)
to św. Paweł z Teb zwany Pustelnikiem. Obok tego świętego
namalowany jest kruk z chlebem w dziobie. Na górze polichromii widoczne trzy niewiasty – męczennice rzymskie. Jedna z nich trzyma obcęgi, to
św. Apolonia. Niewiasta w środku to św. Katarzyna Aleksandryjska, jej atrybutem było
koło. Trzecia to św. Łucja, trzyma na tacy oczy, gdyż jest patronką chorych na oczy106.
Postać kapłana z lilią w dłoniach może wskazywać na wielu świętych.
Postać zakonnika w habicie z
sercem w ręku to najprawdopodobniej św. Augustyn.
Kasetony środkowe trapezowe
Duże – Anioł w czerwonej
sukni trzyma kartusz z łacińskim
napisem: SANCTUS, SANCTUS,
SANCTUS – ŚWIĘTY,... Pozostałe anioły trzymają w dłoniach Duża trapezowa polichromia sufitowa (zdjęcie udostępnił ks.
płonące serca – adorują absolut
Gerard Wilk)
– siedlisko uczuć107.
Małe – przedstawiają aniołów, którzy trzymają kolejno: lilię, rybę, miecz i wagę.
Kasetony owalne przed chórem
Prawy – przedstawiona jest w nim grupa apostołów. Św. Piotr trzyma klucze – symbol władzy. Obok namalowano postać św. Jakuba Większego w brązowym stroju pielgrzyma z laską w ręku. Św. Jan Ewangelista trzyma kielich. Krzyż w kształcie litery X
trzyma św. Andrzej, brat św. Piotra. Św. Bartłomiej ma w ręce nóż. Apostoł z księgą to
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nawrócony celnik św. Mateusz. Obok
św. Szymon zwany Gorliwym – apostoł z piłą w dłoni108.
Lewy – namalowano w nim proroków Starego Testamentu. Centralną postacią jest król Izraela Dawid.
Ma na głowie koronę, karminowy płaszcz władców i trzyma harfę. Ubrana w skórę postać św. Jana
Chrzciciela jest odwrócona, trzyma
krzyż. Ten święty był pomostem
sufitowa (zdjęcie udostępnił ks.
między Starym a Nowym Testamen- Mała trapezowa polichromia
Gerard Wilk)
tem. Pozostali trzej długobrodzi starcy to prorocy: Izajasz, Jeremiasz, Daniel – nawołujący Żydów do nawrócenia, ukazując niewolę narodu
wybranego jako karę za grzechy109.
Kasetony na chórze
Lewy – na stropie nawy głównej po lewej nad chórem znajduje się polichromia św. Floriana. Pokazany jest w stroju legionisty rzymskiego. Odziany jest
w ognisty płaszcz. Leje wodę z cebrzyka na płonące
domostwo.110
Prawy – św. Marcin okrywa płaszczem żebraka.
Środkowy – znajduje się nad organami, dlatego
nie został całkowicie
odsłonięty. Przedstawia sceny z góry Tabor111.
Na dachu kościoła
znajduje się sygnatur- Mała trapezowa polichromia sufitowa
ka, w której znajdował (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
się mały dzwon. Ministranci dzwonili nim w czasie przeistoczenia. W czasie
remontu tej małej wieżyczki w 2000 r. mały dzwon z napisem B. V. G. 1811 został zdjęty z sygnaturki i zawieszono
go w wieży. Obecnie na wieży kościelnej w bierdzańskiej
świątyni zawieszone są 3 duże dzwony i wspomniany poDzwonek z sygnaturki (zdjęcie
wyżej mały dzwon z sygnaturki. Trzy główne dzwony zawykonał Jerzy Farys)
wieszone są obok siebie: duży dzwon bez napisów; obok
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podobny z trudnym do odczytania odlanym, i wykonanym białą farbą napisem Eigentum der Kirche Burkardsdorf Kr. Oppeln (własność kościoła w Bierdzanach) wykonanym
w czasie II wojny światowej; trzeci duży
dzwon poświęcono św. Jadwidze, został
odlany w 1957 r. zawiera napis:
SANCTA HEDWIGICIS
ORA PRO NOBIS
BIERDZANY DIE SC
TRINITATIS ANNO 1957 (Święta
Jadwigo módl się za nami. Bierdzany na
dzień Trójnicy roku 1957).
W kościele w Bierdzanach organy
kościelne zostały wymienione w protokole wizytacyjnym z 1720 r. W następDzwon z 1957 r. (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
nym z 1731 r. napisano: kościół posiada
chór organowy z organami. Niestety, nie zachowało się więcej informacji na temat pierwszych organ w kościele bierdzańskim. Obecne organy w kościele bierdzańskim, konstrukcji mechaniczno – klapkowej, zostały zbudowane w 1777 r. Najprawdopodobniej
w czasie budowy organ zmieniono również prospekt organowy, do którego być może
dołączono wcześniejsze elementy. Obecny prospekt wykonano w stylu rokokowym, złocony, z drewna. Po bokach występują uszy z wieloma ozdobami rocailli z motywami
muszli, akantów. Prospekt został podzielony na pięć części. W trzech środkowych występują mniejsze piszczałki organowe. Górną część piszczałek zakryto ażurowymi elementami muszli i kwiatów. Środkową część prospektu ozdabia gzyms. Organy musiały
powstać dopiero po zbudowaniu polichromii, gdyż
malowidła znajdują się nad nimi, a dostęp do nich
jest bardzo utrudniony i z braku miejsca nie udało
się jej w całości odrestaurować. Obecne organy posiadają następujące funkcje: mixtur 2L, acoline 8´,
gamba 8´, salicet 8´, flautmajor 8´, principal 8´, octav 4´. Po lewej stronie dwa przyciski: subbass 16´ i
octavbass 8´. Organy w kościele w Bierdzanach były
wielokrotnie remontowane, m.in. w latach 70. XX w.
przez firmę z Olesna, jednakże pod koniec XX w. uległy zużyciu i na siedem lat zamilkły. W tym okresie
grano na instrumencie elektronicznym. W dniach
12.11–21.12.2001 r. firma „Kamerton” przeprowadziła generalny remont organ kościelnych. W czasie
remontu zostały zamontowane nowe piszczałki cynowe, żelazne, część drewnianych – basowe. Wymiany
wymagał również silnik, wyremontowano miech orBierdzańskie organy (zdjęcie wykonał
ganowy. Remontowane były również wiatrownice. Po
Jerzy Farys)

raz pierwszy wyremontowane organy zagrały w
czasie pasterki w 2001 r.
Koszt remontu organ był
bardzo duży i wyniósł
54000 zł. 25.05.2002 r.
odbyło się ich strojenie
i ostateczne zakończenie remontu. Organy w
kościele w Bierdzanach
po remoncie otrzymały
swój pierwotny wygląd.
Kościół w Bierdzanach był wielokrotnie
Prace konserwatorskie w kościele (zdjęcie udostępnił ks. Gerard Wilk)
remontowany. Najważniejsze zabiegi konserwatorskie świątyni były wykonywane w latach: 1858–59, 1898–
1911, 1951, 1970–1979, 2010–2011.
W kościele w Bierdzanach od maja do września 2010 r., a w roku następnym od maja
do sierpnia, zostały wykonane prace konserwatorskie w prezbiterium. Wykonawcami
byli Urszula i Krzysztof Lis. Warstwę malarską utrwalono 10 % roztworem wodnym Polialkoholu winylu. Wykonano czyszczenie polichromii przy użyciu
wodnych roztworów mydła i szamponu. Podklejono
również odspojone pasy płótna, a oderwane sznurki
konopne zastąpiono nowymi. Podczas konserwacji
oczyszczono polichromię z brudu112.
Najcenniejszym zabytkiem w kościele w Bierdzanach są polichromie. W świątyni znajdują się również
inne zabytki: stacje drogi krzyżowej w stylu barokowo – ludowym z przełomu XVIII i XIX w., ambona
i chrzcielnica – barokowe z XVIII w., również konfesjonał z XVIII w., obecnie znajdujący się w kruchcie,
obrazy barokowe z początku XVIII w., monstrancja z
I poł. XIX w., puszka z I poł. XVIII w.113
Kościół w Bierdzanach jest w bardzo dobrym
stanie technicznym. Systematycznie wykonywane są
zabiegi impregnacyjne, które zatrzymały proces niszczenia świątyni. Wielu prac przy kościele nie mogą
wykonywać sami mieszkańcy, gdyż świątynia jest
Krzyż misyjny zawieszony na drzwiach
cennym zabytkiem, a wszystkie prace konserwator- zakrystii (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
112 Dokumentacja konserwatorska, Polichromia z przedstawieniem wersetów pieśni „Salve Regina”, technika klejowa na drewnie czas powstania pocz. XVIII w, s. 3.
113 Katalog zabytków sztuki w Polsce, dz. cyt., s. 45–46.

skie są bardzo kosztowne i pochłaniają ogromną część pieniędzy parafialnych.
Świątynia w Bierdzanach kryje jeszcze wiele tajemnic, które w przyszłości mogą
zostać odkryte. Największą nierozwiązaną tajemnicą jest rzekomy tunel prowadzący z
kościoła w kierunku parku, w którym znajdował się pałac. Podobno zejście do podziemi
prowadziło wprost z chóru kościelnego.

3.3 Kapłani parafii Bierdzany
Kapłanów pełniących posługę duchową na terenie Bierdzan było wielu. Niestety, o
pierwszych fundatystach i lokalistach zachowały tylko szczątkowe informacje. Więcej
wiadomości przetrwało o proboszczach po erygowaniu bierdzańskiej parafii 23.01.1896 r.
W Bierdzanach kościół istniał już w 1410 r. Najprawdopodobniej nie było wtedy miejscowego kapłana, a posługę duszpasterską pełnili kapłani achiprezbiteratów: opolskiego,
oleskiego, czy raciborskiego, w zależności, do którego Bierdzany w różnych okresach należały. Nie zachowały się do obecnych czasów żadne informacje na temat kapłanów pracujących w erygowanej w 1447 r. bierdzańskiej parafii.
W 1645 r. Bierdzany stały się filią parafii w Bogacicy, która od tego okresu przez następne dwieście lat otaczała je opieką duszpasterską.
Pierwszym potwierdzonym historycznie kapłanem w Bierdzanach był ks. Paulus114
(Paweł) Biskup, który został w 1754 r. miejscowym fundatystą. Urodził się w 1702 r. w
Chróścinie. 19.09.1733 r. przyjął subdiakonat, a 30.03.1734 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był przez trzy lata (4.10.1734–14.02.1737) kapelanem w Łubowicach, a w latach
1741–1742 administratorem w Studzionce, k. Żor. W 1748 r. był wikarym w Śmiczu, a
następnie w Dąbrowie. W latach 1750–1752 był kapelanem w Krapkowicach, a jesienią
1753 r. został wikarym w parafii Jasiona. W Bierdzanach najprawdopodobniej został kapłanem od 17.11.1754 r. Początkowo nazywany był kapelonem bierdzańskim, a dopiero
od 31.07.1757 r. tutejszym kuratem115. Pierwszy raz nazwano go fundatystą 4.06.1759 r .
Po śmierci bogacickiego proboszcza ks. Józefa Walentego Poznaleka, w 1763 r. ks. Paweł
Biskup został mianowany na okres paru miesięcy administratorem parafii w Bogacicy. Był
fundatystą w Bierdzanach jeszcze 27.01.1765. 116 Informację o jego śmierci w 1765 r. potwierdzono w Catalogus Cleri Almae Dioecesis Wratislaviensis 1766 r.117
Inicjatorem sprowadzenia kapłana do Bierdzan była ówczesna właścicielka wsi Anna
Justine Löwencron, która 14.11.1751 r. zawarła z mieszkańcami wsi ugodę w sprawie przygotowania i utrzymania miejsca dla kapłana. Carl Kahl napisał, że Anna Justine Löwencron
właściciela wolnego miejsca [kapłana] wyznaczyła i opłacała 118.
Fundatista in Bierdzan Paulus Biskup, Catalogus Cleri Almae Dioecesis Wratislaviensis, Complectens Ecclesiam Cathedralem
Et Ecclesias Collegiatas in Silesia, Ac In Cura Animarum Exsistentes Presbyteros, Quibus Additi Abbates, & Abbatissae, Et
Alii Superiores Regulares Coenobiorum & Monasteriorum Utriusque Sexus, 1757, s. 53.
115
Miejscowy kapłan, utrzymywany przez właścicieli majątku, podlegał proboszczowi z innej parafii, nie mógł prowadzić
ksiąg metrykalnych.
116
Ks. H. Gerlic, Bogacica dzieje parafii, Opole, 1997, s. 113.
117
Catalogus Cleri Almae Dioecesis Wratislaviensis, Complectens Ecclesiam Cathedralem Et Ecclesias Collegiatas in Silesia, Ac
In Cura Animarum Existentes Presbyteros, Quibus Additi Abbates & Abbatissae, Et Alii Superiores Regulares Coenobiorum
& Monasteriorum Utriusque Sexus, 1766, s. 144.
118
Ks. C. Kahl, Das Majorat Turawa, Frankfurt, 1991, s. 44.
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Fundatysta miał obowiązek stałego zamieszkania na terenie Bierdzan. Akt fundacyjny wymagał od miejscowego kapłana odprawiania mszy św. w niedziele i święta. Celem
wsparcia duchowego mieszkańców wsi, nauczał młodzież religii119.
Drugim fundatystą w Bierdzanach w latach 1765–1792 był ks. Andreas (Andrzej) Cichon (Czichon)120. Urodził się najprawdopodobniej w 1730 r. w Raszowej. Święcenia kapłańskie przyjął ok. 1755 r. Fundatystą w Bierdzanach został 28.10.1765 r. W 1782 rozpoczął się jego spór z proboszczem z Bogacicy, gdyż bierdzański ks. fundatysta chciał otoczyć
opieką duszpasterską mieszkańców miejscowości Tuły. Proboszcz z Bogacicy jednak nie
ustąpił, żeby nie tracić akcydensów z tej miejscowości. Ks. Andreas Cichon był dobrym
kapłanem, prowadził przykładne życie, taką opinię wystawił mu wizytujący go kapłan archiprezbiter w 1787 r. i 1788 r. W protokole wizytacyjnym napisał, że starannie przygotowywał się i wygłaszał katechezę. Uznanie wiernych zdobył tym, że zajmował się szafarstwem sakramentów, mimo że nie był do tego zobowiązany na mocy umowy zawartej w
fundacji. Był fundatystą w Bierdzanach jeszcze 14.02.1790 r.121
Trzecim bierdzańskim fundalistą został ks. Jacobus122 Jacob123 (Jakub) Sobotta (Sobota, Sobotha). Urodził się w 1762 r. w Bralinie koło Sycowa, studiował we Wrocławiu, gdzie
w 1786 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był kapłanem utrakwistą, posługiwał się językiem polskim lepiej niż niemieckim. W latach 1787–1788 był wikarym w Kościeliskach,
skąd został przeniesiony do parafii Bogacica. Tam pracował od 10.09.1788 r. do 19.07.1791
r. W roku 1792 r. został wikarym, fundatystą w Bierdzanach. Był tam jeszcze w 1827 r.
Według opinii dziekana, był kapłanem dobrym i przykładnym. Interesował się botaniką124.
Z braku źródeł nie wiadomo, kim był następny lokalista. Zapisano w Verzeichniss der
Geistlichkeit, że w 1840 r. tymczasowym administratorem fundacji bierdzańskiej był ks.
Bartholomäus Cwik z Ligoty Turawskiej, być może zastąpił on zmarłego wtedy ks. Jakuba Sobottę. Kolejnym lokalistą w Bierdzanach był najprawdopodobniej ks. Joseph Zimmermann. Urodził się w 1774125 r., pochodził z Krapkowic. Święcenia kapłańskie przyjął
22.03.1799 r. we Wrocławiu, udzielił mu ich ks. biskup Emanuel Schimonsky – biskup
tytularny Leros. Ks. Zimmermann był wikarym w Kościeliskach w latach 1801–1802. W
roku 1828 był proboszczem w Kochłowicach126. W 1840 r. ks. Joseph Zimmermann był lokalistą w Neudorf (Nowa Wieś)127. W schematismusie z 1842 r. zapisano, że w Bierdzanach
lokalistą był emerytowany proboszcz z Kochłowic (Kochlowitz)128.
Również o kolejnych księżach lokalistach z Bierdzan zachowało się bardzo mało informacji. Zaczerpnąłem je głównie z Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Breslau
SCJ P. Piechura, Rys historyczny parafii Bierdzany do końca 1945 roku, praca magisterska, maszynopis, Stadniki, 1986, s.
24.
120
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127
Verzeichniss der Geistlichkeit ..., dz. cyt., s. 17.
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(Schematyzmu duchowieństwa biskupstwa wrocławskiego), były to roczniki, w których
wymieniono wszystkich kapłanów, pracujących w danym okresie na terenie biskupstwa
wrocławskiego, wraz z ich placówkami.
Krótko, bo tylko niepełne dwa lata (1845–1846), lokalistą w Bierdzanach był ks. Carl
Rölle ur. 1814 r. w Dubensko (Dębińsko) k. Rybnika. Kapłan ten święcenia przyjął w 1839
r. i posługiwał się wyłącznie językiem niemieckim129. Przypuszczam, że był tak krótko na
terenie Bierdzan, gdyż miał problemy językowe w porozumiewaniu się z mieszkańcami.
10.05.1846 r. ks. administrator lokalista Rölle został przeniesiony do Loncznik (Łącznik).
Nastąpiła wtedy wymiana kapłanów – przeniesienie do Bierdzan otrzymał 28.04.1846
r. ks. Johann Patermann z Loncznik130. Nowy kapłan był dwujęzyczny, mówił po polsku i
niemiecku. Urodził się 7.01.1811 r. w Deutsch Rasselwitz (Racławice Śląskie), zaś święcenia kapłańskie przyjął 31.03.1838 r. Lokalista Johann Patermann na terenie bierdzańskiej
lokalii przebywał również krótko, bo tylko do 1847 r. Najprawdopodobniej kapłan ten
zmarł na terenie Bierdzan, gdyż nie ma żadnych wpisów o ks. Patermannie w następnych
Schematyzmach – rocznikach biskupstwa wrocławskiego.
Kolejny lokalista, również dwujęzyczny, ks. Carl Hoschek przebywał na terenie bierdzańskiej lokalii bardzo długo, bo 34 lata, aż do swojej śmierci. Ks. Carl Hoschek urodził się 30.09.1814
r. w Pilchowitz (Pilchowice), święcenia kapłańskie
otrzymał 5.08.1838 r. Lokalię w Bierdzanach objął
15.12.1847 r. Najprawdopodobniej w rocznikach biskupstwa wrocławskiego do 1856 r. podawano błędną
datę urodzin tego kapłana, gdyż w następnych od 1857
r. pisano, że ks. Carl Hoschek urodził się 1.10.1814 r.
W „Schematyzmie” z 1859 r. podano imię kapłana
Hoschka Karl – inna pisownia imienia. W roczniku
diecezjalnym napisano, że 14.01.1882 r. na terenie
Bierdzan zmarł sześćdziesięcioośmioletni lokalista
Carl Hoschek.131 Natomiast w kotorskiej kronice parafialnej podano, że lokalista ten zmarł 21 stycznia 1882
r. Napisano również, że był dobrym kapłanem132.
Grób ks. Carla Hoschek na bierdzańskim
Do czasów obecnych zachował się jego grób, który placu cmentarnym (zdjęcie wykonał
Jerzy Farys)
znajduje się obok bierdzańskiego kościoła. Najprawdopodobniej mieszkańcy w podzięce za jego długoletnią posługę kapłańską ufundowali
mu pomnik, który do dziś budzi zachwyt swą skromną architekturą. Na jego tablicy nagrobnej umieszczono napis: „Carl Hoscheck Pfarrer hierorts seit den 18 Januar 1848” –
„Carl Hoscheck tutejszy kapłan od 18 stycznia 1848”. Niezgodność w datach objęcia lokalii
w Bierdzanach przez lokalistę Carla Hoscheka może wskazywać, że kapłan ten otrzymał
nominację 15.12.1847 r., zaś do bierdzańskiej lokalii przybył 18.01.1848 r.
129
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Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Breslau für das Jahr 1846, Breslau, 1846 r., s. 75.
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Przez następne lata w Bierdzanach najprawdopodobniej nie było żadnego miejscowego
kapłana, gdyż w „Schematyzmie” z 1884 r. napisano, że na terenie lokalii bierdzańskiej od
21.01.1882 r. jest vacat na stanowisku lokalisty. Najprawdopodobniej obowiązki duszpasterskie w Bierdzanach pełnili w tym czasie kapłani sąsiednich parafii.
W „Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Breslau” napisano, że lokalistą w
Bierdzanach w 1887 r. był ks. Alois Oskar Ludwig Lisseck (Lissek) ur. 7.12.1838 w Neisse
(Nysie). Ukończył gimnazjum w Gliwicach, następnie podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim133. Był ultrakwistą, kapłanem również dwujęzycznym, czyli posługiwał się językiem polskim i niemieckim. Świecenia kapłańskie przyjął 1.07.1865 r.134
Skierowano go do pracy duszpasterskiej w Bieruniu, skąd 7.09.1866 r. został przeniesiony
na stanowisko III wikarego do Biskupic. 23.07.1867 r. wystawiono mu dekret do Kościelisk, ale w związku z jego prośbą zmieniono decyzję i 13.08.1867 r. mianowano go wikarym
w Lędzinach na Górnym Śląsku. Został powołany 2.05.1872 r. wikarym w parafii Bogacica.
Po śmierci bogacickiego proboszcza ks. Jana Funke, ks. Lissek przez prawie pięć lat pełnił
funkcję administratora parafii Bogacica. 19.11.1886
r. został lokalistą w Bierdzanach. 13.07.1889 r. mieszkańcy Bierdzan skarżyli się na niego w związku z zaniedbywaniem głoszenia kazań, gdyż od Środy Popielcowej wygłosił tylko dwa razy słowo Boże, w Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego. Ponadto odprawiał w
niedzielę tylko jedną mszę św. o godz. 7.30135.
Ks. lokalista Alois Lisseck zmarł 5.06.1890 r. w
Bierdzanach. Obok kościoła zachował się grób tego
kapłana. Na tablicy nagrobnej podano datę urodzin
ks. Aloisa Lissecka 7.12.1839 r., najprawdopodobniej
mylną, gdyż pozostałe źródła kościelne podają, że kapłan ten urodził się w 1838 r. Niestety, na grobie nie
umieszczono daty, kiedy kapłan ten objął lokalię w
Bierdzanach.
Grób ks. Aloisa Lisseck na bierdzańskim
W 1891 r. lokalistą w Bierdzanach był dwujęzyczplacu cmentarnym (zdjęcie wykonał
ny
kapłan ks. Joseph Goretzki z Gleiwitz (Gliwice),
Jerzy Farys)
urodzony 15.03.1855 r. Świecenia kapłańskie otrzymał
27.06.1885 r.136 Na terenie Bierdzan przebywał bardzo krótko, gdyż 7.07.1891 r. został proboszczem w Falkowitz (Fałkowice). Z braku dostępnych źródeł nie wiadomo, jacy kapłani
pełnili po nim posługę na terenie Bierdzan.
Na terenie bierdzańkiej lokalii przez dwa lata (1895–1896) był wakat na stanowisku lokalisty. Administratorem w Bierdzanach był wtedy dwujęzyczny ks. Paul Polednia, lokalista z sąsiedniej Ligoty Turawskiej. Kapłan ten urodził się 29.06.1860 r. w Luboschütz (Lu133
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boszyce), zaś święcenia kapłańskie przyjął 25.07.1885
r.137 Ks. Paul Polednia został w 1894 r. pierwszym proboszczem nowoutworzonej ligockiej parafii.
Parafię w Bierdzanach erygowano 23.01.1896 r.,
jednak nie obsadzono od razu stanowiska proboszcza. Administratorem bierdzańskiej parafii został ks.
Anton Conrad. Był kapłanem dwujęzycznym, posługiwał się językiem polskim i niemieckim138. Urodził
się 25.04.1867 r., zaś święcenia kapłańskie otrzymał
21.06.1893 r. Obowiązki administratora bierdzańskiej
parafii pełnił krótko. Przeniesiony został 16.11.1897 r.
do Pawlau (Pawłów k. Raciborza), gdzie objął posadę
proboszcza.
Pierwszym proboszczem w Bierdzanach został w
1898 r. ks. Carl (Karl) Riedl, również kapłan dwujęzyczny. Urodził się 13.09.1864 r. w Opolu, święcenia
kapłańskie przyjął 27.06.1889 r. Inwestyturę nad paraKs. Karl Riedl (http://www.parafiafią w Bierdzanach otrzymał 22.01.1898 r.139 Wcześniej,
budkowice.pl/index.php?page_
od 1893 r., był wikarym w Miechowitz (Miechowice
id=kaplani 25.10.2012 r.)
k. Bytomia). W roczniku biskupstwa wrocławskiego z
1900 r. napisano, że inwestyturę w Bierdzanach uzyskał 26.04.1899 r.140 W następnym
„Schematyzmie” data uzyskania przez proboszcza Riedla inwestytury została utrzymana,
zaś w roczniku z 1902 r. napisano, że uzyskał inwestyturę 11.05.1899 r.141 Ks. Karl Riedl był proboszczem
w Bierdzanach krótko, gdyż 30.12.1902 r. został proboszczem w Starych Budkowicach, gdzie pracował aż
do śmierci. Zmarł 30.01.1941 r. i został pogrzebany na
tamtejszym cmentarzu.
W 1903 r. nowym proboszczem w Bierdzanach został dwujęzyczny kapłan ks. Franz Paterok. Ukończył
szkołę ludową, gimnazjum w Strzelcach Opolskich,
a po maturze studiował na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego, należąc jednocześnie
do Koła Polskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w
roku 1897 we Wrocławiu. Był wikarym w Poszwie i
Kończynach, administratorem w Połomii i Lubecku.
Ks. Karl Riedl (http://www.parafiabudkowice.pl/index.php?page_
Inwestyturę nad parafią uzyskał 6.04.1903 r. Ks. Franz
id=kaplani 25.10.2012 r.)
Paterok urodził się 8.10.1869 r. w Sucholona (Suche
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Łany). Święcenia kapłańskie uzyskał 11.06.1897 r.142 Po pięciu latach posługi kapłańskiej
w Bierdzanach został przeniesiony do Zelasno (Żelazna), gdzie 26.10.1908 r. został proboszczem143.
Stanowisko proboszcza w Bierdzanach nie zostało od razu obsadzone i od 9.12.1908 r.
parafią administrował ks. proboszcz z Jełowej Hugo Siegesmund144.
Inwestyturę nad bierdzańską parafią otrzymał 6.09.1909 r. ks. Gottfried Pillawa, również kapłan dwujęzyczny. W chwili objęcia parafii w Bierdzanach miał trzydzieści dwa
lata, urodził się 14.01.1877 r., zaś święcenia kapłańskie otrzymał 20.06.1903 r.145 W roczniku biskupstwa
wrocławskiego z 1913 r. napisano, że ks. Gottfried Pillawa uzyskał inwestyturę 16.12.1909 r.146 Starsi parafianie z Bierdzan pamiętają jeszcze ks. proboszcza Pillawę. Zapamiętali go jako kapłana, który nie mieszał
się do polityki i nie uczestniczył w życiu towarzyskim
wsi. Zajmował się wyłącznie sprawami parafii. Zasługą
ks. proboszcza Gottfrieda Pillawy był przeprowadzony
ok. 1930 r. remont parafialnego kościoła w Bierdzanach. Zmarł 4.07.1941 r. w wieku sześćdziesięciu czterech lat, gdyż chorował na cukrzycę. Pogrzebany został
obok bierdzańskiego kościoła, którym opiekował się
przez trzydzieści dwa lata.
Trzy miesiące po śmierci ks. proboszcza Pillawy
Grób ks. Gottfrieda Pillawy na
15.10.1941
r., ks. Wilhelm Pieschek (Piesek) objął
bierdzańskim placu cmentarnym (zdjęcie
parafię w Bierdzanach. W roczniku biskupstwa wrocwykonał Jerzy Farys)
ławskiego z 1942 r., a więc w czasach faszystowskich,
napisano, że nowy bierdzański proboszcz był kapłanem dwujęzycznym – posługiwał się językiem polskim i niemieckim. Ks. Wilhelm Pieschek urodził się 1.10.1908 r. w Chorzowie,
święcenia kapłańskie przyjął 29.06.1933 r. we Wrocławiu. Nominację na proboszcza bierdzańskiego uzyskał 6.09.1941 r.147 Przeniesiony został do Bierdzan z Himmelwitz (Jemielnica), gdzie pełnił funkcję proboszcza administratora od 19.04.1940 r. Pod koniec II wojny
światowej ks. Wilhelm Pieschek nie posłuchał władz państwowych i nie ewakuował się z
Bierdzan. Pozostał ze swoimi parafianami. Szczęśliwie przeżył wejście wojsk radzieckich i
ich pijackie ekscesy na terenie parafii. Znał język polski i potrafił porozumieć się z Rosjanami, dlatego też udało mu się ochronić kościół przed spaleniem. W okresie powojennym
trudno mu się było dostosować do nowej rzeczywistości politycznej. W 1951 r. wyremontował kościół, prace przy świątyni były wykonane na miarę możliwości biednej parafii.
W okresie powojennym uzyskał tytuł dziekana honorowego. Na plebani kucharką u ks.
Pieschka była p. Struzik z Raciborza, zaś o porządek dbała Jadwiga Reichel. Ks. proboszcz
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przez wiele lat chorował na cukrzycę i stopniowo pogarszał mu się wzrok. W powojennej Polsce brakowało
lekarstw, również bardzo źle żyło mu się w komunistycznym kraju. Te dwa czynniki spowodowały, że wyjechał w 1965 r. z Bierdzan do RFN. Zamieszkał we wsi
Meinkenbracht, gdzie prowadził bractwo św. Mikołaja
i opiekował się miejscowym kościołem. Miejscowość,
w której przebywał, była mała i wielu jej mieszkańców wyjechało do miasta. Po śmierci ks. Wilhelma
Pieschka nie było już na terenie Meinkenbracht żadnego kapłana148.
Cukrzyca nawet w
Niemczech u ks.
proboszcza dalej
nasilała się i stracił
Ks. Wilhelm Pieschek (zdjęcie
udostępniła Teresa Wojtczyk)
wzrok. Ks. proboszcz radca duchowny Wilhelm
Pieschek
zmarł
17.04.1969 r. w
RFN.
Gdy proboszcz
ks. Wilhelm Pieschek przebywał
jeszcze na terenie
Grób ks. Wilhelma Pieschek w
Bierdzan, otrzyNiemczech (zdjęcie udostępniła Teresa mał w 1963 r.
Wojtczyk)
pomoc w osobie
ks. wikarego Alfreda Klimka. Ks. Klimek urodził się
17.08.1936 r. w Rozmierce koło Strzelec Opolskich.
Ochrzczony został 20.08.1936 r. w Rozmierzy. Rodzicami jego byli Franciszek i Gertruda z d. Czechowski. Pomnik upamiętniający ks. Wilhelma
Pieschek na bierdzańskim placu
Miał troje młodszego rodzeństwa. W okresie przedcmentarnym (zdjęcie wykonał Jerzy
wojennym ojciec jego pracował jako robotnik, jedFarys)
nakże po wojnie został internowany przez Rosjan i nie
powrócił z wywózki. Ks. Alfred Klimek uczęszczał do końca wojny do niemieckiej szkoły
podstawowej w Leśnicy. Po wojnie do 1950 r. kontynuował naukę w szkole podstawowej. Następnie uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Opolu. W 1951 r., ze względu
na brak środków finansowych, rozpoczął pracę zawodową, a naukę kontynuował w liceum dla pracujących. 18.06.1958 r. złożył egzamin dojrzałości. Do wyższego seminarium
duchownego w Nysie wstąpił 10.09.1958 r. Święcenia kapłańskie przyjął 23.06.1963 r. w
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Opolu, a następnie został przeniesiony do parafii św.
Jadwigi w Bierdzanach. Pomagał w pracy choremu
ks. proboszczowi Wilhelmowi Pieschkowi. Po dwóch
latach, 6.08.1965 r., przeniesiono go do parafii Ducha
Św. w Zabrzu149.
Ks. proboszcza Wilhelma Pieschka na terenie bierdzańskiej parafii zastąpił ks. Marian Żagan. Kapłan
ten urodził się 24.01.1935 r. w Zebrzydowicach na Śląsku Cieszyńskim w budynku szkolnym. Rodzicami ks.
Mariana Żagana byli Henryk – z zawodu krawiec, ale
pracował jako woźny w szkole, i Maria z domu Salamon. Ks. Marian Żagan szkolę podstawową ukończył
w Zebrzydowicach Śląskich. Następnie naukę w latach
1948–1952 kontynuował w gimnazjum w Cieszynie.
Po ukończeniu nauki przyjechał na ziemie odzyskane i
Ks. Alfred Klimek (http://www.
rozmierka.eu/ks-alfred-klimek
wstąpił w 1952 r. do seminarium w Nysie, gdyż w okre25.10.2012 r.)
sie powojennym brakowało kapłanów na Śląsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 9.02.1958 r. w kościele św.
Jadwigi w Zabrzu. Następnie został przeniesiony do
parafii św. Mikołaja w Raciborzu, gdzie był wikarym
przez cztery lata (21.02.1958–10.11.1962). Kolejne
trzy lata, do 23.10.1965 r., był wikariuszem w Zabrzu
w parafii p. w. Ducha Świętego. 19.07.1965 r. przeniesiono ks. Mariana Żagana do Bierdzan, gdzie objął stanowisko wikarego. Parę miesięcy później, 23.10.1965
r., ustanowiony został tamtejszym proboszczem. Wielki kapłan ks. Marian Żagan zastał parafię zaniedbaną.
Piętnastoletni okres jego posługi duszpasterskiej na
terenie parafii bierdzańskiej to nieustanne remonty
świątyni i prace na terenie parafii. Po objęciu probostwa w Bierdzanach ks. Marian Żagan rozpoczął remont świątyni. Wykonana została nowa podmurówka, Ks. Marian Żagan i ks. Gerard Wilk
wymieniona podłoga w całym kościele. Bierdzańską w czasie uroczystości pogrzebowych
świątynię dostosował do postanowień soborowych: długoletniego bierdzańskiego kościelnego
przesunięty został stary ołtarz i wykonany nowy, zli- Franciszka Śliwy w dn.20.06.2002 r.
kwidowano starą ambonę i zakupiono nową ambonkę. Największym osiąganiem ks. proboszcza Mariana Żagania było odkrycie polichromii w bierdzańskim kościele. Jednakże
odsłonięcie wszystkich zamalowanych obrazów wymagało dużych nakładów finansowych.
Musiał zakupić potrzebne środki chemiczne, opłacać konserwatorów, którzy przez prawie
dziesięć lat odsłaniali kolejne obrazy zamalowanej polichromii. W czasie prac konserwatorskich wymieniono deski na zaniedbanym suficie kościelnym. Ks. proboszcz Marian
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Żagan zaprojektował również brakujące elementy polichromii stropowej. Przeprowadził
także remont plebani. Za czasów jego poprzedników kuchnia plebanijna i pomieszczenie
mieszkalne dla kucharki znajdowały się w piwnicy. Przeniesiono kuchnię na parter i dobudowane zostały dwa pomieszczenia, w których zamieszkała kucharka. Wykonano salkę
katechetyczną z kominkiem z parafialnych pomieszczeń gospodarczych. Wielki kapłan ks.
proboszcz Marian Żagan dbał nie tylko o sprawy materialne kościoła. Organizował liczne wycieczki parafialne. Największą jego zasługą był rozkwit życia kulturalnego parafian
wokół plebani. Organizował kółka teatralne, w których aktywnie uczestniczyła młodzież.
Również dzieci dużo czasu
spędzały w salce katechetycznej, angażując się w
liczne akcje na rzecz środowiska lokalnego.
Swoją posługę duszpasterską ks. Marian Żagan
zakończył w Bierdzanach
24.05.1980 r., przeniesiony
został wtedy do parafii św.
Jadwigi w Raciborzu – Markowicach. W uznaniu jego
zasług dla Kościoła Ojciec
święty Jan Paweł II w 1995
r. mianował go Kapelanem
Jego Świątobliwości, czyli Ks. biskup Paweł Stobrawa i ks. Marian Żagan odprawiają mszę św. w
prałatem. Niedługo potem czasie dożynek powiatowych w Bierdzanach w dn.4.09.2011 r. (zdjęcie
wykonała Magdalena Sadowska)
ks. Żagan dostąpił godności
infułata150.
Nowym proboszczem został ks. Bohdan Deja.
Urodził się 22.09.1936 r. w Dąbrówce Małej – Katowice. Ochrzczony został 15 października w miejscowym
kościele pod wezwaniem św. Antoniego. Jeszcze przed
przyjęciem I Komunii Św. został ministrantem. Szkołę podstawową ukończył w 1949 r. Rok wcześniej jego
rodzina zamieszkała w Katowicach. Przyjęty do Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, ukończył
je i zdał maturę w 1953 r. Krótko studiował na Politechnice w Gliwicach, potem była praca i w 1954 r. został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego
w Nysie, które ukończył w 1959 r. Po przyjęciu święceń kapłańskich z rąk ks. biskupa Wacława Wyciska
27.09.1959 r., pełnił obowiązki wikarego w kolejnych Ks. Bohdan Deja (kronika parafialna)
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parafiach: Pyskowice, Zabrze, Popielów i Olesno. Na wyraźne życzenie przełożonych zajął
się przede wszystkim młodzieżą. Próbował różnych sposobów, by do niej skutecznie trafić
i przyciągnąć do Kościoła. Z nawiązaniem kontaktów z młodzieżą nie miał problemów.
Sam niezły i czynny sportowiec, co było czymś nowym w tym czasie, stosunkowo szybko
znalazł wspólny język z młodzieżą. W Popielowie założył sekcję tenisa stołowego przy tamtejszym LZS – ie. Był trenerem i zawodnikiem. Swoje hobby kontynuował w kolejnych parafiach. W 1968 r. dekretem ks. biskupa Franciszka Jopa został ustanowiony proboszczem
w parafii Węża pod Nysą. Parafia obejmowała trzy wioski z kościołami na terenie trzech
dekanatów: Skoroszyce, Nysa i Prudnik. Na brak pracy nie mógł więc narzekać. W czasie 10 – letniej posługi udało mu się zrealizować wiele
pilnych inicjatyw. Oczywiście, dzięki czynnej współpracy z wiernymi i ich ofiarności udało się otynkować
plebanię i postawić nowe
ogrodzenie, odmalować i
otynkować dwa kościoły,
wymienić ławki w kościele,
przygotować nowy cmentarz z ogrodzeniem. Po
dziesięciu latach dość wyczerpującej pracy ks. biskup
Alfons Nossol zaproponoKs. Bohdan Deja i bierdzańscy ministranci (kronika parafialna)
wał ks. Bohdanowi jakby
„krótki oddech” i przeniósł
go w 1980 r. do parafii w Bierdzanach z jednym kościołem. Wkrótce został mianowany
duszpasterzem od spraw charytatywnych. W parafii Bierdzany pełnił również funkcję dekanalnego duszpasterza rolników i robotników. Głosił wiele kazań odpustowych, pasyjnych i rekolekcji w wielu parafiach.
Najbardziej cieszył się zabytkowym drewnianym kościołem pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Bierdzanach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ofiarności parafian, kościół
był konserwowany na zewnątrz regularnie co pięć lat. Odrestaurowane i zakonserwowane
zostało także wnętrze kościoła. Znany profesor sztuki Wiktor Zinn był oczarowany i osobiście podziękował ks. Bohdanowi za tak pięknie utrzymany kościół. W kościele znalazły
się też nowe ławki dla dzieci. Ustawiono nowe ogrodzenie wokół kościoła. Poszerzono plebanię o nową kancelarię parafialną. Powiększono cmentarz z nowym ogrodzeniem. Otoczenie plebani cieszyło oko każdego gościa ozdobnymi i pięknymi kwiatami i szlachetnymi
krzewami. Zbudowano też kaplicę dla zmarłych. Po dwudziestu latach duszpasterzowania
w Bierdzanach, w 1999 r., z powodów zdrowotnych ks. Bohdan Deja przeszedł na zasłużony odpoczynek. Wtedy wrócił do swojej macierzystej parafii NPNMP w Katowicach, z
której wyszedł i gdzie obecnie przebywa i nadal spełnia się jako kapłan. Wielkiego kapła-

na Bohdana Deję zastąpił
ks. proboszcz Gerard Wilk.
Urodził się 29.09.1957 r.
w Rudach Raciborskich.
Ojciec Jan był górnikiem,
zaś matka Małgorzata gospodynią domową. Ks. Gerard Wilk był najstarszym
dzieckiem w rodzinie, miał
brata Józefa i siostrę Barbarę. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Rudach
Raciborskich. Następnie w
1972 r. rozpoczął edukację Bierdzańscy strażacy w czasie jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Bohdana
Dei (kronika OSP)
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. W 1976 r. wstąpił do seminarium duchownego
w Nysie. Świecenia kapłańskie przyjął 16.05.1982 r. z rąk ks. biskupa Jana Wieczorka w
kościele św. Mikołaja w Raciborzu. Ks. Gerard Wilk został wikarym w Pyskowicach w
parafii św. Mikołaja. Po dwóch latach przeniesiono go do parafii św. Antoniego w Zabrzu,
gdzie był wikarym przez kolejne cztery lata. Bardzo wcześnie, bo po sześciu latach od
święceń kapłańskich, w 1988 r. ks. Gerard
Wilk został proboszczem w Polanowicach
koło Byczyny. Parafia była obszarowo bardzo duża. Musiał otoczyć opieką cztery
kościoły, w tym trzy stare – drewniane.
Najpierw musiał przeprowadzić generalny remont plebanii, która nie nadawała się
do zamieszkania, gdyż była bardzo zawilgocona. Najpierw przeprowadzono prace
izolacyjne ścian plebanii, a następnie pozostałe prace. Do listopada w części plebanii nie było okien, dla lepszej wentylacji.
Przez jedenaście lat pracy duszpasterskiej
Ks. Gerard Wilk dziękuje za mikołajkowy prezent
przeprowadził remont generalny wszyst(kronika parafialna)
kich czterech kościołów w parafii.
2.08.1999 r. ks. proboszcz Gerard Wilk rozpoczął pracę duszpasterską w Bierdzanach.
Po objęciu bierdzańskiej parafii nastał nowy jej okres – czas wielkich inwestycji. Rokrocznie były przeprowadzone prace remontowe na terenie kościoła i parafii. Inwestycji na terenie parafii przeprowadził bardzo dużo, przedstawiam te najważniejsze.
W 1999 r. gonty na dachu kościelnym zostały nasączone impregnatem. W roku następnym przeprowadzono remont plebanii, który trwał cały rok. Również w 2000 r. przeprowadzono modernizację obu wież i dachu kościoła. Świątynia otrzymała nowy ołtarz

boczny, a w antependium umieszczono grób Pański. Ocieplony został sufit i ściany boczne
kościoła. Przeprowadzono remont organ, które nie grały od siedmiu lat.
W 2001 r. w pniu ściętego dębu na placu kościelnym wykonano kapliczkę ku czci Matki
Boskiej Fatimskiej, oraz rozpoczęto odprawiać nabożeństwa fatimskie. Wykonano nowy
płot okalający kościół od południa i północy. W 2003 r. przeprowadzono remont salki
katechetycznej i piwnic plebanii. W roku następnym wyremontowano dach budynku plebanijnego – wymieniono dachówkę. W 2005 r. został upiększony teren wokół świątyni.
Ogromnym nakładem finansowym zostały wykonane chodniki przy kościele z kostki
granitowej. Rok później na obu
częściach cmentarza wykonano
chodnik z kostki brukowej i nową
kutą bramę oraz furtkę. W 2007
r. zakupiono drewno na mające
w przyszłości powstać ławki w
bierdzańskim kościele parafialnym. W 2008 r. przeprowadzono
renowację ołtarza głównego. W
latach 2010–2011 polichromie na
suficie w prezbiterium otrzymały
swój pierwotny blask.
Zasługą gospodarza ks. proPoświęcenie krzyża na „Szlakówce) (kronika parafialna)
boszcza Gerarda Wilka są nie tylko licznie przeprowadzone remonty świątyni, lecz także wspaniała praca duszpasterska.
Wprowadził zwyczaj comiesięcznych mszy św. dla młodzieży. W 2002 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Synodalnego – rozpoczęcie działalności Rady Duszpasterskiej. Od
13.05.2002 r. odprawiane są w bierdzańskiej świątyni comiesięczne nabożeństwa fatimskie. Również w tym samym roku ks. Gerard Wilk powołał grupę „Dzieci Maryi”. Ks. proboszcz zorganizował liczne pielgrzymki i wyjazdy do miejsc świętych, zarówno dla dzieci,
jak i dla dorosłych.
Jemu przypadł zaszczyt zorganizowania wielkiego jubileuszu
– obchodów 300-lecia istnienia
kościoła w Bierdzanach.
Ks. Gerard Wilk obchodził na
terenie Bierdzan swoje jubileusze:
20., 25. i 30. rocznice święceń kapłańskich.
Być może nie byłoby tylu
osiągnięć ze strony ks. Gerarda
Wilka, gdyby nie pomoc parafian,
a także rodziców ks. proboszcza. Dożynki powiatowe w Bierdzanach (zdjęcie wykonała Magdalena
Ojciec ks. Wilka, Jan, pomagał
Sadowska)

mu aż do swojej śmierci w 2009 r., mimo że zmagał się z chorobą. Od wielu lat ks. proboszczowi pomaga jego matka Małgorzata, która dba nie tylko o plebanię, ale także o wystrój
kościoła.
Parafianie z Bierdzan mają szczęście, że prowadzili ich zawsze wielcy kapłani.

3.4 Powołania kapłańskie i zakonne w parafii
B. Maurus Wiczorek 4.05.1842 – ?

Brat Maurus Wiczorek OFM urodził się 4.05.1842 r. w Bierdzanach. Wstąpił do Zakonu Franciszkanów na Górze Św. Anny151, tam też złożył 28.02.1871 r. profesję zakonną152.
Niestety, nie są znane dalsze losy brata Maurusa Wiczorka, gdyż nie zachowały się żadne
dokumenty z tego okresu, dotyczące braci zakonnych na Górze Św. Anny.
S. Sylwia – Klara Morawietz 06.08.1871–1.12.1947
S. Sylwia – Klara Morawietz urodziła się 06.08.1871 r. w Bierdzanach. Jej rodzicami
byli Stephan i Maria z d. Bucek. Została ochrzczona 11.08.1871 r. w bierdzańskim kościele
i otrzymała imię Klara. W księdze chrztu zapisano jej nazwisko Morawiec. Chrzestnymi
były: Paulina Skiba, Johanna Szweda i Johanna Stas. Klara Morawietz wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Nowicjat rozpoczęła 8.09.1889 r. Najprawdopodobniej śluby zakonne złożyła 11.04.1893 r. Przygotowywała się do pracy wśród dzieci i
młodzieży. W swojej pracy zakonnej udzielała nauki z zakresu prac ręcznych. Sama zawsze
dobrze była przygotowana do tych zajęć, starała się zachęcać swoje uczennice do nauki i
jak najwięcej je nauczyć. Pracowała w Mysłowicach, Chorzowie, Rokitnicy. Gdy nie dopisywało już jej zdrowie, została przeniesiona do Brzegu Dolnego, gdzie starała się jeszcze
naprawiać szaty liturgiczne. Cechowała ją pobożność i wierność w zachowywaniu reguły
zakonnej. Po kilku dniach wielkiego osłabienia odeszła do Pana.
Zmarła 1.12.1947 r. w Brzegu Dolnym, w 76. roku życia i 58. powołania zakonnego153.
S. Jukunda – Paulina Lesch 30.05.1891–3.07.1918
S. Jukunda – Paulina Lesch urodziła się 30.05.1891 r. w Bierdzanach. Na chrzcie św.
otrzymała imię Paulina. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Nowicjat rozpoczęła 15.08.1917 r., otrzymując imię s. Jukunda. Suknię zakonnicy nosiła tylko
10 miesięcy, zachorowała bowiem na gruźlicę, która to choroba szybko wyniszczyła jej
organizm. Ciężko chorej pozwolono złożyć 3.07.1918 r. śluby zakonne, tego samego dnia
zmarła.
Zmarła 3.07.1918 r. w Trzebnicy, w 27. roku życia154.
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Ks. H. Gerlic, Bogacica dzieje parafii, Opole, 1997, 219.
Tamże.
Na podstawie materiałów dostarczonych przez S. M. Beatę – Teresę Stellmach.
Tamże.

S. Dismasia – Julianna Schwientek 2.01.1892–9.06.1945
S. Dismasia – Julianna Schwientek urodziła się 2.01.1892 r. w Bierdzanach. Jej rodzicami byli Martin i Franciska z d. Schweda. Ochrzczona została 4.01.1892 r. Jej rodzicami
chrzestnymi byli Johann Schweda i Ottilie Reichel. Nowicjat rozpoczęła 26.10.1915 r. w
Zgromadzeniu Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Śluby zakonne złożyła 1.10.1919 r. Powierzono jej troskę o osoby zakonne w różnych zakładach prowadzonych przez Zgromadzenie. Była stale zajęta, opiekując się właśnie starszymi, potrzebującym pomocy w życiu
codziennym. Pracy tej poświęcała się z zapałem i oddaniem. Była dobra i wyrozumiała dla
opuszczonych i chorych w domach opieki. Pracowała w Zawadzkiem, Paczkowie i Trzebnicy. Po przebytej chorobie i leczeniu w Olbrachcicach, w 1940 r. znów wróciła do Paczkowa. W lecie 1945 r. zachorowała na tyfus.
Zmarła 9.06.1945 r. w szpitalu w Kłodzku, w 53. roku życia i 30. roku powołania zakonnego155.
S.M. Luise – Agnes Lesch 16.01.1914–27.04.1998
S.M. Luise – Agnes Lesch urodzila się 16.01.1914 r. w Bierdzanach. Była córką Wincentego i Anny z domu Kupka. Chrzest przyjęła 18.01.1914 r. Chrzestnymi byli Valentin
Lesch i Elisabeth Swora.
Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Porębie wstąpiła 29.07.1936 r.
I profesję zakonną złożyła 22.10.1938 r., a śluby wieczyste – 21.10.1944 r.
Dnia 22.01.1972 r. wyjechała na stałe do RFN. Odtąd należała do Prowincji Kolońskiej
Zgromadzenia.
Zmarła 27.04.1998 r. w Rheine i tam została pochowana 30.04.1998 r., w 84. roku życia
i 62. powołania zakonnego.
Ks. Georg (Jerzy) Gutsfeld 26.08.1902–22.05.1984
Kapłan dwujęzyczny ks. Georg (Jerzy) Gutsfeld urodził się 26.08.1902 r. w Bierdzanach.
Jego ojciec był miejscowym nauczycielem. Matka konwertytka – z ewangelizmu przeszła
na katolicyzm, najprawdopodobniej pochodziła z Turawy. Święcenia kapłańskie ks. Georg Gutsfeld przyjął 11.07.1926 r. Inwestyturę w Freiburg (Świebodzice) koło Schweidnitz
(Świdnicy) objął 4.03.1927 r., gdzie został wikarym156. Do lutego 1929 r. był pomocnikiem
archiprezbitera Trzebnicy Maxa Neumanna157. Następną jego placówką był Sagan (Żagań),
gdzie został wikarym 1.06.1932 r. Probostwo objął w Krawarn (Krowiarki) koło Raciborza
3.07.1934 r.158 Proboszczem w Krowiarkach był do maja 1948 r., następnie wyjechał do
RFN–u. Został proboszczem Eckendorf w Szwabii.
W okresie powojennym odwiedził Bierdzany159. Zmarł w Grafschaft Eckendorf
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Tamże.
Handbuch des Bistums Breslau für das Jahr 1930, s. 104.
http://www.gen.heinz-wember.de/ChronikZirkwitz/GeschichteZirkwitzSenditz3a.htm (20.09.2011).
Handbuch des Bistums Breslau für das Jahr 1942, r. s. 83.
Teresa Wojtczyk wywiad.

22.05.1984 r. w 82. roku życia i 58. kapłaństwa160.
Podobno jego brat był pastorem ewangelickim.
S. Elekta – Edyt Gorny
S. Elekta – Edyt Gorny urodziła się 30.03.1937 r. w Bierdzanach. Rodzice jej Peter –
robotnik i Berta z d. Kulik – gospodyni domowa, posiadali dom jednorodzinny bez pola.
Peter Gorny zmarł w wieku 36 lat na zawał serca. Edyt Gorny nie pamięta swego ojca, bo
w chwili jego śmierci jej 35 – letnia matka była z nią w stanie błogosławionym. Siedem
miesięcy po pogrzebie męża Berta urodziła bliźniaki: Edyt i Petera. W rodzinie Gorny
urodziło się ośmioro dzieci. Do niemieckiej szkoły podstawowej w Bierdzanach Edyt Gorny uczęszczała do klasy II. W czasie wojny cała jej rodzina opuściła Bierdzany i wyjechała
do Drezna. Przeżyli szczęśliwie bombardowanie przeprowadzone w dn. 13–14.02.1945
r. przez lotnictwo brytyjskie i amerykańskie. Po trzech miesiącach wyjechali do Bawarii.
W 1947 r. rodzina Gorny powróciła do Bierdzan. Edyt rozpoczęła naukę w bierdzańskiej
szkole i kontynuowała ją do jej ukończenia w 1951 r. W 1953 r. rozpoczęła naukę w szkole
odzieżowej w Brzegu. Po jej zakończeniu w 1956 r. powróciła do Bierdzan i przez rok prowadziła prywatną działalność. Rodzina Gorny w latach 1947–1957 r. opiekowała się kościołem w Bierdzanach, wraz z matką sprzątali w świątyni, dzwonili na Anioł Pański. Chociaż to była biedna wielodzietna rodzina, to wszystkie jej dzieci ukończyły szkoły średnie.
W 1957 r. Edyt Gorny wraz z matką i rodzeństwem wyjechała do Hanoweru w RFN, w
ramach łączenia rodzin, gdyż jedna z sióstr przebywała w Niemczech. Po przyjeździe do
RFN–u Edyt Gorny przez dziesięć lat pracowała w zakładzie krawieckim. W 1967 r. rozpoczęła nowicjat w Zakonie III Karmelitów w Taben-Rodt koło Trier (Nadrenia-Palatynat).
Równocześnie rozpoczęła naukę w szkole w Würzburgu, gdzie w ciągu trzech lat zdobyła
uprawnienia nauczycielskie. Pierwszy ślub zakonny złożyła 1.05.1970 r.
Klasztor Karmelitów Taben-Rodt prowadził prywatną szkołę z internatem od przedszkola aż do IX klasy (Grundschule – 4 kl. i Hauptschule – 5 kl.). Przez rok s. Elekta pracowała tam z małymi dziećmi w przedszkolu. Następnie rozpoczęła pracę w szkole, do której
najczęściej uczęszczały dzieci z problemami wychowawczymi.
Śluby wieczyste s. Elekta – Edyt Gorny złożyła w 1975 r. Do lat 90. XX w. przybywało
do Taben-Rodt wiele dzieci emigrantów z Polski i ZSRR, s. Elekta uczyła je języka niemieckiego, gdyż znała język polski i język rosyjski, którego uczyła się jeszcze w Brzegu. W
szkole s. Elekta – Edyt Gorny prowadziła zajęcia z prac ręcznych, była też wychowawczynią
w internacie. Zaczęła także nauczać religii, dlatego musiała ukończyć teologię, którą studiowała w latach 1984–1988. Pracowała w szkole do 1997 r., a przez następny rok jeszcze
w internacie. Obecnie s. Elekta – Edyt Gorny zajmuje się „starszymi” siostrami, których
w całym zgromadzeniu pozostało jeszcze sześć, najstarsza siostra ma 99 lat, a najmłodsza
66 lat. Po śmierci tych sióstr klasztor III Karmelitów w Taben-Rodt przestanie istnieć ze
względu na brak powołań. W 1998 r. klasztor zlikwidował szkołę i cały obiekt przejęli Palotyni. Siostry karmelitanki mogą jednak tam dalej mieszkać, pozostawiono im dwa piętra.
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SCJ P. Piechura, Rys historyczny parafii Bierdzany do końca 1945 roku, praca magisterska, maszynopis, Stadniki, 1986, s.
64.

Obecnie również Palotyni mają problemy z powołaniami zakonnymi i najprawdopodobniej niedługo ten
kompleks zakony przejmą Franciszkanie. Siostry karmelitanki z Taben-Rodt, które dożyją do 2017 r., pójdą
wszystkie razem do domu starców.
Siostra S. Elekta – Edyt Gorny jest najbardziej
szczęśliwą, wesołą, pogodną osobą, jaką w życiu poznałem. Bije z niej pogoda ducha i głęboka ufność w
swoją przyszłość.

3.5 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w Bierdzanach 161
Do założenia placówki zakonnej w Bierdzanach
przyczynił się proboszcz bierdzańskiej parafii pod
wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej ks. Gottfried Pillawa.
W swoim liście z dn. 30.07.1930 r. skierował on do
Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prośbę o przysłanie jednej siostry do nowo otwartego przedszkola założonego przez Vaterländischer Frauenverein162 (Ojczyste Stowarzyszenie Kobiet) w Bierdzanach. Ponieważ sprawa utrzymania sióstr nie była jeszcze zapewniona, przedszkole przyłączono tymczasowo do sąsiedniego w Ligocie Turawskiej. Do pracy w tym przedszkolu
Dom Generalny wyznaczył S.M. Wenefridę Gottsmann, która już od wielu lat opiekowała się chorymi w Ligocie Turawskiej. S.M. Wenefrida objęła kierownictwo przedszkola, a
w miesiącach zimowych uczyła jeszcze w bierdzańskiej szkole dokształcającej. Ponieważ
pracy było dużo, S.M. Wenefrida otrzymała pomoc w osobie S.M. Eugenii Pyttel, która
przejęła kierownictwo przedszkola. Siostry zakonne zamieszkały w przedszkolu163, w budynku należącym do turawskiego „grafa”. Od strony drogi znajdowała się w nim duża sala.
Siostry mieszkały w tylnej części budynku.
W roku 1938 przedszkole w Bierdzanach przejęła Nationalsozialistische Volkswohlfah164
rt (NSV) – Narodowosocjalistyczna Ludowa Opieka Społeczna, a w roku 1941 siostry
zakonne zastąpiono siostrami NSV (osoby świeckie). Obie siostry, które dotąd mieszkały
w przedszkolu, przeniosły się do wynajętego domu – obecnie mieszkają w nim pp. Lewiccy. Zajęły pomieszczenia w tyle obiektu od strony podwórka, zaś od drogi mieszkał inwalida wojenny. Siostry zakonne w Bierdzanach nie prowadziły już przedszkola, ale podjęły
się opieki nad chorymi i kalekami. Pracowały także w zakrystii, troszcząc się o bieliznę
kościelną, zajmując się m.in. strojeniem ołtarzy.
Na postawie materiałów dostarczonych przez s. Anitę Hoffman.
Organizacja założona w 1866 r., której celem była opieka nad rannymi żołnierzami w czasie wojny, w następnych latach
prowadziły także inną działalność, podobną do Czerwonego Krzyża.
163
Budynek przedwojennego przedszkola znajduje się obok sklepu GS w Bierdzanach.
164
Organizacja założona w okresie Republiki Weimarskiej, skupiająca się na udzielaniu pomocy rannym towarzyszom S.A.,
karmiono ich, zapewniano dach nad głową.
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9.10.1944 r. ks. kardynał dr Adolf Bertram zatwierdził samodzielność bierdzańskiej
placówki i jej niezależność od sióstr z Ligoty Turawskiej. Datę 9.10.1944 r. uznaje się za
powstanie Placówki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Bierdzanach.
Siostry zakonne pod koniec II wojny światowej nie opuściły Bierdzan i szczęśliwie przeżyły wkroczenie wojsk radzieckich w styczniu 1945 r. Po
wojnie musiały opuścić budynek, w którym mieszkały.
Władze polskie uznały go za mienie poniemieckie, gdyż
wcześniej należał do turawskich Garnierów. Siostry zakonne zamieszkały w budynku prywatnym, na piętrze
u piekarza Scheitzy, który w tym czasie był internowany
i nie powrócił już do Bierdzan, został przesiedlony do
Niemiec. Obecnie w tym budynku mieszkają pp. Skiba.
Po wojnie siostry dalej opiekowały się chorymi, dawały
zastrzyki165. W 1947 r. po wielu latach służby bliźnim
w Bierdzanach, przełożoną S.M. Wenefridę zastąpiła
S.M. Kaliksta Polewka. W latach 1950–1954 placówką
w Bierdzanach zarządzała S.M. Agathonia (Anna Noki).
S.M. Agathonia – Anna Noki
3.08.1954 r. bierdzańskie siostry zakonne zostały przez ówczesne władze polskie internowane i przymusowo wywiezione do Staniątek.
Powróciły do Bierdzan dopiero w 1956 r. Po powrocie do bierdzańskiej placówki dalej
opiekowały się chorymi. Placówka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanie Poczętej w Bierdzanach ze względu na brak powołań zakonnych i
problemy lokalowe została zlikwidowana 16.08.1967 r. W maju 1968 r. ostatnia przełożona
placówki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Bierdzanach S.M. Agathonia została przeniesiona do Ligoty Turawskiej166.
Siostry przełożone placówki w Bierdzanach:
1941 – 1947 S.M. Wenefrida (Anna Gottsmann)
1947 – 1950 S.M. Kaliksta (Maria Polewka)
1950 – 1954 S.M. Agathonia (Anna Noki).
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Teresa Wojtczyk wywiad.
Historia ligockiej placówki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej,
maszynopis.

4. Parafia Rzymskotolicka pw. Św. Michała Kotorzu Wielkim

4.1 Historia Parafii Rzymskotolickiej pw. Św. Michała Kotorzu Wielkim
Początki parafii
Pierwszą informacją na temat religijności mieszkańców Kotorza Wielkiego i Małego jest wzmianka w
dokumencie biskupa Jana III z Wrocławia z 17.11.1295
r., dotycząca opieki duszpasterskiej nad wsią Chotors –
Kotórz1. Dokument ten nie informuje o istnieniu świątyni w Kotorzu, lecz mówi o kościele kolegiackim św.
Krzyża w Opolu, który bierze pod swoją opiekę duszpasterską mieszkańców Kotorza.
Bardzo ważna informacja dotycząca kotorskiego
Kościoła została zawarta w dokumencie sporządzonym 9.03.1309 r. – w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Laetare, wtedy to książę opolski Bolesław,
w Fałkowicach, które wtedy nazywały się Scirozemb,
przeznaczył 2 łany pod kościół i plebanię w Kotorzu,
świadkami tego wydarzenia byli Bolko z Chotorza i Andreas von Berdzan2.
Równie ważna informacja została zawarta w rejestrze Denara Św. Piotra Archidiecezji Opolskiej. W dokumencie tym napisano, że Kotórz Wielki należący do
okręgu oleskiego w 1447 r. płacił: VIII grossi – Chottors Święty Michał – patron kotorskiej
parafii (zdjęcie wykonał Emil
dedit VII grossos, pro quolibet grosso XVII denarios – 8
Czyrnia)
groszy – Chottors dał 7 [tylko] groszy, za każde [należne]
16 groszy darowizny3. Datę 1447 r. można uznać za pierwszą wieść o parafii Kotórz Wielki.
1
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).
2
Informacje te zamieścił ks. Carl Kahl w kotorskiej kronice parafialnej, jako źródło zamieścił: C. F. Anders, Schlesien, wie
es war, Breslau 1810, s. 269 i Codex diplomaticus Silesiae T. I, 1857 r., s. 23. Niestety, nie udało mi się zdobyć powyższej
pierwszej publikacji, jednak w drugiej jest tylko zawarta informacja, że Bolko de Cotorz był świadkiem nadania przez
księcia opolskiego Boleslausa wsi Fałkowice prawa niemieckiego poprzez wójtów Mathiesa i Domazlausa.
3
Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau, 1893, Bd. 27, s. 362.

Fragment publikacji C. F. Anders, Schlesien …

Najprawdopodobniej do kotorskiej parafii w chwili jej założenia należały wsie: Kadłub Turawski, Kolanowice, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Węgry. Miejscowości
Osowiec, Trzęsina, Marszałki, Rzędów, Turawa i Kuchary, należące w okresie późniejszym
do parafii, wtedy jeszcze nie istniały. Niestety, zachowało się bardzo mało informacji na
temat istnienia kotorskiego kościoła w latach 1600–1804. Proboszcz ks. Carl Kahl napisał
w kronice kotorskiej, że Parafia już w początkowym okresie istnienia posiadała znaczne
źródło dochodu. Dominium turawskie przeznaczało wolne drewno – do wykorzystania
wyłącznie na własne potrzeby parafii. Również proboszcz wraz z gospodarzami wsi mieli
prawo wypasania bydła na wspólnych łąkach, które nazywano „na stawie”. Mieszkańcy
płacili dziesięcinę w zbożu (pszenicy). Z Kotorza Małego, Kotorza Wielkiego, Kolanowic i
Węgier zbierano w sumie 42 szeffel4 2 viertel5, oprócz tego oddawano jęczmień i owies, a z
Ligoty i Kadłuba dostarczano kwoty finansowe – 10 groszy.
Bardzo ważne informacje dotyczące kotorskiej parafii zawarto w protokole wizytacyjnym z 1679 r. Przedstawiam najważniejsze dane zawarte w tym łacińskim dokumencie:
Dochody proboszcza: niewielkie parafialne pole, bo tylko osiem modios6 opolskich mierzy,
można siać zboża zimowe i jare, 4 łąki, z których zbiera się 20 wozów siana, z Wielkiego Kotorza missalia – meszne7 od 9 kolonistów modium mąki pszennej i modium owsa, od zagrodników otrzymuje jednak po 1 groszu. Z Kotorza Małego od 19 kolonistów 1 modium pszenicy
i 1 modium owsa, a od zagrodnika 1 grosz. Ponadto z jednej karczmy jej właściciel zobowiązany jest do zapłacenia modium mąki pszennej i modium owsa, ze wsi Wengi (Węgry) od 16
kolonistów - osadników 3 virteliones8 (wiardunki) mąki pszennej i tyle samo owsa od zagrodnika i 2 cruciferos, ze wsi Kujakowice (prawdopodobnie błąd, gdyż kolejne protokoły wymieniają Kolanowice – przy. J. F.) od 4 osadników - kolonistów ½ modium pszenicy – mąki
pszennej i tak samo owsa, zaś od wszystkich 12 zagrodników po 1 groszu, również młynarz
płaci rocznie proboszczowi 1 talar; ze wsi Lgotta (Ligota) szlachetnego pana Blankowski, w
której synowski kościół (filia kościoła), od każdego kolonisty, a jest ich 24, 10 boëmicos9 i od
każdego zagrodnika 1 grosz, ze wsi Kadlub od 10 kolonistów w podobny sposób od każdego
10 boëmicos i od zagrodnika 2 cruciferos, ze wsi Wiszoka (Wysoka) w powiecie oleskim łącznie otrzymuje proboszcz 400 talarów na św. Marcina, a od mieszkańców 24 talary rocznie.
Nauczyciel Christophorus Tik otrzymuje wynagrodzenie od poszczególnych osadników – kolonistów po jednym snopie10. (tłum. J. Farys)
Kolejne ważne informacje dotyczące parafii Kotórz Wielki zawarto w protokole wizy4
5
6
7

8
9
10

Szeffel 54,74 l po 1816 r. 54,96 l.
Viertel 13,68 l.
Modius (modium) – korzec – miara objętości materiałów sypkich, korzec wrocławski – 74,1 litra.
„Dziesięcina płacona w pieniądzach, za które kapłan obowiązany był Mszę odprawiać, nazywała się Meszne”- Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska, 1900–1903, T. 2.
viertel – inaczej ćwiertnia polska – 30,15 l, berlińska 13,74 l, ¼ modiusa.
Boëmicos groſsos – czeskie grosze.
J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diözese Breslau Archidiakonat Oppeln, Breslau-Aderholz, 1904, s. s. 20 i 201.

tacyji z lat 1687–88, które przeprowadził archidiakon i proboszcz kościoła kolegialnego
św. Krzyża z Opola Martinus Theophilus Stephetius na polecenie biskupa wrocławskiego.
Przedstawiam fragmenty łacińskiego protokołu dotyczące moralności mieszkańców, jak
również opłat ponoszonych przez nich na rzecz parafii:
W Kotorzu Małym jest Ioannes Kenssurek tkacz, od trzech lat nie żyje z żoną, która pozostaje u swego syna kowala we wsi Dembio (Dębie); wniosła ona prośbę do proboszcza i pana,
żeby wezwali go do powrotu do związku małżeńskiego, jednakże pan kolator nic nie robi.
Ten pan kolator nie dostarcza mesznego z pól rolników, który jest obojętny i obłudny
wobec proboszcza … .
Akcydencja na rzecz kościoła (stałe opłaty): od chrztu kolonisty 2 arg (srebrne grosze),
za pogrzeb dziecka 4 arg, dorosłego 8 arg, za ślub zgodnie z porozumieniem. Budynek parafialny w dobrym stanie, ale stajnia w całkowitej ruinie, musi ją wspólnota odbudować, ale
proboszcz nie nakłania poważnie i apeluje do kolatora. Kapłan ten nie przestrzega porządku
w kościele, w domu ani o ubranie – poszarpane ubranie codzienne … .
W odniesieniu do opiekunów kościoła – tzw. witrycy: kolonista Matthaeus Wilczek służy
w kościele od 15 lat, Thomas Tischler służy 10 lat, obaj zaprzysiężeni katolicy. Istnieją dwa
klucze do kasy z pieniędzmi, jeden posiada proboszcz, drugi kapłan (ks. wikary), w pustej kasie jest de facto 60 talarów, czterdzieści pożyczył niedawno proboszcz kolatorowi bez kontroli,
trzeba zadbać, żeby były Kościołowi zwrócone. Parafianie pożyczyli od proboszcza na opiekę
nad świątynią 20 talarów, na którą roczną daninę nie nalega proboszcz ani witrycy. W synowskiej (świątyni, czyli w Ligocie) jest tylko jeden opiekun świątyni (witryk) – ewangelik,
drugi ma zostać powołany, o którego musi starać się kolator. W pustej kasie jest de facto 8
talarów, wśród parafian 3 talary. Do skrzyni ma klucz proboszcz, drugi – wyżej wymieniony
opiekun świątyni. Kontrolę w ciągu dwóch miesięcy przeprowadził opolski komisarz kościelny Scharcovius11 .12 (tłum. J. Farys)
W latach 1690–1692 Boguslaus Ernestus Blankowski – właściciel dominium turawskiego, zbudował nowy kościół parafialny na miejscu obecnej kaplicy przedpogrzebowej
(Gruftu). Ten prawowity katolik, szambelan dworu cesarskiego, zmarł bardzo wcześnie,
przeżył zaledwie 48 lat. Po śmierci, jego ciało zostało złożone w podziemiach drewnianego
kotorskiego kościoła, którego był fundatorem.
Kontrolę wizytacyjną kotorskiej parafii przeprowadzono również w 1697 r. Przedstawiam najważniejsze fakty przedstawione w tym łacińskim sprawozdaniu z kontroli:
W Odniesieniu do Boga
Mszę św. w Kotorzu W. odprawia się o godzinie 9, w czasie której wygłaszane jest kazanie. Następnie dalej msza św. jest odprawiana jako śpiewana. Przy chrzcie świętym występuje
trzech świadków. Położne nie są pewne, nauka katechizmu jest prowadzona w dzień pana (niedziela) po południu, przez cały rok. Prowadzona jest księga chrztów i zgonów. Prowadzi ją sam
proboszcz. Na Wielkanoc spowiada się 700 penitentów. Opłata akcydencyjna: od chrztu daje
colonus (osadnik) 2 sgl (srebrne grosze śląskie), zagrodnik 4 sgl, od wywodu 2 sgl, za pogrzeb
niemowląt – 4 sgl, dorosłego 8 sgl, za ślub zgodnie z umową – porozumieniem …
11
12

W protokole Bogacicy napisano jego imię Matthias s. 343.
Jungnitz, 1687–1688, s. str. 308–311.

Plebania jest przez wspólnotę naprawiana i odbudowywana, została przez proboszcza
wyremontowana. Zbudowano nowe stajnie, piece, nowe dachy domów na koszt właściciela.
Protestował jednak, gdy musiał naprawiać. Obecnie jest inaczej, obok znajduje się plebanijny
mały ogród, większa jest stodoła od stajni, krzewy owocowe, staw, w którym można hodować
ryby. Pilnie potrzebne jest drewno13.
(tłum. J. Farys)
Świątynia kotorska otrzymała
w 1716 r. nowy
chór organowy. W
tym samym roku
zakupiono do kościoła organy. W
Fragment protokołu łacińskiego z 1697 r.
1742 r. zbudowano
dzwonnicę z dzwonem, która kosztowała 356 talarów, 23 grosze 13 1/2 halerza. Na dachu
wieży pokrytej blachą zawieszony był pozłocony krzyż. W 1753 r. z pomocą wielu dobroczyńców postawiono w kościele ołtarz, poświęcony Janowi Nepomucenowi, który kosztował 98 talarów 53 grosze 3 halerze.
Kolejną wizytację na terenie kotorskiej parafii przeprowadzono w 1720. Protokół powizytacyjny okazał się bardzo szczegółowy. Zawarto w tym dokumencie łacińskim bardzo
wiele informacji dotyczących kościoła kotorskiego, stanu majątku parafialnego, jak również konfliktów występujących na terenie parafii. Przedstawiam najważniejsze informacje
zawarte w tym dokumencie:
Prawo patronatu należy do Martino de Scholtz de Löwencron, pana Dominium, którego
jego poprzednik baron de Blankowski przedstawił. Powyższy go przyjął. Do Kościoła należą
wsie: Micro Chottors (Kotórz Mały), Węgry, Kolanowitz, Trzesinska Kuznia, Turawa … .
1. Proboszcz z Kotorza – dostrzegane problemy i majątek
Do plebanii należą dwa ogrody i trzeci duży, podobnie pola w sąsiednich wsiach, z których zbiera plonów 9 mod (modium). Cały majątek sam uprawia. Do majątku należą 3
łąki. Proboszcz może korzystać na użytek własny z drewna dominium. Parafia ma fundację
w Wysoka (Wysokiej) od de Gaschin, fundacja ta była założona przez pani Kokorkiana i
otrzymuje z niej co roku 24 talary, bez żadnych obciążeń. Dziesięciny od pana nie odbiera.
Od mieszkańców otrzymuje dziesięcinę w wysokości 8 mod mąki pszennej i tyle samo owsa,
2 Crucis grosza mesznego od zagrodników.
Na każdą Wielkanoc otrzymuje od rolnika 3 jajka, od zagrodnika 2 jajka i 4 ofiary zwykle
odbiera.

Akcydencja (stałe opłaty) od mieszkańców
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Chrzest dziecka rolnika – 4 arg (srebrne grosze)
Za wywód – 2 arg
Chrzest dziecka zagrodnika – 8 arg

Protokół wizytacyjny z 1697 r., rękopis, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu.

Za wywód – 2 arg
Zapowiedź przedślubna – 6 arg
Od ślubu: 1 klasy – 2 flor (floren) lub 2 talary, 2 klasy – 30 arg, 3 klasy – 1 flor
Wprowadzenie panny młodej – 2 arg
Pogrzeb 1 klasy – 3 floreny, 2 klasy – 8 arg … .
W odniesieniu do sakramentu pokuty
Spowiedź w konfesjonale, kapłan w komży z założoną stułą.
W odniesieniu sakramentów namaszczenia
Sakramentem tym zarządza proboszcz, poprzedzony jest modlitwą i nikt nie jest pomijany.
W odniesieniu do sakramentu małżeństwa
Wesele poprzedzają zawsze zapowiedzi, po ślubie w kościele małżonkowie mieszkają razem, kapłan bada opanowanie przez nich katechizmu i jeżeli nie ma przeszkód, ślub zostaje
udzielony. Księga małżeństw prowadzona od 1688 r. … .
Proboszcz jest postrzegany jako
żyjący w czystości, niczego przeciw
niemu nie usłyszałem, lecz razi sposobem działania, jego mowa może
być postrzegana jako gwałtowna, i
nie udziela dyskretnych odpowiedzi
w ciężkich przypadkach życiowych.
Fragment protokołu łacińskiego z 1720 r.
Pojawił się pisarz Pana Martina Scholtza de Löwenkrona, który
oskarżył proboszcza, że sam rządzi wszystkim w kościele, udaje przed jednymi i drugimi, że
nie ma osobnego klucza do kościelnych pieniędzy.
3 że proboszcz chce zatrzymać dziesięcinę, chyba że zawarte w długach
4 kościelne pieniądze nie są prawidłowo wyjaśniane
Proboszcz odpowiedział na pierwsze, że zgodnie ze zwykłym obyczajem diecezji, corocznie dostarcza on również świadectw i wiarygodnych objaśnień
2 odpowiedział mi, że niedopuszczalne jest posiadanie klucza przez patrona
3 z tego też powodu nie zgadza się z początkowymi wynikami
4 proboszcz oświadczył, że pieniądze są objaśniane zgodnie z nakazami Kurii Rzymskiej14. (tłum. J. Farys)
W protokole z 1728 r. zostały wymienione opłaty ponoszone przez mieszkańców na
rzecz parafii. Zawarto w nim również informację o zwyczaju malowania jajek wielkanocnych zwanych Dyngus. Przedstawiam najważniejsze dane zawarte w tym łacińskim dokumencie:
14

Protokół wizytacyjny z 1720 r., rękopis, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu.

2. Dochody organisty są niewielkie
Organista w Kotorzu Wielkim od samego początku źle był uposażony, nie posiadał żadnego pola ani ogrodu. Mógł korzystać z niektórych przywilejów, pobożnie zmarły w 1716
r. pierwszy organista Thomas Kottula z Węgier, którego uposażenie od proboszcza Joannis
Francisci Ernst wynosiło 50 talarów.
Opłaty:
Od chrztu 2 srebrne guldeny, podobnie kolonista i zagrodnik, za wprowadzenie małego
dziecka od kolonisty sto. Również od panów.
Nota bene według prawa sprawiedliwości powinien otrzymać 3 talary z fundacji pani
Catharina Korkojane (myślę, że chodzi o Katarzynę Kokorz – przyp. J. F.), jak jest udokumentowane.
Od małżeństwa z wprowadzeniem podobnie 7 crucif15. Od dobrze się mających sto.
Za pogrzeb śpiewany 8 guldenów, za pogrzeb zarówno od kolonisty, jak i zagrodnika 2
srebrne guldeny. Od pogrzebu niemowlęcia 2 guldeny.
Poza tym podobnie w Kotorzu Wielkim i Kotorzu Małym, tylko od kolonistów snop pszenicy.
Z Węgier i Kolanowic od kolonistów dwa snopy, a od zagrodnika snop pszenicy.
Koloniści i zagrodnicy muszą również dostarczać jajka. Grosz mesznego od każdego zagrodnika 1 cruciferum z Wielkiego i Małego Kotorza, Węgier (Wengre), Kolanowic (Kollanowit), Lecen,Trzęsiny (Kussnia), z kościoła filialnego z Ligoty i Kadłuba przekazują na ręce
10 grossos (groszy). Wszelkiego rodzaju osadnicy dwa cruciferos. Jeden na Wielkanoc, drugi
raz na Encaniis (prawdopodobnie chodzi o msze śpiewane – przyp. J. F.). Na Wielkanoc
czerwone jajka zwane powszechnie
Dyngus, również kolonista 3 jajka, a
zagrodnik dwa, zarówno kolonista i
zagrodnik po jednym placku, ale nie
każdego roku16. (tłum. J. Farys)
Od 1743 r. do sierpnia 1749 r.
kotorskie księgi metrykalne były
częściowo prowadzone w języku
polskim, wcześniej po łacinie.
Fragment kotorskiej księgi chrztów z 1746 r. prowadzonej w
Najważniejszy jest Kościół
języku polskim
Pod koniec XIX wieku w kotorskiej kronice parafialnej została zawarta informacja o wybudowaniu, z inicjatywy dobroczyńców, w 1753 r. nowego drewnianego kościoła w Kotorzu Wielkim. Najprawdopodobniej przeprowadzono wtedy kolejny remont świątyni, gdyż w 1782 r. małżonkowie: Franciszek i Anna Barbara von Gaschin ufundowali nowy murowany masywny kościół w
Kotorzu Wielkim. Mało prawdopodobne wydaje się więc wybudowanie świątyni w 1753
15
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crucif – grosz okaziciela.
Protokół wizytacyjny z 1728 r., rękopis, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu.

r., gdyż trzydzieści lat później powstał nowy murowany budynek. Nie wykluczajmy jednak tej możliwości, gdyż właścicielom dóbr turawskich mogła nie wystarczać drewniana
świątynia i bardzo chcieli, by ich kościół parafialny był murowany. Budowę nowej świątyni rozpoczęto 13.04.1782 r. Po zakończeniu prac 29.09.1784 r. kościół został poświęcony przez ks. prałata Hermana Krusche z Czarnowąs, zaś konsekracji świątyni dokonał
6.07.1800 r. biskup wrocławski Emanuel Schimowsky.
Opis budowy świątyni w Kotorzu Wielkim został zamieszczony w kotorskiej kronice
parafialnej, przedstawiam tłumaczenie całego tekstu:
Graf Gaschin żonaty z Anną Barbarą, wdową po zmarłym Antonie von Loewenkron, z
d. Garnier, władali na Turawie, Kobylnie, Brane i Goslaw. Dla Boga i potomnych postanowili
zbudować z własnych funduszy kościół. Musiał być zbudowany w innym miejscu niż chcieli,
gdyż nie można było na tym terenie wykonać fundamentów. Kościół został zbudowany na
terenie plebanijnego ogrodu. Zgody na budowę kotorskiej świątyni udzielił biskup Anton z
Wrocławia, który wydał dekret 31.01.1782 r. Ówczesny, stary kościół był jeszcze w dobrym
stanie. Na budowę kotorskiej świątyni można było przeznaczyć 1500 florenów. Po uzyskaniu
zgody na budowę kościoła, chciano jak najszybciej rozpocząć prace. W lutym 1782 r. zawarto umowę z majstrem murarskim Worbs ze Strzelec Opolskich na kwotę 975 talarów. Teren
budowy został wymierzony na 80 łokci², pomierzono również cmentarz. Kościół miał ufundować „graf ”, dlatego działka pod budowę została zamieniona z plebanijnej na „grofską”
Proboszcz w zamian za ogród plebanijny, na którym zbudowano świątynię, otrzymał działkę
Zuzolkę o pow. 120 łokci². 13.04.1782 r. został wmurowany kamień węgielny na głębokość
4,5 łokcia. Budowę kościoła w kwietniu rozpoczął mistrz August Fischer – kierujący budową. Prace przebiegały zgodnie z planem. We wrześniu ściany były już wybudowane, w
tym samym czasie była wykonywana więźba. Za obróbkę drewna odpowiedzialny był cieśla
„grofski” Klein z Siedmiogrodu. Resztę prac ciesielskich prowadził mistrz cieślski Krause. Był
on odpowiedzialny za wykonanie kuli na dachu. 11.10.1782 r. została wykonana więźba
dachowa i zamocowano na sygnaturce krzyż wraz z kopułą. Potrzebne materiały budowlane
zostały sprowadzone i dzięki boskiej opatrzności w czasie wykonywania prac nikomu nie
stała się krzywda. Ostatniego dnia października zostały wykonane wszystkie prace na ten
rok. 22.05.1783 r. zostały wznowione prace budowlane, zaczęto wznosić wieżę. Na wieży
została zamocowana drewniana kopuła i szpikulec, wszystko na zewnątrz zostało wyszlifowane. Do tej pory budowa przebiegała szczęśliwie. Pojawiły się jednak problemy, wieża była
za ciężka i pod chórem, na filarach pojawiły się pęknięcia (rysy). Obawiano się, że budowla
się zawali. Zastanawiano się nad rozwiązaniem. 1 sierpnia zamurowano filary pod chórem
i wzmocniono ich fundamenty, w ten sposób zażegnano niebezpieczeństwo. Kula i krzyż,
które miałby być zamocowane na wieży, zostały pozłocone. Mistrz ciesielski Klein, 18 sierpnia 1783 r., zamontował na wieży kościoła kulę. Do kuli wieżowej włożono puszkę, w której
umieszczono dokument, napisany przez księdza Padierę, z okresu budowy kościoła, i 24 monety z tego okresu. W czasie budowy tego kościoła proboszczem był ks. Padiera, który urodził
się w Strzelcach Opolskich. W 1783 roku występowały burze i trzęsienia ziemi. Cały materiał
na budowę kościoła zapłacono w gotówce. Cała budowa kosztowała 9 tys. talarów. Budowla
była przez wszystkich podziwiana. W czasie, gdy była mocowana kula kościelna, obecni byli:

Franz von Gaschin – radca królewski powiatu
opolskiego i strzeleckiego, Ignatz von Garnier
– zarządca majątku w Bierdzanach, Silvester
Padiera – proboszcz z Jesionej, Johannes Niewiadomski – kapłan zamkowy, Carolus Padiera – kotorski proboszcz. (tłum. A. Kupka)
W czasie budowie głównego ołtarza w
1898 r. odnaleziono puszkę, otwarto ją i odnaleziono dokumenty napisane po łacinie,
dotyczące budowy kotorskiego kościoła i jego
konsekracji. Przedstawiam tłumaczenia:
Roku 1784, dnia 29 miesiąca września
nowy kościół wielkokotorski, posiadłości turawskiej Anny Barbary pani z Gaszynów,
z udziałem 1000 talarów z kasy kościelnej,
ukończony całkowicie, został poświęcony przez
najwielebniejszego pana Herrmanna Krusche,
prałata z Czarnowąs; uroczystość opisał dla

Fragment kroniki kotorskiej dotyczący budowy
kotorskiego kościoła i jego konsekracji

(tłum. Andrzej Byra)
Obok kościoła kotorskiego znajdowała się stara drewniana plebania
wraz z drewnianymi budynkami gospodarczymi, które groziły zawaleniem. Anna Barbara zlitowała się nad
proboszczem i w 1796 r. ufundowała
nową murowaną parterową plebanię
i stajnię dla koni i bydła. W latach
1796–1804 r. wybudowano pozostałe
budynki gospodarcze, stodoły, szopy i
stajnie za łączną kwotę 74 Reichstaler

Kotorski kościół (zdjęcie z 1913 r. udostępnił
Mariusz Halupczok)

pamięci potomnych tutejszy proboszcz
Joannes Rinke. (tłum. Andrzej Byra)
Roku 1800, dnia 6 miesiąca lipca,
wielebny biskup Emanuel [Schimowsky] łaskawie konsekrował kościół i
ołtarz ku czci św. Michała Archanioła, jak i relikwie świętego męczennika
Faustini (Faustyna), które od dziś mają
być okazywane wiernym Chrystusowi
co roku: w dniu rocznicy konsekracji
oraz przez 40 dni po odpuście (wiosennym), w sposób zalecony przez Kościół.

Plan kotorskiej plebanii z zaznaczonym skrzydłem do
rozbudowy (po obróbce graficznej)

7 nowych groszy 4 fenigów. Część kosztów budowy tych ostatnich budynków pokryła kasa
kościelna. Parafianie pomagali finansowo, jak również pracując przy budowie obiektów
gospodarczych17. Drewno, deski i cegłę na te inwestycje dał turawski graf.
W 1793 r. za budowę organ kościelnych zapłacono 342 talary 20 nowych groszy „Franzowi Majewsky Reichthal”18. Na rozbudowę chóru kościelnego w 1803 r. wydano 90 talarów 7 nowych groszy 6 fenigów. Organy kotorskie musiały zostać źle wykonane, gdyż w
1804 r. konieczny był ich remont, za który Józefowi Weissowi zapłacono 113 talarów.
Plebania i stajnia zostały zbudowane w 1796 r.
W 1835 r. wybudowano na terenie plebanijnym nową stajnię dla koni, pozostałe budynki plebanijne były bliskie zawalenia się.
Prawdziwa zima 1837/1838 r. zaczęła się 15 stycznia, wtedy też spadło bardzo dużo
śniegu i były silne mrozy od –17° do –19° C. W dniach następnych temperatura spadła
do –25° C. 19 lutego wiały silne orkany. Dwa dni później były tak silne wiatry, że nikt nie
odważył się wyjść z domu.
Kotorskim proboszczem od 1818 r. do śmierci 31.10.1837 r., był ks. Mathias Holik.
Jego następcą został ks. Sebastian Kordon. Napisał w kotorskiej kronice parafialnej, że
jego poprzednicy nie zostawili żadnych pisemnych wiadomości dotyczących parafii Kotórz Wielki. Nowy proboszcz został przeniesiony 15.01.1838 r. do kotorskiej parafii z Opola, gdzie był wikarym. Gdy objął parafię, na jej terenie był straszny bród i musiano przez 14
dni sprzątać, by doprowadzić ją do porządku. W pomieszczeniach plebanijnych przebywały kury i gołębie. Po objęciu kotorskiej parafii ks. Sebastian Kodron przeprowadził remont plebanii. Zbudowano w budynku plebanijnym piec kaflowy wraz z rurą zakupioną w
Osowcu. Dokonano również przemeblowania i zamiany funkcji pomieszczeń. Wszystkie
pokoje zostały pomalowane przez malarzy z Wrocławia, którzy akurat pracowali u „grafa”
w turawskim pałacu i mogli sobie dorobić w Kotorzu. Proboszcz zadbał również o obejście
– wykonano nowe płoty wokół plebanii, na które drewno dał Franz Seraphin Garnier. Gdy
ks. Sebastian Kodron przybył do Kotorza Wielkiego w 1838 r., „graf ” turawski sprzedawał
na aukcji stare woły za 5 marek za sztukę, proboszcz kupił również jednego, gdyż zamierzał
sprzedać go z zyskiem. Jednak wół nie chciał jeść i kapłan sprzedał go ze stratą miejscowym rolnikom, w czasie odpustu parafialnego. Gdy ks. Sebastian Kodron przybył do Kotorza Wielkiego, żył jeszcze „stary graf ” – wówczas 80– letni Franz Xavery. Kotorski proboszcz napisał w kronice kotorskiej, że „zamek” turawski był w takim samym opłakanym
stanie, jak kotorska plebania.
11.09.1839 r. odbyła się wizytacja kotorskiej parafii i udzielenie sakramentu bierzmowania.
Do Kotorza Wielkiego przyjechali m.in.: biskup „graf ” LeoFragment pierwszej strony kotorskiej kroniki parafialnej
pold Sedlnicki19, kanonik baron
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C. Kahl, Das Majorat Turawa, 1991, s. 48.
Firma ta działała w Namysłowie, Reichthal – Rychtal.
Leopold Sedlnicki (ur. 29 lipca 1787 r. w Linhartovach, zm. 25 marca 1871 w Berlinie), biskup wrocławski w latach 1835–
1840.

von Plotho – królewski inspektor szkolny z Opola, dziekan Jarosch z Prószkowa, również
pisarz Wache i sekretarz Menzel.
Pogoda w 1839 r. nie była zła. Na Boże Narodzenie zamiast śniegu padał deszcz. Zimą
obficie padało i Mała Panew wystąpiła z brzegów, tak że mieszkańcy nie mogli dotrzeć do
kościoła. Nastąpiło dziwne zjawisko astronomiczne: wieczorem, a nawet o północy widoczna była tęcza.
W styczniu 1840 r. były straszne wichury, wiele domów uległo zniszczeniu, jak również
ogrodzenie wokół kościoła. W tym samym roku doszło, za zgodą biskupią, do porozumienia miedzy ks. proboszczem kotorskim Sebastianem Kodronem a lokalistą Bartholomaeusem Cwikiem z Ligoty Turawskiej, dotyczącego opłat akcedencyjnych. Ustalono, że miała
to być tylko jedna roczna opłata w wysokości 30 talarów, którą lokalista miał uiścić na
Boże Narodzenie. Oprócz tego miesięczny podatek gruntowy, który dla Kadłuba i Ligoty
wynosił łącznie 5 marek rocznie, został odjęty od powyższej opłaty.
Ks. proboszcz Sebastian Kodron postanowił zadbać o plebanijny sad, w którym rosły
stare drzewa. Kazał je ściąć i posadził nowe.
Wiosna 1841 r. była tak sucha, że rośliny na polu pousychały. Odprawione zostały procesje błagalne o deszcz, wierni chodzili z nimi nawet do innych wsi. W końcu deszcz spadł,
jednakże nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętali tak mocnej suszy.
Plebania kotorska posiadała pola i łąki, które dawały niskie plony. Proboszcz przekształcił pole przy pionowej śluzie w las pastewny, zaś grunty orne obok kanału koło
fryszerki w łąkę. Kanał ten często wylewał. Nieraz powrozami trzeba było wyciągać krowy,
które do niego wpadły. Mieszkańcy Kotorza Wielkiego mieli za ten stan rzeczy pretensje
do właściciela majątku turawskiego, dlatego też „graf ” Franz Seraphin Garnier kazał nadleśniczemu Nerlichowi wzdłuż tego kanału zbudować wały. Przywieziono również wiele
wozów ziemi, by przekształcić kościelne moczary w dobre łąki. Kosztowało to ks. Sebastiana Kodrona 25 talarów. Kotorski proboszcz starał się również o poprawienie urodzajności
innych łąk, np. łąki w lesie Lawen. Kazał na niej wykopać rowy, a zagrodnikowi Kupce z
Marszałek płacił rocznie 10 marek za czyszczenie rowów i wyrównywanie łąki. Bardzo ks.
proboszczowi leżało na sercu utrzymanie łąki Susolki (Zuzolka), gdyż była blisko plebanii.
By ją poprawić, wożono na nią corocznie popiół. Ks. Sebastian Kodron kazał zbudować za
pięć marek gnojownik, na który przez dwa lata zbierano kamienie. W 1841 r. właściciele
turawscy – państwo Franz Seraphin i Marie Theresia Garnier, obchodzili srebrny jubileusz
małżeństwa, mszę w tej intencji w kościele parafialnym odprawił ks. Sebastian Kodron.
Małżonkowie przyjechali do kościoła skromnie, bez obsady ludzi.
Po mroźnej zimie w 1842 r., marzec był ładnym miesiącem. Na terenie obejścia plebanijnego znajdowała się stara, mała stodoła, która groziła zawaleniem. W 1843 r. wybudowano nową stodołę z wozownią na wozy i dorożkę, szopę z drewna oraz nową studnię.
Proboszcz przypuszczał, że nawet ta nowa stodoła może być za mała, gdyż wygospodarował w niej pomieszczenie na dorożkę. Ks. Sebastian Kodron mógł zbudować większą stodołę, ale nie chciał przez budowę zlikwidować części ogrodu, w którym rosły ładne drzewa
i krzewy. Wydatki na tę inwestycję wyniosły 335 talarów, z czego 100 talarów wydano z
kasy kościelnej, a resztę ze sprzedaży ziemi po zlikwidowanej starej kotorskiej szkole. Sło-

mę na dachy w ilości 30 korców dostarczyły poszczególne wsie:
Kotórz Wielki 4 korce,
Kotórz Mały 5 korców i 30 kwart,
Turawa 2 korce,
Rzędów 2 korce i 30 kwart,
Ligota Turawska 6 korców,
Kadłub 4 korce i 30 kwart,
Węgry 4 korce i 30 kwart,
Kolanowice 2 korce i 30 kwart.
Początek roku 1844 był całkiem dobry, w czerwcu padał deszcz.
Ogromne nieszczęście spotkało właścicieli turawskich 14.01.1844 r., zmarła ich dwudziestodwuletnia córka Marie Garnier. Ciało zmarłej przewieziono do kościoła w Kotorzu
Wielkim 18 stycznia. Pogrzeb odbył się dnia następnego, zmarła spoczęła w kotorskim
„grufcie”.
Do 15.02.1845 r. była lekka zima bez śniegu, lecz później nastąpiły duże opady. Od
20 lutego było bardzo zimno, wietrznie oraz występowała okropna śnieżyca, temperatura
spadła do –16º C. Dopiero od nowego miesiąca mrozy ustąpiły, ale regularnie, aż do Wielkanocy, która przypadła 23 marca, padał śnieg. Listopad był bardzo ciepłym miesiącem, za
to w grudniu przyszły burze i śnieg.
Ksiądz Sebastian Kordon bardzo przeżył śmierć swojej matki, wielkim nieszczęściem
była jej śmierć 28 sierpnia o godz. 4 rano na plebanii w Kotorzu Wielkim. W kotorskiej
kronice parafialnej napisał, że jego matka była dla niego bardzo ważna. Pogrzeb matki
proboszcza odbył się 31 sierpnia, w niedzielne popołudnie.
A pogoda nie sprzyjała
W styczniu 1846 r. było mało śniegu, zaś w maju bardzo zimno, dlatego też rośliny
rosły bardzo wolno. Wszyscy martwili się i myśleli, że żniwa będą bardzo słabe. Jednakże
w następnych miesiącach było ciepło, spadł deszcz i natura wyrównała opóźnienia. Rośliny zaczęły dobrze rosnąć. Wiosną ks. Kodron po długich namowach zamienił z Frazem
Seraphinem Ganierem działkę, która należała do probostwa, a była położona daleko na
Kucharach za folwarkiem, na bliższe pole przy drodze wiejskiej aż do śluzy. Zamiana wyniosła 11 mórg i 124 ruteny², proboszcz kotorski napisał w kronice parafialnej, że zamiana
ta była bardzo korzystna dla kotorskiego Kościoła. Do zamiany doszło tylko dlatego, że
ks. Sebastian Kodron miał dobry układ z Garnierami. Ks. proboszcz zakupił również dla
Kościoła nową łąkę, która już wcześniej była przez niego użytkowana. Jesienią 1846 r. łąka
ta przy śluzie od strony działki rolnika Matysa została wyrównana. Uzdatnił ją Thomas
Ruhlig, zapłacono mu 8 talarów za jej wyrównanie. Później ks. proboszcz zapłacił jeszcze
10 talarów za zasianie trawy. Jesień 1846 r. była bardzo ciepła, jeszcze 26 października były
22 stopnie.
Jednak następny rok był bardzo zły, gdyż na Śląsku panował głód. Od maja 1847 r. było
coraz gorzej, zaczęło brakować jedzenia, najgorzej było wycużnikom i komornikom, gdyż

nic nie posiadali i byli głodni. Ks. Sebastian Kordon napisał w kotorskiej kronice, że była
bieda, nie było co jeść, a coraz więcej ludzi żebrało. Również proboszczowi kotorskiemu
powodziło się coraz gorzej. Podobna sytuacja była w całej Europie, w której zmarło 600
000 ludzi. Najgorzej było w Irlandii20 . We wszystkich państwach ceny artykułów spożywczych poszły górę. Na Śląsku worek żyta kosztował 9 talarów. Nawet pracownikom „grafa”
wiodło się coraz gorzej, gdyż nie było zbytu na artykuły przemysłu ciężkiego. Garnierowi
zabrakło pieniędzy i przestał wypłacać pensje pracownikom huty w Poliwodzie i w Turawie. „Graf ”, chociaż sam miał problemy finansowe, żywił codziennie 25–30 dzieci, głównie z Kotorza Wielkiego, które dostawały od kwietnia do żniw codziennie na obiad zupę.
Oprócz tego dziedzic rozdawał każdego dnia 2 talary na wyżywienie potrzebujących. Płot
wokół pałacu w Turawie był codziennie oblegany przez żebraków, którzy stali przy nim tak
długo, aż otrzymali coś do jedzenia. Sytuacja zaczęła się pogarszać, skutki głodu oprócz
komorników zaczęły stopniowo dotykać również zagrodników i kmieci. Nie było jedzenia,
gdyż w dzień i w nocy wciąż padał deszcz. Brakowało mleka, chleba, a nawet ziemniaków.
Coraz więcej ludzi było głodnych. Na Małej Panwi podniósł się poziom wody, na Odrze
woda podniosła się jeszcze bardziej i w wielu miejscach obie rzeki wylały, czyniąc wielkie
szkody. Ludzie jeździli do Opola na targ i choć mieli pieniądze, nie mogli kupić jedzenia,
gdyż go brakowało. Tylko nieliczne dni, aż do zimy, były bez opadów. Kotorscy parafianie
przez dłuższy czas jedli ziele. Wkrótce można było dostrzec oznaki głodu, ludziom puchły
nogi. Latem 1847 r. jeszcze bardziej brakowało pracy. „Graf ” Franz Seraphin Garnier kazał
całe obejście wokół pałacu wyremontować, tylko po to, żeby ludzie mieli pracę. Był to wyjątkowo zły rok, pogoda była straszna. Z początku roku było sucho, a od lata wciąż padało
bez przerwy. Mała Panew wylewała, brakowało siana, ziemniaków. Było bardzo mokro i
mieszkańcy jedli spleśniałe jedzenie. Na skutki złego odżywiania nie trzeba było długo
czekać, gdyż wybuchła czerwonka, np. w Kolanowicach na przełomie lipca i sierpnia w
ciągu trzech tygodni zmarły 23 osoby. Rok 1847 był zły dla wszystkich mieszkańców, zarówno dla biednych, jak i dla bogatych. We wrześniu zmarł w Nysie ośmioletni Emil von
Garnier, drugi pod względem wieku syn Theodora von Garniera. Pogrzebany został w kotorskim „grufcie”. Od dzieciństwa był chorowity, szczególnie chorował w ciągu ostatniego
roku życia.
20.10.1847 r. o godz. 13.00, w kościele w Kotorzu Wielkim odbył się ślub Adelheide –
jedynej córki „grafa” Franza Seraphina Garniera, z Rudolpem Graeve – porucznikiem 4
regimentu huzarów.
Następny rok zaczął się fatalnie. Od początku stycznia 1848 r. do końca zimny było
bardzo chłodno, mróz osiągnął – 22º C. W Europie pięciu zarażonych duchownych doprowadziło do wymarcia całych rodzin. Nie było nawet miejsc do chowania zmarłych, ich
ciała były przynoszone, tak jak zmarli, i bez trumny grzebane. Tysiące osieroconych dzieci
nie wiedziało, co z sobą zrobić, najczęściej umierały z głodu. Największym zmartwieniem
większości mieszkańców Europy był brak pewności, czy dożyją kolejnego dnia. Turawski
„graf ” Franz Seraphin Garnier w tym okresie bardzo ciężko zachorował, jego żona Marie
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W Irlandii uprawiano wyłącznie jedną odmianę ziemniaka. Po pojawieniu się choroby – zarazy ziemniaczanej,
przywleczonej ze Stanów Zjednoczonych, wszystkie uprawy zostały zniszczone, co z kolei było przyczyną klęski głodu,
która doprowadziła w przeciągu 5 lat do śmierci dwóch milionów ludzi.

Theresia bardzo się z tego powodu zamartwiała. Jednak po długiej chorobie wyleczył się.
W 1848 r. zachorował również ks. proboszcz Sebastian Kodron.
18.07.1849 r. w wieku 83 lat zmarła w Opolu matka „grafa” Franza Seraphina – Leopoldine Ernestine von Schack z d. Retzow. Jej pogrzeb odbył się 21 lipca, spoczęła w „grufcie”
w Kotorzu Wielkim. Lato 1849 r. nie było ładne, dlatego też nie było dobrych plonów. Od
początku jesieni ciągle padało, a 14 października spadł już pierwszy śnieg. Pod koniec listopada było go już tak dużo, że nie można się było wydostać z domu, mrozy do –18º C. W
grudniu 1849 r. znowu napadało dużo śniegu, później była odwilż i wielka powódź. Rzeka
Mała Panew wystąpiła ze swoich brzegów. 18 grudnia w folwarku na Kucharach woda
zniszczyła most. Była to największa powódź, jaką pamiętali mieszkańcy. Było tyle wody, że
teren między Turawą a Kucharami wyglądał jak wielkie jezioro. Zalana była także Turawa,
a szczególnie piwnice domów. W wielu miejscach woda wlewała się do domów oknami.
Pod wodą były pola kościelne na Liczynie w Turawie. Nie pracowała także turawska huta i
młyn. Przez parę dni wszystko było w wodzie. Jeszcze gorzej było w Kolanowicach.
Miesiąc później, w styczniu 1850 r., było trochę lepiej, bo wody opadły, ale przyszły
mrozy. 22 stycznia mróz osiągnął –28º C, prawie nikt nie wychodził z domu. Po kilku
dniach jednak temperatura podniosła się do 0º C i padał deszcz, większość śniegu roztopiła się. W następnym miesiącu była odwilż. 18 lutego były ulewy, Mała Panew wystąpiła po
raz drugi z brzegów i Turawa znowu została zalana. Pole proboszcza na Liczynie również
znalazło się pod wodą, gdyż na rzece spiętrzył się lód. Chociaż wzmocniony został brzeg
Małej Panwi, siła naporu wody i lodu była taka duża, że został zniszczony. Przez pola przeszedł nurt wody i zmył żyzną próchnicę, tak że pozostał tylko piasek. Komunikacja między
wioskami została na kilka dni wstrzymana. Następnie znowu były ciężkie mrozy, np. 20
marca –8º C, zaś w ciągu kolejnych dni: 21, 22, 23 marca było – 7º C. 24 dnia tego samego
miesiąca zaczął obficie padać śnieg, opady trwały do 1
kwietnia. Żniwa zaczęły się dopiero 25 lipca, gdy wcześniej dużo padało. W sierpniu znowu padało.
Wiosną 1851 r. świątynia kotorska odzyskała swój
dawny blask, gdyż została pomalowana. Wewnętrzne
prace malarskie musiały być wykonane, gdyż kościół
był brudny. Pracę wykonał mistrz malarski p. Mohr,
zaś prezbiterium odnowił malarz pokojowy Szerie. Pomalowano również elewację świątyni. Wiele elementów
wyposażenia koscioła zostało pozłoconych, np. ołtarz,
kazalnica, chrzcielnica. Złocenia dokonał p. Pudelko z
Głogówka. Wystąpiły jednak pewne nieporozumienia na
tle zapłaty, gdyż koszty okazały się wyższe niż planowano. Kula na wieży kościelnej wraz z krzyżem przechyliła
się. Ks. Sebastian Kodron kazał ją ściągnąć i naprawić
uszkodzenia. 12.09.1851 r. kula wraz krzyżem została
ściągnięta. Pracę tę wykonał Sebastian Adametz, przebyWieża kościoła w Kotorzu Wielkim
wający wtedy w Turawie. Okazało się, że szpikulec mo(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

cujący kulę do kopuły był już całkowicie zniszczony, dlatego też został odnowiony i kulę z
powrotem zawieszono na wieży. Przed jej zawieszeniem odnaleziono wewnątrz puszkę, w
której znajdował się dokument księdza Carla Padiery, dotyczący budowy kotorskiej świątyni, i 25 monet: pruskie, austriackie i rosyjskie. Wszystkie zostały wyczyszczone i włożone
z powrotem wraz z dokumentem do puszki, którą zamocowano w kuli. Włożono wtedy
także nowe, współczesne monety. Kula i krzyż zostały na nowo pozłocone, gdyż pierwotne
złoto zniknęło.
Wiele prac przy remoncie kościoła wykonał mistrz Christian Mohr, któremu pomagali również parafianie. Szczególnie dużo prac wykonał grabarz i cieśla Mathias Nowak z
Kotorza Wielkiego.
W 1852 r. wystąpiły anomalie pogodowe. 18 kwietnia temperatura wynosiła – 7º C, zaś
sześć dni później napadało dużo śniegu.
W 1853 r. postanowiono rozbudować kotorski „gruft”, gdyż był już przepełniony. Prace
rozpoczęto 22 czerwca, a prowadził je murarz Christian
Mohr z Kobylna wraz z dwoma innymi murarzami. W
czasie prac napotkano na problem, gdyż mury starej kaplicy były bardzo grube i pracownikom nie udało się połączyć obu budowli, dlatego też musiano wykonać z boku
wejście do nowego „gruftu”.
Z dużą troską przeniesiono do nowo wybudowanego
„gruftu” 28 trumien, m.in. ciała: Leopoldine Schack z d.
Retzow, „Tante Raumer”, Ulrike von Garnier z Kalinowitz, Emilii Garnier, kapelana Scholza. W starym „grufcie” pozostawiono cztery trumny, najważniejsze dla tych
rodzin i Turawy. Zostali: Martin von Löwencron, jego
żona Anna Barbara von Gaschin, Franz Xaver von Garnier oraz Marie von Garnier, zmarła niedawno – w 1844 Kotorski „gruft” (zdjęcie wykonał
r. we Wrocławiu, córka Franza Seraphina von Garnier.
Jerzy Farys)
17.04.1853 r. zachorował Franz Seraphin von Garnier, dostał wylewu krwi do mózgu. Od tej pory wciąż chorował i czas spędzał prawie
wyłącznie w łóżku. 68– letni graf Franz Serafin von Garnier zmarł 20.07.1853 r. Pogrzeb
miał iście królewski, w uroczystościach pogrzebowych brało udział wielu ludzi. Ks. Sebastian Kodron wygłosił kazanie po niemiecku, w czasie którego wychwalał zmarłego za to,
że szanował Kościół i był sprawiedliwy.
8 lipca o godz. 17.00 w obu Kotorzach i Turawie była okropna burza, która zniszczyła
uprawy. Pola wyglądały tak, jakby przejechał po nich walec. Szczególnie ucierpiały ziemniaki. Burza zniszczyła mieszkańcom co najmniej połowę plonów. Parafianie za poniesione straty nie dostali żadnego odszkodowania, jedynie turawski „graf ” był ubezpieczony.
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. Powódź wyrządziła ogromne szkody, pola i domy były zalane, dopiero w maju naprawiono szkody. Ks. proboszcz
Sebastian Kodron napisał w kotorskiej kronice parafialnej, że wylewy tej rzeki stały się

już niemal codziennością, a powodzie stale występowały. Jedna z największych powodzi
nastąpiła w sierpniu 1854 r., zaczęła się po oberwaniu chmury. 17 sierpnia o godz. 5.00
rano zaczęło padać i padało przez cztery dni bez przerwy, wszystko było zalane. Jak zwykle, Mała Panew wystąpiła z brzegu, a wody było tyle, że rzeka płynęła trzema odnogami.
Mieszkańcy twierdzili, że nie było nigdy większej powodzi. Część mostu w Turawie została
zerwana, a między Kotorzem a Turawą utworzyło się duże jezioro. W Turawie wody było
na dwa łokcie (ok. 1,2 m). W całej okolicy pozrywane były wszystkie mosty. Posiadłość
turawską zalało na wysokość jednego łokcia (ok. 60 cm). Ze stajni dworskich trzeba było
wyprowadzić konie. Mieszkańcy musieli ratować się na dachach domów. Od zarania dziejów nie było takich zniszczeń, jak w czasie tej powodzi sierpniowej. Wszystkie użytki były
zalane, zapasy, jakie zgromadzili rolnicy, zostały zniszczone, również uprawy na polach
zgniły. Wszędzie były ogromne zniszczenia.
21 maja został odnowiony i powieszony dzwon na wieży pałacowej w Turawie.
22 września o godz. 24.00 wybuchł pożar w Kotorzu Wielkim, u gospodarza Petera
Twardawskiego, jest to drugi budynek obok plebanii. Pożar zauważono, gdy palił się już
dach domu. „Gdy się obudziłem, to w pokoju było jasno” – napisał ks. Sebastian Kordon
w kotorskiej księdze parafialnej. Ogień przeniósł się szybko w kierunku domu Smiei obok
plebanii. Proboszcz obawiał się, że pożar przeniesie się na zabudowania plebanijne. Ks.
Sebastian Kodron zarządził, by wejść na przybudówki przykościelne i polewać je wodą,
miało to zatrzymać pożar. Ogień został chwilowo zatrzymany, ale przeniósł się w drugą
stronę. Zapaliły się kolejne domy.
„Graf ” Constantin I von Garnier przejął zarządzanie akcją ratowniczą i dzięki temu,
że dobrze kierował akcją, pożar się nie rozprzestrzenił. Przyjechała straż pożarna z Jedlic i
Osowca. Wszyscy przybyli urzędnicy również brali udział w akcji ratowniczej. Akcja pożarnicza została zakończona dopiero wieczorem. „Graf ” każdemu z poszkodowanych dał
po 18 talarów. Następnego dnia przybyła „grofka” i każdy pogorzelec dostał po 10 talarów.
Kotorski proboszcz bardzo chwalił Garniera za jego postawę w czasie pożaru, gdyż przebywał on w Kotorzu Wielkim całą dobę do ugaszenia pożaru. 21 października turawski
„graf ” pojechał do Opola na spotkanie dotyczące usuwania skutków powodzi. Gdy wracał
do domu wraz z panienką Amalią, było ciemno i padało. Jechali bryczką bez latarni. Po
drodze mieli wypadek. Spadli ze skarpy i się poturbowali. Upadek ten musiał być straszny,
gdyż „graf ” Constantin I von Garnier nie umiał się pozbierać z ziemi, a panienka Amalia
uszkodziła sobie nogę. Feralnym woźnicą – dorożkarzem był wtedy Ludwig Zmarzły.
Na początku listopada było już dużo śniegu i wystąpiły burze śnieżne. Drogi były zasypane i nikt nie umiał się poruszać bryczką ani wozem. Wkrótce śnieg stopniał i było dużo
wody roztopowej, Mała Panew groziła znowu wylewem. W 1854 r. „graf ” dał pieniądze
na polepszenie drogi między Goslau (Gosław – wioska między Kluczborkiem a Byczyną)
a Poliwodą21.
W styczniu 1855 r. spadł śnieg, w lutym było go jeszcze więcej, temperatura spadła
do –24º C. W lasach trzeba było dokarmiać zwierzęta. W lutym śnieg zaczął topnieć, ale
nocami dalej był mróz, od 2 marca rozpoczęły się mocne roztopy. 24 marca Mała Panew
21

Była to droga przewozu rudy darniowej do huty żelaza w Poliwodzie.

wylała na sąsiednie pola. Cały obszar obok Turawy stał się jeziorem. Stan wody w Małej
Panwi wciąż się podnosił. W nocy 27 marca spadł śnieg, który w ciągu dnia stopniał, a
kolejnego dnia spadł deszcz. Wiosna była zimna, aż do 10 maja, nie było wtedy nawet
żadnego kwitnącego drzewa, dopiero od 20 maja temperatura się podniosła. 14.04.1855 r.
o godz. 17.00 wybuchł pożar w Kotorzu Wielkim. Spaliła się wtedy posiadłość po zmarłym
nauczycielu Dehnischu. Przy pożarze obecny był „graf ”, przyjechał z sikawką strażacką
i pożar został szybko ugaszony. Dwa tygodnie później,
28 kwietna o godz. 9.15 zmarł w wieku 48 lat inspektor
hutniczy Carl Nega. Zostawił młodą żonę, syna i córkę.
W samej Turawie pracował 25 lat.
W czwartek 19 lipca w Kotorzu Wielkim odbyła się
wielka uroczystość kościelna – sakrament bierzmowania, którego udzielił ks. biskup Heinrich Förster. Jego
Eminencja wraz z zaproszonymi gośćmi przybył z Opola. O godz. 14.00 rozpoczęła się ceremonia udzielenia
bierzmowania 895 wiernym, zaś z samej kotorskiej parafii 725.
Krótko przed bierzmowaniem kotorski kościół otrzymał nowy dach – dachówkę ceramiczną, która zastąpiła
gonty. Dopiero dzień przed przyjazdem biskupa prace Kotorski kościół wewnątrz (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
przy remoncie świątyni zostały zakończone.
Koniec lipca i początek sierpnia były najcieplejszymi dniami, jakie w życiu przeżyliśmy,
straszne upały – napisał w parafialnej kronice kotorskiej ks. Sebastian Kodron. Jednak od
4 sierpnia wystąpiły opady, 12 sierpnia w niedzielę o 24.00 było oberwanie chmury, spadła
duża ilość wody, biły pioruny. W poniedziałek 13 sierpnia od 4.00 do 7.00 rano znowu
padało. Woda wyrządziła wiele szkody, jej poziom w rzekach podnosił się i opadał.
W tym samym roku jesienią przy jazie zbudowano domek nazywany Peters Burg „zamek Piotrowy”. Mieszkał w nim strażnik Peter Nowak. (Budowla ta otrzymała nazwę od
imienia strażnika).
Zima zaczęła się późno, dopiero w pierwszych dniach grudnia temperatura spadła do
–20º C, następnie było jeszcze zimniej, bo –24º C, jednak na święta Bożego Narodzenia
było ciepło. W styczniu 1856 r., przez okres dwóch tygodni, temperatura znowu spadła do
–20º C. W lutym padał śnieg, najzimniej było 18 i 19 tego miesiąca. Zimą nie było za dużo
śniegu, dlatego też wiosną nie było powodzi. 7 marca na błękitnym bezchmurnym niebie
świeciło słońce, w nocy był mróz do –6º C. Taka temperatura utrzymywała się do Wielkiej
Soboty w dn. 22 marca. W 1856 r. były dobre plony, za co ludzie byli bardzo wdzięczni
Bogu.
Turawska „grofka” kazała posadzić topole wzdłuż drogi Turawa – Kotórz Wielki, żeby
upiększyć trasę, ale również dlatego, żeby droga była widoczna, gdy zimą był śnieg. Drzewa posadzono wiosną 1856 r., wtedy również „graf ” wyremontował drogę do Kuchar.
W latach 1855–1856 nastąpiły dalsze uzupełnienia w inwentarzu Kościoła. Zakupiono nowe pixis za kwotę 4 marek. Odnowiono również dotychczasowy sprzęt, pozłocono:

cyborium – 9 marek, monstrancję ufundowaną w 1688 przez Ernsta Blankowskiego – 9
marek, kielich z pateną – 13 marek.
Ks. proboszcz Sebastian Kodron napisał w kotorskiej kronice parafialnej, że w 1856
r. nadleśniczy Carl Nerlich ufundował jedwabną chorągiew, która przedstawiała z jednej
strony św. Michała, a z drugiej „grafa” Franza Xavera
Garniera, właściciela majątku turawskiego. Został darczyńcą chorągwi, gdyż obchodził wtedy jubileusz 50-lecia pobytu w Turawie, do której wprowadził się w dniu
św. Michała, a jego pracodawcą był Franz Xaver von Garnier.
W 1856 r. w Turawie zakończono budowę mostu na
Małej Panwi. W tym samym roku dokonano renowacji
figurki św. Jana Nepomucena, która dotychczas znajdowała się pośrodku mostu, zawieszona na słupie. Figurę
świętego odnowił Pudelko.
Całe lato było suche, padało bardzo rzadko. Żniwa
były dobre, obrodziły również ziemniaki. Nikt nie był w
tamtym czasie głodny.
Pod koniec lata 1856 r. „graf ” Constantin I Garnier
Turawska figura św. Jana
rozpoczął na terenie swojej posiadłości poszukiwania
Nepomucena
złóż rudy żelaza. W tym celu wykonano dwie odkrywki
koło cegielni (obecna Rybaczówka) i trzy w okolicy Trzęsiny. Z odkrywek pobrano próbki,
po ich analizie Carnall z Wrocławia stwierdził, że złoża rud żelaza nadają się do eksploatacji.
Zima 1856/57 była jedną z przyjemniejszych, jaką pamiętali parafianie, chociaż już w
listopadzie spadł pierwszy śnieg, jednak nie utrzymał się długo. Prawie cała zima była bez
śniegu. Nawet sanie nie były wyciągane. Mróz wynoszący ponad –12º C, trwał tylko 8
dni. Temperatura ciągle wynosiła tylko –5º do –6º C. Najpiękniejsze, słoneczne dni były w
lutym. W marcu i na początku kwietnia również było ciepło. Pierwsze dni kwietnia to 16º
C w południe – upał. Pogoda zmieniła się 23 kwietnia, wtedy spadł śnieg, również maj był
zimny, ciepłe były tylko 2 lub 3 dni, reszta była chłodna.
W czwartek po Wielkanocy 16.04.1857 r., odbyła się na terenie kotorskiej parafii I Komunia Święta, otrzymał ją również najstarszy syn „grafa” – Constantin II Garnier. Kościół
był wtedy upiększony drzewkami, kwiatami w doniczkach, ułożono w świątyni ładny dywan. Dla upamiętnienia tego wydarzenia „graf ” ofiarował kotorskiemu kościołowi żyrandol o wartości 30 marek.
27 maja o godz. 15.00 była mała burza miedzy Turawą a Kotorzem Małym. W czasie wyładowania atmosferycznego piorun zabił na miejscu pracującego na roli Mathiasa
Kupkę z Kotorza Małego. Przy tym wydarzeniu ks. Sebastian Kodron napisał w kronice
kotorskiej: „Oto przykład, jak nieprzewidywalne jest życie ludzkie”.
Lato 1857 r. należało do najpiękniejszych, jakie pamiętał ks. proboszcz Sebastian Ko-

dron. Były bardzo małe opady. Również ciepła i sucha
była jesień. Mrozy zaczęły
się w połowie listopada, lecz
wiąż było bardzo sucho. Taka
pogoda utrzymywała się również w grudniu. W styczniu
1858 r. mrozy od –10º C do
–12º C, w lutym do –16º C.
Rzeki zamarzły aż do dna.
Kotorska plebania (archiwum parafialne)
W 1858 r. została wyremontowana plebanijna kuchnia, która do tej pory była bardzo chłodna. Powiększono jej
powierzchnię przez zburzenie ściany spiżarki, wymurowano nowy komin. W kuchni zrobiło się ciepło.
Lato 1858 r. było bardzo suche, dlatego też rolnicy zebrali bardzo małe plony. Kłosy
zbóż często były puste, a zebrane ziarno białe. Nie było również trawy i rolnicy nie mieli
czym nakarmić zwierząt. Jednak w końcu, na początku lipca, spadł deszcz, który był bardzo potrzebny. Padało również w sierpniu i nie wszyscy rolnicy mogli dokończyć żniw.
Ziemniaki rosły pod wodą, gdyż ciągle padało. Jednak nie zgniły i zebrano ich dużo. Do
Wszystkich Świętych utrzymywała się ładna pogoda, później spadł śnieg i był lekki mróz.
22 listopada zaczął się większy mróz, dzień później było już –18º C. Kilka dni później cały
śnieg stopniał i zrobiło się ciepło. Taka sucha ciepła pogoda utrzymywała się aż do Wigilii.
Na początku 1859 r. zima dalej była bez śniegu. W lutym zaczęła się brzydka pogoda,
ciągle padało. 30 marca był pogodnym dniem, ale występowały również burze. 1 kwietnia
było dużo śniegu, lecz popołudniu zaczął się topić. W kwietniu pogoda ciągle się przeplatała, rano padał deszcz a po południu śnieg. 17 kwietnia było zimno. W poprzednim roku
zebrano bardzo mało siana, lecz w 1859 r. obrodziły nawet łąki, na których zawsze było
mało trawy. „Graf ” zebrał tak dużo siana, że nie miał gdzie go składować. W czerwcu było
ciepło, 25º C w cieniu, raz przez chwilę padało. Później znowu spadł deszcz, który orzeźwił
ziemniaki. Również żniwa były dobre, gdyż dopisała pogoda. W czasie żniw plony zaczęto
składować również w szopach, bo brakowało już miejsca w stodołach. Od 23 lat nie było
tak dobrych żniw. Wszyscy dziękowali Bogu za tak dobry urodzaj – napisał w kotorskiej
kronice parafialnej ks. Sebastian Kodron. Ludzie dziękowali Stwórcy, bo dał im wszystko,
czego potrzebowali.
W 1859 r. na początku zimy w turawskich lasach pojawiły się dziki. Nadleśniczy Carl
Nerlich zorganizował na nie nagonkę. Kilka dzików ustrzelono na drodze koło Ligoty.
Niektóre zwierzęta udało się złapać. 23 grudnia doniesiono, że jeden dzik znajdował się
koło folwarku w Ligocie i na niego też zrobiono nagonkę. Zastrzelił go Panitz, zwierzę
przywieziono do Turawy. Parafianie wraz z proboszczem byli dzika obejrzeć. Ks. Sebastian Kodron stwierdził, że dobrze, iż zastrzelono dzika, na którego miło się patrzyło. W
owych czasach było wielkie zainteresowanie pojawieniem się dzików w turawskich lasach,
co oznaczałoby, że wcześniej ich tutaj nie było.

W 1860 r. z dachu plebanii zdjęto gont i pokryto dach dachówką. Za remont ten zapłacono z kasy parafialnej. W tym samym roku przebudowano również jeden pokój plebanijny, który został wygipsowany. Ks. proboszcz Sebastian Kodron zaczął chorować i poprosił swoje władze zwierzchnie o pomoc. Dostał do pomocy księdza wikarego Apolloniusa
Müllera. Kotorski proboszcz był kapłanem, który sumiennie wykonywał swoje obowiązki,
nie oszczędzał się w pracy duszpasterskiej, a ze względu na podeszły wiek stracił swoją
energię i pomagał mu w pracy ks. wikary.
W nocy z 19/20.03.1861 r. zmarł Constantin von Garnier, który wcześniej nie chorował. Zmarł mając zaledwie 53 lata. Pochowany został w kotorskim „grufcie” 2.04.1861
r. Był dobrym człowiekiem, gdyż dbał o Kościół – płacił na czas swoje zobowiązania i
przywoził drewno. Troszczył się również o swoich podanych. Bardzo dbał o porządek, na
własny koszt malował ich domy, żeby ładnie wyglądały. Pomagał szkołom: gdy odbywały
się w nich egzaminy, przychodził osobiście na wizytację do szkół i wynagradzał wtedy
najpilniejszych uczniów.
Schorowany proboszcz ks. Sebastian Kodron został przeniesiony do domu starców we
Wrocławiu i tam, po wylewie krwi do mózgu, zmarł 8.10.1862 r.. Zastąpił go wielki proboszcz ks. Carl Kahl, który posługę duszpasterską na terenie kotorskiej parafii pełnił w
latach 1861–1887.
Wielki kapłan miłośnik historii ks. Carl Kahl
Carl Johann Hermann Gustav Kahl urodził się 22.12.1825 r. w Kaminitz (Kamieńcu)
w powiecie lublinieckim. Jego ojciec Johann Kahl był strażnikiem granicznym i po ślubie
z Luise Jokisch przeniósł się do Strzelec Opolskich. W 1846 r. Carl Kahl zaczął studiować
teologię we Wrocławiu. Świecenia kapłańskie przyjął 22.06.1850 r. Pierwszą jego placówką
była miejscowość Lissek koło Rybnika. Ks. Carl Kahl przeniesienie do kotorskiej parafii
otrzymał 27.09.1861 r., jednak przybył do Kotorza Wielkiego 8.10.1861 r.
Napisał w kotorskiej kronice parafialnej, że na terenie plebanii nie było żadnych dokumentów dotyczących kościoła i parafii, oprócz XVIII w.
dokumentów. Stwierdził, że
będzie się musiał zainteresować historią kotorskiej parafii
i zbierać materiały znajdujące się w innych miejscowościach.
Fragment kroniki pisanej przez ks. Carla Kahla
30.12.1861 r. ogłoszono
zaręczyny najstarszej córki
grafa Thurneli z grafem Maxem Clairon d’Haussonsville.
W 1863 r. kotorską parafię nawiedziła burza śnieżna. W Kotorzu Wielkim wykonano
wschodnią część płotu plebanijnego z siatki.
W Prusach ceny drewna poszły w górę, jednak zobowiązania statutu „Majoratu” nie

pozwalały wycinać zbyt wielu drzew. Wszystkie osoby mające wpływ na turawski „Majorat” zgromadzono, by wprowadzić zmiany w Statucie. Zgromadzili się wszyscy członkowie oprócz jednego – Eugena von Garnier, który mieszkał wówczas w Rosji. Nie było
wiadomo, gdzie dokładnie przebywa, i nie można go było poinformować o zjeździe rodziny Garnier. Wiadomo było, że Eugen von Garnier studiował w Kijowie. Został publicznie
przez ogłoszenie w prasie wezwany, żeby ustosunkował się do zaproponowanych zmian
w statucie „Majoratu”. Powołano się na dokument „Majoratu” sporządzony 15.05.1794 r.
Przybyłe, zainteresowane osoby mające prawo dokonywania zmian w statucie spotkały się
31.03.1863 r., dokonano wtedy m.in. zmiany dotyczącej ilości sprzedaży drewna. W tym
samym roku została ufundowana przez parafian nowa chorągiew kościelna, która kosztowała 43 talary. Z jednej strony chorągwi był obraz św. Marcina – na chwałę Martina von
Loewencrona, który ufundował szpital kotorski, a z drugiej podobizna św. Anny z Matką
Boską – na chwałę Anny Barbary von Gaschin z d. Garnier, fundatorki kościoła kotorskiego. Chorągiew tę poświęcono 5 kwietnia w czasie mszy Wielkanocnej.
Rok 1863 był szczególny dla kotorskiej parafii, gdyż 4 października obchodzono jubileusz 550-lecia istnienia parafii i kościoła. Ks. Carl Kahl odnalazł w dokumentach archiwalnych informację, że w 1313 r. zbudowano w Kotorzu Wielkim pierwszy kościół
i zatrudniono stałego kapłana. Uroczystość ta miała charakter bardzo podniosły. Po jej
zakończeniu odbyło się spotkanie miejscowego ks.
proboszcza z parafianami.
Święto kotorskiego patrona św. Leonarda obchodzono w dn. 6.11.1863 r. Został wtedy powieszony
przy prezbiterium w kościele obraz, przedstawiający
tego świętego. Była to kopia obrazu, który wcześniej,
w 1763 r. namalował malarz Paulus. Oryginał tego
obrazu znajdował się w miejscowym szpitalu, a od
1925 r. w kotorskiej placówce klasztornej. W kotorskiej kronice parafialnej napisano, że oryginał tego
obrazu znajduje się obecnie w Opolu. Dla uczczenia
tego obrazu w 1863 r. zakupiono nową monstrancję
za 27 talarów.
31.03.1864 r. w kościele w Kotorzu Wielkim odbył Obraz z 1763 r. przedstawiający św.
Leonarda
się konwent dekanalny.
Dwa miesiące później, 2 czerwca o godz. 13.00,
odbył się ślub Thurnelii von Garnier z Maxem Clairon d’Haussonsville, który brał wtedy
udział wojnie duńsko – pruskiej i przyjechał na ślub z Danii22. Ślub został udzielony w
kaplicy pałacowej w Turawie, gdyż biskup wrocławski nie zgodził się na udzielenie go w
kościele kotorskim23. Mszę św. celebrował ks. Michniok ze Szczedrzyka, zaś na organach
grał organista Sternikel z Kotorza Wielkiego.
Pogoda latem nie była ładna, było zimno. Tylko kilka sierpniowych dni było ładnych.
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Wojna duńska 1864 r., znana także jako II wojna o Szlezwik lub wojna duńsko-pruska to konflikt między koalicją Austrii
i Prus oraz Danią.
Najprawdopodobniej dlatego, że Thurnelia von Garnier była wyznania ewangelickiego.

W połowie grudnia turawski „graf ” kazał policzyć zwierzęta w swoich lasach i stwierdził, że posiada l27 jeleni i saren oraz jedną dziką świnię, której nie udało się zlokalizować.
W 1865 r. wprowadzono w Prusach nowe podatki gruntowe.
Produkcja żelaza stała się już nieopłacalna, dlatego też „graf ” zaczął ją ograniczać.
W lutym 1865 r. przy szkole w Kotorzu Wielkim została utworzona szkoła uzawadniająca, do której uczęszczały dziewczyny i
uczyły się robótek ręcznych typu szycie,
cerowanie, robótki na drutach. Zajęcia
z dziewczynami prowadziła żona miejscowego nauczyciela, za wykonywaną w
szkole pracę otrzymywała rocznie 8 talarów. Koszty utrzymania szkoły uzawadniającej były opłacane z kasy kościelnej.
Biednym dzieciom z placówki szkolnej
za potrzebne przybory, np. igły, płaciła
„grofka”. Zajęcia w tej szkole odbywały Kotorska szkoła (zdjęcie z 1909 r. udostępnił Mariusz
się w środy i czwartki od 13.20–14.30.
Halupczok)
23 kwietnia właściciele turawscy odkupili od Roberta Ebischa młyn turawski. Transakcja ta była dla nich nieopłacalna, gdyż
zapłacono bardzo dużo. Jednak uzyskali dostęp do kanału i stawku, który był na ich posiadłości. Została spisana umowa mówiąca, że pierwszeństwo do wody miał młyn, a dopiero potem woda mogła płynąć do fryszerek „grafa”. Zdarzało się, że gdy było mało wody,
młyn pracował, a fryszerka z braku wody nie mogła produkować żelaza.
7.05.1865 r. naprzeciw plebanii kotorskiej o godz. 22.30 wybuchł pożar. W wyniku
pożaru śmierć poniosła trójka dzieci Johanna Kurza (Kurca). Na miejsce zdarzenia przyjechała straż pożarna z Turawy, z fabryki z Osowca oraz ze Szczedrzyka. Prawie nic nie uratowano. Spaliły się wszystkie domy w Kotorzu Wielkim po prawej stronie od probostwa.
Zagrożona pożarem była nawet plebania, szpital, szkoła oraz „gruft”. W akcji ratowniczej
sprawnie pomagali mieszkańcy i zabudowania kościelne zostały uratowane. Straty w wyniku pożaru były bardzo duże. Na lewo od kotorskiej karczmy spaliła się całkowicie posesja rolnika Andreasa Halupczoka i dom wycużnika Tomasa Zmarzły, ocalała tylko stodoła.
Na prawo od karczmarza spaliło się gospodarstwo Chlebika. Spaliły się również zabudowania zagrodnika i chałupnika. Naprzeciw szkoły, posesję Dziuby uratowała straż pożarna
z fabryki z Osowca. Ocalono też jedną stodołę we wsi. Wciągu 1,5 godziny 66 osób zostało
bez dachu nad głową. Największe straty poniósł karczmarz. Właścicieli turawskich – Garnierów w tym czasie nie było w domu. Gdy powrócili, pomogli pogorzelcom. „Grofka”
14 maja osobiście rozdała poszkodowanym 100 talarów, według strat od 4 do 15 talarów,
najwięcej dała najbardziej potrzebującym. Przybyła komisja państwowa, która oszacowała
szkody. Wydane zostało wtedy rozporządzenie państwowe, że nowobudowane domy musiały być murowane. Nakazano też, że między budowanymi domami muszą być większe
odległości. 18 maja królewski radca z Opola Hoffmann w rozporządzeniu powiatowym

nawoływał o pomoc dla pogorzelców z Kotorza Wielkiego i Neudorfu (Bolka)24. W tych
obu pożarach dobytek i dach nad głową straciło 146 osób. Mieszkańcy Kotorza Wielkiego
otrzymali pomoc finansową, która była im rozdawana do końca roku. Wszyscy kotorscy
pogorzelcy odbudowali swoje zabudowania, ale wybudowano już wtedy domy murowane.
Jeden nowy dom zbudowano w kierunku Kotorza Małego przy lesie królewskim.
Żniwa w 1865 r. były dobre, pogoda również dopisała. Jesienią było ciepło, w listopadzie mroźnie, ale do końca roku śnieg nie spadł.
Statystyka za rok 1865 – 137 chrztów, 68 zmarłych, 30 ślubów.
Do 26.01.1866 r. nie było śniegu.
21 stycznia Carl Nerlich, pełniący funkcję komisarza policyjnego i nadleśniczego, został oznaczony orderem IV klasy, za wielkie zasługi w zwalczaniu: wielkiego głodu w 1847
r. i wielkiej powodzi w 1854 r. Pracował ponad 30 lat u „grafa” w Turawie. Był człowiekiem
bardzo lubianym, szanowanym i popularnym w całej okolicy.
W 1865 r. został zburzony w Turawie stary tartak z jedną piłą i zbudowano na jego
miejscu nowy z dwiema piłami. Nowe piły były jednak bardzo nieszczęśliwe, gdyż w krótkim odstępie czasu wydarzyły się dwa wypadki. Nadleśniczy wleciał do dziury pod piłą, ale
mu się nic nie stało. Drugi wypadek był bardzo poważny. Zatrudniony w tartaku Leschik
10.02.1866 r. wyciągał trociny i piła mu zmiażdżyła prawą rękę. Tego nieszczęśnika zawieziono do szpitala Sióstr Dobrego Miłosierdzia w Opolu i musiano mu amputować prawą
rękę aż do barku. Lewa strona ciała także była zmasakrowana, ale zdołano ją uratować.
Zima 1866 r. była przyjemna, ale wiosna chłodna.
W nocy z 16/17 maja było włamanie do plebanii. Ks. proboszcz Carl Kahl poszedł
spać, a o godz. 22.30. zaczęły szczekać psy. Proboszcz wziął strzelbę, którą miał przy łóżku,
otworzył okno i strzelił prosto w płot. Pomyślał, że może to nie było włamanie, a szedł
jakiś pijak z Turawy do Kotorza. Na dworze uspokoiło się, psy przestały szczekać, zgasił
światło i położył się spać. Dwie godziny później obudziły go szmery. Było bardzo ciemno,
gdyż niebo było zachmurzone. Proboszcz zapalił małą lampkę i zobaczył trzech mężczyzn,
oddalonych od niego o cztery kroki, którzy próbowali otworzyć kościelną skrzynkę. Odskoczył i zaczął wrzeszczeć „Złodzieje, zbóje”, a wtedy złoczyńcy zaczęli uciekać. Uciekali
przez cmentarz, w tym momencie do niego strzelili. Proboszcz był boso i w koszuli nocnej,
dlatego też wrócił na plebanię, żeby się ubrać. Gdy wrócił, chciał zabrać drugą strzelbę, ale
już jej nie było. Zaczął się ubierać, ale plebania była splądrowana. Skradziono proboszczowi nawet ubrania z szafy, broń i amunicję. Ks. Carl Kahl posłał parobka do policji w
Turawie, żeby zgłosił włamanie. Zebrało się w ciągu paru minut wielu mieszkańców Kotorza Wielkiego, którzy postanowili gonić przestępców, uciekających w kierunku Liczyny.
Jednak zaczęli się bać i nie poszli, bo było ciemno i nie mieli światła, a przestępcy posiadali
strzelbę skradzioną proboszczowi. Ks. Carl Kahl poszedł po latarnię na plebanię i odnalazł
stary pistolet. Proboszcz wziął latarnię i wraz z trzema mężczyznami i ze swoim psem poszli szukać przestępców. Szli po śladach, przez pola doszli do Turawy i wtedy stracili ślad.
Doszli do huty i spotkali się z przedstawicielem policji Nerlichem. Ksiądz z mężczyznami,
gdy wracali do domu, koło „Łysej Góry” (Kosakenberg – Góra Kozacka) weszli do lasku i
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Obecna dzielnica Opola.

odnaleźli roztrzaskaną kościelną skrzynkę, wraz dokumentami, które były porozrzucane
po okolicy. Złoczyńcy skradli 88 talarów i papiery wartościowe. Gdy proboszcz wraz z
mężczyznami wracał z powrotem, to przy ogrodzie „farskim” odnaleźli rzeczy skradzione
z plebanii. Nad ranem o godz. 4.00 przyszedł przedstawiciel policji Ziemek i odnalazł przy
kościele skradzioną proboszczowi broń. Ziemek spisał protokół i stwierdził, że złoczyńcy
skradli więcej rzeczy, niż przypuszczał proboszcz. Okazało się, że z kasy kościelnej skradziono papiery wartościowe warte 871 talarów, 28 srebrnych groszy i 11 fenigów.
17 maja o godz. 23.00 zmarł Franz Gottwald z Turawy – inspektor gospodarczy, który
28 lat wiernie służył „grafom”.
20 maja w Zielone Świątki spadł śnieg. Podpisano wtedy pokój kończący wojnę austriacko – pruską. W ciągu siedmiu dni Austria została pokonana. Z terenu parafii na wojnie
tej byli graf Constantin oraz jego brat Carl, obaj byli oficerami. W konflikcie zbrojnym
uczestniczyli również synowie: nadleśniczego Nerlicha, inspektora gospodarczego z Turawy Gottwalda, rolnika Dziuby z Kotorza Wielkiego, który był ranny i zmarł, chałupnika
Wilczka, który za odwagę na froncie został awansowany na podoficera.
27 października graf Constantin został awansowany do stopnia majora, następnego
dnia w tej intencji była odprawiona msza św. w kotorskim kościele parafialnym. W czasie
mszy św. podziękowano za szczęśliwy powrót „grafa” z wojny, proszono o dalszą opiekę
nad nim i wstawiennictwo Boże. W kościele obecni byli wszyscy jego urzędnicy, trzech
z rodziny Stanicek, pomocnik nauczyciela Achtelik w Kotorzu w Wielkim, przedstawiciel
policji i urzędnik podatkowy Ziemek, który przedstawił wszystkich sołtysów z okolicznych wsi.
Na św. Jana 1867 r. majątki w Bierdzanach, Ligocie Turawskiej i Zakrzowie Turawskim
zostały wydzierżawione na 15 lat dzierżawcy von Stockmannowi. Płacił rocznie za dzierżawę 1 talar i 5 srebrnych groszy od morgi. Podobnie majątek w Goslau został wydzierżawiony na 16 lat dzierżawcy o nazwisku Freitag.
W maju do Kotorza Wielkiego przybył wizytator szkolny Willig. Został mu wtedy złożony wniosek budowy szkoły dla Turawy i Trzęsiny. Do momentu zbudowania szkoły, od
1.01.1868 r. dzieci miały uczęszczać do placówki, którą utworzono w starej karczmie w
Turawie. Na wiosek „grafa” miał nauczać w niej dotychczasowy pomocnik nauczyciela
Achtelik. Do szkoły tej uczęszczało 183 dzieci.
15 października przywieziono zwłoki Adele zd. Belbe, pierwszej żony „grafa” Franza
Seraphina Garniera, która zmarła w 1812 r., i jej matki Elisabeth Betlury-Huc z d. Margurie de Villars, zmarłej w 1814 r. w Nassadel – (Nasale k. Kluczborka). Ciała obu zmarłych
umieszczono w kotorskim „grufcie”.
Zima była bardzo sroga, mrozy do –15º C, już w listopadzie można było jeździć na
sankach.
Statystyka za rok 1867: 111 chrztów, w tym 4 dzieci nieślubnych, 118 zgonów, 27 ślubów.
7.01.1868 r. została uroczyście otwarta szkoła mieszcząca się w turawskiej karczmie.
2 lutego były straszne wiatry – orkany. Na Kucharach wiatr zniszczył całkowicie dach

domu. Do 3 lutego było zimno i dużo śniegu.
11 lutego zdarzył się nieszczęśliwy wypadek w folwarku na Kucharach. 45–letniemu
strażnikowi Jacobowi Panitzowi w czasie remontu stodoły spadła na głowę belka, nieszczęśnik poniósł śmierć na miejscu. Ta sama belka innemu robotnikowi Adalbertowi
Mały z Kotorza Małego uszkodziła twarz i zawieziono go do szpitala w Opolu. Zmarł dwa
dni później, został pogrzebany na opolskim cmentarzu. Trzeci obecny tam mężczyzna,
brat Adalberta Małego, odskoczył i nic mu się nie stało.
24 lutego o godz. 18.30. zmarł na zapalenie płuc nadleśniczy Carl Nerlich. Zachorował
30 stycznia, jego pogrzeb odbył się 27 lutego o
10.00. Był osobą bardzo znaną i zasłużoną. W
pogrzebie brało udział bardzo dużo osób, kapłani: Müller z Tuł, Kudelko ze Szczedrzyka, Cichon z Krasiejowa, Roelle z Ligoty Turawskiej.
Nerlich, w opinii parafian, w ciągu 37 lat służby
nadleśniczego był bardzo porządnym człowiekiem, wzorcem godnym naśladowania, bardzo
dobrym, uczciwym. Wprawdzie nie zarabiał za
dużo, dlatego też nie mógł 11 dzieciom zostawić zbyt wiele. „Graf ” obiecał wdowie po Nerlichu płacić emeryturę wynoszącą 200 talarów
rocznie, a najstarszego syna Carla wykształcić
na własny koszt jako nadleśniczego. Constantin
Garnier wypłacił jednorazowo wdowie 2000 talarów, przejął również koszty pogrzebu, zapłacił
Najprawdopodobniej miejsce po byłym grobie za trumnę i kazał w hucie w Poliwodzie odlać
nadleśniczego Carla Nerlicha (zdjęcie wykonał ozdobne płotki, którymi pragnął ogrodzić grób
Jerzy Farys)
Nerlicha oraz wcześniej zmarłego Gottwalda.
W połowie stycznia graf Constantin Garnier zachorował, coraz bardziej kaszlał, stan
jego zdrowia wciąż się pogarszał. Doprowadziło to 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 zdrowia Constantina Garniera nieustannie się pogarszał, nie było dla niego ratunku – umierał. Tylko on sam wierzył, że nie umrze. „Graf ”
Constantin Garnier zmarł 12.06.1868 r. o godz. 1.30, mając zaledwie 25 lat i 7 miesięcy.
Pogrzebany został 15 czerwca w kotorskim „grufcie”.
W 1868 r. w pogodzie występowały anomalie, gdyż od połowy kwietnia do 11 czerwca
nie było deszczu. Rolnicy narzekali na brak opadów, a w konsekwencji zebrali mało siana.
Dopiero od 10 lipca występowały częstsze opady deszczu.
Od 15 do 19 grudnia ks. Carl Kahl przebywał we Wrocławiu, szukając w archiwach
informacji dotyczących Majoratu turawskiego i kościołów: kotorskiego, ligockiego, zakrzowskiego oraz bierdzańskiego.
10 października biskup Henryk mianował ks. Carl Kahla schulinspektorem 3 okręgu

Opole (inspektorem szkolnym okręgu opolskiego nr 3) dla parafii: Groszowice, Tarnów
Opolski, Dębie, Krasiejów, Szczedrzyk, Kotórz Wielki z lokalią Ligota Turawska, Zakrzów
Turawski i szkół w: Antoniowie, Bierdzanach, Dańcu, Dębiu, Ligocie Turawskiej, Rzędowie, Groszowicach, Kolanowicach, Kotorzu Wielkim, Krasiejowie, Malinie, Nakle, Przyworach, Zakrzowie Turawskim, Turawie, Szczedrzyku, Tarnowie Opolskim i Węgrach.
30 października została przeprowadzona wizytacja kościelna parafii kotorskiej. Przybył
również lokalista z Ligoty Turawskiej, jednakże nie zjawił się nikt z patronatu – właścicieli
dóbr turawskich.
W tym okresie w Kotorzu Wielkim wydarzył się przypadek bigamii. Mieszkaniec Turawy August Heidau, który mieszkał w tartaku, a pochodził z Schirakow (Szymiszów),
ożenił się 1.10.1867 r. w Kotorzu Wielkim z Magdaleną Dziuba, córką zagrodnika. Kiedy
pracował koło Tarnowitz (Tarnowskie Góry), przyjechała tam do niego jego pierwsza żona
z 2 dzieci, którą wcześniej opuścił potajemnie. Dowiedział się o tym mieszkaniec Kotorza
Wielkiego, który pojechał do Tarnowitz. Po powrocie do domu poinformował o bigamii
Augusta Heidau ks. Carla Kahla. Kotorski proboszcz przekazał tę informację do prokuratury, odbyła się rozprawa sądowa i w 1868 r. oszust matrymonialny został skazany na dwa
lata więzienia.
W grudniu były okropne burze. W Turawie wiatr zrywał dachy ze stodół i zerwał część
dachu z kotorskiego „Gruftu”.
Następcą nadleśniczego Nerlicha został Julius Scholz, ale szybko zrezygnował. Wtedy
nadleśniczym turawskim został Carl, syn Carla Nerlicha, którego Garnier wykształcił.
Statystyka za rok 1868: 4 martwe płody, 136 narodzin, w tym 2 nieślubne, 1 od bigamisty, 81 zmarłych, 26 ślubów.
19.01.1869 r. zaczął padać śnieg, mrozy od – 20º C do –24º C, najzimniej było w nocy
z 23 na 24, temperatura spadła do –26º C. Marzec też był chłodny, ale z opadami deszczu.
Prawie cały kwiecień był suchy i bardzo ciepły, było 28º C o godz. 10.00 i 34º C o godz.
14.00. Jednak w dniach 28, 29 i 30 kwietnia nastąpił zwrot pogody, były takie mrozy, że
kwiatki pomarzły.
W 1870 r. dla polepszenia plonów na łąkach plebanijnych zakupiono i wysiano 10 cetnarów magnezu. Jednakże nie było efektu, gdyż było zimno do lipca.
Fryszerka w Turawie była nieczynna, zamiast żelaza zaczęto w niej produkować gonty.
Wreszcie w marcu droga miedzy Kotorzem Małym a Wielkim została wyremontowana,
gdyż była już całkiem dziurawa. Ksiądz Carl Kahl nieraz, gdy jechał do Opola, to podróżował przez Turawę. Kotorski proboszcz długo musiał interweniować u władz administracyjnych, nim doczekał się remontu tej drogi.
W 1870 r. wybuchła wojna francusko – pruska.
24 kwietnia zmarł w Strzelcach Opolskich brat Carla Kahla, Rudolf. Zostawił po sobie
żonę i 3 dzieci: Rudolfa, Marię i Józefa, których Carl był chrzestnym.
Statystyka za rok 1870: 136 chrztów, w tym 8 nieślubnych, 74 zgony, 23 śluby.
9.03.1871 r. o godz. 11.00 powrócił z wojny „graf ” Carl von Garnier. Został uroczyście powitany na Liczynie, gdzie specjalnie wykonano bramę. Nikt z parafian biorących

udział w tej wojnie nie zginął, jedynie Dlugosz z Kotorza
był pod Paryżem ranny. „Graf ” Garnier został odznaczony
żelaznym krzyżem za męstwo w bitwie pod Orleanem, to
samo odznaczenie dostał syn zagrodnika z Kotorza Franz
Wilczek.
26 marca była kolekta na zakup niezbędnych rzeczy do
kościoła. Datki wyniosły: Kotórz Wielki 1 reichstaler (rtl.),
10 srebrnych groszy (sgr.), 2 fenigi (fen.), Kotórz Mały 10
rtl., 10 sgr., 5 fen., Turawa 31 rtl., 28 sgr., 6 fen., Węgry 14
rtl., 19 sgr., Rzędów 9 rtl., 17 sgr, 6 fen. Zebrano łącznie 59
reichstalarów, 25 srebrnych groszy, 5 fenigów. Zakupiono
m.in.: kadzidło, misę do chrztu, talerz pod głowę dziecka
do chrztu, naczynia do wody i wina. Jedno z naczyń zakupił zagrodnik Swięntek z Trzęsiny. Za resztę pieniędzy z
kolekty zakupiono biały ornat na niedzielne msze św.
We wrześniu szpital w Kotorzu Wielkim został pokryty
Krzyż z 1871 r. (zdjęcie wykonał
nowymi gontami.
Emil Czyrnia)
Statystyka za 1871 r.: 108 chrztów, w tym 5 nieślubnych
dzieci, 86 zgonów, 24 śluby.
W 1872 r. rząd rozpoczął wojnę z Kościołem katolickim. Nastąpiły rewizje szkół na
Śląsku i w Poznaniu.
30 kwietnia, po wcześniejszych zaręczynach z 11.11.1871 r., „graf ” Carl ożenił się w
Berlinie z Hedwig von Blumenthal, córką byłego właściciela Varzin25, w którym wtedy już
rezydował sam Otto von Bismarck – kanclerz Rzeszy. 1 maja nowożeńcy przyjechali do
Turawy. Zostali gorąco przyjęci przez mieszkańców.
Szpital w Kotorzu Wielkim, zbudowany w 1796 r. jako drewniany budynek dla dziesięciu osób, był już w II poł. XIX w. bardzo zniszczony i wymagał remontu. „Graf ” Carl
Garnier postanowił zbudować
nowy murowany budynek. W 1730
r. Martin von Löwencron utworzył fundację na utrzymanie tego
szpitala z kapitałem w wysokości
200 talarów. Do 1872 r. kapitał ten
wzrósł o zysk z procentów i wynosił
już 1520 talarów. Na budowę szpitala wydano 1320 talarów z papierów wartościowych. Pozostało jeszcze 200 talarów zabezpieczonych w
hipotekach. Inwestycję zaczęto realizować w maju. Cegłę na budowę
Kotorski budynek szpitala

25

Warcino w woj. pomorskim. Zubożały ród von Blumenthal sprzedał XVII-wieczny dwór w 1867 r. Otto von
Bismarckowi. Dobra warcińskie należały do rodziny Bismarcków do 1945.

szpitala wykonano na terenie parafii. Wszystkie rachunki z budowy szpitala umieszczono
w archiwum szpitalnym.
Latem na miejscu starej fryszerki w Turawie zaczęto budować nowy tartak przy
wschodnim kanale przy drodze do Kuchar.
W 1872 r. zostały zbudowane w Kobylnie chlewy i zaczęto układać na polach drenaże.
20 października wyszło rozporządzenie, że religia w polskich szkołach może być nauczana tylko po niemiecku.
Statystyka parafii za rok 1872: 128 chrztów, w tym 4 nieślubne, 97 zgonów, 41 ślubów,
54 zapowiedzi.
Gdy ks. Carl Kahl został inspektorem szkolnym, nie mógł już dalej zajmować się uprawą roli. Z tego powodu wydzierżawił pola i łąki „grafowi”, 40,25 mórg za kwotę 3 1/8 talara
od morgi rocznie, na okres 1.09.1872–1875 r.
Od września 1872 r. do czerwca 1873 r. panowała epidemia tyfusu, szczególnie w Trzęsinie, Turawie z Marszałkami i Kotorzu Wielkim. Zanotowano również częste przypadki
czerwonki. Zmarło wielu ludzi.
Na terenie Niemiec zaczęło dochodzić do rozruchów religijnych. Rząd popierał wyłącznie protestantów. Uchwalono wtedy wiele ustaw przeciwko katolikom, np. dotyczących
szkolnictwa. Duchowieństwo katolickie było usuwane z urzędów inspektorów szkolnych.
1.05.1873 r. ks. Carl Kahl sam zrezygnował z urzędu powiatowego inspektora szkolnictwa
dla pięciu szkół kotorskiej parafii.
17 kwietnia odbył się w Kotorzu Wielkim konwent duchownych dla miasta Opole.
Po zbudowanym kotorskim szpitalu pozostała cegła, dlatego też w czerwcu wymurowano wokół niego płot.
5 lipca urodziła się „grafowi ” córka. 31 lipca w czasie chrztu otrzymała imię Freda
Clara Hedwig Mathilde, ponieważ jej matka była ewangeliczką, została ochrzczona przez
wikarego Baumanna z Heinrichsfelde (Grabie).
Do kościoła kotorskiego zakupiono mszał za 19 talarów i wieczną lampkę za 36 talarów, gdyż stara była spalona.
W czerwcu w Kolanowiach, Węgrach, Osowcu, Trzęsinie, Kotorzu Małym i Marszałkach spadł straszny grad, który zniszczył całkowicie zboże. Utrzymały się tylko ziemniaki.
Plony w 1873 r. były bardzo słabe.
31 października został uroczyście otwarty nowo wybudowany szpital. Stary drewniany
za 56 talarów sprzedano zagrodnikowi. Budynek ten znajdował się na zachód od nowego
(obecny ogród). W nowym szpitalu zbudowano kaplicę.
17 września wydarzył się wypadek w czasie polowania. Brat turawskiego „grafa” Hans
von Garnier, porucznik huzarów, poszedł pierwszy raz w życiu na polowanie z nadwornym myśliwym „grafa” i woźnicą. Pierwszy raz w życiu ustrzelił jelenia i był bardzo podekscytowany. Mężczyźni próbowali wrzucić jelenia na wóz, był jednak za ciężki i w czasie
podnoszenia zwierzęcia jeden z nich upuścił je. Wtedy wszyscy puścili jelenia i „graf ”
nadepnął na strzelbę, która wystrzeliła z dwóch luf prosto w pierś woźnicy. Nieszczęśnik,
45–letni mieszkaniec Turawy Gregor Kulawik, zginął na miejscu, krzycząc „Jezus Maria”.

Podobny wypadek wydarzył się 13 października w Ligocie Turawskiej. Młody chłopak
Kmitta – praktykant leśniczego, przyszedł porozmawiać odnośnie pracy. Broń nieszczęśliwie wystrzeliła i otrzymał postrzał w bok ciała. Zawieziono go do szpitala przy klasztorze
Sióstr Miłosierdzia w Opolu. Niestety, nie udało się uratować tego młodego człowieka.
Szkoła w Turawie przez okres przejściowy znajdowała się w starej karczmie. 18 kwietnia został wmurowany kamień
węgielny pod nowy budynek. Budowa została zakończona w ciągu
pół roku. 23 listopada odbyto się
uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły w Turawie. Nowy
obiekt szkolny posiadał dwie klasy
i dwa mieszkania dla nauczycieli.
Ks. Carl Kahl napisał w kotorskiej
kronice parafialnej, że długo będzie
trwało, zanim to drugie mieszkanie
będzie zamieszkałe, gdyż brakowaBudynek turawskiej szkoły (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ło wtedy nauczycieli.
Statystyka za rok 1873: 126 chrztów, w tym 3 nieślubne, 59 zgonów, 42 śluby, 55 zapowiedzi.
W 1874 r. odbyły się w Niemczech wybory parlamentarne. Startował w nich turawski
„graf ” Carl von Garnier. Rywalizował z „grafem” Franzem Ballestrem, który startował z
partii centrum. Wyniki wyborów były deprymujące dla Garniera. Ballestrem na terenie
obwodu do głosowania otrzymał 10501, a turawski „graf ” tylko 3241 głosów.
W sierpniu wszystkie 4 pokoje plebanijne zostały wytapetowane, a w 3 z nich wykonano dodatkowe prace malarskie. Za swoją pracę tapeciarz otrzymał 54 talary z kasy kościelnej. Kościół kotorski został w październiku od południowej strony obłożony szarymi
i białymi płytkami cementowymi. Opolski okręg szkolny został z dniem 1 października
podzielony na 2 części. Kotórz Wielki został przyłączony do północnej części.
25.11.1874 r. „grafowi” Carlowi urodził się pierwszy syn – Hubertus Carl Kontantin
Adalbert Garnier. Został ochrzczony 4.01.1875 r. przez Carla Kahla w kaplicy zamkowej.
1 października wprowadzono w Prusach urzędy stanu cywilnego, od tej pory prowadzone były cywilne metryki.
Parafia kotorska została podzielona na dwa okręgi stanu cywilnego:
1. Obejmował Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Trzęsinę, Turawę z Marszałkami, Rzędów, urzędnikiem stanu cywilnego był graf Carl von Garnier, a jego zastępcą Ziemek.
2. Obejmował Kolanowice, Węgry i Osowiec, urzędnikiem stanu cywilnego był Neumann, a jego zastępcą był Ziemek z Osowca.
1.07.1874 r. został wprowadzony nowy podział administracyjny, z urzędnikiem „Amtsvorstehern”, co można porównać z funcją dziesiejszego wójta. Dla obu Kotorzy, Rzędowa

i Turawy był nim „graf ” Carl von Garnier, zaś dla
Kolanowic, Węgier i Osowca był mistrz hutniczy Nikisch z Osowca.
W październiku w kościele kotorskim od strony
wejścia głównego i plebanii została wykafelkowana
posadzka obu przedsionków.
Statystyka za rok 1874: 113 chrztów, 88 zgonów,
25 ślubów.
W 1875 r. rząd niemiecki wydał wiele uchwał
przeciwko Kościołowi katolickiemu i papieżowi.
Atmosfera w cesarstwie niemieckim była antykatolicka. Turawski „graf ” również krytykował Kościół
Pieczęć turawskiego AMT-u (skan
udostępnił Mariusz Halupczok)
katolicki. Ks. proboszcz Carl Kahl ustosunkował się
do jego wypowiedzi w kazaniu sylwestrowym 1874
r. „Graf ” Carl von Garnier poczuł się obrażony i zabronił wszystkim swoim urzędnikom
kontaktowania się z kotorskim proboszczem. Również nie mogły się z nim kontaktować
wszystkie dzieci po zmarłym nadleśniczym Nerlichu. Nad piątką tych sierot „graf ” miał
opiekę kuratorską. Dom ten został dla Carla Kahla zamknięty i ksiądz nie mógł odwiedzać nieletnich dzieci.
„Graf ” Carl von Garnier wrogo ustosunkował się do Kościoła katolickiego, gdyż podpisał artykuł, który ukazał się 22.03.1875 w gazecie śląskiej, a który nawoływał do odmowy posłuszeństwa władzom katolickim. Ks. Kahl twierdził, że „graf ” nie był inicjatorem
napisania tego artykuły, a jedynie go podpisał. Na Śląsku zaczęto zbierać podpisy przeciwko Kościołowi katolickiemu. Zebrano tylko 300 podpisów, na 92000 możliwych. Carl
von Garnier jako wzorowy obywatel kazał wszystkim swoim urzędnikom podpisać się.
Jednakże nie wykonali tego dobrowolnie, gdyż byli poddani presji. Dwaj najważniejsi turawscy urzędnicy: młody Nerlich i Ziemek, chociaż byli katolikami, musieli podpisać się
przeciwko Kościołowi katolickiemu, gdyż nie chcieli stracić pracy. „Graf ” zmusił także do
podpisu nauczycieli. Niektórzy z nich wykazali się odwagą i nie złożyli podpisu oczerniającego Kościół katolicki, np.: nauczyciel i organista kotorski Sternikel, jego syn Hugo, nauczyciel z Groszowic, Baldy z Ligoty Turawskiej, Beerscht z Zakrzowa Turawskiego i Hyla
z Bierdzan. Kotorski proboszcz bardzo chwalił tych nauczycieli za ich odwagę cywilną.
22.06.1875 r. ks. Carl Kahl obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.
Materialnym znakiem tego jubileuszu było zakupienie przez tegoż kapłana gotyckich
figurek na ołtarz kościoła parafialnego, który do tej pory był skromny. Na ten cel kotorski
proboszcz zebrał datki:
Kotórz Wielki – 21 reichstaler (rtl.) 25 srebrne grosze (sgr.)
Kotórz Mały – 20 rtl. 7 sgr.
Trzęsina – 8 rtl. 22 sgr.
razem 28 rtl. 29 sgr.
Turawa – 14 rtl. 18 sgr. 6 fenigów (fen.)

Węgry – 14 rtl. 17 sgr. 9 fen.
Kolanowice – 5 rtl. 22 sgr. 6 fen.
Rzędów – 8 rtl. 7 sgr.
Osowiec – 8 rtl. 17 sgr. 6 fen.
Wycużnik Franz Pielawa z Węgier – 20 rtl.
Nadleśniczy Nerlich – 10 rtl.
Ks. Carl Kahl – 50 rtl.
Graf Carl – 60 rtl.
Razem 254 rtl. 14 sgr. 3 fen.
W sylwestra 1875 r. ks. Carl Kahl wygłosił kazanie po
polsku, pierwszy raz od 1861 r.
Statystyka za rok 1875: 136 chrztów, w tym 8 nieślubnych, 93 pogrzeby, 24 śluby.
Na podstawie dokumentu z 1691 r. kotorski proboszcz
i wszyscy gospodarze z Kotorza Wielkiego mogli wypaFigura zakupiona przez ks.
sać krowy w lesie królewskim przy drodze do Szczedrzy- proboszcza Theodora Jankowskiego
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ka, którego było 33 morgi, gdyż zapłacili wtedy za wypas
10 talarów. Od tej pory mogli korzystać z lasu – wypasać
w nim było, nic nie płacąc. 15.04.1876 r. zostało zniesione prawo do wypasania bydła w
lasach królewskich.
W okresie Kulturkampfu wyszło zarządzenie, że majątkiem kościelnym musieli zarządzać także parafianie, a nie tylko sam kapłan. Do tej pory dobrami kościelnymi zarządzał wyłącznie sam proboszcz. Dlatego też powołano ośmioosobową radę parafialną i
dwudziestoczteroosobową radę wiejską. Przewodniczącym obu rad został rolnik Johann
Kulawik z Kotorza Wielkiego, a skarbnikiem zagrodnik Wilczek, także z Kotorza Wielkiego. Dla ks. proboszcza Carla Kahla było to dziwne, że dwóch ludzi bez wykształcenia
ma zarządzać majątkiem wartości 20000 talarów, składającym się zarówno z gotówki, jak
i z akcji. Podobne rady wybrano w Zakrzowie Turawskim i Ligocie Turawskiej, jednak na
czele tych rad stali ludzie, którzy wystąpili przeciwko Kościołowi katolickiemu.
Z końcem 1876 r. kotorski ks. proboszcz wykonał zestawienie majątkowe i przekazał
je radzie.
Zakrzów Turawski
Majątek kościelny 1345 rtl.
W gotówce 11 rtl. 8 fen.
Kasa fundacyjna 190 rtl.
W gotówce 9 rtl. 10 sgr. 10 fen.
Razem 1555 rtl. 11 sg. 6 fen.
Ligota Turawska
Majątek kościelny 550 rtl.

W gotówce 32 rtl. 4 sgr. 6 fen.
Kasa fundacyjna 500 rtl.
W kasie 11 rtl. 28 sgr.
Kasa cmentarna 30 rtl.
W gotówce 22 rtl. 26 sgr. 9 fen.
Kaplica w Kadłubie 225 rtl.
W gotówce 9 rtl. 24 sgr.
Oprócz tego dotacje dla księdza i kościelnych 875 rtl.
Suma 2180 rtl. 23 sgr. 3 fen.
Kotórz Wielki
Majątek kościelny 1600 rtl.
W kasie fundacyjnej 6173 rtl. 10 sgr.
Kasa szpitalna 200 rtl.
Kasa cmentarna 915 rtl.
dotacje dla księdza i kościelnych 7745 rtl.
Razem 16993 rtl. 10 sgr.
W gotówce 5 rtl. 22 sgr. 7 fen.
Razem 16999 rtl. 2 sgr. 7 fen.
Latem 1876 r. pałac w Turawie został przebudowany, został zmieniony m.in. dojazd do
niego. Wcześniej brama wjazdowa mieściła się między pałacem a skrzydłem kuchennym.
Nowy dojazd poprowadzono przez ogród owocowy. Wybudowano wtedy również nowe
mieszkanie inspektora.
Statystyka za rok 1876:
122 chrzty, w tym 2 nieślubne, 107 zmarłych, 29 ślubów, 39 zapowiedzi.
Do tej nie było na terenie kotorskiej parafii żadnego dziecka bez chrztu oraz nie było
par bez ślubów. Tak zanotował w kronice parafialnej ks. Carl Kahl. Chciał przez to zwrócić
uwagę na fakt, że jeszcze żaden parafianin nie skorzystał z możliwości tylko cywilnego
zaspisu w księgach metrykalnych.
Ks. Carl Kahl 1.05.1873 r. dobrowolnie zrezygnował z pełnienia funkcji powiatowego
inspektora szkolnego i rewizora szkolnego, jednak tę drugą funkcje pełnił nadal. 13.01.1877
r. został odwołany również z tej funkcji. Jak sie później z nieoficjanych źródel dowiedział,
powodem tego były jego niepoprawne politycznie wypowiedzi podczas pobytu w Łubnianach. Inspektorem szkolnictwa w Kotorzu Wielkim i w Turawie został Carl von Garnier,
w Rzędowie dr medycyny Wolf z Ozimka, w Węgrach i Kolanowicach inspektor z Opola.
Rząd niemiecki wciąż wydawał wiele dekretów przeciwko katolikom. W 1877 r. odbyły się wybory, przedstawicielem Katolickiej Partii Centrum był graf Franz von Ballestrem z Wrocławia, „graf ” Carl von Garnier stał na czele drugiego odłamu przeciwnemu
katolikom i przegrał. Podział głosów nawet w okolicznych wsiach był dla niego bardzo
niekorzystny: w obu Kotorzach „graf ” dostał 11 głosów, zaś Ballestrem 142 głosy, w Ligo-

cie Turawskiej 27 głosów, zaś 102 Ballestrem, w Bierdzanach 46 „graf ”, 56 Ballestrem. W
wyniku przeprowadzonej wielkiej agitacji wyniki korzystne dla Carla von Garniera były w
Turawie – 131, zaś Ballestrem – 13, w Kadłubie Turawskim zagłosowało za „grafem” 113
osób, za Ballestremem tylko 1 osoba, w Kobylnie „graf ” uzyskał 85 głosów, Ballestrem –
21, w Zakrzowie, mimo istnienia huty w Poliwodzie, „grafa” poparło 46 głosujących, zaś
60 Ballestrema.
20.01.1877 r. „graf ” Carl von Garnier zwołał na zebranie wszystkich swoich urzędników, jedynym tematem spotkania było omówienie zachowania kotorskiego proboszcza
i jak należy z nim postępować. Oskarżano wtedy ks. Carla Kahla o najgorsze występki,
„graf ” zabronił swoim pracownikom wszelkich kontaktów z proboszczem. Sytuacja stała się bardzo napięta. Carl Garnier poinformował nadleśniczego Nerlicha, że jeżeli dalej
będzie kontaktował się z kotorskim proboszczem, to straci pracę, a graf zaprzestanie wypłat renty jego matce – 2000 talarów rocznie. Nerlich musiał zerwać wszelkie kontakty z
ks. Kahlem. Miejscowi ludzie bardzo źle oceniali postępowanie turawskiego „grafa”, który
„niby” był także katolikiem, wobec Kościoła katolickiego,.
26 czerwca zastrzelił się brat „grafa” Hans von Garnier, który został pogrzebany w
kotorskim „grufcie”. Wiele osób miało pretensje, że kapłan pogrzebał samobójcę. Nie są
wiadome przyczyny, dlaczego ten młody człowiek odebrał sobie życie. Był zakochany w
dziewczynie, najprawdopodobniej z wzajemnością, gdyż dzień przed samobójstwem zaręczył się z nią, o czym napisał swemu bratu. Był bardzo szczęśliwy i nie wiadomo, dlaczego
zabił się na drugi dzień.
Statystyka 1877 r.
128 chrztów, w tym 7 nieślubnych, 88 zgonów, 28
ślubów, 38 zapowiedzi.
W 1878 r., w podzięce za uniknięcie śmierci po postrzale cesarza niemieckiego Wilhelma I, w kotorskim
kościele odśpiewano uroczyste Te Deum26.
W tym samym roku poprowadzono przewód telegraficzny z Opola do poczty głównej w Osowcu, która
obsługiwała miejscowości należące do kotorskiej parafii.
Statystyka za rok 1878: 122 chrzty, 1 dziecko nieślubne, 70 zgonów, 25 ślubów, 41 zapowiedzi.
Od kwietnia 1879 r. ks. Carl Kahl przestał grzebać
zmarłych wokół kościoła kotorskiego, gdyż cmentarz
był już przepełniony. Gdy obejmował kotorską parafię w lutym 1861 r., stary cmentarz znajdujący się przy
Turawski „gruft” (grafikę wykonał
drodze obok „gruftu” był zapełniony, dlatego też zaczął
Walter Świerc)
grzebać zmarłych wokół kościoła. Jednakże w 1879 r.
26

Do zamachu na Wilhelma I doszło 11.05.1878 r. z inicjatywy socjaldemokraty Maxa Hödela,
który oddał parę strzałów w stronę cesarza i jego małżonki. Następny zamach nastąpił 2 czerwca
tego samego roku – dokonał go w berlińskim Tiergarten rolnik Karl Nobiling.

zabrakło również miejsca na tym cmentarzu. Od kwietnia tegoż roku pochówek znowu odbywał się na starym cmentarzu.
Wiosną zaczęto budować nowy „gruft” na Łysej Górze. Ks. Carl Kahl był przeciwny tej
inwestycji, gdyż twierdził, że wcześniej grzebano tam padnięte bydło.
11 września ochrzczono następnego syna „grafa”, nazwano go Karl, jednakże został
ochrzczony w kościele protestanckim. Kotorski proboszcz zapisał w kotorskiej kronice parafialnej retoryczne pytanie: Jaką wiarę ma ojciec nowo narodzonego dziecka, który niby był
katolikiem, a miał ogromną nienawiść do religii katolickiej?
Ksiądz proboszcz ustalił, że od października będzie udzielał chrztu tylko w dni świąteczne, chyba że urodzi się dziecko chore lub słabe.
W 1879 r. ks. Carl Kahl brał udział w sympozjum naukowym w Opolu, dotyczącym
historii okolicznych wsi. Chciał wydać drukiem napisaną przez siebie pracę Das Majorat
Turawa, ale nie posiadał funduszy. Ci, którzy je mieli, albo nie byli zainteresowani, albo
przez nienawiść nie chcieli tego zrobić (Najprawdopodobniej miał na myśli turawskiego
„grafa”).
W ciągu całego roku było wiele powodzi nad Renem, ale także na Śląsku.
Statystyka za rok 1879: 155 chrztów, w tym 5 nieślubnych, 75 zmarłych, 24 śluby, 60
odwiedzin chorych, 35 zapowiedzi.
W 1880 r. została wyremontowana droga „Szlakówka”. Według ks. Kahla była niepotrzebnie wyremontowana, gdyż nikt nią nie jeździł,
oprócz „grafa”, który mógł wygodnie pojechać na spacer. Według kotorskiego proboszcza byłoby bardziej z
sensem, gdyby wybudowano bezpośrednią drogę do
Zawady. Twierdził również, że wyremontowanie „Szlakówki” – trasy Turawa – Ligota Turawska, było luksusem,
wygodnictwem, marnotrawstwem ze strony właścicieli
turawskch. Remont ten był kosztowny, gdyż była to droga II klasy i jej modernizacja wyniosła 55935,44 marek.
Koszty budowy „Szlakówki” były pokryte przez rząd, zaś
„graf ” dał szlakę z Poliwody i żwir z Ligoty Turawskiej.
Carl von Garnier miał wykonać nowy most betonowy w
Turawie na Małej Panwi. Jednakże autor kotorskiej kroniki parafialnej wątpił, że most ten w przyszłości powstanie. Jego przewidywania sprawdziły się częściowo: mostu
rzeczywiście nie zbudował „graf ” Carl von Garnier, ale
zbudowano go ok. 1900 r. przy okazji budowy drogi do Strona tytułowa pracy ks. Carla
Kahla Das Majorat Turawa
Zakrzowa Turawskiego.
We wrześniu 1880 r. po okolicznych wioskach krążyła plotka, że ks. proboszcza Carla
Kahla przygniotło drzewo. On jednak się z tego śmiał i dalej cieszył się życiem. Informacja o wypadku kotorskiego proboszcza była zawarta nawet w gazecie. Ks. Carl Kahl
wątpił, że do gazety informację tę zamieścił jakiś jego przyjaciel. Później nieprawdziwe in-

formacje sam pokrzywdzony proboszcz zdementował.
Podobno artykuł ten napisał
jakiś młody człowiek, który
chciał zaistnieć jako dziennikarz, by móc później pisać
częściej do tej gazaty. Życie
ks. Carla Kahla było zagrożone trzy razy. Pierwszy raz,
gdy włamywacze 17.05.1866
r. strzelali do niego, ale w
broni nie było śrutu. Następnym razem, gdy w 1877
r. „graf ” Carl Garnier po raz
Turawski most (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
drugi przegrał wybory. Odgrażał się wtedy Carlowi Kahlowi i powiedział w przypływie wściekłości, że gdy go dorwie,
to go przejedzie konno i pobije na śmierć. Trzeci raz, gdy niby przygniotło go drzewo, nie
było to prawdziwe zagrożenie życia, gdyż informacja była nieprawdziwa.
Statystyka za rok 1880:
129 urodzin, w tym 7 nieślubnych, 77 zmarłych, 32 zapowiedzi, 27 ślubów.
2.02.1881 r. ks. Carl Kahl założył w Kotorzu Wielkim „Darlehens und Sparkasse” (kasę
kredytowo – oszczędnościową) zrzeszającą 58 członków. Każdy wstępujący do kasy musiał
zakupić udział w wysokości 12 marek. Wybrano pięcioosobowy zarząd spółki, ośmioosobową radę nadzorczą i skarbnika. Dyrektorem kasy został sam proboszcz. Zarząd i rada
pracowali za darmo, pobory otrzymywał tylko skarbnik. Celem założenia kasy była myśl,
by ludzie nauczyli się oszczędzać, a w szczególności młodzi ludzie. W razie potrzeby mogli
na miejscu pożyczyć lub wypłacić pieniądze.
8 maja urodził się grafowi syn Engelbert, który ochrzczony został również po protestancku.
10 maja została otwarta linia telegraficzną z Turawy do Osowca. Przewody poprowadzono wzdłuż drogi przez Kotórz Mały i Węgry. Telegraf w Turawie znajdował się na poczcie, gdyż na początku 1881 r. roku otwarto agenturę poczty w tej miejscowości.
15 maja odsłonięto obraz św. Jana Nepomucena w kaplicy obok kotorskiej plebanii. Za
jego wykonanie zapłacono malarzowi 24 marki, a stolarzowi za wykonanie ramy, szyby i
zamka 15 marek. Pieniądze na obraz św. Jana Nepomucena od wielu lat zbierały dziewczyny w czasie oktaw. Zebrały 29 marek, resztę – 10 marek, zapłacił ksiądz proboszcz.
8 czerwca zmarła matka „grafa” Klara von Garnier z d. Rappold, wdowa po Constantinie. Wdowa ta ostanie lata życia chorowała, traciła pamięć. Pogrzebana została 12 czerwca
w nowej kaplicy na „Łysej Górze” – „Kosakenberg” (Góra Kozacka).
Tego samego dnia na życzenie „grafa” ks. proboszcz Carl Kahl poświęcił nowy „gruft”
na „Łysej Górze”27. Zgodził się jednak na jej poświęcenie pod warunkiem, że w kapli27

Taką informację zawarł w kotorskiej kronice parafialnej ks. Carl Kahl.

cy zmarli będą grzebani wyłącznie po katolicku. Przy poświęceniu „gruftu” obecni byli
„graf ” Carl von Garnier, jego szwagier Max Clairon d’Haussonsville, jego siostra Adele
von Garnier i dwaj najstarsi synowie „grafa”. Przeniesiono z „gruftu” z Kotorza Wielkiego
do turawskiego ciała sześciu zmarłych: Constantina – zmarłego 31.03.1861 r., jego syna
Constantina zmarłego 12.06.1868, brata Constantina I – Maxa, który zmarł 16.11.1857
r., porucznika Hansa von Garnier , który popełnił samobójstwo 26.06.1877 r., zmarłego
2.07.1878 r. przy porodzie syna „grafa” Carla von Garniera. Zmarła wdowa po Constantinie – Klara von Garnier, pochodząca z Bawarii, wychowała się bez rodziców. Poznała swego męża w Poznaniu, gdzie był w wojsku, tam też się pobrali. Później jej mąż był przeniesiony z Poznania do Kolonii nad Renem. Po śmierci Franza Seraphina w 1853 r. małżonkowie Constantin i Klara von Garnier objęli majątek turawski. Zmarła Klara Garnier była
dobrą kobietą, napisał ks. Kahl w kronice kotorskiej, gdyż opiekowała się dziećmi z całej
okolicy, dawała im paczki na Boże Narodzenie. Cieszyła się, gdy mogła innych obdarować.
Chociaż była wyznania protestanckiego, dbała o kościół w Kotorzu Wielkim, kupując do
niego nowe wyposażenie. Podarowała m.in. czerwony świąteczny ornat, duży świąteczny
dywan, wyszyła brązową narzutę do „grofskiego” chóru. Gdy odwiedzała kościół w Kotorzu Wielkim, to wtedy rozmawiała z ks. proboszczem Carlem Kahlem.
26 października „graf ” nie wystartował już do wyborów.
Statystyka za rok 1881:
123 chrzty, w tym 3 nieślubne, 87 zmarłych, ślubów 26, zapowiedzi 37, odwiedzin chorych 56.
Dnia 1.10.1882 r. ks. Carl Kahl kazał wprawić do okna obok ołtarza, z południowej
strony kościoła, witraż przedstawiający medalion Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Witraż
ten za 300 marek wykonał Bedner z Wrocławia. Kotorski proboszcz poprosił parafian, by w przyszłości
zlecili wykonanie i drugiego witraża – od północnej
strony świątyni. Od 3 do 20 lipca, pierwszy raz od
kiedy przebywał w Kotorzu Wielkim, ks. Carl Kahl
wyjechał na odpoczynek. Jego stan zdrowia na skutek stresu pogorszył się od 1872 r. Udał się na wypoczynek do Grafschaft Glatz (hrabstwo kłodzkie).
Stan jego zdrowia bardzo się poprawił. W czasie
jego nieobecności w kotorskiej parafii zastępował go
ksiądz Carolus Roelle, lokalista z Ligoty Turawskiej.
W 1882 r. obchodzono 100-lecie istnienia kościoła w Kotorzu Wielkim. Z tej to okazji zakupiono
część nowego wyposażenia. Chociaż kotorski kościół był poświęcony w październiku 1784 r., to jedMatkę Boską z
nak w 1782 r.- już w pierwszym roku budowy, świą- Witraż przedstawiający
Dzieciątkiem
tynia została pokryta dachem i stała jako budowla. Z
tego powodu proboszcz ks. Carl Kahl zdecydował się obchodzić 100-lecie istnienia świątyni w 1882 r.

Statystyka za rok 1882:
133 urodzeń, w tym 8 nieślubnych, 102 zmarłych, 28 ślubów, 33 zapowiedzi, 56 odwiedzin chorych.
W tamtym czasie do plebanii należało ok. 24–30 mórg pola, 3 łąki. Grunta orne były
m.in. na Liczynie w Turawie. Były one podarowane przez „grafa”. Probostwo posiadało 3
ogrody: duży obok światyni, drugi naprzeciw starego (byłego) kościoła oraz trzeci naprzeciw probostwa.
Przywileje probostwa kotorskiego:
1. Wolne drzewo opałowe, które zapewniali turawscy „grafowie”.
2. Bezpłatny wypas dla 6 wołów i 4 krów na łąkach przy kanale nazywanym
„nastawie”, mógł z nich korzystać ksiądz i rolnicy z Kotorza Wielkiego.
3. Prawo bezpłatnego wypasania w cesarskim lesie dla wszystkich zwierząt
księdza i mieszkańców. Musiano zapłacić za to 10
talarów śląskich w zamku w Opolu.
4. Oprócz tego dostało probostwo z Kotorza Małego, Kotorza Wielkiego, Węgier i Kolanowic w sumie 42 korce i 2 kwarty jęczmienia i
owsa. Z Ligoty i Kadłuba otrzymano pieniądze,
które liczyło się od rolnika 10 srebrnych groszy.
Od 1883 r. parafialna kotorska kronika nie była dalej
prowadzona.
Ks. proboszcz Carl Kahl zmarł nagle 5.01.1887 r., mając
62 lata, na wylew krwi do mózgu. Pogrzebany został cztery dni późnej, 9 stycznia, przy drzwiach wejściowych do
kościoła. Proboszcz Kahl był wielkim kapłanem. Pozostawił dzieło swego życia Das Majorat Turawa. Dzięki niemu
lokalna historia nie uległa zapomnieniu. W swoim testaGrób ks. Carla Kahla przed
mencie przeznaczył 6000 marek jako nagrodę dla kotorrenowacją
(zdjęcie wykonał Jerzy
skiego szpitala. Jego następcą 19 lutego został Rudolphus
Farys)
(Rudolf) Lubecki, wielki muzyk, poeta i orędownik polskości.
Walka o język
Ks. Rudolphus Lubecki po objęciu kotorskiej placówki musiał zapłacić za remont
mieszkania nauczyciela kotorskiej szkoły parafialnej, pełniącego równocześnie obowiązki
organisty w kościele. Wioski najbardziej oddalone od parafii: Trzęsina, Kolanowice oraz
Węgry, pod przywództwem młynarza Adamca z Trzęsiny, żądały, by Kotórz Mały i Wielki
zapłaciły 6/7 części, które na parafię przypadały. Pozostałe wsie chciały zapłacić tylko 1/7
tej sumy, gdyż ludzie z tych wsi do kościoła uczęszczali tylko w niedzielę i wtedy był dla
nich potrzebny organista. Urząd szkolny nie chciał partycypować w kosztach remontu.
Na prośbę parafii cesarz niemiecki 25.11.1888 r. pozwolił parafii na zapłacenie tylko poło-

Kotorski cmentarz, który założył ks. Rudolphus Lubecki (zdjęcie z wieży kościelnej wykonał Jerzy Farys)

wy kwoty remontu, czyli 3000 marek, resztę zapłaciło państwo. Spór dotyczący remontu
mieszkania nauczycieli w Kotorzu Wielkim zakończył się porozumieniem. Miały obowiązywać dalej ustalenia z 4.01.1843 r., połowę kosztów remontów miał płacić Kościół, kwota
ta była podzielona na równe części na poszczególne wsie, do zapłacenia drugiej połowy
zobowiązany został urząd szkolny. Materiał na remont mieszkań szkolnych musiał nieodpłatnie dostarczać patron – Garnier. W 1888 r. wiele osób na terenie parafii zachorowało
na różyczkę. W tym samym roku powstał nowy cmentarz w Kotorzu Wielkim. Wcześniej
zmarłych grzebano dookoła kościoła i na terenie ogrodu, który w okresie późniejszym
należał do domu sióstr zakonnych (ten dom zakonny został zlikwidowany w 2008 r.).
Nowy cmentarz wykonano na terenie ogrodu proboszcza, który był położony stosunkowo nisko. Przez następne lata w celu podwyższenia terenu przywożono dużą ilość piasku.
Proboszcz za utraconą ziemię, przekazaną na cmentarz, jako rekompensatę otrzymał pole
od p. Jontza. W 1889 r. powiększono cmentarz o kolejne 25 arów 53 m². Teren wokół
cmentarza został ogrodzony murem z płyt wapiennych. Wapień na budowę płotu został
zakupiony w Krapkowicach, przetransportowany Odrą do Opola, a następnie przez miejscowych rolników przywieziony wozami konnymi. W tym samym roku, w listopadzie, w
sąsiedztwie probostwa paliły się pełne stodoły u gospodarza Alberta Twardawskiego, zagrodnika Andreasa Michalczyka i u Josefa Kupczyka. Na szczęście pożar nie zagroził probostwu i kotorskiej świątyni. W tym okresie ks. proboszcz posiadał duże gospodarstwo,
które składało się z pięciopokojowego budynku plebanii, 3 koni, 8 sztuk bydła, stodoły z

jednym klepiskiem, dwoma sąsiekami i chlewikiem,
8 – arowego ogrodu i 28 ha pola wraz z łąkami. Cały
majątek miał wartość 55065,07 marek.
Informacje dotyczącego kotorskiej parafii zawarł
Hans Lutsch w Die Kunstdenkmäler des Reg. z 1888
r.: Kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała,
jako kościół w Kotorzu w 1447 r. ujęty w wykazie
świętopietrza z archidiakonatu opolskiego. Otynkowany, barokowy z 1782 r. z barokową kopułą i jedną
sygnaturową wieżyczką, między nawą główną jest
chór.
Kaplica grobowa cała z drewna, podupadła, w
środku wystrój barokowy z ornamentami, jasno pomalowana. Dach jednospadowy. Wybudowano w
1690 r. 28
Ks. Rudolphus Lubecki (http://
www.encyklo.pl/index.
W 1890 r. wielu parafian zmarło na szkarlatynę.
php5?title=Plik:Lubecki_Rudolf.jpg.
W tym samym roku 12 grudnia Rada Parafialna
25.10.2012 r.)
postanowiła sprzedać niepotrzebne srebrne rzeczy
znajdujące się na wyposażeniu kościoła. Sprzedano monstrancję, antypodium oraz kielich
z pateną, za łączną kwotę 163 marek, za którą wystawiono ks. proboszczowi Carlowi Kahlowi pomnik na cmentarzu.
20.02.1891 zmarł proboszcz ks. Rudolf Lubecki, wielki poeta i muzyk, zmarł on najprawdopodobniej na zatrucie krwi. Jego zgon nastąpił bardzo wcześnie, bo w chwili śmierci miał tylko 46 lat. Niektórzy parafianie twierdzili, że zmarł ze zgryzoty – żółć go zalała,
gdyż zaostrzył się konflikt miedzy nim a nauczycielami z Turawy. W turawskiej szkole
szczególnie jej kierownik mocno bił dzieci, ks. Lubecki wystąpił przeciwko niemu z ostrą
krytyką. W czasie tego konfliktu wystąpili przeciwko proboszczowi nauczyciele, z którymi
się przyjaźnił i wspólnie muzykowali. W sprawę wtrącił się urząd duchowny, który również nie poparł proboszcza. Krótko po śmierci ks. Rudolfa Lubeckiego administratorem
kotorskiej parafii został ks. Theodor Jankowski, który pochodził z Flatow w Prusach Zachodnich. Znany był z tego, że bardzo sprzyjał Polakom. Niestety, pozostawił mało wiadomości na temat zarządzania parafią. W 1893 r. zostały zakończone prace na cmentarzu.
Ks. proboszcz Jankowski postarał się, żeby były zasadzone na nim tuje, gdyż chciał, żeby
cmentarz kotorski był najładniejszy na całym Śląsku. W następnym roku zmieniono pokrycie dachowe kościoła na ceramiczną dachówkę. Do świątyni zakupiono nowy ołtarz,
stacje drogi krzyżowej, świeczniki, figury, baldachim. Proboszcz zapłacił za wszystkie te
inwestycje z kolekt i ofiar. Rada Parafialna chciała przeprowadzić kolejne remonty kościoła
i budynków parafialnych, za które miał zapłacić turawski graf Garnier, jednak z powodu
jego choroby rozmowy zostały przerwane i remonty budynków gospodarczych i dwóch
wież nie zostały wykonane. Wiosną 1896 r. dzieci na terenie parafii kotorskiej zaczęły
chorować na szkarlatynę, podobno nawet połowy dzieci brakowało w szkole. W roku na28
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stępnym Rada Parafialna zdecydowała zamontować w kościele nową
posadzkę – marmurowe płytki,
jednak graf zapłacił tylko za 2/3
wartości cementu. Wkrótce prace
zostały zakończone.
W latach 1897/1898 pomierzono geodezyjnie dobytek proboszcza.
W kwietniu 1899 r. doszło do Fragment listu wraz z podpisem i pieczęcią kotorskiej parafii
sporu między proboszczem a jego
sąsiadem Seją, który zagrodził ścieżkę przy kotorskim szpitalu prowadzącą do kościoła
parafialnego od strony Turawy. W okresie wcześniejszym ks. proboszcz Lubecki kazał wykonać nową drogę od tej zagrodzonej, która prowadziła na cmentarz. Proboszcz Jankowski musiał wytłumaczyć się urzędnikom Amtu29 z przyczyn tego sporu. Ostatecznie zmuszono jednak Seję do otwarcia zagrodzonej drogi. W tym samym czasie doszło do sporu
między turawskim grafem Garnierem a ks. proboszczem, który powoływał się na urbarz
z 1797 r. z Kotorza Małego, według którego graf miał sam wykonywać wszystkie remonty
kościoła i budynków parafialnych. Rada Parafialna zamierzała wymienić w kościele drzwi,
okna i przebudować plebanię, za remonty te nie chciał w całości zapłacić Garnier, który
nalegał na dotychczasowe ustalenia – 2/3 kwoty miał uiścić patronat, a 1/3 plus piasek
parafia. Na wniosek Rady Parafialnej problem ten miał rozwiązać urząd kościelny, który
orzekł, że najważniejsza jest wola grafa Garniera i mają pozostać dotychczasowe ustalenia.
W 1900 r. w Kotorzu Wielkim msze św. w niedziele i święta odbywały się latem o godz.
9.00, zimą o godz. 10.00. Nieszpory zaczynały się o godz. 14.00. W tygodniu msze święte
były odprawiane latem rano o godz. 6.30, zimą o godz. 7.00.
Najważniejszym wydarzeniem towarzyskim na terenie
kotorskiej parafii był ślub Hubertusa von Garnier z Annemarie von Culminitz von Saarau. Wesele odbyło się 21.07.1900
r. w Berlinie, 22 lipca nowożeńcy zostali powitani w Turawie przez przedstawicieli szkół i związków. Wieczorem był
pokaz sztucznych ogni. W tym samym roku przeprowadzony został remont kościoła, który zaczął pękać. Wzmocnione zostały fundamenty i sklepienie na chórze obok organ,
część kościoła ankrowano. Po remoncie kotorskiej świątyni
w 1901 r. opublikowano dane o majątku parafii: 19,63.2 ha
pola, 8,25.8 ha łąk, razem 27,89 ha, gotówki 7,05 marek, papierów wartościowych 57452,51 marek. Wszystkie budynki
z wyjątkiem plebanii były w złym stanie technicznym. W Śruba po ankrowaniu kościoła
1903 r. parafię kotorską nawiedziła powódź, wylała rzeka (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Mała Panew.
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Rok 1903 był w naszej parafii nieszczęśliwym rokiem. W kwietniu był bardzo duży opad
śniegu. Dzieci nie mogły iść do szkoły, bo miały daleko. Kiedy przyszła odwilż, zalała wszystkie pola, łąki i rzeki. W Osowcu na śluzie wszystkie urządzenia były zalane i zniszczone. W
lipcu przyszła ponownie bardzo duża woda, która z dużą siłą zniszczyła wszystko, co napotkała po drodze. Stare koryto Małej Panwi, które przebiegało przez Kotórz Wielki i Turawę,
było mocno zalane. Ruch kołowy był możliwy tylko 2 dni, potem woda zabrała mosty przejazdowe w Kotorzu Wielkim i Małym. Żaden ruch już nie był możliwy. Duże szkody woda
wyrządziła na łąkach i na polach. (tłum. Alfred Kupka)
Również w tym samym roku spalił się całkowicie Kotórz Mały. Podpalaczem okazał się
dziesięcioletni Leo Schwientek, który bawił się zapałkami i zapalił słomę, a ogień przeniósł
się na sąsiednie domy. W ciągu 10 minut spaliły się 63 domy. Akcją odbudowywania wsi
kierował sam graf Hubertus von Garnier.
W 1906 r. ks. Jankowski został wybrany deputowanym do parlamentu pruskiego z ramienia polskiej
partii. Z faktu tego bardzo niezadowolony był urząd
duchowny, gdyż kotorski proboszcz ubiegał się o
mandat posła bez zgody Kościoła. Gdy został deputowanym, często opuszczał parafię i nie dbał o powierzone probostwo. Ks. Jankowski sam odprawiał msze
św. tylko w niedziele i święta. W tygodniu przez 2 dni
msze św. odprawiali sąsiedni kapłani: proboszcz Paterok z Bierdzan, administrator Buchta ze Szczedrzyka i proboszcz Pogrzeba z Łubnian. Wobec nacisków
urzędu duchownego, ks. proboszcz Teodor Jankowski
obiecał dodatkowo zatrudnić zakonnika, jednak tego
nie wykonał. W 1907
Posłowie polscy wybrani do parlamentu r. był kolejny duży poniemieckiego
żar w Kotorzu Małym.
Spaliło się wtedy 7 budynków gospodarczych. W 1908 r. weszła w życie uchwała,
na miejsce Szkolnej Jednostki Terytorialnej Kotórz Wielki
powstał Związek Szkolny Kotórz, który obejmował Kotórz
Wielki i Mały oraz Turawę – majątek. Do 1.04.1908 r. Garnier jako patron szkoły miał obowiązek ponosić 1/3 wszystkich kosztów utrzymania szkoły. Po wejściu nowej uchwały
podział zobowiązań zmieniono na części: Kotórz Wielki –
37, Kotórz Mały – 55, Turawa Majątek – 8.
W 1908 r. do kościoła w Kotorzu Wielkim zakupiono
nową ambonę i figury św. Piotra i Pawła, wykonane przez
rzeźbiarza Stehra z Głubczyc. Świątynia wzbogaciła się także
o nową monstrancję. Zakupiono wtedy również nowe tabernakulum i dekorację drzwi.
Nowa ambona

W latach następnych urząd duchowny dalej naciskał na ks. proboszcza Jankowskiego,
by postarał się o lepsze zastępstwa w czasie jego licznych nieobecności na terenie parafii. Pretensje mieli także do proboszcza rodzice, że ich dzieci pierwszokomunijne miały
naukę tylko w niedzielę po południu. Nauczyciele szkoły parafialnej w Kotorzu Wielkim
mieli żal do ks. Jankowskiego, że nie brał udziału w przedsięwzięciach szkolnych. Kotorski
proboszcz był również na ścieżce wojennej z patronatem kościoła, ponieważ niemieckojęzyczni katolicy narzekali, że tylko przy okazji wielkich świąt odprawiana była msza św. po
niemiecku.
W 1909 r. budynek stacji kolejowej w Kotorzu Małym został rozbudowany. W roku następnym wizytacja
kościelna orzekła, że wieża i dach kościoła wymagają remontu, konieczne
było malowanie świątyni i nałożenie
nowych tynków zewnętrznych. Również stara plebania i zabudowania gospodarcze były w opłakanym stanie.
Niestety, żadne remonty nie zostały
wykonane. W 1911 r. w wieżę kościoła
Dworzec w Kotorzu Małym
uderzył piorun, od którego zapaliła się
świątynia. Pożar jednak szybko ugaszono. Wieża została wkrótce odbudowana, wykonano
jej nową kopułę. Przez następne lata nauczyciele wciąż narzekali, że kotorski proboszcz nie
uczestniczy w życiu szkoły i przypominali, że wcześniej był nawet członkiem Zjednoczenia Szkół. Gdy 17.06.1912 r. ks. Jankowski obchodził 25-lecie kapłaństwa, na poczęstunek
zaprosił nawet nauczycieli, musieli oni jednak siedzieć w bocznym pomieszczeniu.
3.01.1913 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowowybudowanej szkoły w Kotorzu Małym, na której zbudowanie mieszkańcy czekali bardzo długo. Proboszcz Theodor Jankowski brał udział w jej otwarciu, odprawił uroczystą mszę św., a następnie poświęcił szkołę.
W uroczystym otwarciu szkolnego budynku brali udział licznie zaproszeni goście i mieszkańcy.
10 marca odbyły się w Niemczech spotkania z okazji 100-lecia wojny wyzwoleńczej.
W czasie ferii szkolnych w tej intencji w Kotorzu Wielkim odprawiano mszę św. w języku
niemieckim. Jednak w czasie tej mszy ks. Jankowski zabronił śpiewać po niemiecku. Parafianie protestowali, lecz proboszcz nie odpowiedział na ich petycje. Stan techniczny kościoła wciąż się pogarszał, organy były już całkowicie wyeksploatowane, jednak proboszcz
nie chciał się angażować w remont świątyni. Zakupiono jedynie do kościoła dwie figury
Maryjne na ołtarz.
Trudy I wojny światowej
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa, sprawa remontu świątyni zeszła na dalszy plan,
dla parafian najważniejsze były wydarzenia na froncie, skoncentrowano się wyłącznie na
wojnie. Wielu mężczyzn powołano do wojska. Myślano, że konflikt będzie trwał krótko.

Parafianie bardzo przeżyli pierwszą wielką przegraną, bitwę pod Tarnowko (Tarnawka)30,
w której śmierć poniosło wielu Ślązaków. W ciągu pierwszych miesięcy wojny śmierć ponieśli chałupnicy Franz Kupka i Johann Kupka oraz Franz Soyka. W drugim roku trwania
I wojny światowej kolejni mężczyźni zostali powołani do wojska. Naukę w szkole w Kotorzu Wielkim prowadził już tylko sam kierownik szkoły, dlatego też poziom nauczania bardzo spadł. Również kobiety i dzieci musiały zastępować mężczyzn. Życie parafian toczyło
się wyłącznie wokół wydarzeń wojennych, a uczczenie zwycięskich bitew było ważniejsze
niż nauka. Pierwszymi bohaterami z terenu kotorskiej parafii, którzy zostali odznaczeni
Żelaznymi Krzyżami, byli: Franz Kupka, Walentin Niemczyk – kanonier, Karl Milbrand
– kapral, Johann Schuster – podoficer. Wojna zaczęła się przedłużać i mieszkańcy coraz
bardziej odczuwali jej skutki. Produkty żywnościowe i płody rolne przeznaczane były na
wyżywienie wojska. Mimo wojny, na terenie kotorskiej parafii w 1916 r. 18 par zawarło
związek małżeński, urodziło się 83 dzieci. Zimą 1916/1917 mieszkańcy odczuwali głód,
gdyż zaczęło brakować jedzenia.
Wiosna 1917 r. była bardzo zimna i długa, dlatego późno zaczęto prace polowe. W sklepach brakowało już wszystkich artykułów spożywczych. Nastąpiły ciężkie czasy. Ks. proboszcz Theodor Jankowski zakupił za 53000 marek obligacje wojenne, prawdopodobnie za
pieniądze kościelne. Również w 1917 r. zostały zarekwirowane dwa kościelne dzwony: 137
kg z podobizną aniołów odlany w 1791 r. i 87 kg poświęcony św. Barbarze z 1827 r. Mimo
wojny w 1917 r. ślubów było 19, a chrztów 85.
W 1918 r. cesarstwo niemieckie przegrało I
wojnę światową, wielka była żałoba na terenie
kotorskiej parafii. Ks. proboszcz Theodor Jankowski w dalszym ciągu często był nieobecny w
Kotorzu Wielkim, chociaż nie był już wtedy posłem. W czasie jego nieobecności zastępował go
o. Kutschera z kongregacji Św. Rodziny. Zakonnik ten przeprowadził w 1919 r. liczne remonty
na terenie kotorskiej parafii. Przebudował zakrystię wraz ze schodami prowadzącymi na chór
„grofski” i przemalował kościół na jasny kolor.
26.02.1919 r. odbyła się uroczystość powitania żołnierzy, którzy powrócili z wojny do domu.
Fragment projektu rozbudowy kościoła
Najpierw w kościele była odprawiona msza św. z
z zaznaczonymi liniami przerywanymi
kazaniem i Te Deum, następnie obchody zostały schodami do rozbiórki, po obróbce graficznej
(archiwum parafialne)
przeniesione do restauracji w Kotorzu Wielkim.
Z liczącej około 550 mieszkańców wsi Kotórz Wielki powróciło 78 żołnierzy, 9 było jeszcze
w niewoli, śmiercią bohatera zginęło 29 mężczyzn. W czasie wojny odznaczono 56 żołnierzy Żelaznym Krzyżem II stopnia, rannych było 26 kotorskich mieszkańców.
W tym samym roku w Kotorzu Małym zdarzył się smutny wypadek, mieszkańcy wsi,
chałupnicy Josef Wilczek i trzej bracia: Franz Halupczok, nieżonaty brat August i ich ko30

Wielka bitwa stoczona we wrześniu 1914 r., miedzy wojskami rosyjskimi a austro-węgierskimi i niemieckimi.

lejny brat – którego imię zostało już zapomniane, nie chcieli iść do wojska i pili karbid.
Wszyscy zmarli w okropnych mękach31.
Na początku marca 1919 r. zostały wprowadzone do Kotorza Wielkiego Siostry Zakonne z Poręby. Zamieszkały w starym budynku szpitala obok plebanii, który został rozbudowany i dostosowany do nowych wymogów. Koszt remontu klasztoru pokrył proboszcz i
Darlehnskasse (kasa pożyczkowa) z Kotorza Wielkiego. Wielce zasłużył się w zdobywaniu
pieniędzy na remont budynku zakonnego o. Kutschera, który szczególnie pomagał ks. Jankowskiemu, gdy jego stan zdrowia pogarszał się. Następca ks. proboszcza Jankowskiego
ks. Michael Sauer spłacił resztę kredytu wziętego na remont kotorskiego domu zakonnego
– ok. 275 marek.
Ks. proboszcz Jankowski był coraz bardziej osłabiony, zmarł w środę 16.04.1919 r. Trzy
dni później, w Wielką Sobotę, został pogrzebany na placu przed kościołem, pogrzeb miał
skromny. Jego następca stwierdził, że ks. Jankowski zostawił chaotycznie prowadzone księgi finansowe, lecz jako duchowny był bardzo pobożny, oczytany i pełen miłości do swego
kościoła, który dobrze wyposażył. Ks. Theodor Jankowski
w swoim testamencie przekazał każdemu następnemu proboszczowi z Kotorza Wielkiego część swoich prywatnych
mebli i bibliotekę. Następcą politycznym zmarłego proboszcza został o. Kutschera, który ze względu na polityczną
propagandę nie był lubiany przez Niemców, gdyż starał się
wprowadzić na terenie kotorskiej parafii polską opcję. O.
Kutschera chciał zostać proboszczem parafii Kotórz Wielki,
jednak Urząd Duchowny nie chciał w burzliwym okresie
walk narodowościowych zaogniać sytuacji. Posłał do Kotorza Wielkiego administratora wikarego Piechottę, który po
przybyciu do nowej parafii zabrał się bez powodzenia do
zaprowadzania porządku w księgach metrykalnych. Proboszczem parafii Kotórz Wielki został jednak ks. Michael Grób ks. Theodora Jankowskiego
przed renowacją (zdjęcie wykonał
Sauer, dotychczasowy proboszcz z Ligoty Turawskiej.
Jerzy Farys)
Walka o przynależność polityczną
Proboszcz Michael Sauer ur. 19.09.1868 r. w Hoske, był Łużyczaninem, dlatego też znał
polską mowę. Został wprowadzony do nowej parafii 12.08.1919 r. przez dziekana Wawrzoka z Dembio (Dębia). W kotorskiej kronice parafialnej o tym wydarzeniu napisano: dziekan Wawrzok bardzo chętnie prowadził procesje, przez swoją złośliwość wybrał dzień 12
sierpnia, jako wprowadzenie nowego proboszcza, gdyż chciał wprowadzić niezgodę między
administratorem Piechottą a proboszczem Sauerem i to mu się udało. Niestety, podłoże tego
konfliktu jest dla mnie niezrozumiałe: nie wiem, w jaki sposób procesja miała wywołać
konflikt między kapłanami. W chwili przejęcia przez ks. Sauera parafia posiadała papiery
wartościowe – 2489,35 marek i obligacje wojenne – 40400 marek. Parafianie w dalszym
ciągu odczuwali następstwa wojny – wielką biedę.
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1.09.1919 r. do Turawy i Kotorza Wielkiego przybyły jednostki przygraniczne, które
miały pilnować porządku na Śląsku.
W okresie powojennym graf Hubertus von Garnier zainteresował się stanem kotorskiego kościoła. 5 listopada przybył wraz mistrzem budowlanym p. Simonem z Turawy
obejrzeć plebanię i wszystkie zabudowania kościelne. Ustalono:
1. Plebania była w dobrym stanie i nie było potrzeby jej remontowania.
2. Stodoła z drewnianymi ścianami była w dobrym stanie, ale dach ze słomy i desek miał zostać wymieniony na podwójny gont.
3. Chlew miał szczyt zniszczony i postanowiono wykonać nowy i podwyższyć o 1,5 m. Obiecano
również wykonać nowe sklepienie wraz z całą nową
konstrukcją dachową z pokryciem. Obok miało być
wymurowane nowe pomieszczenie gospodarcze.
4. Ochronka wraz z pomieszczeniami na drzewo
Plan zabudowań plebanijnych po
i węgiel miała być przebudowana.
obróbce graficznej (archiwum
Turawski graf zasugerował ks. proboszczowi Sauparafialne)
erowi, żeby sam zajął się remontami, opracował kosztorys i zatrudnił fachowców. Przy okazji obejrzano kaplicę „Gruft” w Kotorzu Wielkim.
Hubertus von Garnier chciał, by podziemną część kaplicy zasypać, a ciała ekshumować i
przenieść do kaplicy „grołfowskiej” w Turawie. Kotorska kaplica miała zostać zamieniona
na budynek gospodarczy dla sióstr zakonnych. Zamysł Hubertusa von Garniera nie został
jednak nigdy zrealizowany. Przy inspekcji map katastralnych kościelnego majątku zauważono, że majorat turawski nie ma obowiązku dbać i zarządzać budynkiem szpitala, gdyż
mieszkały w nim siostry zakonne. Fundacja Löwencrona dotyczyła tylko utrzymywania
szpitala, a nie zakonu. Procenty z tej fundacji miały być przeznaczone wyłącznie na pokrycie napraw bieżących budynku szpitalnego. Dlatego też od tej pory duża część dochodów z
tej fundacji była rozdzielana między ubogich. W budynku szpitalnym mieszkały 3 siostry
zakonne, które wykonywały wiele prac, m.in. opiekę ambulatoryjną nad chorymi i nowo
narodzonymi parafianami. Graf obiecał również zbudować mały chlewik i budynek gospodarczy. Niestety, Hubertus von Garnier miał trudności finansowe i nie zbudował tego
budynku. Dotrzymał jednak słowa i w grudniu dostarczył 22000 sztuk dachówki z Kodersdorf32 na remonty pozostałych budynków gospodarczych. Jednakże parafia musiała
za robociznę zapłacić łącznie 653,98 marek.
W 1920 r. przywieziono dalszy materiał budowlany potrzebny do remontów plebanijnych budynków gospodarczych, m.in. 320 cetnarów wapna, które kosztowało bez transportu 3280 marek. 5 czerwca proboszcz negocjował z grafem, żeby dalej partycypował w
kosztach remontu budynków. Hubertus von Garnier chciał dostarczyć tylko główny materiał budowlany: drewno, cegłę, dachówkę, wapno i cement, zaś pozostałe koszty miała
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pokryć parafia. Graf chciał spłacić tylko 1/3 kredytu, który miał być zaciągnięty na modernizację parafii.
W marcu 1921 r. przybyli do Kotorza Wielkiego Francuzi, którzy mieli przygotować
zakwaterowanie dla 120 żołnierzy – strzelców alpejskich. W Turawie w tym okresie przebywało już wojsko angielskie.
20 marca 1921 r. przeprowadzony został plebiscyt, w wyniku którego Śląsk został podzielony. Według postanowień komisji plebiscytowej, Polska miała otrzymać tylko parę
powiatów. Korfanty za cichą aprobatą Francuzów wywołał powstanie, które wybuchło
3.05.1921 r. Obie strony były do niego źle przygotowane. W czasie walk powstańcy dotarli
aż pod Opole. Siedmiu młodzieńców z Kotorza Wielkiego przyłączyło się do niego i brało
udział w powstaniu po stronie polskiej. Punktem zbiorczym zwolenników strony polskiej
była mała wieś Niwki.
9 maja do Kotorza Wielkiego dotarł Górnośląski Oddział Samoobrony (Freikorps), który zakwaterował się w szkole. Powstańcy śląscy nie weszli na teren kotorskiej parafii, broniony przez oddział niemiecki. Pięciu mieszkańców
Turawy, którzy sympatyzowali z Polską, zostało przez
ten oddział zabitych. Do tragedii tej doszło 16.05.1921
r., gdy zostali uprowadzeni ze swoich domów, przetrzymani przed pałacem turawskim i zamordowani za
stacją kolejową w Jełowej. Ich zwłoki zostały znalezione za cmentarzem w Osowcu, napisano w kotorskiej
kronice parafialnej. Rodziny zamordowanych twierdzą, że zostali pogrzebani w miejscu gdzie doszło do
tragedii. Ks. proboszcz Sauer napisał w kronice parafialnej, że zabici mężczyźni byli dobrymi katolikami i
zostali niewinnie zamordowani. W parafialnych kotorskich księgach metrykalnych zachowały się pisma
z 15 września 1921 r. z Amtsvorsteher i 17 września
z Amtsvorstand Turawa do proboszcza kotorskiego
ks. Michaela Sauera, nakazujące mu pogrzebanie ciał
niewinnie zabitych pięciu mieszkańców Turawy na Pismo z AMT-u nakazujące pogrzebać
zamordowanych mieszkańców Turawy
cmentarzu w Kotorzu Wielkim.
W tym samym roku 18 maja ks. proboszcz Michael Sauer został aresztowany wraz ze
swoim bratem Jacobem przez bojówkarzy niemieckich, którzy ich oskarżyli o agitację na
rzecz Polski. Zostali osadzeni w areszcie w Kluczborku, jednak sąd uniewinnił ich z zarzutów. Bracia Sauer nie od razu powrócili do kotorskiej parafii, wyjechali do Wrocławia.
Ks. Michael Sauer został wezwany na audiencję do kardynała Bertrama, który nakazał
proboszczowi powrót do Kotorza Wielkiego. Dwa dni później, 13 lipca, proboszcz powrócił do swojej kotorskiej parafii. Trzy dni później został przyjęty przez policjanta Kulawika,
który obiecał ks. Michaelowi Sauerowi ochronę przez turawską policję. Dzięki temu kotorski proboszcz przez krótki czas miał spokój i nie był niepokojony przez bojówkarzy. W
tym czasie kościół parafialny w Kotorzu Wielkim został wzbogacony o nowe cyborium,

czarny ornat ze srebrnymi wstawkami, czerwony plumial. Wieczorem 3.08.1922 r. ostrzelano z broni kotorską plebanię. Proboszcz wraz ze swoim bratem opuścili plebanię i udali
się do klasztoru w Szczepanowicach, w którym przebywali dwa tygodnie, do 19 sierpnia.
Ks. Sauer bał się powrócić do Kotorza Wielkiego, ale do powrotu przekonał go opolski
prałat ks. Josef Kubis. Po powrocie do swej parafii proboszcz nie był już więcej nękany
przez nieprzychylnych mieszkańców.
10.07.1922 r. wojska francuskie i angielskie opuściły parafię i przeniosły się do Opola.
Na terenie kotorskiej parafii nastał spokój. Kardynał Adolf Bertram przybył 6 września do
Kotorza Wielkiego, by udzielić bierzmowania. Ze względu na dużą ilość bierzmowanych,
sakramentu tego udzielił dwukrotnie, przed i po południu.
Sytuacja materialna parafian w okresie powojennym zaczęła się stale pogarszać, szczególnie w 1923 r., nastały wtedy dla mieszkańców ciężkie czasy. Towar zaczął w państwie
niemieckim gwałtownie drożeć – hiperinflacja. Trumna, która kosztowała jeszcze w kwietniu 45 000 marek, w maju podrożała do 55 000 marek, by w sierpniu osiągnąć cenę 30 000
000 marek. 1 dolar w 1914 r. kosztował 4,2 marki, na początku 1923 r. już 21 000 marek. 11
września 1923 r. osiągnął astronomiczną kwotę 72 000 000 marek.
We wszystkich transakcjach handlowych przeliczano cenę na dolary. Ceny w Opolu w
dn. 11.09.1923 r.
1 butelka koniaku – 65 000 000 marek
0,5 kg masła – 12 000 000 marek
0,5 kg cukru – 635 000 marek
1 l nafty – 4 500 000 marek
50 kg ziemniaków – 5 000 000 marek.
Do Bożego Narodzenia konta bankowe nie miały żadnego oprocentowania, ponieważ
koszty przesyłki byłyby większe niż zysk z procentów. Wpłacone na obligację wojenną 100
marek na 5% miały wartość tylko 8–11 fenigów rentowych, Pfandbriefe – obligacje 100
marek na 4% miały wartość 2–4 rentowych marek. Wszystkie papiery wartościowe zostały
bez wartości. Wszystkie fundacje, łącznie z kościelnymi, przestały istnieć, gdyż również
straciły na wartości. Wszystkie oszczędności w formie papierów wartościowych i gotówkowych zostały bezwartościowe. Ludzie majętni musieli płacić nieprawdopodobnie wysokie podatki. Istniało około 40 rodzajów podatków. Wszyscy mieszkańcy stali się bardzo
biedni.
4.11.1923 r. od parafii kotorskiej zostały odłączone wsie: Osowiec, Kolanowice i Węgry. Kuratusem nowej parafii osowiecko – węgierskiej został ks. Josef Godziek.
Krucha stabilizacja
Bieda mieszkańców stale się pogłębiała. Parafianie byli tak biedni, że nie zamawiali
intencji mszalnych. Od 1 stycznia do 31 marca 1924 r. kotorski proboszcz odprawił tylko
51 mszy św., 40 z nich nie posiadało intencji. Taka sytuacja w ciągu 30 lat kapłaństwa ks.
Michaela Sauera nigdy wcześniej się nie zdarzyła. Przez poprzednie dziesięć lat rolnikom
powodziło się bardzo dobrze, jednak w czasie inflacji również oni stali się bardzo biedni.

Brakowało podstawowych artykułów potrzebnych do życia, ponieważ pieniądz był bardzo
niestabilny.
Parafianie próbowali dostosować się do nowych
warunków życia. W czasie kryzysu w maju 1924 r. został zbudowany nowy płot wokół plebanijnego ogrodu warzywnego. Słupki drewniane i siatkę drucianą
dostarczył majorat turawski zgodnie z warunkami
fundacji. Graf dostarczył również gwoździe i drut
kolczasty. Prace przy stawianiu płotu wykonali cieśla
Michal Malek (kościelny z Kotorza Wielkiego) i kamieniarz Johann Kupka z Kotorza Wielkiego. Płacono
im za godzinę pracy 50 fenigów. Łączne koszty przy
stawianiu płotu wyniosły 46 marek. Kwotę tę zapłacili parafianie z opłat za miejsce w kościelnej ławce
za okres do końca 1923 r. Ze względu na powszechną
biedę najczęściej parafianie płacili jajkami.
W czasie I wojny światowej kościołowi kotorskiemu skonfiskowano dzwony. W okresie powojennym „Grofski” chór (zdjęcie wykonał Jerzy
Farys)
zostały odlane nowe przez firmę Geittner z Wrocławia
za kwotę 2781 marek. Dzwony zostały poświęcone
24.09.1925 r. Największy, poświęcony poległym w czasie I wojny światowej, ważył 630 kg,
drugi dzwon ku czci św. Barbary ważył 400 kg. Łączny koszt dzwonów wraz z montażem
wyniósł 3426 marek, z czego Graf Hubertus von Garnier zapłacił 1000 marek.
Do kotorskiego kościoła zakupiono nowe wyposażenie: jeden postny ornat, księgę
mszalną. Zimą 1925 r. na terenie parafii Kotórz Wielki były odprawiane misje święte, prowadzili je ojcowie Jezuici: o. Banaschick i o. Willimsky.
Liczba mieszkańców parafii na dzień 16.07.1925 r.:
Kotórz Wielki – 470 katolików, 12 ewangelików
Kotórz Mały bez Trzęsiny – 682 katolików, 7 ewangelików
Turawa – 557 katolików, 4 ewangelików
Turawa folwark – 191 katolików, 45 ewangelików
Rzędów – 227 katolików, 19 ewangelików
Razem – 2127 katolików, 82 ewangelików.
Cmentarz miał powierzchnię 27 ar 60 m². Grabarzem przez rok w 1926 r. był 58 – letni
Johann Kula. Otrzymywał za wykopanie dużego grobu 8 marek, a za mały 4 marki. Za
wykonaną pracę płaciła mu wyłącznie rodzina zmarłego, a nie Rada Parafialna.
Dane dotyczące probostwa w 1926 r:
Ogród – 0,1730 ha
Rola – 18,8140 ha
Łąka – 8,2580 ha
Bagna – 0,2168 ha

Podwórko – 0,2130 ha
Cmentarz – 0,6050 ha
Razem – 28,2798 ha
Dochód – 9683 marek.
Proboszcz otrzymywał deputat 85 m³ drewna.
Zarząd kasy pożyczkowej, który znajdował się w
szkole w Kotorzu Małym, w dn. 19.09.1926 r. zażądał od proboszcza spłaty kredytu budowlanego, zaciągniętego przez parafię na budowę budynków gospodarczych w 1920 r. Żądano spłaty 900 marek do
31.13.1932 r., jednak istniała szansa zmieszenia tej
Ks. Michael Sauer
kwoty w drodze negocjacji. Również na spłatę zadłużenia musiał zgodzić się biskup wrocławski. Ks. proboszcz Michael Sauer był zdania, że kwota zwrotu pożyczki powinna wynosić 450 marek,
gdyż oprocentowanie ustawowo ustalone dla szkół i kościoła wynosiło 12,5%, a nie 25%.
W niedzielną noc 10.10.1926 r. włamano się do kotorskiej plebanii. Złodzieje weszli po
drabinie do pokoju na poddaszu od strony ogrodu i skradli z szafy ubrania zimowe proboszcza i jego rodziny. Skradziono m.in. 5 futer, 10 m płótna, rzeczy te zostały wyniesione
w workach. Policja nie odnalazła przestępców. Część rzeczy odzyskano, gdyż następnego dnia mężczyzna z Turawy znalazł przy polnej stodole (najprawdopodobniej między
cmentarzem kotorskim a Turawą) ukryte worki ze
skradzionymi rzeczami. W listopadzie tego samego
roku nastąpiło włamanie do szkoły w Kotorzu Małym. Drugi i trzeci nauczyciel ponieśli duże straty. W
roku następnym przeprowadzono oględziny majątku
kościelnego, stwierdzono bardzo zły stan plebanijnego dachu, jak również witraży kościelnych, z których
ołów skruszał. Przez szpary okienne przedostawał się
deszcz i śnieg. Również stan organ kościelnych był fatalny i trzeba było myśleć o zakupie nowych.
W 1928 r. kościół w Kolanowicach obchodził
250-lecie istnienia, z tej okazji ks. Michael Sauer podarował tamtejszym parafianom nowy mszał.
Podatki płacone przez parafię w 1928 r.:
1. podatek dochodowy – 1750,50 marek
2. podatek gruntowy majątku – 2391,72 marek
3. podatek od firm – 95,90 marek
Podatek kościelny został zastąpiony przez zbiórki.
Stan zdrowia kotorskiego proboszcza stale się pogarszał, gdyż chorował on na cukrzycę i serce, jednak
Grób ks. Michaela Sauera przed
pracował do końca swych dni. Sześćdziesięcioletni renowacją (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

proboszcz ks. Michael Sauer zmarł 7.08.1929 r. na terenie kotorskiej plebanii. Pogrzeb proboszcza odbył się trzy dni później 10 sierpnia. Administratorem kotorskiej parafii został
lokalista z Węgier ks. Josef Godziek, lecz duszpasterstwo parafian prowadził ks. Puchalla.
Wielka osobowość ks. Dudka
29.10.1929 r. proboszczem Parafii Kotórz Wielki został ks. Alfred Dudek, urodzony
5.11.1891 r. w Pallowitz (Pawłowice) w okręgu rybnickim. W czasie I wojny światowej walczył na froncie. Po wojnie wstąpił do seminarium duchownego. Po przybyciu do kotorskiej
parafii otrzymał bardzo upokarzający list (podaję w oryginalnej formie):
Opole 1 października 1929 r.
Kochany Przyjacielu !
W tych dniach czytałem gazetach o posadzie Księdza Kapelana Dudka z Zaborza na
waszem probostwie. Jest wam Ksiądz Dudek obeznanym? Wasza parafia jest zupełnie polska
a Ks. Dudek z polskim językiem wielki biedak. Przed krótkiem czasem jeszcze we Wielkich
Strzelcach nie był zdolnym ani najkrótszego kazania wygłosić w polskim języku. Cóż to będzie za położenie waszej parafii takiem duszpasterzem? Waszem świętym obowiązkiem jest
to sprzeciwić się tej posadzie. Naprzód potrzeba zawiadomić Ks. Dudka, że parafia opierać
się będzie jego przybyciu na ostatku i gwałtem. A jeżeli będzie parafia zmuszona tak parafianie polskiego języka nie przybędą do domu Bożego. Ks. Dudek jest jeszcze do tego jako oficer
pruski wielki hakatysta a gruby i surowy człowiek. To samo potrzeba przedstawić biskupowi
wrocławskiemu z dodatkiem, że parafia żąda proboszcza, który jest zdolny jezyka polskiego.
Wy jesteście powinni tem nie tylko prosić, ale też to wykonać. Cóż będzie z waszych dziatek,
którym polskiej nauki udzielać ks. proboszcz nie potrafi, cóż będą mieli za nabożeństwo ojcowie i staruszkowie wasi, którzy nie rozumią po niemiecku a proboszcz bardzo niedoskonale język polski męczy winą w takiej posadzie ma tylko biskup, który zna parafię a zna ks.
Dudka., ale który nie ma uczucia, ani miłości dla ludu górnośląskiego. Dlatego lud musi sam
sobie pomagać. Chociaż nie można żądać proboszcza z polskim uczuciem i polskim zdaniem,
albowiem takich mało mamy, ale zadać możemy i musimy w polskich parafiach duszpasterzy, którzy znają język polski a takich mamy wiele. Tak kochani bracia nie obawiajcie się
żądać prawa swojego, albowiem chodzi o dusze dziatek waszych, o wieczne zbawienie wasze.
Niech wam duch dopomoże w walce o tak ważne dobra.
Polak !
Po takim rozpowszechnionym anonimie przyjęcie ks. proboszcza Alfreda Dudka
w nowej placówce było bardzo chłodne. W czasie jego pierwszej mszy św. odprawionej
29.09.1929 r. w kotorskim kościele brało udział mało parafian orientacji propolskiej. Nawet nie grał w czasie mszy św. na organach organista z Kotorza Małego. Wprowadzenia
ks. Alfreda Dudka do kotorskiej parafii dokonał ks. Josef Kubis – prałat z Opola, patron
kościoła graf Hubertus von Garnier, arcykapłan Benek z Zaborza (Zabrza)33, arcykapłan
Lange ze Strzelec Opolskich, ks. prob. Plotnik z Alt Schalkowitz (Stare Siołkowice), ks.
prob. Bonifatius Piecha z Ligoty Turawskiej, ks. prob. Josef Godziek z Osowca – jako ad33
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ministrator parafii, ks. Puchalla oraz przedstawiciele
kościelnego zarządu. Ks. proboszczowi Alfredowi
Dudkowi bardzo podobał się kościół parafialny w Kotorzu Wielkim. Napisał w kronice parafialnej, że był
to jeden z najpiękniejszych kościołów wiejskich na
Śląsku. Plebania była jednak w fatalnym stanie, dach
przeciekał, zaś pokoje na poddaszu nadawały się do
remontu. Zastał księgi metrykalne prowadzone chaotycznie. Bardzo długo trwało, zanim je wyprowadził. Ks. Dudek po krótkim pobycie na terenie parafii
stwierdził, że parafianie kotorscy to bardzo dobrzy
ludzie. 3.11.1929 r. zmarła siostra Wiborada, przełożona placówki zakonnej w Kotorzu Wielkim, kotorski
proboszcz był zdania, że była to święta osoba. W okresie bożonarodzeniowym w posłudze proboszczowi
pomagał o. Ryszard Kroll. Po objęciu parafii ks. Alfred
Dudek starał się nie wprowadzać żadnych zmian w
obrządkach kościelnych, z czego parafianie byli barKs. Alfred Dudek
dzo zadowoleni. Jedyną zmianą była po raz pierwszy
odprawiona pasterka o północy. W czasie kolędy nowy proboszcz zwiedził całą parafię,
spotkał się ze wszystkimi rodzinami.
W dniach 19–23.02.1930 r. na terenie kotorskiej parafii były przeprowadzone rekolekcje dla dziewczyn, które pracowały sezonowo w landach zachodnich Niemiec. Prowadził
je ojciec Thomas z Góry Św. Anny. Na koniec rekolekcji do kongregacji III zakonu zgłosiło
się 50 dziewcząt i 3 młodzieńców. Obecnie nie da się już, niestety, stwierdzić, kiedy na terenie kotorskiej parafii założono kongregację III zakonu. W kwietniu 1930 r. rozpoczęły się
przygotowania do I Komunii Św., 55 dzieci w grupie niemieckiej, zaś 31 w grupie polskiej.
Maj był wtedy bardzo deszczowy, co zapowiadało dobre plony, jednak pogoda czerwcowa
zniweczyła przypuszczenia. Czerwiec okazał się wyjątkowo gorący i suchy. Takiego suchego miesiąca ludzie nie pamiętali. Żniwa były przyśpieszone i zaczęły się już na początku
lipca, dlatego też plony były wyjątkowo słabe. W lipcu pogoda była przeplatana. W sierpniu były deszcze, dlatego też ziemniaki zaczęły gnić.
W Kotorzu Wielkim został na nowo przygotowany ogród parafialny, za prace zapłacono 400 marek. Złe warunki atmosferyczne jednak nie zniszczyły plonów proboszczowi.
Komisja parafialna po raz kolejny stwierdziła, że organy kościelne były już całkowicie wyeksploatowane i wymagały remontu. Stwierdzono, że dach świątyni miał wadę konstrukcyjną, również okna były w stanie fatalnym, a z kościoła odpadła część tynku. Komisja
orzekła, że na temat stanu plebanii nie warto było mówić. Sytuacja finansowa Garnierów
była bardzo trudna, dlatego też patronat turawski mógł tylko w małym stopniu pomagać
kotorskiemu kościołowi. Według ks. proboszcza, najpilniejszym zadaniem miał być remont okien w kościele. 17 sierpnia odbyła się I Komunia Św. dla 55 dzieci niemieckojęzycznych, tydzień później 24 sierpnia dla 28 dzieci polskojęzycznych.

3 września zostało zanotowane włamanie do kotorskiego kościoła. Złodzieje przystawili drabinę do
świątyni i weszli przez okno na chór. Odcięli sznur
z dzwonów, zawiązali go do barierki i spuścili się po
nim do wnętrza kościoła. Próbowali otworzyć tabernakulum, jednak im się nie udało. Według opinii ks.
proboszcza Alfreda Dudka, przestępców należało
szukać w najbliższej okolicy.
We wrześniu 1930 r. kościół otrzymał nowe witraże, według planów z 1895 r. Wykonawcą ram była firma Roczek – Paczek z Opola, zaś wykonawcą samych
witraży był Poliwoda z Opola. Koszt ich wykonania
był bardzo duży i wyniósł 1814 marek. Dodatkowo
wykonano drzwi przeciwwiatrowe w kościele za 200
marek. Za prace murarskie trzeba było zapłacić 360
marek. Za wszystkie prace obiecał zapłacić patron
kościoła von Garnier. W czasie świąt bożonarodzeniowych przez dwa – trzy tygodnie w posłudze kapłańskiej pomagał o. Ryszard Kroll. W grudniu Rada
Parafialna postanowiła wyremontować plebanię, koKotorski witraż (zdjęcie wykonał Emil
misja budowlana opracowała plan remontu.
Czyrnia)
Zima 1930/1931 r. zaczęła się bardzo późno, ale
była bardzo długa. Sytuacja parafian zaczęła się pogarszać. Większość mieszkańców była
bez pracy. Szczególnie niekorzystna była sytuacja młodzieży, gdyż nie miała zatrudnienia.
Remont plebanii miał rozpocząć się w lipcu, jednak na skutek problemów finansowych
Garniera (lasy i pola nie przynosiły dochodu) został przesunięty. W kwietniu zaczęto
przygotowania do pierwszej komunii św. 20 maja parafię odwiedził biskup wrocławski ks.
Walenty Wojciech34. Ks. biskup Wojciech został powitany o godz. 7.45 przez prob. Dudka w języku niemieckim, zaś przez przedstawiciela Rady Parafialnej w języku polskim.
Kościół na tę uroczystość był zarezerwowany tylko dla osób, które otrzymały sakrament
bierzmowania. Z parafii Kotórz Wielki przystąpiło do bierzmowania 240, zaś z sąsiednich
parafii Ligota Turawska i Węgry łącznie 400 młodych osób. Po cichej mszy św., przy wyśmienitej pogodzie nastąpiło bierzmowanie na placu cmentarnym. Zostały wygłoszone
dwie mowy w języku niemieckim i dwie w języku polskim. Uroczystość zakończyła się o
godz. 10.00. Ks. biskup w czasie mszy św. udzielił również sakramentu I komunii św. 64
dzieciom niemieckojęzycznym i 4 polskojęzycznym. Sakramentu bierzmowania udzielono także dzieciom pierwszokomunijnym. Następnie dla zaproszonych gości urządzono
poczęstunek na plebanii. Brali w nim udział ks. biskup wraz osobami towarzyszącymi,
prof. dr Schulemann, ks. prob. Josef Chriesten z Ligoty Turawskiej, ks. prob. Josef Godziek
z Węgier. O godz. 13.30 ks. biskup Wojciech opuścił kotorską parafię i udał się do Opola,
skąd pociągiem pośpiesznym pojechał do Wrocławia. Tego samego dnia o godz. 15.30 w
34

biskup Walenty Wojciech (1868–1940) – biskup tytularny Danaba, sufragan wrocławski w latach 1920–1940. Działalność
duszpasterską prowadził w języku polskim i niemieckim.

kościele Jezuitów w Opolu odbyło się spotkanie kapłanów opolskiego archiprezbiteriatu
pod przewodnictwem kardynała Adolfa Bertrama.
Pod koniec maja z pieniędzy ze składek z kasy różańcowej zakupiono nowy kolorowy
ornat niedzielny. Również wtedy stare ornaty czerwony i biały zostały odnowione. Latem
parafię spotkały dwa nieszczęścia. Młoda dziewczyna z Kotorza Wielkiego w czasie pobytu koło Magdeburga utopiła się w kąpieli, śmierć poniósł również pragnący ją wyratować
mężczyzna Lempik z Kotorza Małego. Zapowiedziane remonty plebanii – o których mówiło się od 35 lat, i drogi między Kotorzami zostały odwołane, gdyż patronat turawski i powiat nie posiadały pieniędzy. W listopadzie z kurii przybyła komisja budowlana w składzie
p. Mokros i ks. Josef Kubis, żeby sprawdzić stan techniczny plebanii. Sytuacja finansowa
parafii systematycznie się pogarszała, dochody proboszcza były coraz mniejsze, a bezrobocie wciąż wzrastało. W 1932 r. sytuacja materialna parafii i parafian była katastrofalna.
Nawet dotacja państwowa została zmniejszona. W 1930 r. kotorski proboszcz otrzymał
dotacji 285 marek, zaś w 1932 r. tylko 90 marek. W tym czasie z nadwyżek kasy różańcowej zakupiono fioletowy ornat niedzielny. Część szat liturgicznych została wymieniona na
nowe, łączny koszt wymiany wyniósł 1000 marek. Ks. proboszcz Alfred Dudek postanowił
definitywnie, że bez względu na skutki musi rozpocząć remont plebanii. Prace przygotowawcze przebiegały jednak bardzo wolno, gdyż grafowi turawskiemu i parafianom brakowało pieniędzy. Majątek turawski był tak
zadłużony, że zarząd nad nim przejął urząd
powierniczy. Remont plebanii jednak nie
mógł być już dłużej odkładany, gdyż więźba
dachowa była całkowicie zgnita. Hubertus
von Garnier zobowiązał się jednak dostarczyć materiały budowlane i część pieniędzy,
a parafia postanowiła zaciągnąć kredyt na
remont plebanii, lecz go nie otrzymała ze
względu na brak zabezpieczenia majątkowego. Po długich rozmowach urząd kościelny
Projekt rozbudowy kotorskiej plebanii z 1932 r. pozwolił na urządzenie kolekty diecezjalnej
(archiwum parafialne)
do kwoty 3000 marek. Natomiast miejscowi
gospodarze zobowiązali się wykonać bezpłatnie wszystkie prace i usługi transportowe przy modernizacji plebanii. Prace remontowe budynku, według projektu p. Mokrosa, rozpoczęły się pod koniec lipca. Najpierw
wykonano nową izolację plebanii, gdyż stara była zniszczona. W czasie remontu wykonano również nową łazienkę, kanalizację i wodociąg. Z końcem września główne prace
zostały zakończone. W czasie parafialnego odpustu ugoszczono zaproszonych gości już w
wyremontowanej plebanii. Koszt remontu wyniósł 14675 marek. Graf Garnier zgodnie z
obietnicą dostarczył materiał budowlany o wartości 5700 marek i przeznaczył na remont
4000 marek gotówki, 3000 marek uzyskano z kolekty diecezjalnej, resztę musieli zapłacić
parafianie. Na cel ten prowadzone były zbiórki, nawet przez poprzedniego kotorskiego
proboszcza ks. Michaela Sauera.

I Komunię Św. w dn. 24.07.1932 r. przyjęło 80 dzieci niemieckojęzycznych i 4 polskojęzycznych. W 1933 r. dwóch miejscowych katolików: Grochol z Turawy i Kupka przeszło
na protestantyzm. Otrzymali oni dyspensę i mogli zawrzeć związek małżeński z protestantkami. Dzieci z tych małżeństw miały być wychowywane w religii protestanckiej.
W latach 30. XX w. sytuacja polityczna w Niemczech zaczęła się zmieniać. Nastał widoczny niepokój, zamieszki przybierały na sile ze względu na powtórne wybory do parlamentu. Ks. proboszcz Alfred Dudek zauważył, że wielu wcześniejszych komunistów i
socjalistów zaczęło popierać Adolfa Hitlera. Wszędzie widoczne były brunatne mundury.
Wielu wcześniejszych zwolenników partii centrum zmieniło swoją opcję polityczną i zaczęło wstępować do NSDAP. Partia ta rosła w siłę, co można było zaobserwować na podstawie wyników wyborów z marca 1933 r:

DNVP
Deutschnationale
Miejscowość NarodowosocjaliSocjaliści Komuniści centrum Polska
(Narodowo
styczna Niemiecka
Partia Robotników Niemiecka Partia Ludowa)
Kotórz Wielki
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Z końcem czerwca 1933 r. rozpoczął się
remont domu wikarego. Jedna z sal została
przekształcona z chlewu, dwa inne pomieszczenia przygotowano na szkołę kucharską i
szkołę życia. Koszt remontu wyniósł około 2800 marek, z czego władze państwowe
przekazały 1000 marek. Remont budynku
wykonali sami parafianie, bez obciążenia
patronatu turawskiego. Regierung (władze rządowe) przeznaczyły dodatkowo 300
marek na zorganizowanie przedszkola, pod
warunkiem, że parafia zapłaci za remont Kotorski budynek przedszkola, późniejsza salka
1800 marek. Inwestycja ta również została
katechetyczna (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wykonana i na początku września otwarto
w Kotorzu Wielkim przedszkole dla 25 dzieci. Koszt adaptacji pomieszczeń bez instalacji
elektrycznej wyniósł 3300 marek, władze państwowe dały 1300 marek.
Sytuacja polityczna zaczęła się coraz bardziej zmieniać. Wszystkie partie, pod naciskiem NSDAP, musiały się rozwiązać. Bardzo dużo urzędników i nauczycieli szybko wstąpiło do partii faszystowskiej. Dla władz państwowych nie liczyły się zasługi wojenne czy
udział w powstaniu śląskim, nie liczyła się nawet wcześniejsza przynależność do partii

komunistycznej. Najważniejsze było poparcie Hitlera i fakt, że nosi się swastykę. Ks. proboszcz Alfred Dudek ubolewał, że kotorska parafia uległa podziałowi.
W czasie budowy jeziora zaistniała możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej. Proboszcz podjął decyzję elektryfikacji kościoła wraz z plebanią i przedszkolem. Zapłatę za podłączenie do linii eklektycznej rozłożono na 24 raty po 100 marek. Również
kotorski dom klasztorny otrzymał prąd elektryczny, za którego podłączenie musiano dodatkowo zapłacić 6 rat po 100 marek. Połowę opłaty za podłączenie klasztoru zapłaciły
trzy wsie: Kotórz Mały, Kotórz Wielki i Turawa. Do plebanii zakupiono hydrofor za 1200
marek. Kierownik szkoły Anton Smuda zapłacił za wykonanie oświetlenia figury Serca
Jezusa na głównym ołtarzu.
W 1933 r. została zrealizowana inwestycja w
kotorskim kościele: zakupiono nowe organy w firmie Rieger za ogromną kwotę 7210 marek. Na poczet nowych organ wpłacono zaliczkę w wysokości
2800 marek. Resztę zapłaty rozłożono na raty, które spłacono przez następne lata. W czasie odpustu
organy były już zamontowane i działało oświetlenie elektryczne. Pozwolenie z urzędu duchownego
na zamontowanie organ otrzymano dopiero, gdy
instrument od paru tygodni był już zamontowany.
Pozwolenie uzyskano, gdy Hubertus von Garnier
udowodnił, że nie musi łożyć żadnej kwoty na zakup
organ. Do stycznia 1934 r. zapłacono już kwotę 4000
marek. Koszt budowy organ zwiększyły się, gdyż
zamontowano elektryczną dmuchawę. Proboszcz
nie starał się o zezwolenie urzędu duchownego na
Prospekt organowy firmy Rieger w
kotorskim kościele (zdjęcie wykonał remont przedszkola i zamontowanie instalacji elekJerzy Farys)
trycznej, gdyż musiałby na nie długo czekać.
W czasie kolejnych wyborów był nacisk, żeby wszyscy głosowali jawnie. Większość
parafian rzeczywiście dostosowała się do żądania władz i oczywiście głosowała na NSDAP,
tylko najodważniejsi wchodzili do kabin wyborczych. Ks. Dudek stwierdził, że wcześniejsi
komuniści stali się najbardziej zagorzałymi zwolennikami faszyzmu, gdyż oba systemy łączy dyktatura jednego człowieka.
W dniach 17–24.12.1933 r. na terenie parafii odbyły się misje święte przeprowadzone
przez franciszkanów o. Brunona i o. Thomasa. Uczestnictwo w misjach parafian polskojęzycznych było bardzo duże, zaś niemieckojęzycznych mniejsze, gdyż ci drudzy zajmowali się głównie polityką. W czasie Bożego Narodzenia na terenie parafii gościł o. Ryszard
Kroll, pomagał również proboszczowi w czasie kolędy.
W styczniu 1934 r. zapłacono kolejną ratę za organy i podłączenie instalacji elektrycznej.
W polityce widoczny był coraz większy despotyzm. Gazety były ukierunkowane, a
wśród mieszkańców szerzyło się donosicielstwo. Obraza kierownictwa NSDAP była obra-

zą partii. Ks. proboszcz Alfred Dudek napisał w kronice parafialnej, że ci, którzy wcześniej
bezwstydnie wypowiadali się na temat prezydenta Hindenburga, stali się wrażliwi na losy
państwa, byli to typowi karierowicze – kanalie. Według proboszcza komuniści i socjaliści
stali się typowymi kanaliami, gdyż potrafili przypodobać się władzom.
4 lutego o. Bruno z mariańskiej misji wygłosił kazanie dla dzieci w przedszkolu, a dorosłym w „Gasthaus Kurtz” opowiedział o swojej 26 – letniej pracy misyjnej na terenie Afryki.
Dzień 30.06.1934 r.
był czarnym dniem
historii
Niemiec,
gdyż Hitler kazał
bandom nazistowskim zabić w Monachium znane osoby
z życia politycznego. Obozy koncentracyjne, więzienie,
mordy, siła przed
prawem – stały się
nowym poglądem
na świat. Kościół był
Kotorska siostra zakonna Anna Kokot z przedszkolakami (archiwum
oszukiwany i przeparafialne)
śladowany.
W Kotorzu Wielkim w lipcu i sierpniu remontowany był kościelny dach: wymieniono
część więźby na świątyni i na „grofskim” chórze. Mimo problemów inwestycja powiodła
się. Remont kosztował 4614 marek, z czego 2/3 kosztów remontu pokrył patronat – graf
turawski, resztę należności zapłacili parafianie.
W listopadzie 1934 r. ok. 40–50 funkcjonariuszy SA z obozu Borek wywołało zamieszki w Gasthaus Kurtz w Kotorzu Wielkim, w wyniku walk pobitych zostało 8 osób. Przed
Bożym Narodzeniem plac kościelny został wyrównany żwirem. O. Ryszard Kroll, jak co
roku, pomagał w pracy duszpasterskiej na terenie kotorskiej parafii.
Proboszcz uiścił w 1935 r. kolejną ratę za organy i podłączenie prądu. W dniach 3 i 4
lutego odbyły się rekolekcje dla pracownic sezonowych. Brało w nich udział 105 dziewczyn.
Proboszcz Dudek utwierdził się w przekonaniu, że bezrobotni parafianie nie mieli żadnej korzyści z budowy Jeziora Turawskiego, gdyż przy jego budowie pracowali głównie
członkowie SA. Osoby starsze, które pamiętają te czasy, twierdzą, że pracować i zarabiać
mógł każdy.
W piątą niedzielę po Zielonych Świątkach obchodzono poświęcenie kościoła parafialnego w Kotorzu Wielkim. Kazanie kiermaszowe wygłosił o. Asmann z Opola, który
wkrótce został wydalony z Niemiec.
W lipcu i sierpniu rozpowszechniana była książka Alfreda Rosenberga „Mit XX wieku”, w której ten zagorzały faszysta potępił Kościół. Ks. Alfred Dudek napisał listy prote-

stacyjne do wszystkich urzędów, nawet do nadprezydenta, urzędu duchowego i kardynała
Bertrama. Protestował przeciwko rozpowszechnianiu tej kłamliwej książki. Wrocławski
kardynał napisał bardzo ostry protest do rządu. Tylko urzędnicy wyższych szczebli potępili tę książkę.
Głównym lokalnym agitatorem partyjnym NSDAP – trubadurem partyjnym był nauczyciel Anton Stronk, który podobno ze względu na chorobę otrzymywał zasiłek. Podczas I wojny światowej nie chciał być żołnierzem i symulował choroby. W opinii ks. Alfreda Dudka był najgorszym typem agitatora. 4 września w Turawie odbyło się zebranie
prowadzone przez przewodniczącego powiatu (Kreisleiter) Loewera na temat rzekomo
politycznej działalności Kościoła katolickiego. Kreisleiter Loewer, były katolik, prowadził
ostrą nagonkę na Kościół katolicki. W czasie tego zebrania Stronk podburzał kotorskich
parafian przeciwko Kościołowi i biskupom, była to typowa komunistyczna agitacja. Niestety, dużo miejscowych katolików klaskało w czasie wypowiedzi Stronka. Ochrona Kościoła była zapisana w konkordacie, dlatego też przeciwko temu zebraniu z 4 września, na
którym oczerniano Kościół kotorski, ks. proboszcz Dudek napisał ostry list protestacyjny.
Na polecenie prałata Josefa Kubisa podobne listy protestacyjne do władz powiatowych
napisali wszyscy proboszczowie dekanatu i zagrozili, że odczytają je na ambonie, jeżeli nie
będzie odpowiedzi do dwóch tygodni. Nadprezydent Wagner odpowiedział proboszczowi
Dudkowi, że Kreisleitra ostro skrytykował i zabronił mu w przyszłości podobnych wystąpień. Wagner poprosił również, żeby jego pisma nie odczytano parafianom. Ks. Alfred
Dudek odpowiedź Wagnera wysłał do wielu kapłanów. Dowiedział się o tym nauczyciel
Stronk i kolejny raz zadenuncjował kotorskiego proboszcza, którym od tej pory zaczęło
interesować się gestapo. W styczniu 1936 r. ks. proboszcz Dudek otrzymał obraźliwe pismo od Ortsgruppenleitera Stronka. W konsekwencji tego listu w lutym, w piątek po środzie popielcowej, ks. prob. Alfred Dudek był przesłuchiwany przed sądem w Turawie. W
czerwcu doręczono mu oskarżenie. Rozprawa miała odbyć się 22 czerwca, lecz ze względu
na olimpiadę w Niemczech została odroczona, termin rozprawy przesunięto na 9 września. Jednakże kolejne terminy rozprawy wciąż były przesuwane. Stronk nie mógł doczekać się rozstrzygnięcia sprawy przez sąd i wystąpił z oskarżeniem prywatnym przeciwko
kotorskiemu proboszczowi. Ks Alfred Dudek starał
się zawsze żyć w zgodzie z nauczycielami, jednak w
czasach faszystowskich stosunki te nie układały się
najlepiej. W czasie konfliktu ze Stronkiem grono pedagogiczne nie poparło proboszcza. W grudniu ks.
Alfred Dudek został uniewinniony przez sąd. Niestety, źródła parafialne nie podają, czego dotyczył
konflikt między ks. proboszczem Dudkiem a nauczycielem Stronkiem.
W lipcu 1936 r. powiększono cmentarz, w ciągu paru dni przywieziono kolejką wąskotorową ok.
Pieczęć parafii Kotórz Wielki z okresu 3200 m³ ziemi z terenu budowy Jeziora Turawskiego.
faszystowskiego (skan udostępnił
Wokół cmentarza firma Schulz z Opola zbudowała
Mariusz Halupczok)

płot. Koszt tej inwestycji wyniósł 7200 marek. Dla dziewczyn pracujących sezonowo w
landach zachodnich odbyły się w Kotorzu Wielkim rekolekcje.
W 1937 r. proboszcz kotorski miał kolejny proces przed sądem. Został zadenuncjowany przez nauczyciela Paula Riedla z Rzędowa. Sprawa została umorzona, ale proboszczowi
zabrano pozwolenie na posiadanie broni. Również na temat tego postępowania sądowego
nie zachowały się żadne informacje.
Pod budowę Jeziora Turawskiego parafia straciła 20 mórg pól i łąk. Jednakże tereny
te zostały tylko wydzierżawione. We wrześniu 1937 r. parafia przejęła zarządzanie nad
domem Twardawskich. Dom ten został dany Kościołowi jako rekompensata za ziemie
utracone pod budowę jeziora. Partia NSDAP zamierzała nawet w okresie wcześniejszym
w tym budynku otworzyć ośrodek HJ-Heim (Dom Hitlerjugend). Jednakże w budynku
tym po remoncie zamieszkali rodzice ks. Alfreda Dudka i dwie jego siostry. Przebudowę tego domu przeprowadził mistrz budowlany Karl Milbrand z Kotorza Wielkiego. W
tym samym czasie wykonano nowy płot wokół klasztoru, koszt wyniósł 2500 marek. 30
września firma Rieger otrzymała resztę zapłaty za organy. W kościele kotorskim zostały
wmurowane przez p. Leszczyńskiego z Opola stacje drogi krzyżowej i pomalowano cztery
figury kościelne. Na suficie wykonano sztukaterię.
W 19.01.1938 r. odbyło się w Opolu zebranie nauczycieli. Kreisleiter (przewodniczący
powiatu) 28–letni Drobek, wcześniejszy holzarbeiter (pracownik drzewny), ostrzegał nauczycieli przed kontaktami z duchownymi. Duchowni protestowali, jednak bezskutecznie.
Ks. Alfred Dudek został kolejny raz przesłuchany przez Amtsvorstand (biuro wykonawcze), gdyż nauczyciele Hubert Langner, Otto Strzyż, Pyttel wraz z żoną, i sekretarz
urzędu Nieswoj złożyli doniesienie do policji państwowej na proboszcza, który, w czasie
kazań i przygotowań do pierwszej komunii świętej krytykował poziom nauki w szkołach.
W Wielkim Tygodniu 1938 r. ojciec jezuita przeprowadził tzw. tydzień religijny, niestety, zainteresowanie parafian było małe. 10 kwietnia odbyły się tzw. wybory, napisał w kronice parafialnej ks. Alfred Dudek. Mieszkańcy musieli
głosować jawnie. Miesiąc później w maju zostały posadzone dziesięcioletnie tuje i inne drzewka na cmentarzu.
W 1939 r. wykonano nowe ogrzewanie w kościele.
Wykonawcą była firma Jug. Müller z Opola. W tym samym roku ołtarze w kościele zostały odnowione przez
malarza Leszczyńskiego z Opola. Kościół otrzymał nową
instalację przeciwdeszczową, wykonano trzy nowe wycieraczki. Dom zakonny obok świątyni został przebudowany
przez firmę p. Karla Milbranda z Kotorza Wielkiego.
Na początku sierpnia 1939 r. ks. proboszcz Alfred
Dudek na wniosek powiatu został usunięty z parafii Kotórz Wielki. Urząd kościelny na jego miejsce powołał
administratora ks. wikarego Georga Warsitza z Opola. Ołtarz boczny z 1910 r. w kotorskim
Odpowiedzialność za usunięcie proboszcza poniósł nadkościele (zdjęcie wykonał Jerzy
Farys)
prezydent Wagner. Według opinii duchownych, którzy

znali ks. Alfreda Dudka, kotorski proboszcz miał za bardzo
cięty język i tym zrażał sobie nauczycieli i administrację.
Smutny okres wojny
Ks. Georg (Jerzy) Warsitz urodził się 12.03.1907 r.
w Rybniku, święcenia kapłańskie przyjął 1.09.1935 r., od
1.08.1939 r. został administratorem w Kotorzu Wielkim.
15.03.1940 r. władze państwowe wydały nakaz zarejestrowania wszystkich przedmiotów wykonanych z metali kolorowych. Przedstawiciele kościoła kotorskiego oddali na
potrzeby wojny część mosiężnych przedmiotów będących
na wyposażeniu kościoła. W tym okresie władze państwowe zarządziły, że wszystkie polskie napisy muszą zostać
usunięte. W kotorskim kościele były to napisy na drodze
krzyżowej, również krzyż przy wejściu do kościoła miał
Ks. Georg (Jerzy) Warsitz
otrzymać niemieckie napisy.
W 1940 r. Rzędów miał być przyłączony do Parafii Dylaki, jako rekompensata do parafii Kotórz Wielki miały zostać przyłączone Niwki. Jednakże w roku następnym urząd biskupi zdecydował, że Rzędów miał trafić do dylakowskiej parafii dopiero po zakończeniu
wojny. 21.12.1941 r. zostały zarekwirowane trzy kotorskie dzwony kościelne:
1. średnicy 72 cm, 220 kg
2. średnicy 84 cm, 400 kg
3. średnicy 98 cm, 630 kg
Na szczęście nikt nie wspomniał o sygnaturce – małej wieży, dlatego dzwon z 1844 r.
zachował się.
1.12.1943 r. parafia na potrzeby wojny oddała kolorowe metale:
1. komplet mosiężnych świeczników – 31,5 kg
2. komplet mosiężnych świeczników – 18 kg
3. 4 ołowiane żyrandole – 2,8 kg
4. 2 miedziane świeczniki – 2,2 kg
5. różne stare pojemniki na olej – 0,4 kg
6. 2 świeczniki srebrne – 0,3 kg
7. srebrny talerz – 0,2 kg
łącznie 55,4 kg.
Miejscowy administrator ks. Georg Warsitz napisał w kronice parafialnej, że nie wszyscy polscy pracownicy przymusowi na terenie kotorskiej parafii byli dobrze traktowani,
jednakże nie żyło im się źle. Nawet jeszcze w 1944 r. były odprawiane dla nich msze św. w
języku polskim. Latem pod kontrolą SA i partii mieszkańcy kopali rowy przeciwczołgowe od Jeziora wzdłuż Małej Panwi, aż do Węgier. Kopali je miejscowi i mieszkańcy Opola
„Schanzenkolonnen” (kolumny szańcowe), którzy przyjeżdżali koleją. W 1944 r. zostały
zabrane serca dzwonów, które ważyły 60 kg.

Rosjanie byli coraz bliżej. Parafianie dopiero 14.01.1945 r. w czasie mszy św. dowiedzieli się od ks. Georga Warzitza o złej sytuacji militarnej Niemiec. W nocy 19/20.01.1945
r. był duży mróz –20ºC, zawieje i zamiecie śnieżne. Pałac w Turawie czterema pojazdami
opuścił graf Garnier wraz z rodziną. 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 od strony
Szczedrzyka w nocy ok. godz. 2.00. W tym czasie na probostwie przebywało ok. 30 osób,
m.in. ks. Warsitz, jego matka z grupą uciekinierów z Olesna, trzy siostry zakonne, siostry
ks. Dudka: Maria i Gertruda, pomocnica Agnes Mateja z Kolanowic, Agnieszka i Maria
Dziuba z Kotorza Wielkiego. 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 wszystkich Maria Dziuba, która wezwała na pomoc rosyjskiego lekarza. Oficer ten mieszkał naprzeciw plebanii
u Josefa Matyska i zapobiegł tragedii. Lekarz ten nakazał księdzu Georgowi Warsitzowi
nosić krzyż na piersiach35. Walki trwały również od strony Marszałek. Niemcy próbowali
przy pomocy małych grup zahamować Rosjan, jednakże zostali zepchnięci i o godz. 4.00
wkroczyły do Turawy wojska radzieckie36. 22 stycznia gwardziści 58 Dywizji Piechoty
generała majora Władimira Rusakowa zdobyli Turawę, Kotórz Mały, Węgry Kolanowice.
W Kotorzu Małym przed stacją kolejową jadącego na koniu oficera zabił Ginter Birkner,
zastrzelił go z pancerfausta i ukrył się w domu. Rosjanie oblali ten dom benzyną i spalili. Zachowanie Rosjan było nieobliczalne. Mąż Klary Gisder Franz z Kotorza Wielkiego
najpierw musiał obejrzeć rany żołnierza rosyjskiego, który następnie bez powodu go zastrzelił. W Kotorzu Małym kobieta w ciąży została bestialsko zamordowana. Mężczyźni
zdolni do służby wojskowej zostali odtransportowani do Rosji. Ciała poległych rosyjskich
żołnierzy złożono na cmentarzu kotorskim. W okresie powojennym w każdej miejscowości urodziły się nieślubne dzieci, które były wynikiem gwałtów na niewinnych kobietach
i dziewczynach. Bieda na terenie wsi była nie do opisania. Rosjanie w Kotorzu Wielkim
spalili ochronkę, bo 5 żołnierzy niemieckich zostawiło tam swoje rzeczy37. Mieszkańcy,
którzy chcieli pozostać na Śląsku w swoich domach, musieli przejść weryfikację. Komisje
weryfikacyjne działały na terenie każdej wsi. Osoba podlegająca weryfikacji musiała podpisać oświadczenie:
Po rozgromieniu III Rzeszy chciałbym przyjąć Polskę jako moją ojczyznę! Proszę władze
polskie o wybaczenie i przyjęcie mnie do Wielkiego Narodu Polskiego. Obiecuję, że będę wiernym i posłusznym obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Zerwę wszelkie związki z Niemcami
na zawsze. Uczucia do niemieckości gruntownie zduszę. Dzieci wychowywać będę w duchu
polskości i rozbudzę w nich miłość do Polski ojczyzny moich przodków38.
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Na prośbę ks. Swolanego spisała Agnes Dziuba w 1975 r.
Złamanie oporu wroga, Trybuna Opolska, z dn. 25.01.1985 r.
Informację tę spisała s. Adelgerdis 17.07.1973 r.
Nowa Trybuna Opolska, z dn. 2.12.1994 r.

Powrót ks. Dudka
31.05.1946 r. proboszcz Alfred Dudek powrócił do Kotorza Wielkiego, jednak na terenie parafii wciąż przebywał administrator ks. Jerzy Warsitz, który był nadal odpowiedzialny za parafię. Ks. Dudek zamieszkał w organistówce u swoich sióstr. 16 czerwca ks. Jerzy
Warsitz poprowadził dzieci do pierwszej
Komunii Św. Na terenie kotorskiej parafii nie mogło przebywać dwóch kapłanów: proboszcz i administrator, dlatego
też ks. Jerzy Warsitz został przeniesiony
do parafii Cisek. Najprawdopodobniej
obaj kapłani za sobą nie przepadali. Być
może główną przyczyną ich antypatii
były sprawy finansowe.
24.06.1946 r. ks. Alfred Dudek obKotorska organistówka (zdjęcie wykonał Emil Czyrnia) chodził srebrny jubileusz kapłaństwa. W
czasie tej uroczystości ks. Franciszek Cyris, administrator z Popielowa, wygłosił kazanie. Obaj kapłani w czasie wojny byli usunięci
przez ówczesne władze faszystowskie: ks. Dudek z Kotorza, a ks. Cyris z podopolskich
Węgier. Gośćmi również byli: ks. Plotnik – dziekan z Siołkowic, ks. Józef Christen (Ligota
Turawska), Soremba (Opole), Paweł Kulig (Węgry), o. Ryszard Kroll, wójt Roch Stotko.
Jesienią 1946 r. na terenie kraju przeprowadzone było referendum – 3 X Tak, które z założenia miało być wolne, dochodziło jednak do łamania wszelkich zasad praworządności.
Kotorska komisja wyborcza musiała ustawić się pod ścianą, w tym czasie 3 osoby z Gosławic, członkowie PPR, podliczyli głosy. Komisja musiała podpisać protokół, którego jednak
nie mogła przeczytać. Komisja w Węgrach nie dała się zastraszyć i uzyskano następujący
wynik na 1250 głosujących.:
3 głosy na tak– Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego,
zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej?
5 głosów na tak – Czy jesteś za zniesieniem Senatu
135 głosów na tak – Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na
Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej.
Ks. proboszcz Alfred Dudek napisał w kotorskiej kronice parafialnej, że również w powojennej Polsce obowiązywały metody Hitlera – fałszowanie wyborów.
19.01.1947 r. przeprowadzone zostały wybory do sejmu, wszyscy mieszkańcy przymusowo zostali doprowadzeni do lokalii wyborczych. Członkowie PPR kontrolowali, by głosować na listę czerwonego bloku. Przy ks. Dudku osoby pilnujące zrobiły wyjątek, mógł
wejść do kabiny wyborczej. Ks. Alfred Dudek wybory te skomentował bardzo trafnie –
jeszcze większy teatr niż za Hitlera. Malarz Alojzy Król z Kotorza Małego był przez 9 dni zamknięty w UB, bo nie chciał głosować na czerwoną listą. Bardzo dużo członków partii PSL
było zamkniętych, jednak biskupi nie protestowali. Wynik wyborów był do przewidzenia,

95% głosowało za komunistami. Ks. Alfred Dudek, znany z ciętego języka, skomentował
ten fakt: za taki ustrój miliony poświęciły swoje życie.
Latem w turawskim zamku mieszkało około 500 dzieci i młodzieży poniżej 20 lat.
29 czerwca turawska kaplica zamkowa została poświęcona przez jezuitę o. dra Wrzeciono, który następnie odprawił w niej mszę św.
21.07.1947 r. Rzędów został przyłączony do Parafii Dylaki, od tej pory mieszkańcy tej
wsi mieli krótszą drogę do kościoła. Parafia kotorska pomniejszyła się o ok. 340 osób.
We wrześniu kościół w Kotorzu Wielkim został pomalowany przez Alojzego Króla z
Kotorza Małego, a malowidła na suficie świątyni wykonał p. Lempik z Wróblina. Na odpust, który został odprawiony 28 września, prace w kościele zostały zakończone. Zaraz po
odpuście rozpoczęto odbudowę spalonego przedszkola. Samo drewno potrzebne do odbudowy kosztowało 87000 zł, dachówka 17000
zł, robocizna 27000 zł. Do zimy prace zostały zakończone. Koszt remontu przedszkola wyniósł
158000 zł.
W 1947 r. ciała niemieckich żołnierzy zabitych na terenie parafii przeniesiono na cmentarz,
wkrótce krzyże na ich grobach zostały zniszczone. Ciała żołnierzy rosyjskich przeniesiono do Luboszyc. Decyzją władz, na cmentarzu
kotorskim wszystkie napisy niemieckojęzyczne
Groby poległych niemieckich żołnierzy
musiały zostać usunięte. Wszystkie niemiecko
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
brzmiące nazwiska i imiona zostały spolszczone.
W czerwcu 1947 r. święcenia kapłańskie otrzymał pallotyn Albert Doits z Kotorza Małego.
W styczniu 1948 r. szczątki 28 niemieckich żołnierzy bez
trumien zostały umieszczone w jednym wspólnym grobie.
Wiosną, 15 kwietnia, rozpoczęła się rozbudowa przedszkola, w czerwcu prace zostały zakończone. Każde okno i drzwi
kosztowało po około 8000–10000 zł. Koszty remontu w 1948 r.
wyniosły 210000 zł, a całkowite 366000 zł. Rozbudowa przedszkola nie została wtedy zakończona, gdyż brakowało jeszcze
pieców, instalacji elektrycznej oraz instalacji deszczowej.
W lipcu rozpoczęto tynkowanie kotorskiego kościoła.
Pallotyn Albert Doits
W początkowym etapie planowania chciano tylko naprawić
uszkodzenia, ostatecznie podjęto decyzję o otynkowaniu całego kościoła. Na nowe tynkowanie kościoła wydano między lipcem a wrześniem 264000
zł. Dla porównania 0,5 kg masła kosztowało 300–400 zł, buty 7000–15000 zł. Również
w lipcu w Turawie powołano nowego wójta, został nim Jan Antoniewicz. Na początku
sierpnia przybyli do Turawy na wypoczynek harcerze. Zamieszkali oni w pałacu, w szkole
i w obecnej Turawiance. Gdy pierwszy raz byli na mszy św. w kotorskim kościele, ich opie-

kun kazał zagrać organiście pieśń Boże coś Polskę. Za
pierwszym razem ks. Alfred Dudek został przy ołtarzu, w czasie kolejnych mszy św. z udziałem harcerzy,
gdy zaczynała się pieśń Boże…, proboszcz odchodził
od ołtarza. Kotorski ks. proboszcz musiał tłumaczyć
się ze swojego zachowania przed nauczycielem i komendantem harcerskim. Ks. Dudek odpowiedział
im, że zachowuje się zgodnie z przepisami. Obydwaj
opiekunowie harcerzy poszli na skargę do wójta, następnie złożyli skargę na proboszcza do UB i do starosty. Proboszcz Dudek przez 4 godziny był przesłuchiwany przez pracowników referatu politycznego i UB.
Parę tygodni później został wezwany przez komisję
Plan zabudowań plebanijnych z 1948 r. wysiedleńczą przy powiecie w Turawie, która mu po(archiwum parafialne)
zwoliła pozostać na terenie kotorskiej parafii. Ks. Alfred Dudek stwierdził, że nie widział jeszcze tylu tak fałszywych osób.
W czasie wakacji kuzyn ks. Dudka dr Johs przysłał do Kotorza Wielkiego swoją rodzinę: żonę i siedmioro dzieci. Przebywali na plebanii osiem tygodni. Dr Johs po wojnie
został uznany za volksdeutscha. Odebrano mu duży zadbany dom z 12 pokojami wraz z
wyposażeniem i rentgenowską aparaturą. Przez 1,5 roku był przetrzymywany w obozie.
26 września obchodzony był odpust parafialny. Niespodziewanie przyjechał wtedy
do kotorskiego proboszcza dr Johs ze swoją rodziną i ich kuzynką Mike. Okazało się, że
musieli opuścić Polskę, lecz chcieli jeszcze tymczasowo pozostać w kraju. Cała rodzina
została zakwaterowana w budynku przedszkola. Przyjazd Johsów bardzo nie odpowiadał
ks. Dudkowi, bo wiedział, że będzie miał z tego faktu nieprzyjemności. Rzeczywiście, 8
października pojawiła się nagle milicja i okrążyła plebanię. Cała rodzina Johsów, ich kuzynka Mike i ks. proboszcz Alfred Dudek zostali zapakowani na ciężarówkę i wywiezieni
do obozu przesiedleńców w Opolu. Przez trzy dni byli więzieni w wagonie bydlęcym. W
Opolu ks. Dudkowi pomógł gwardian Kornel, odnalazł jego bydlęcy wagon i przyniósł
koce, sztućce i jedzenie. Następnie zatrzymanych przewieziono do obozu w Głubczycach,
w którym było już 3500 osób, w tym 18 duchownych i dużo dzieci. Warunki w obozie były
fatalne, budynki przepełnione. Prawie dwa tysiące zatrzymanych odesłano z powrotem do
domu, w tym wielu tych, którzy pragnęli wyjechać do Niemiec. Wypuszczono nawet takie
osoby, które nie znały słowa po polsku. Według proboszcza kotorskiego, najważniejszy był
majątek, jaki pozostawili. Z obozu mogło powrócić tylko pięciu kapłanów, wśród nich był
ks. Alfred Dudek, który ze względu na swoje siostry chciał powrócić do swojej parafii. W
okresie późniejszym kotorski proboszcz dowiedział się, kim była osoba, która go zadenuncjowała i dzięki której miał tyle nieprzyjemności39.
Walka z Kościołem
Z końcem grudnia 1948 r. cały majątek kościelny: pola, łąki oraz budynki, został upań39

Osoba ta należała do jego rodziny, obecnie już nie żyje, dlatego postanowiłem nie ujawniać jej tożsamości.

stwowiony – czyli dokonano kradzieży, jak stwierdził kotorski proboszcz. Napisał ciekawą
adnotację do tego wydarzenia: Fryderyk II, Bismarck, Hitler nie odważyli się, a nastąpiło w
Polsce katolickiej.
W środę przed Wielkanocą 1949 r. przyszedł do kotorskiej parafii starosta z dwoma
ubekami. Zażądali od prob. Ks. Dudka oświadczenia, że uznaje wypowiedź ministra Wolskiego, dotyczącą Kościoła w Polsce40. Kotorski proboszcz nie dał się przekonać, wtedy
zaczęto go szantażować. Grożono mu wysiedleniem, jednak pozostał nieugięty i nie uległ
groźbom. Odpowiedział ubekom, żeby natychmiast go wysiedlili i miałby wreszcie spokój.
W dniach 12–19.06.1949 r. na terenie kotorskiej parafii zostały przeprowadzone misje
święte. Prowadzili je ojcowie Alardus i Cherubin. Misje okazały się wielkim sukcesem.
Brało w nich udział wielu parafian, niestety nie przybyło ok. 150 napływowych mieszkańców wraz z dziećmi. Z grona pedagogicznego brały udział tylko dwie nauczycielki. W
październiku wszyscy duchowni byli wezwani do starosty, każdemu z osobna przeczytano
dekret na temat wolności wiary. Grożono kapłanom za jego nieprzestrzeganie ciężkimi
karami. Ksiądz Alfred Dudek napisał do tego wydarzenia adnotację – to miała być wolność
wyznania.
W listopadzie władze państwowe nakazały likwidację wszystkich instytucji przykościelnych, łącznie z III Zakonem. Mogły to uczynić, gdyż
po drugiej wojnie światowej władza nad Kościołem
przypadła państwu.
Latem dwa piece na plebanii zostały przesunięte i
wymurowano dwa nowe piece w przedszkolu, ich koszt
wyniósł 70000 zł.
W lutym 1950 r. wszystkie katolickie szpitale, jak
również biura Caritasu z całym majątkiem zostały
upaństwowione. Oficjalnie to biskupi sami rozwiązali Caritas. Episkopat napisał list pasterski, lecz UB zabroniło go odczytać kapłanom. To była wolność słowa
– napisał w kotorskiej kronice ks. Alfred Dudek. W tym
czasie dalej trwały rozmowy między przedstawicielami
episkopatu a rządem. W kwietniu zostało opublikowane
porozumienie między stronami.
Na terenie wsi organizowano demonstracje pokojowe.
Ks. Andrzej Gola (zdjęcie udostępniła
W niedzielę 25 czerwca pochodzący z Marszałek
Maria Przyszlak z Turawy)
Andrzej Gola obchodził prymicje. Wyświęcony był we
Włocławku. Były to pierwsze prymicje parafialne od 1929 r. W czasie II wojny światowej
(16.06.1940 r.) poległ we Francji kleryk Johann Halupczok Kotorza Wielkiego41. Prymicje
ks. Goli były bardzo uroczyste, w posiłku zorganizowanym w przedszkolu brało udział 12
duchownych i 140 gości.
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Władysław Wolski od 20 stycznia 1949 do 11 maja 1950 był ministrem administracji publicznej w rządzie Józefa
Cyrankiewicza. W 1950 r. został usunięty ze stanowisk państwowych i partyjnych za intrygi przeciwko kierownictwu
PZPR.
Johann Halupczok, syn Franza i Elisabeth z d. Kulawik, księga zgonów, s.151/1940 r.

W czasie adwentu w 1950 r. odbyło się powtórzenie misji. Prowadzili je ojcowie Boniecki i Biliński z kongregacji Świętej Rodziny. Ks. proboszcz zaniepokojony był złymi nawykami parafian, według niego rodzice źle wychowali swoje dzieci. Proboszcz zaobserwował
upadek stanu moralności młodzieży. Najważniejszy w życiu był taniec, „wytapetowanie
się”, dbanie o urodę. Dziewczyny zaczęły sprzedawać swoją niewinność, przy tych przeklętych przyjemnościach. Matki zawiodły na całej linii. W parafii były rodziny rozdzielone, np.
ojciec mieszkał w Niemczech, jednak nie było zgody na ich połączenie.
W październiku 1950 r., w nocy z soboty na niedzielę odbyła się wymiana pieniędzy.
Stosowano zamiennik stare 100 zł na nowe 1 zł, jeżeli ktoś posiadał pieniądze w domu, zaś
w płaceniu podatków i innych zobowiązaniach obowiązywał przelicznik 100 – 3.
Ceny w nowych zł: płaszcz 1200–2000 zł, 1 kg masła 25–30 zł, 1 kg mięsa 9–12 zł
Pensje: nauczyciel 450–500 zł, pracownik kolei 310–360 zł, robotnicy różnie, w Turawie 400–600 zł, w Warszawie 1200 zł.
Turawski pałac po wojnie przejął Związek Inwalidów Wojennych, zaś 15.12.1950 r.
przejęło go Ministerstwo Oświaty i założono w nim Państwowy Dom Dziecka.
Liczba parafian w 1950 r.
Kotórz Wielki 452 katolików i 6 protestantów
Kotórz Mały 781 katolików i 2 protestantów
Turawa i Marszałki 650 katolików i 1 protestant
Dom Dziecka 120.
W 1951 r., podobnie jak rok wcześniej, ks. Alfred Dudek nie odwiedził swoich parafian
w czasie kolędy, ze względu na UB, które zawsze wypytywało mieszkańców, co mówił proboszcz w czasie spotkań z mieszkańcami. Przed Środą Popielcową zaczęła się nowa akcja
UB. Duchowni byli wzywani na przesłuchania, pod groźbą kary, gdyby się nie stawili. Na
przesłuchaniach byli szantażowani, obrażani, by poczuli się zagrożeni. Zmuszano ich do
donosicielstwa na innych kapłanów. Ks. Alfred Dudek należał do tych „szczęśliwych”: od
1933 r. prześladowało go gestapo, a po wojnie UB. Przesłuchujących go funkcjonariuszy
musiał oszukiwać, okłamywać. Bardzo trafne uwagi, dotyczące swojej osoby, zapisał w
kronice parafialnej: bardzo podejrzane, gdy obchodził swoje urodziny 5 listopada, to zaproszonych było gości ok. 30, w tym 28 kapłanów. Kapłanów spotkały kolejne restrykcje,
zabroniono im prowadzenia procesji, np. odpustowych.
Spis mieszkańców w 1951 r.:
Kotórz Wielki – 460 katolików i 9 protestantów
Kotórz Mały – 816 katolików i 1 protestant
Turawa i Marszałki – 689 katolików i 1 protestant
Dom Dziecka – 106
Dzieci:
Kotórz Wielki – 57
Kotórz Mały – 162
Turawa i Dom Dziecka – 195.

Stan zdrowia ks. proboszcza Alfreda Dudka systematycznie się pogarszał: czuł się coraz gorzej, męczyły go oskrzela mimo zażywania wielu lekarstw, pochodzących również
z Niemiec Zachodnich. Z końcem listopada 1952 r. w szpitalu w Opolu operowano mu
polipy. W tym samym czasie oblat o. Grzesik przeprowadził trzydniowe rekolekcje. Na
Boże Narodzenie ks. Dudek został bez pomocy innego kapłana, chociaż mowa sprawiała
mu problemy.
W nocy z 3/4 stycznia 1953 r. na terenie kraju bardzo podrożały towary: tytoń i wódka
tylko o 20%, ale tona węgla podrożała ze 100 zł do 325 zł, zaś koks ze 100 do 440 zł. Buty
podrożały podwójnie i kosztowały 850 zł, kiełbasa z 28 do 60 zł, 1 śledź 5,50 zł, za dniówkę
można było kupić 6 śledzi, które wcześniej kosztowały 20 groszy. Sytuacja małych gospodarstw była bardzo zła. Chleb kosztował 6–8 zł, a podwyżka pensji dla mało zarabiających
wyniosła tylko od 20 % do 40 %. Bilety kolejowe podrożały o 150 %.
13 lutego rząd polski wydał dekret o prawie przenoszenia i odwoływania wszystkich
duchownych. Dekret ten wywołał spore oburzenie i został oprotestowany przez środowisko biskupów.
W czasie adwentu przełożona klasztoru kotorskiego wykonała piękny biały ornat oraz
biały welon, w które przyozdobiono obraz Chrystusa Króla.
W każdej diecezji odbywały się zebrania księży patriotów, według ks. Dudka byli to duchowni państwowi. Po tych zebraniach delegacje księży patriotów składały w kurii wnioski
zmian. Kapłanom patriotom ze strony Kościoła groziła ekskomunika.
Najważniejsze wydarzenie 1953 r. – 1 marca Stalin miał wylew krwi do mózgu, czwartego dnia zmarł. Poproszono, by dźwięk dzwonów kościelnych oznajmił tę smutną wiadomość. 3 marca ks. Alfred Dudek odbył operację nosa, gdyż miał problemy z oddychaniem,
chorował również na oskrzela, najprawdopodobniej była to astma. Samopoczucie proboszcza stale się pogarszało, w czerwcu miał następną operację nosa. Operowała go Ślązaczka i dobrze
przeprowadziła zabieg.
29 września odbyło się bierzmowanie w kościele
kotorskim. Sakramentu bierzmowania 412 kandydatom udzielił ks. ordynariusz prałat Emil Kobierzycki.
Tego samego dnia państwo polskie usunęło z urzędu prymasa Stefana Wyszyńskiego, zamknięto go w
zakonie. Jego następcą został wybrany arcybiskup
Michał Klepacz z Łodzi, rzekomo popierany przez
wszystkich.
27 września odbył się odpust w Kotorzu Wielkim.
Proboszczowi z powodu złego samopoczucia pomogał o. Ryszard Kroll. We wrześniu 1953 r. nastąpiły
liczne napady na probostwa, m.in.: Zagwiździe, Budkowice, Kąty. W grudniu na terenie kotorskiej parafii
rekolekcje prowadził gwardian Kornel z Opola.
O. Ryszard Kroll

Stan zdrowia kotorskiego proboszcza poprawiał się, czuł się on coraz lepiej, przestał
chorować na oskrzela, nie prowadził jednak kolędy. Przed Bożym Narodzeniem spadł
pierwszy śnieg.
W styczniu i lutym 1954 r. był bardzo duży mróz do – 25ºC.
Również w następnym roku często zdarzały się napady na plebanie: Kąty (2x), Paczyna
(2x), Chróścina, Raszowa, Cisowa, Siołkowice, Zakrzów Opole, Stare Koźle... Dziwnym
sposobem bandyci nie zostali złapani. Złoczyńcy posiadali broń palną, nieraz przyjeżdżali
motocyklem, innym razem samochodem. W gazetach jednak na ten temat nie pisano. W
Wielkim Tygodniu o. dr Boronowski z Zakonu Św. Rodziny prowadził rekolekcje, które
zakończyły się sukcesem, bo w czasie Wielkanocy do komunii przystąpiło ponad 1000
osób. Sytuacja w Kościele polskim dalej była niestabilna. 10 lipca wydalono 20 najbardziej
pracowitych kapłanów górnośląskich, w ciągu 10 dni musieli opuścić swoje parafie. Ks.
prałat Emil Kobierzycki podpisywał wszystkie te wydalenia. Ks. Dudek napisał trafny komentarz do tych wydarzeń – Kościół prześladuje Kościół.
3 sierpnia zostały usunięte z Kotorza Wielkiego siostry zakonne. UB, milicja i urzędnicy gminni, część z nich uzbrojonych w broń palną, okrążyli klasztor. Zmusili dwie stare
siostry zakonne do spakowania się, załadowano je na ciężarówkę i wywieziono do klasztoru w Staniątkach koło Bochni. Siostry umieszczono w roboczym obozie koncentracyjnym. Klasztor w Kotorzu Wielkim został zamknięty i opieczętowany. Jego węgiel i drewno
zabrał Dom Dziecka w Turawie. Kolejny trafny komentarz ks. Dudka do tych wydarzeń
– To się nazywa polska konstytucja. Po usunięciu sióstr zakonnych, zamieszkał w tym budynku lekarz Polony. Proboszcz Alfred Dudek żył z nim w przyjaźni, zwierzał mu się z
prywatnych problemów, doktor to wykorzystał i skierował przeciwko niemu pozew do
sądu. Kolejny proces sądowy zszargał dobrą opinię o księdzu Dudku, niestety obecnie już
nie wiadomo, jakie zarzuty przedstawił sąd proboszczowi.
W 1954 r. przeprowadzono remont Domu Dziecka w Turawie, kaplicę w wieży przekształcono na mieszkania.
30 września włamano się na plebanię w Żelaznej. Tamtejszy 71 – letni proboszcz ks.
Kołodziej został w bestialski sposób zamordowany. Złamano mu wszystkie żebra, napastnicy uszkodzili jego wątrobę, śledzionę, a na koniec uduszono. Mimo że napadów było ok.
60 – 70, sprawców nie znaleziono, chociaż wiadomo było, kto był sprawcą. Niestety, tego
wątku w kronice parafialnej kotorski proboszcz dalej nie rozwinął.
31 października, w dniu Chrystusa Króla, ks. Alfred Dudek obchodził jubileusz 25-lecia pracy na terenie kotorskiej parafii, w czasie uroczystej mszy św. kazanie wygłosił o.
Ryszard Kroll. Uroczystość dla 32 znajomych proboszcza była obchodzona 3 listopada.
W listopadzie gotowe były zamówione dalmatyki42. Przełożona klasztoru kotorskiego dostarczyła na nie materiał, a jej bratowa je uszyła. W grudniu nastąpiły dwa kolejne napady
na plebanie: probostwo Kujakowice i probostwo Krasków. Przed Bożym Narodzeniem o.
Grzesik przeprowadził rekolekcje.
W styczniu 1955 r. zaczęła się prawdziwa zima. Również wiosna była zimna i późna. Wiosenne przymrozki zniszczyły kwiaty drzew, zbiory owoców były bardzo słabe. W
42

Dalmatyka – szata liturgiczna diakona. Wkłada się ją na albę i stułę.

Wielkim Tygodniu pomagał proboszczowi ks. Porwol z Nysy. W letni dzień w czasie mszy
św. dwaj młodzi chłopcy utopili się w Jeziorze Turawskim, gdyż wypadli z kajaka.
W czasie odpustu parafialnego uroczystą sumę odpustową koncelebrowali trzej kapłani
wywodzący się z kotorskiej parafii: o. Ryszard Kroll, ks. Hubert Wurst i ks. Józef Grochol.
W święto Chrystusa Króla znowu utopili się dwaj młodzieńcy, którzy jak wcześniejsi
nieszczęśliwcy, w czasie mszy św., płynęli kajakiem. W adwencie obchodzono Triduum,
prowadził je oblat z Kędzierzyna-Koźla.
Dopiero w styczniu 1956 r. zaczęła się mroźna zima, pod koniec miesiąca temperatura
spadła do –20º C. Wcześniej było za ciepło i drzewa puściły soki, zbiory znowu były bardzo słabe. 1 lutego proboszcz ks. Dudek miał prawdopodobnie wylew krwi do mózgu, po
tym jak przyjechał ze srebrnego jubileuszu duszpasterskiego ks. Buhla z Fałkowic. Musiał
jednak dalej pracować, gdyż nie otrzymał żadnego zastępstwa. Dopiero pod koniec lutego
zaczął mu pomagać były wikary ze Szczedrzyka Böhm, wypuszczony wówczas z aresztu.
Krucha stabilizacja
W polityce nastał nowy kurs – odwilż. W Wielkim Tygodniu kotorskiemu proboszczowi pomagał o. Ryszard Kroll, który prowadził wszystkie ceremonie. Referent do spraw wyznań przyjeżdżał dwa razy w tygodniu i robił proboszczowi Alfredowi Dudkowi „kazanie”.
W niedzielę 3 czerwca na Małym Jeziorze Turawskim utopił się dwudziestoletni mężczyzna, który pływał na dętce.
W połowie października kotorskie siostry zakonne powróciły z wygnania, ale lekarz,
który mieszkał w klasztorze, nie chciał się wyprowadzić.
Zatrzymał dla siebie większość pokoi w budynku zakonnym. Jednak mieszkańcy wymusili na lekarzu, żeby
dał siostrom więcej pomieszczeń. Doktor Polony poczuł
się upokorzony i część mieszkańców miała sprawę w
kolegium do spraw wykroczeń.
W 1957 r. zostały odlane w Hucie Małapanew w
Ozimku trzy dzwony do kościoła w Kotorzu Wielkim.
Dzwony odlano ze stali, dlatego koszty ich wykonania
nie były aż takie duże. Rzetelnie wykonali je parafianie
pracujący w hucie.
Dzwony:
St. Michael – 727 kg
St. Maria – 459 kg
Dzwon św. Barbara
St. Barbara – 318 kg.
Dzwony te potrzebowały stabilniejszej konstrukcji podtrzymującej, dlatego też wykonano nową metalową. W niedzielę 24 marca o godz. 10.00 poświęcił je biskup ordynariusz.
W czasie tej uroczystości obecnych było wielu parafian. Również w 1957 r. wyremontowano dach kotorskiego kościoła i wieży.
Od 1957 r. pozwolono księżom uczyć religii w szkole, ale po krótkim czasie znów za-

częto występować przeciwko katechetom. Zaczęto utrudniać duchownym dostęp do szkół,
dlatego nauka religii wróciła do salek przykościelnych.
26.05.1958 r. na terenie parafii odbyły się prymicje pochodzącego z Turawy 27 – letniego ks. Huberta Wursta. W uroczystości brał również udział ojciec pallotyn Albert Doits, wyświęcony w 1947 r. W okresie powojennym na skutek zamieszek politycznych nie
miał mszy prymicyjnej, dlatego odprawił ją dopiero w 1958 r. Po powrocie z leczenia ks.
Dudek otrzymał pomoc, w sierpniu przybył 30 – letni wikary ks. Franciszek Onderka,
dotychczasowy wikary w parafii św. Jacka w Bytomiu. Ks. Onderka po siedmiu miesiącach
został przeniesiony do Bielic koło Niemodlina jako administrator.
16.02.1959 r. nowym kotorskim wikarym został 24
– letni ks. Leonard Gaida spod Krapkowic, wyświęcony
w 1958 r. Dla proboszcza i parafii była to wielka pomoc.
16 czerwca ks. biskup Wycisk udzielił bierzmowania
ma terenie parafii 154 kandydatom. W grudniu 1959 r.
parafialne misje święte prowadził oblat z Kędzierzyna-Koźla.
W 1960 r. siostra ks. Dudka, która była długie lata
kucharką na plebanii, wyprowadziła się i zamieszkała w
Łubnianach, jej następczynią została Katharina Ciolek z
Kotorza Małego. Stan zdrowia proboszcza stale się pogarszał, a wikary przejmował coraz więcej obowiązków.
W 1961 r. władze wojewódzkie oskarżyły ks. Dudka
przed ordynariuszem opolskim, że germanizuje parafię
i nazywa Śląsk polską kolonią. Zarzucano mu, że w kośKs. Leonard Gaida
ciele i zakrystii mówi po niemiecku, co nie było oficjalnie dozwolone. W opinii parafian ks. Alfred Dudek był człowiekiem nieostrożnym i zbyt
otwartym. Wypowiedzi proboszcza w języku niemieckim mogły zaboleć repatriantów ze
wschodu, którzy mieszkali głównie w Turawie. Proboszcz kotorski napisał w kronice parafialnej, że pomimo braku wykształcenia, repatrianci pełnili w życiu publicznym ważne
rolę. Władzom państwowym bardzo zależało na odwołaniu ks. Alfreda Dudka z kotorskiej
parafii. W 1962 r. opolski biskup stanął w obronie ks. Dudka i odwołał się najpierw od decyzji jego usunięcia w województwie, a później w Warszawie. Władze były nieugięte i zażądały natychmiastowego usunięcia kotorskiego proboszcza. Dopiero, gdy ks. Alfred Dudek
dostarczył zaświadczenie lekarskie o złym stanie zdrowia, sprawę umorzono. Zamieszanie
wokół osoby ks. Dudka i fakt, że plebanię opuściła jego rodzona siostra, zrujnowały resztki
jego zdrowia.
W czerwcu 1963 r. w diecezji katowickiej odbył się zjazd kapłanów rocznika ks. Dudka.
Na spotkaniu tym kotorski proboszcz również był obecny. Powrócił następnego dnia ze
swoimi krewnymi do Kotorza Wielkiego. Podróż była dla niego męcząca, gdyż było bardzo
gorąco. Ks. Dudek powrócił całkowicie wyczerpany podróżą. Po kolacji proboszcz zasłabł,
gdy przybyła siostra zakonna, żeby dać mu wzmacniający zastrzyk, było już za późno.
Otrzymał jeszcze namaszczenie chorych. Ks. proboszcz Alfred Dudek zmarł 21.06.1963 r.

W niedzielę 23 czerwca ciało zmarłego proboszcza wystawiono w kotorskim kościele. W
poniedziałek 24 czerwca o godz. 10.00 odbył się pogrzeb wielkiego proboszcza ks. Alfreda
Dudka. W ceremonii pogrzebowej brał udział ks. biskup Wacław Wycisk. W swoim testamencie ks. Dudek napisał, że nie
chce mieć żadnej mowy pożegnalnej na swoim pogrzebie, tylko, żeby pomodlono się za jego
duszę. W pogrzebie tego wielkiego kapłana uczestniczyło 90
kapłanów, chociaż w tych dniach
było wiele prymicji kapłańskich.
Krótko po pogrzebie wikary Leonard Gaida postawił zmarłemu
proboszczowi pomnik z lastryka.
Kotorska parafia poniosła niepoPogrzeb ks. proboszcz Alfred Dudek (zdjęcie udostępnił
Zygfryd Mazur)
wetowaną stratę, straciła wielkiego kapłana.
1 września 21 – letnia Regina Nowak z Kotorza Małego została potrącona przez motocykl obok szkoły, poniosła śmierć na miejscu.
Ks. wikary Leonard Gaida po śmierci ks. proboszcza Alfreda Dudka dalej prowadził
duszpasterstwo na terenie kotorskiej parafii. Część parafian miała nadzieję, że zostanie w
Kotorzu Wielkim proboszczem. Kuria dała mu czas 2,5 miesiąca, by mógł się wykazać.
Kotorska parafia podzieliła się, nie wszyscy parafianie chcieli, by ks. Gaida został proboszczem. Obie grupy, zwolenników i przeciwników wikarego, pisały do księdza Gaidy listy,
nawet w konflikt wmieszała się partia. Ks. biskup, w celu pogodzenia parafian, zdecydował
się powołać nowego księdza na proboszcza w Kotorzu Wielkim.
Ks. proboszcz Rudolf Lodzik
Nowym administratorem kotorskiej parafii został 1.09.1963 r. ks. Rudolf Lodzik z
Dolnej. Nowy proboszcz napisał w kronice parafialnej, że chociaż był przeciwny objęciu
tej parafii, jednak objął ją, gdyż taka była wola ks. biskupa. Ks. Rudolf Lodzik urodził się
5.10.1926 r. w Weinkendorf (Woinowitz – Wojnowice) koło Raciborza. W czasie wojny
został powołany do wojska – oddziałów przeciwlotniczych. W latach 1951–1956 przebywał w seminarium duchownym. Po otrzymaniu dekretu przyjechał do Kotorza Wielkiego
obejrzeć plebanię i kościół. Zauważył, że świątynia nie była już dawno malowana, ale bardzo mu się spodobała. Na terenie kotorskiej plebanii był totalny chaos, wszędzie były porozrzucane książki. Drobne rzeczy leżały na stołach, krzesłach i podłodze, tak jak w czasie
wojny. Ks. Rudolf Lodzik napisał w kronice parafialnej trafne spostrzeżenie, że młodzi i
starzy kapłani powinni obejrzeć, co się dzieje z własnością księdza po jego śmierci. Stwierdził, że był już najwyższy czas, żeby przejąć probostwo i zaprowadzić porządek. Ks. wikary
Leonard Gaida był bardzo niezadowolony, że nie został proboszczem. Nie poinformował
Rady Parafialnej o terminie przybycia ks. Rudolfa Lodzika ani sam nie przywitał nowego

proboszcza. Wieczorem 6 września nowy kotorski proboszcz zaprosił przedstawicieli parafii, żeby ją przejąć. O godz. 21.30 nastąpiło przekazanie parafii. Obecni byli: ks. dziekan
Henryk Kocek ze Starych Budkowic, ks. Rudolf Lodzik, Peter Krol z Kotorza Wielkiego – organista, Franz Spyra, Franz Długosz – obydwaj z zarządu parafii. Pozostali dwaj
członkowie rady parafialnej nie przyszli, chociaż ks. Lodzik ich powiadomił. Przekazanie
parafii przebiegło w smutnej atmosferze, nawet jeden z przedstawicieli Rady Parafialnej
nie chciał się podpisać pod protokołem. Ponieważ nie było żadnego dekretu odwołującego
ks. wikarego Leonarda Gaidę, proboszcz posłał go na urlop, żeby uspokoiła się atmosfera
na terenie kotorskiej parafii. W niedzielę 8 września przed nieszporami, na polecenie przełożonej klasztoru s. Leonardii, przyszły dzieci szkolne z kwiatami, żeby powitać nowego
proboszcza. Wielu parafian było niezadowolonych z przybycia ks. Rudolfa Lodzika do kotorskiej parafii, takie informacje otrzymał on również w sposób listowny. W poprzedniej
parafii ks. Rudolf Lodzik przygarnął ks. Pawła Skorę z Krasiejowa, któremu ks. biskup
nie chciał dać żadnego zatrudnienia. Zaprosił
go również do pomocy w Kotorzu Wielkim.
Miesiąc po tym, jak ks. Lodzik przybył do kotorskiej parafii, poplecznicy ks. Leonarda Gaidy zbierali podpisy w obronie wikarego. W
całej parafii Kotórz Wielki był wielki ferment.
Kolekty zbierane w kościele dwukrotnie w
czasie mszy św. były bardzo małe. Niektórzy
mieszkańcy, którzy kiedyś codziennie chodzili do kościoła, w czasie konfliktu rzadko
przekraczali próg świątyni. Jedna osoba na- O. Ryszard, ks. Rudolf Lodzik i ks. Józef Swolany
wet zrezygnowała z zamówionej mszy św.
w czasie mszy św. w dn. 3.07.1999 r.
Dwa dni po przybyciu do Kotorza Wielkiego ks. proboszcz Rudolf Lodzik zamówił elektryka Franciszka Tomiczka z Kotorza Małego, który umieścił instalację elektryczną pod tynkiem. Następnie plebanię pomalował
Paweł Świerc z Kotorza Małego. W ciągu 2,5 tygodnia instalacja była wymieniona, a pokoje na parterze pomalowane. Dekanat chciał pogodzić parafian i nie chciał zrezygnować
z odpustu w dn. 29 września. Pogoda w czasie odpustu dopisała, obecnych było dużo parafian.
W wiecznej adoracji przeprowadzonej 28 listopada brało udział bardzo mało parafian.
Nowy kotorski ks. proboszcz rozpoczął porządki na terenie parafii. Przez trzy dni proboszcz musiał przebywać w kancelarii, by zaprowadzić porządek. Księgi metrykalne były
do końca dobrze prowadzone. Musiał jednak usunąć wiele niepotrzebnej dokumentacji
przetrzymywanej od 30 lat. W październiku ks. Leonard Gaida został przeniesiony jako
podwójny wikary do Krowiarek i Amandowa.
Ks. proboszcz Rudolf Lodzik był bardzo zadowolony z pomocy ks. Pawła Skory, który
przez 15 miesięcy przebywał na terenie kotorskiej parafii. Parafia kotorska była za mała,
żeby zatrudniać wikarego, dlatego też ks. Paweł Skora został przeniesiony jako wikary do
Luboszyc. Ks. Alfred Dudek miał pomoc wikarego, ponieważ był chory. Pierwszym praw-

dziwym kontaktem proboszcza Rudolfa Lodzika z parafianami była kolęda. Po tych spotkaniach niechęć parafian do proboszcza opadła. Parafianie przekonali się, że jest Ślązakiem, czego jednak nie pokazywał w języku czy zachowaniu. Ks. proboszcz Rudolf Lodzik
wygłaszał kazania krótkie i zwięzłe. Podczas kazania sylwestrowego powiedział spokojnie,
ale stanowczo, jak postrzega życie parafialne. Według niego znajomość religijna parafian
była wystarczająca, ale dzieci w kościele były bardzo niegrzeczne. Również mało dzieci
uczestniczyło w cotygodniowej mszy św., najprawdopodobniej dlatego, że była ona odprawiana o godz. 6.30. Dlatego też proboszcz postanowił od przyszłego roku odprawiać eucharystię zawsze we czwartki po południu lub wieczorem. Na roraty również przychodziło
mało dzieci, tylko 10–15. Według proboszcza, nie wszyscy uczniowie korzystali z comiesięcznej spowiedzi. Zachowanie dzieci w kościele było bardzo niepokojące, co potwierdził
również oblat, który często odwiedzał parafię. Na religię przychodziło 45 uczniów, jednak
ich uczestnictwo w życiu kościoła i w sakramentach było bardzo słabe. Parafia kotorska
była typową wiejską parafią, na którą zły wpływ miała bliskość miasta. Rozwiązanie kongregacji mariańskiej było odczuwalne w sposób negatywny. Parafianki były dosyć pracowite, ale mało religijne, co można było zauważyć na podstawie ich dzieci. Mężczyźni, byli
bardzo słabo zainteresowani wiarą, nie mieli żadnego wpływu na życie religijne w rodzinie. Na terenie parafii nie ma żadnego kultu religijnego.
1. Brak kultu eucharystycznego:
a. Mało osób przystępowało do komunii św. w ciągu roku
b. Brak osób, które codziennie przyjmują Najświętszy Sakrament
c. Zbyt mało bogobojnego zachowania w kościele
d. Mało parafian uczestniczyło w codziennych mszach św.
e. Mały udział wiernych w adoracjach
2. Religijność parafian:
a. Obojętność w wierze
a. Mało uczestników na nieszporach
a. Młodociani i dzieci stali przed drzwiami kościoła
3. Mało poważania i szacunku wobec duchownych:
a. Nikt nie zamówił mszy za ks. Dudka
a. Sposób, w jaki mówiono o duchownych
4. Powiadomienia:
Dalej będzie odbywała się msza św. stanowa w drugie święto Wielkanocy. Zostały
wprowadzone zmiany:
a. Obchody święta św. Anny, dla matek i wdów
a. Święto Chrystusa Króla dla młodocianych
a. Św. Józefa dla rzemieślników
a. Roczki – jeden raz w miesiącu w ostatnią niedzielę
a. Od nowego roku została wprowadzona tylko jedna kolekta w czasie mszy św.
5. Intencje mszalne można było zamawiać rok wcześniej.

Proboszcz zachęcał parafian do większego uczestnictwa w Eucharystii. Chciał, żeby
dzieci przed pierwszym piątkiem przystępowały do spowiedzi św. Po każdym pierwszym
piątku miesiąca w poniedziałki i wtorki było nawiedzenie chorych. Wkrótce coraz więcej
osób zaczęło korzystać z tego sakramentu. Kancelaria parafialna była otwarta po każdej
mszy św. do godziny 9.00.
Na terenie plebanii w 1964 r. przeprowadzono kolejny remont, wykonano nowe wejście do budynku i w ten sposób powiększono pokój kucharki.
26.06.1964 r. na terenie kotorskiej parafii odbyło się bierzmowanie dla 202 parafian,
którego udzielił ks. biskup ordynariusz Franciszek Jop. Po ceremonii bierzmowania odbyła się prywatna uroczystość dla wszystkich kapłanów dekanatu. W tym samym roku
przeprowadzono remont ogrzewania świątyni. Trzeba było jednak wykonać nowy skład
opału wraz z kotłownią, dlatego też zbudowano nową zakrystię wkomponowaną w bryłę
świątyni. Wykonane zostały także nowe kanały grzewcze, zakupiono do kościoła nowy
piec. Inwestycja była bardzo kosztowna, lecz się opłaciła.
Ogród przykościelny był bardzo zaniedbany i zarośnięty chaszczami, gdyż gospodyni nie miała czasu pracować w ogródku. Proboszcz zadbał o ten ogród, wszystkie krzaki
leszczyny zostały usunięte. Pod koniec września zmarła najstarsza z sióstr zakonnych z
kotorskiego domu zakonnego – Teopista. W pogrzebie brało udział wiele sióstr zakonnych
i 6 kapłanów.
Na terenie kotorskiej parafii zdarzały się również nieprzyjemne sytuacje. Późnią jesienią obok salki katechetycznej składowano jabłka, by je później rozdać dzieciom z okazji św. Mikołaja. Dzieci otrzymywały wtedy również pierniki i cukierki. Jabłka były mile
widziane, gdyż w Kotorzu Wielkim było mało drzew owocowych. Pięciu młodzieniaszków wkradało się do pomieszczenia z jabłkami i urządziło
sobie ucztę. Proboszcz wezwał matki tej piątki, lecz żadna
nie chciała obciążyć swego syna. Były obruszone, że zostały
wezwane dla paru jabłek. Adnotacja ks. proboszcza Rudolfa
Lodzika do tego wydarzenia była krótka – To się nazywa wychowanie.
Jesienią 1964 r. nieznany sprawca zdewastował protestancki Gruft. Trumny rozbito, a szczątki zmarłych porozrzucano. Ks. Rudolf Lodzik odprawił nabożeństwo ekspiacyjne, a
szczątki zebrano i w nowej trumnie pochowano w nowym
grobie na cmentarzu katolickim. W pracach tych pomagali
ks. proboszczowi: Jerzy Lipiński, Eugeniusz Matysek, Augustyn Tomala, Kazimierz Nowak – wszyscy z Kotorza Wielkiego. W tym samym roku zlikwidowano kaplicę w pałacu
Grób ze szczątkami rodziny
turawskim.
Garnier (zdjęcie wykonał Jerzy
Farys)
Proboszcz postanowił zakupić sobie samochód, dlatego z
plebanijnego chlewa wykonano garaż z kanałem. Pod koniec
stycznia 1965 r. ks. Rudolf Lodzik wygrał w PKO samochód – trabanta 601. Samochód ten
sprzedał, w ten sposób mógł zgromadzić kapitał na późniejsze wydatki. Po trzech miesią-

cach dostał od krewnych z Niemiec Zachodnich samochód marki volkswagen.
Wiosną 1965 r. wichura uszkodziła kościelny i plebanijny dach, wkrótce uszkodzenia
naprawiono. Na Grufcie katolickim w Kotorzu Wielkim położono nową dachówkę. Pozostałe dachy na budynkach plebanijnych również zostały poprawione. Ks. proboszcz był
zadowolony z coraz większej liczby osób przystępujących do komunii św., doprowadziło
to również do zakupu nowego cyborium (kielicha). Do eucharystii przystępowało około
1300 osób.
Proboszcz Rudolf Lodzik nie mógł już dalej patrzeć na postępującą dewastację protestanckiego Gruftu, dlatego postanowił go wyremontować. Kaplica ta nie była jednak
własnością parafii, tylko PGR – u turawskiego. Ks. Lodzik chciał ją wydzierżawić na sto
lat. Obiecano mu tak długą dzierżawę, dlatego zakupił nową dachówkę i szyby do okien.
Władze przestraszyły się, że proboszcz mógłby w Grufcie urządzić drugi kościół, na przykład dla turystów, dlatego też kaplicy tej nie wydzierżawiono. Padły również propozycje,
by urządzić w niej kaplicę przedpogrzebową. Planowano również na Łysej Górze urządzić
cmentarz. Jednakże Gruft był przez dzieci z Domu Dziecka i turystów notorycznie dewastowany. Władzy administracyjnej nie przeszkadzała dewastacja kaplicy, gdyż można
było wtedy bez problemu ją rozebrać. Od dłuższego czasu były czynione przygotowania
do malowania parafialnego kościoła w Kotorzu Wielkim, zakupiono część rusztowania,
zaś resztę pożyczono w Leśnicy. Po wielu problemach uzyskano pozwolenie konserwatora
zabytków na malowanie świątyni. Prace malarskie wykonali malarze: Stefan z Dobrzenia Małego i Wiencka z Żywocic. Wszystko zostało
wykonane bardzo solidnie, stara farba została
zdrapana aż do tynku. W remoncie pomagało
bezpłatnie ok. 25 miejscowych malarzy. Prace
wykonano bardzo rzetelnie i czysto. Malowanie trwało cztery tygodnie i zostało zakończone przed uroczystością śś. Piotra i Pawła.
Późnią jesienią pomalowano jeszcze i udekorowano ołtarze. Kościół został przygotowany
do wprowadzenia obrazu Matki Boskiej CzęMalowidła w kotorskim kościele (zdjęcie
stochowskiej. Duchowni byli wzywani przez
wykonał Jerzy Farys)
władze administracyjne, by nie przyjmowali
kopii cudownego obrazu jasnogórskiego. Na uroczystość wprowadzania kopii cudownego
obrazu kościół kotorski nie był przesadnie przystrojony, był jednak świeżo pomalowany.
Na zewnątrz były wykonane cztery ołtarze, udekorowano je żółto – białymi chorągiewkami. Wiele ozdób pożyczono z Bytomia. Inne parafie robiły kolekty na zakup ozdób w czasie peregrynacji obrazu, jednakże kotorskiej parafii nie było stać na zakup wielu ozdób. Do
przyjęcia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej kotorscy parafianie przygotowali
się bardzo solidnie. Przez cztery dni, od 8–12 grudnia 1965 r., odprawione były rekolekcje,
prowadzili je o. Grzesik i o. Mricha. W niedzielę 12 grudnia o 18.00 przywieziono obraz z
Ligoty Turawskiej, eskortowało go wiele motocykli i samochodów. Do kościoła kotorskie-

go przybyło 25 kapłanów. Obraz najpierw niesiony był przez ośmiu kapłanów, następnie
przez mężczyzn, panny i młodzieńców. Przy każdej zmianie następowało przemówienie.
Procesję prowadziła dziesięcioosobowa orkiestra z Ligoty Dolnej – wcześniejszej parafii
ks. Rudolfa Lodzika. Cała trasa procesji była przyozdobiona chorągiewkami i symbolami
maryjnymi. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej został postawiony nad tabernakulum.
Mszę św. celebrował ks. Hubert Wurst, ówczesny administrator Wędziny w parafii Sieraków. Przez całą noc trwały w świątyni modlitwy i śpiewy, w których uczestniczyli również
członkowie partii i repatrianci. Prawie wszyscy parafianie przybyli do kościoła, dlatego już
z tego powodu można było nazwać to wydarzenie błogosławioną wędrówką Matki Boskiej. Partia przekonała się, jak silna była religia mieszkańców. W poniedziałek 13 grudnia
o godz. 17.00 przybył ks. biskup Henryk Grzondziel43, wygłosił mowę do zgromadzonych
wiernych. O godz. 17.30 w uroczystym orszaku obraz został przeniesiony do Parafii Węgry. Ks. proboszcz Rudolf Lodzik był bardzo zadowolony z uczestnictwa i zaangażowania
parafian, jednak milicja zatrzymywała wielu parafian, następowały przesłuchania mieszkańców. Niektórzy parafianie mieli problemy i musieli płacić mandaty karne z powodu
zaangażowali się w organizację przyjęcia kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Na
powitanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i podobnie na Boże Narodzenie 1200
osób przyjęło komunię św.
W 1966 r. przeprowadzono kolejny remont kościoła kotorskiego. Pod ławkami wykonano posadzkę z desek, gdyż wcześniejsza była z marmuru i parafianie narzekali, że było
zimno w nogi. Przy okazji remontu ławki zostały poprawione i pomalowane przez malarza
Pawła Świerca z Kotorza Małego. Wejście na chór zostało obłożone płytami. Stan techniczny plebanii stale się pogarszał. Najgorzej wyglądała jej elewacja zewnętrzna, dlatego też
ks. proboszcz Rudolf Lodzik przeprowadził remont plebanii. Usunięte zostały stare tynki
i nałożono nowe. Koszt remontu plebanii wyniósł ok. 10000 zł. Wyremontowano również
budynek kotorskiego przedszkola. Płot wokół ogrodu był już zgnity, dlatego również wymagał remontu. Cały teren plebanii, łącznie z odcinkiem miedzy chlewem a oborą, został
ogrodzony nowym płotem. Słupki betonowe wykonał Edmund Król z Kotorza Małego,
pomagali mu parafianie. Koszt wykonania płotu wyniósł 14000 zł.
W sadzie plebanijnym posadzono nowe drzewka owocowe, gdyż stare już nie owocowały, część z nich została usunięta. Sprzęt liturgiczny w kotorskiej świątyni został odnowiony, kielichy i cyborium pozłocone (drogo, ale niestarannie), stary srebrny kielich,
uszkodzony w czasie wojny w 1945 r., został naprawiony.
Ruch drogowy na wąskich kotorskich ulicach stawał się coraz większy, szczególnie w
niedziele i święta. Turyści bardzo chętnie odwiedzali Jezioro i lasy dające możliwość wypoczynku. Miało to dla parafii również złe następstwa, turyści wchodzili i wychodzili z kościoła w czasie mszy św., blokowali wejścia, chociaż w kościele było dużo miejsca. Według
ks. Rudolfa Lodzika, kultura wczasowiczów wymagała wielkiej poprawy. W Turawiance w
tygodniu były zawsze organizowane dwie zabawy taneczne, w których brało udział coraz
więcej parafian. Po zabawie często kąpano się w Jeziorze Turawskim, zachowanie bywal43

Biskup Henryk Gondziel (1897–1968) 20 maja 1959 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji
gnieźnieńskiej i biskupem tytularnym Arthribis, skierowany do pracy duszpasterskiej w Opolu. Oficjalnie został
mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej 16 października 1967 r.

ców tych imprez można było porównać do zachowania w biblijnej
w Sodomie i Gomorze.
W 1966 r. została odnowiona kapliczka Michała Archanioła
naprzeciw przedszkola w Kotorzu Wielkim. W pierwszym zamyśle proboszcz chciał ją zburzyć, gdyż zagrażała bezpieczeństwu,
i zbudować nową. Powiatowy architekt kazał zbudować nową
kapliczkę, ale przed kościołem. Proboszcz kotorski wiedział, że
gdyby została zburzona, nie pozwolono by zbudować nowej. Po
długich przepychankach listownych dwa i pół miesiąca później ks.
Rudolf Lodzik dostał zezwolenie na remont kapliczki.
Ks. proboszcz zamiast normalnego Triduum przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem wprowadził rekolekcje od święta Chrystusa Króla do Wszystkich Świętych. Wtedy rolnicy mieli czas, bo
już nie wykonywali pracach polowych, a nie było jeszcze zimy.
Była to dobra okazja, by podkreślić ważność Komunii Św.
Zimą 1967 r. napełniła się kasa parafii i proboszcz mógł zaKapliczka Michała
cząć planować kolejne inwestycje. Postanowił wyremontować plac
Archanioła (zdjęcie
przed kościołem, położyć betonowe płyty chodnikowe. Wiosną
z 1917 r. udostępnił
inwestycję zaczęto realizować. Różnice wysokości wokół kościoła Mariusz Halupczok)
były bardzo duże i wyniosły około 60 cm. Teren został wyrównany,
wykonano odpowiedni poziom nachylenia. Była to bardzo ważna, ale żmudna i ciężka
praca. Parafianie przyłożyli się do pracy, nawet wieczorami pracowało 40 mężczyzn. Nałożono warstwę piasku o grubości 15–20 cm. Następnie wylano 10 – cm warstwę betonu,
dopiero na sam wierzch wylano 5 cm betonu o
składzie 1:3. Grubość betonu wyniosła razem 15
cm. Między poszczególnymi płytami w formie
kwadratów dla ozdoby dano izolację z podwójnej
papy, by były widoczne kraty. Na budowę placu
zużyto 43 tony cementu, z czego 10 ton cementu klasy 350. Przy kościele od strony cmentarza
wykonano betonowe podium, by można było
odprawiać msze św. na świeżym powietrzu, np.
z okazji odpustu lub dla wczasowiczów. Przy tej
okazji powiększono wejście na cmentarz od stroodest przed kościołem (zdjęcie wykonał Jerzy ny Turawy, w środku została wykonana rynna, w
Farys)
której można było prowadzić rower, po bokach
wykonano schody. Mistrz ślusarski p. Ful naprawił bramę żelazną przy wejściu głównym
do kościoła, wykonał wycieraczki i poręcze przed drzwiami kościoła. Koszt wykonanych
prac wyniósł 40000 zł.
Ks. proboszcz Rudolf Lodzik był bardzo zadowolony z uczestnictwa parafian w codziennych mszach św. i z przyjmowania sakramentów św.
Różne osobiste przyczyny, ale również trwający cały czas nacisk polskiego rządu spo-

wodowały, że ks. proboszcz Rudolf Lodzik postanowił opuścić Śląsk i wyjechać do RFN
– u. Nie spodziewał się tego, ale po dwóch miesiącach dostał zezwolenie na wyjazd do
Niemiec Zachodnich wraz ze swoją siostrą, dyspensowaną kucharką. Przekazał parafię
ks. prałatowi Henrykowi Kockowi. 1.04.1968 r. ks. Rudolf Lodzik opuścił parafię Kotórz
Wielki. W kotorskiej księdze parafialnej zachowała się adnotacja o następującej treści:
Ks. Lodzik opuścił parafię na własne życzenie, ale bez zgody, a nawet wbrew woli J. E.
Biskupa Ordynariusza Franciszka Jop.
+ Wacław Wycisk w. g.
Wielki proboszcz ks. Józef Swolany
Po wyjeździe Ks. Rudolfa Lodzika, zastępowali go
różni kapłani. Nowym proboszczem parafii Kotórz
Wielki został 25.04.1968 r. ks. Józef Swolany. Urodził
się 18.03.1935 r. w Zabrzu. W czasie II wojny światowej
stracił matkę i młodszą siostrę. Kilka miesięcy później
jego ojciec został zesłany w głąb Rosji, skąd już nie
powrócił. Wraz z dwoma braćmi znalazł się w domu
dziecka w Biskupicach, skąd został przygarnięty przez
rodzinę Chrosnik. Po złożeniu egzaminu dojrzałości
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 22.06.1958 r. z rąk bpa
Franciszka Jopa.
Ks. Józef Swolany kotorską parafię objął w sobotę
27 kwietnia, w tym dniu odbywał się pogrzeb Florentyny Gora. W niedzielę 28 kwietnia w obecności Rady
Parafialnej, ale bez sołtysów, ks. Swolany został wproKs. Józef Swolany („Fala” 2/2008)
wadzony do kotorskiego kościoła. 19 maja „nowy proboszcz” poprowadził 48 dzieci do I komunii św. Ks. Józef Swolany wprowadził nowy zwyczaj na terenie parafii, kondukt pogrzebowy wraz z kapłanem wyruszał z domu zmarłego.
Do tej pory trumna ze zmarłym czekała na kapłana przed kościołem. Kotorski proboszcz
wprowadził w okresie letnim wieczorne msze św., żeby mogli brać w nich udział turyści,
jednakże wczasowicze rzadko korzystali z tej posługi duszpasterskiej.
Wkrótce po przybyciu do kotorskiej parafii ks. Józef Swolany zorganizował pielgrzymkę parafialną na Górę Św. Anny. Brało w niej udział 40 osób – 39 kobiet i ksiądz. Również
z uczestnictwa parafian w życiu liturgicznym proboszcz nie był zadowolony, gdyż w niedzielnej mszy św. z 2684 parafian uczestniczyło tylko 1430 osób.
Nie udało się proboszczowi Swolanemu nawiązać współpracy z miejscowymi nauczycielami, gdyż nie został nawet przedstawiony gronu pedagogicznemu w Kotorzu Małym.
Pod koniec roku proboszcz został wezwany przez Urząd do Spraw Wyznań w Opolu,
który nie wzniósł zastrzeżeń przeciwko mianowaniu ks. Józefa Swolanego administratorem parafii Kotórz Wielki. Proboszcz musiał podpisać przyrzeczenie o lojalności. Urzęd-

nicy żądali od niego czynszu za użytkowane lokale, podatku, rejestracji punktów katechetycznych i prowadzenia księgi inwentarzowej.
Ks. Józef Swolany po przybyciu do Kotorza Wielkiego nawiązał współpracę z Domem
Dziecka w Turawie i zaczął pomagać duchowo i materialnie. Współpraca ta w ciągu następnych lat przebiegała nie zawsze pomyślnie, jednak nie z winy proboszcza.
W styczniu 1969 r. odbyło się liczenie parafian: Kotórz Wielki – 119, Kotórz Mały –
522, Turawa – 612, Marszałki – 341, razem było parafian – 2684.
W czasie pierwszej kolędy na terenie parafii, ks. Józef Swolany nie miał okazji zapoznać
się z wszystkimi parafianami, gdyż część domów była zamknięta. Z ofiar kolędowych zakupiono stojaki rowerowe, fioletowe stroje ministranckie i złoty ornat. Kolędę zakończył koncert pastorałek
w wykonaniu opolskiego chóru przy kościele NMP.
W lipcu 1969 r. najważniejszym wydarzeniem światowym było lądowanie Neila Armstronga na księżycu,
ta informacja znalazła również swoje miejsce w kotorskiej kronice parafialnej. Wydział oświaty zaczął nękać
proboszcza, gdyż domagał się rejestracji punktu katechetycznego i żądał listy uczniów biorących udział w
lekcjach religii. Ks. Józef Swolany jednak nie ugiął się
i listy władzom nie dostarczył, gdyż wiedział, że rodzice tych dzieci mieliby problemy w pracy. W Kotorzu
Wielkim powiększono salę katechetyczną, z dwóch
salek utworzono jedną dużą, gdyż w czasie religii nie
mieściły się wszystkie dzieci.
Na południowej ścianie kościoła Jerzy Korc z Kotorza Wielkiego wykonał nowy zegar słoneczny, gdyż poprzedni, doskonalszy, przy tynkowaniu świątyni został
zlikwidowany. Proboszcz zadbał również o otoczenie
kościoła, uporządkowano plac kościelny, usunięto płot,
założono pergole pod róże i zamontowano piorunochrony na budynku katechetycznym.
Krzyż misyjny (kronika Marianek)
Żniwa w 1969 r. z powodu złej pogody były opóźnione. W lipcu było tylko 12ºC, następnie nastała susza. W domu katechetycznym odbyły
się kolonie ministrantów. Proboszcz ks. Józef Swolany zauważył, że wśród ludzi zanikało
poczucie wstydu, moda kobieca eksponowała wyłącznie sex. W skąpych strojach dziewczyny paradowały po ulicach Turawy. Również nadmierne picie alkoholu przestało być
wstydliwe, np. pijani wczasowicze kąpali się w Jeziorze Turawskim. Woda w Jeziorze już
w 1969 r. nie była za czysta, a kąpiel groziła chorobą skóry. Ks. proboszcz Józef Swolany
był zdania, że parafianom powodziło się dobrze, dlatego Bóg był im niepotrzebny w myśl
przysłowia – „jak trwoga, to do Boga”.
Zimą zaatakowała proboszcza grypa i nie odbyła się kolęda. W 1970 r. teren kotorskiej
parafii zdominowała polityka. W szkole w Kotorzu Małym nauczycielka P. zarzuciła dzie-

ciom lenistwo i powiedziała … a polski chleb żrecie. Na tym tle doszło do 8 – osobowej bójki po wywiadówce szkolnej. Ślązak T. próbował utopić w przydrożnym rowie P. – miejscowego polskiego działacza komunistycznego44. Mieszkańca Kotorza Małego T. zamknięto
w więzieniu na okres 2,5 roku.
18.11.1970 r. Willy Brandt podpisał układ polsko-niemiecki. Niemcy przestały rościć
pretensje do granicy polskiej. Wielu parafian przeżywało rozterki, czy wyjechać na zachód. W Ozimku i na opolskiej WSI pojawiły się ulotki „Ślązaki raus”. Władze przestały
wydawać nawet metryki, żeby Ślązacy nie mogli złożyć wniosków wyjazdowych. Wśród
mieszkańców była wielokrotnie powtarzana informacja, że Brandt obiecał humanitarne
ściąganie Niemców z Polski na zachód.
Sytuacja materialna w Polsce zaczęła się pogarszać, gdyż podrożały towary w sklepach,
z tego powodu na Pomorzu wybuchły zamieszki. Ks. Józef Swolany został wezwany na rozmowy do opolskiego urzędu bezpieczeństwa. Przekazano mu, że jeżeli w Opolu wybuchną
zamieszki, to winni będą wyłącznie księża, i poniosą konsekwencje. Na terenie Śląska
jednak żadne zamieszki nie wybuchły. Sytuacja w Polsce uspokoiła się, gdyż władzę przejął
Edward Gierek. Obiecał oddać Kościołowi jego własność zagarniętą po wojnie. Sytuacja
materialna ks. proboszcza Józefa Swolanego była dosyć trudna, musiał płacić duży czynsz
za ziemię wokół kościoła, cmentarza, plebanii, gdyż tereny te uznano za mienie poniemieckie. W 1970 r. na terenie parafii Kotórz
Wielki o. Kartanowicz i o. Krieger odprawili
misje święte, przy dużym udziale wiernych.
Na koniec misji licznie zebrani parafianie
postawili na placu kościelnym krzyż, wykonany przez Jerzego Korca. Dawny krzyż
misyjny wisiał na kościele. Kotorski proboszcz zauważył, że zmieniała się również
mentalność dotychczas pracowitych Ślązaków, którzy starali się pracować coraz mniej.
Zegar słoneczny na kotorskim kościele
Chciwość robiła swoje, gdyż obowiązywało
motto „nie będziesz kradł, nie będziesz jadł”. Uwagę parafian przyciągały jednak lokalne
sensacje: córka milicjanta miała manko w sklepie, zaś jej matka umiejętnie mieszała wódkę z wodą, za co zatrzymano jej paszport do RFN – u. Na Marszałkach okradziono trzy
rodziny, u Franciszka Prudlika i Gintera Lotko podpalono stodoły. Po wyjeździe Gotfryda
Przybyły do Niemiec Zachodnich dom ich miał być zamieniony na ośrodek zdrowia, a
zakupił go W. P. – miejscowy działacz.
Na terenie parafii przeprowadzone zostały w 1970 r. kolejne inwestycje. Wykonano
centralne ogrzewanie na probostwie, na ten cel odbyła się kolekta, zebrano 15000 zł., zaś
na placu kościelnym obok świątyni ustawiono cementowe kwietniki. W kościele powstał
kącik biblioteczny. Proboszcz zorganizował Andrzejki dla młodzieży, jednak zainteresowanie ze strony młodych ludzi było bardzo małe, przyszło tylko 9 osób.
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Nie podaję danych uczestników bójki, gdyż niektórzy z nich jeszcze żyją.

Jesienią parafię odwiedził o.
Adalbertus Franciszek Kubus z
Brazylii, były mieszkaniec Kotorza Małego.
W Turawie wokół pałacu
został zlikwidowany mur ceglany, zastąpiono go żelaznym
płotem.
Wszystkie zabawy sylwestrowe zostały odwołane, gdyż
władze państwowe bały się rozruchów.
Nowym organistą w koście- O. Adalbertus Franciszek Kubus opuszcza swój rodzinny dom
(zdjęcie udostępniła Róża Wodniok)
le parafialnym w 1971 r. został
Piotr Gola z Kotorza Wielkiego, który zastąpił Piotra Króla. Pozostał pusty budynek organistówki, rozpoczęła się o niego walka, gdyż chcieli go przejąć: ex milicjant, nauczyciel,
przedszkolanka i Kółko Rolnicze. Po trzytygodniowej walce zwyciężył proboszcz i urząd
gminy oddał parafii klucze do organistówki. Zamieszkał w niej lakiernik Herbert Kurc. Palił w kościelnym piecu, jego żona opiekowała się zielenią przykościelną. W czerwcu 1971 r.
zostały usunięte w kościele balaski, bo postanowiono zbudować nowy ołtarz posoborowy.
Trzej młodzieńcy z kotorskiej parafii za kradzieże zostali osadzeni w więzieniu.
Ks. proboszcz Swolany spisał dawne nazwy obowiązujące jeszcze na terenie Kotorza
Małego:
1. Palice – obok Madery i Kuli
2. Ugi – obok Poledni i Kurca
3. Niwa – obok Nowaka i Kałuży
4. Dzioły – obok Ficha i Mocha
5. Gasowce – od Mocha do Drapacza
6. Góry – od Pasonia – Bieniek w stronę torów
7. Glinowce – od Pinkawy po Weberów i Pasonia
8. Strechowce – obok krzyża przydrożnego u Galgonów
i jedną na terenie Kotorza Wielkiego: Denkmalka za Ozimkiem, Pawleta.
W 1971 r. Paweł Świerc z Kotorza Małego pomalował plebanię.
W tym samym roku w Kotorzu Małym zdarzył się śmiertelny wypadek, piorun zabił
Gerarda Susczyka, który ze swoim szwagrem przykrywał plandeką siano na łące przy własnym domu. W Turawie milicja gazem łzawiącym rozpędziła awanturujących się pijaków.
Pogoda latem była bardzo deszczowa, a w woda Jeziorach brudna. W czasie wypoczynku nad Jeziorem Turawskim zamordowano dwóch 17-letnich młodzieńców, 4 turystów
utopiło się. Edward Gierek wprowadził obiecane zmiany i zmieniła się sytuacja Kościoła w Polsce, gdyż uzyskał osobowość prawną. Parafia kotorska 1.01.1971 r. otrzymała na
własność ziemię – 2 ha i 2403 m², którą użytkowała, wraz ze wszystkimi zabudowaniami.

Proboszcz ks. Józef Swolany zauważył, że Kościół przestał łączyć parafian. Ludzie bardziej
zgrani byli w fabrycznej hali niż w kościele. Plebania przestała być najważniejszą instytucją. Wielu ludzi w czasie mszy św. stało przed kościołem, paląc papierosy. Na 2735 parafian
do kościoła na mszę św. przychodziło zaledwie ok. 1430 osób. Kotorski proboszcz postanowił ratować parafię i zaczął od wychowania religijnego dzieci, raz w tygodniu odbywały
się dla nich lekcje religii, a w czwartki o godz. 16.00 była odprawiana msza szkolna.
W 1972 r. na terenie Kotorza Wielkiego uczniowie klasy VII i VIII łamali płoty, kradli
rowery, znęcali się nad młodszymi depcząc chleb, który ci musieli później zjeść. Wśród
uczniów panowała zmowa milczenia, koledzy nie chcieli zdradzić nazwisk, gdyż bali się
tych młodych przestępców. W końcu przy pomocy rodziców proboszcz odnalazł winowajców, podaję pierwsze litery ich nazwisk: Ko., Or., Kl., Ga. Wymierzył im kary cielesne w
obecności rodziców, którzy nie protestowali. Milicja „poprawiła” im gumowymi pałkami
w szkole. Od tej pory przestały ginąć rowery w Kotorzu Wielkim.
W marcu 1972 r. z okazji 25-lecia swego kapłaństwa odwiedził kotorską parafię Herbert Doits z RFN – u.
W tym samym roku latem p. Swierc z Czarnowąs wyremontował organy w kościele
parafialnym, wymienił wentyle. Kościół za kwotę 10000 zł został zradiofonizowany. Ks.
proboszcz Józef Swolany zorganizował pielgrzymkę na Górę Św. Anny, uczestniczyło w
niej 100 osób.
Stolica Apostolska wyciągnęła wnioski z ratyfikacji układu Berlin – Warszawa i podjęła
decyzję o utworzeniu diecezji opolskiej, której pierwszym biskupem został ks. Franciszek Jop.
Wiele działo się w 1972 r. na terenie kotorskiej parafii. Oddany został odcinek plaży
na Antoninku, w lipcu okradziono sklep w
Turawie. Do Niemiec wyjechali z Turawy
pp. Krawczyk, gmina zburzyła ich dom
wraz ze starą kuźnią. Krzyż przydrożny w
Turawie za zgodą proboszcza Swolanego
przesunięto w kierunku Farysów (obecne
skrzyżowanie ul. Opolskiej i Ogrodowej).
W przyszłości na tym miejscu został utworzony rynek turawski. W Turawie powstał
ośrodek zdrowia w domu Eryka Nowaka,
któremu zezwolono na wyjazd do RFN-u.
Obecny „rynek” turawski (zdjęcie wykonał Jerzy
W listopadzie przeprowadzono remont
Farys)
kotorskiego domu zakonnego: zainstalowano siostrom zakonnym hydrofor, wykonano łazienkę, szambo. W czasie prac dokopano
się do wielu ludzkich kości, gdyż teren wokół klasztoru dawniej był cmentarzem.
Parafianom powodziło się coraz lepiej, w Kotorzu Wielkim były 4 samochody, w Marszałkach – 5, w Kotorzu Małym – 8, w Turawie – 7.
W 1972 r., dla potomnych, kotorskie księgi metrykalne do 1871 r. zostały zmikrofilmowane na wypadek, gdyby uległy uszkodzeniu.

Rok później Turawa została siedzibą nowo utworzonej gminy. Pracownikami jej byli
prawie wyłącznie mieszkańcy Opola. Nowy podział administracyjny kraju nastąpił, gdyż
gmina miała bardziej zbliżać obywateli do władzy ludowej.
Ks. Józef Swolany zauważył, że mentalność Ślązaków zaczęła się zmieniać, najważniejsza dla ludzi stała się pogoń za pieniądzem. Kotórz Mały stał się „wioską wdów”, do RFN- u
wyjechało w odwiedziny i nie powróciło 15 mężczyzn. W czasie kolędy proboszcz zauważył w domach brak zaangażowania religijnego, swobodę życia małżeńskiego, w samych
Marszałkach żyły wtedy cztery rozbite małżeństwa. Ks. Józef Swolany otrzymał pierwsze
informacje z Niemiec, o parafianach, którzy wypisali się ze wspólnoty kościelnej. W 1973
r. parafia Kotórz Wielki została przyłączona do dekanatu ozimieckiego (Ozimek, Szczedrzyk, Dębie, Krasiejów, Dylaki, Chrząstowice, Nakło, Tarnów, Raszowa, Krośnica, Kotórz
Wielki). W tym samym roku ks. biskup Antoni Adamiuk przeprowadził wizytację parafii
i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży kotorskiej.
27.11.1974 r. zmarł długoletni kościelny Michał Malek z Kotorza Wielkiego, który pełnił tę zaszczytną posługę przez 52 lata. Pozostali dwaj kościelni to Alojzy Koźlik i Jan Kulawik, ten drugi pełnił posługę od 1970 r. W tym samym roku
poszerzony został wjazd na plac kościelny. Parafianie byli
dumni z powodu obrony doktoratu z chemii przez pracowitego katolika, Ślązaka z Kotorza Małego – Herberta Kulę.
W Turawie w czasie asfaltowania drogi, na prośbę władz
gminy, została przeniesiona o 50 m w kierunku wschodnim kapliczka ku czci św. Leonarda. Ks. Józef Swolany zauważył, że kościół zapełnia się tylko cztery razy w roku:
odpust, Boże Narodzenie, Rezurekcja, dożynki. Od 1974 r.
mieszkańcy ubrani w stroje ludowe przywozili procesyjnie
koronę żniwną. Od tego roku zaczęło dochodzić do pierwszych konfliktów między ówczesnym dyr. Domu Dziecka
w Turawie a proboszczem, gdyż dyrektor zabronił ks. Józefowi Swolanemu nauczania religii w tamtejszej placówce.
Lato 1974 r. było bardzo deszczowe, trudno było rolnikom Kapliczka ku czci św. Leonarda
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
zebrać plony.
17 listopada uroczyście obchodzono 50-lecie pobytu sióstr zakonnych w Kotorzu
Wielkim.
W czasie kolędy w 1975 r. proboszcz miał okazję porozmawiać z żonami opuszczonymi
przez mężów. Ks. Józef Swolany zauważył, że starsi małżonkowie zaczynają bawić się jak
młodzież.
Lekcje religii proboszcz prowadził dalej w salce katechetycznej i co roku musiał złożyć
sprawozdanie ze swej działalności w Wydziale Oświaty w Opolu. Proboszcz odczuwał jednak brak książek do nauczania religii, których PAX nie chciał drukować. Ówczesne władze
za wszelką cenę chciały utrudnić życie religijne mieszkańcom, zezwalały jedynie urządzać
procesje w Boże Ciało i w dni krzyżowe. Parafianie bali się pokazywać swoją religijność,
gdyż groziła im za to utrata stanowisk w pracy. Kapłani byli źle traktowani przez państwo

polskie, nie mogli się ubezpieczyć, musieli płacić 100% za pobyt w szpitalu, na szczęście
ofiarność parafian kotorskich była wielka. Władza próbowała odciągnąć wiernych od Kościoła, dlatego często organizowane były niedzielne czyny społeczne. Nawet dzieci szkolne
w niedzielę pracowały przy porządkowaniu ronda w Turawie. Wychowankowie Domu
Dziecka w Turawie (ok. 70) nadal wychowywani byli bez Boga. Nowym kościelnym w
1975 r. został Ginter Lotko z Kotorza Małego.
Zabawy sylwestrowe nieraz miały głupi charakter. W noc sylwestrową 1975/1976 czerwoną farbą olejną oblano okna organistówki.
Wśród Ślązaków krążyła informacja, że za 3 miliardy marek, które Polska otrzymała,
do 1982 r. miało wyjechać 125 tys. mieszkańców orientacji niemieckiej. Wielu Ślązaków
zaczęło rejestrować się w Czerwonym Krzyżu. Ci, którzy pragnęli wyjechać, byli w stanie
zostawić nawet nowo wybudowane domy, w zamian za wyjazd.
W połowie 1975 r. rząd podniósł cenę cukru na 26,5 zł, w kraju wybuchły strajki. Wkrótce władza wycofała podwyżkę i wprowadzono kartki na cukier. Po letniej suszy, przez miesiąc padał deszcz. Parafię zaczynali odwiedzać byli jej mieszkańcy, którzy przyjeżdżali z RFN
– u w odwiedziny. Zaczęła rodzić się zazdrość pozostałej wspólnoty parafialnej.
W 1976 r. w Marszałkach zmarł najstarszy parafianin, 102 – letni Józef Wurst. W tym
samym roku Turawa i Marszałki otrzymały wodociąg.
W 1977 r. w Kotorzu Wielkim w stodole Leona Stotko, którego dziadek był kościelnym,
ks. Józef Swolany odnalazł drewnianą figurę św. Antoniego ze starego drewnianego kościoła.
W kapliczce św. Leonarda w Turawie założono kraty, by nikt, nawet rząd, nie mógł dostać
się do niej, napisał w kronice parafialnej ks. Józef Swolany. Problemem nurtującym księdza
proboszcza była od wielu lat sprawa turawskiego Gruftu. Od 1970 r. władze z Opola pod
groźbą kary nakazywały zniszczenie kaplicy na Łysej Górze. 21.03.1977 r. o godz. 16.15 został wysadzony w powietrze grobowiec rodziny Garnier. Wysadzili go żołnierze na polecenie
Urzędu Gminy. Wcześniej ks. Józef Swolany zdjął z filarów kaplicy dwa herby rodziny Garnier. Jeden powieszono w kościele, drugi w kostnicy. Na poboczu byłej kaplicy stanął duży
krzyż.
W Wielkim Tygodniu 1977 r. Franciszkanie z Kłodzka nie przyjechali pomóc księdzu
proboszczowi w posłudze duszpasterskiej. Ogromna rzesza parafian pojechała na spowiedź
świętą do Opola. Ks. Józef Swolany poczuł się
upokorzony z powodu parafian, którzy wybrali
sobie innych spowiedników.
W tym samym roku przeprowadzono wiele
inwestycji na terenie parafii: za cenę 55000 zł p.
Okon ze Szczepanowic założył napęd elektryczny trzem dzwonom wieży kościelnej, wyremontowane zostały publiczne szalety i dach na probostwie.
Z Turawy do Niemiec wyjechali p. TwardawBudynek urzędu pocztowego w Turawie (zdjęcie scy, wypuszczono ich, bo gmina potrzebowała
wykonał Jerzy Farys)

ich domu na pocztę. Podobnie było w 1974 r. – wyjechał Eryk Nowak, w jego budynku założono ośrodek zdrowia w Turawie.
Wielu mieszkańców w czasie odwiedzin zostawało w Niemczech, liczba parafian zmniejszyła się do 2704.
Problemem nurtującym Kościół był alkoholizm. W 1977 r. każdy Polak wypijał średnio
8,4 l spirytusu.
Ks. Józef Swolany przez wiele lat zabiegał, żeby powrócono do pierwotnej nazwy wsi „Kotorz”. Proboszcz starał się udowodnić urzędnikom, że nazwa wsi brzmiała wcześniej Chotors, Kottorsch, a w imię patriotyzmu lokalnego nie powinna była być zmieniana na Kotórz.
W 1978 r. GUS w Warszawie zdecydował, że pozostanie nazwa Kotórz, a nie Kotorz.
Kościołowi kotorskiemu w okresie powojennym zabrano ok. 27 ha pola, proboszcz nie
miał nawet o to pretensji, jednak żal mu było, że ziemia ta leżała odłogiem. Ks. Józef Swolany
chciał zorganizować punkt katechetyczny w Marszałkach, żeby dzieci nie musiały przyjeżdżać na religię do Kotorza Wielkiego. Państwo Nowak i Golik zaoferowali „blaszak”, jednak
nie znaleziono miejsca, gdzie można było go usytuować. W 1978 r. przeprowadzono kolejne inwestycje na terenie parafii. Poszerzony został plac kościelny o miejsce przy magazynie
geesowskim. Prace wykonali głównie emeryci. Wyremontowano również płot cmentarny,
otynkowano kaplicę grobowcową na placu kościelnym. W tym samym roku Jerzy Widera z
Kotorza Małego został kierowcą ks. bp Alfonsa Nossola. Pogoda bardzo dopisała, było gorące lato, krótkie ochłodzenie i bardzo ciepło było w listopadzie i w grudniu. Najważniejszym
światowym wydarzeniem 1978 r. był wybór Polaka na papieża. 16 października papieżem
został Karol Wojtyła i przybrał imię Jan Paweł II. Pięć dni później odbyła się intronizacja
Jana Pawła II. Komunistów bloku wschodniego „zatkało”, uznali wybór papieża Polaka za
rękawicę rzuconą komunizmowi.
W 1979 r. miała miejsce zima stulecia, temperatura spadła do – 30ºC. Zamknięto szkoły
i zakłady pracy. Ks. Józef Swolany odwołał lekcje religii i kolędę. Po kryjomu przygotował
do I Komunii Świętej Iwonę Wyszyńską, wychowankę Domu Dziecka w Turawie. Chociaż
spawa została wykryta i zabroniono proboszczowi dalszej ewangelizacji uczennicy, kotorski
proboszcz udzielił jej jednak sakramentu I Komunii Św.
Urząd Gminy chciał zamontować na kotorskiej wieży kościelnej aparaturę do wykrywania skażenia radioaktywnego, jednak inwestycji nie zrealizowano. Na terenie parafii, w
Domu Dziecka w Turawie, zanotowano pierwszy przypadek narkomanii.
W 1979 r. firma Fronia z Turawy poprawiła tynki na zabudowaniach gospodarczych i
probostwie. P. Ochota z Ozimka przełożył dach na probostwie i dokonał poprawek dachu
na kościele, klasztorze, salce katechetycznej. Do świątyni kotorskiej zakupiono nowe żyrandole za kwotę 36000 zł i nowy piec za 93000 zł.
W tym samym roku w Marszałkach wykonano asfalt, wielce zasłużyła się do jego ułożenia p. Rymarczyk.
Parafianom nie wystarczała już normalna zabawa. Na zabawie sylwestrowej 1980 r.
w Turawiance był striptiz w wykonaniu specjalnie zaproszonej młodej dziewczyny. Proboszcz zareagował bardzo ostro na kazaniu.

W marcu o. Czaja z Tarnowa przeprowadził bardzo udane rekolekcje intronizacyjne
Serca Jezusowego. Prawie wszystkie rodziny dokonały intronizacji obrazu Serca Jezusowego.
W maju 1980 r. straż z Kotorza Wielkiego obchodziła 50-lecie istnienia. Przez wioskę
przeszedł pochód ze sztandarem, na czele z orkiestrą z Opola. W Kotorzu Wielkim w czasie wakacji po raz piąty odbyła się oaza ministrancka.
Proboszcz ks. Józef Swolany
bardzo często w kronice parafialnej podkreślał wielką ofiarność parafian.
Parafianie długo przygotowywali się do obchodów 200-lecia istnienia kościoła w Kotorzu
Wielkim. Uroczyste obchody
rozpoczęto w 1981 r., kiedy nad
ołtarzem zawisł napis: Bogu
niech będą dzięki. Alojzy Ozimek namalował obrazy dawnego i obecnego kościoła.
Z okazji 200-lecia istnienia
Obchody 50-lecie istnienia kotorskiej straży (kronika OSP)
kotorskiej świątyni postanowiono odrestaurować wieżę kościelną. Inż. Piersiak z Opola zasugerował przykryć wieżę blachą miedzianą na miejsce łupka, do tej inwestycji opracował projekt przebudowy wieży.
Wiosną ruszyły prace przy remoncie wieży, we wszystkich pracach pomagali miejscowi
cieśle. Z wieży kościelnej zdjęto krzyż i kulę, która była uszkodzona, gdyż miała dziurę po
pocisku karabinowym z ostatniej wojny. Kula została oczyszczona i naprawiona przez panów Kondzielę i Flaka, a następnie pokryta 24 – karatowym złotem przez Maxa Strzałkę z
Opola Półwsi. Złoto ofiarowali byli parafianie przebywający w
Niemczech Zachodnich. Na krzyż nałożono cynk i brąz, następnie został pozłocony przez p. Majewskiego z Opola. Mężczyźni z Turawy usunęli czeski łupek. Wymieniono również
część zniszczonej więźby dachowej. Prace blacharskie wykonał bardzo rzetelnie dekarz Rudolf Frymark z Brynicy. Dach
został przykryty blachą miedzianą o grubości 0,7 mm. Nową
puszkę z blachy nierdzewnej wykonał Joachim Fich. Włożono
do niej stare dokumenty z poprzedniej puszki i nowe napisane
przez ks. Józefa Swolanego. Puszka wraz z dokumentami została włożona do kuli.
Dokument znaleziony w kuli był wystawiony w kościele za
szklaną szybą. Oryginał składał się z czterech kartek. Pismo
Remont wieży (zdjęcie
wykonał Emil Czyrnia)
było dobrze zachowane. Wewnątrz metalowej puszki znajdo-

wały się dokumenty: pismo Carla Padiery z
1782 r., notatki ks. Kodrona z 1851 r., zapiski
ks. Jankowskiego z 1911 r.
Z okazji 200-lecia istnienia kościoła w Kotorzu Wielkim jego ściany zewnętrzne zostały
pomalowane na biało. Głównymi malarzami
świątyni byli panowie: Gazda, Alojzy Król,
Dlugosz, Maksymilian Strahl, Erwin Korc.
W 1981 r. 11 mężczyzn z parafii kotorskiej
pomagało przy budowie domu Księży emerytów w Opolu.
Kotorski kościół pomalowany na biało (zdjęcie
Pan Rudolf Sybon za kwotę 20000 zł wywykonał Jerzy Farys)
konał nowe ławki do salki katechetycznej.
27.04.1981 grupa parafian wraz z proboszczem weszła do
podziemia Gruftu. Trumny nie były otwierane, miały zapadnięte wieka i widoczne były kości ludzkie. Najprawdopodobniej zwłok tych nikt nie ruszał, a trumny rozpadły się ze starości. W każdej trumnie były kości jednego człowieka, prócz
jednej z lewej strony. Najprawdopodobniej w celu ułatwienia
sobie zejścia do grobowca usunięto trumnę, a kości złożono
do tej wspólnej.
Latem 1981 r. została odnowiona sygnaturka na kościele.
Krzyż i kula zostały pozłocone 24 karatowym złotem osobiście przez proboszcza ks. Józefa Swolanego. Również latem
tego samego roku zaczęła się odwilż polityczna. Z komunistami próbowała walczyć Solidarność, a w sklepach brakowało
nawet chleba, nastąpiło wielkie zubożenie mieszkańców. W
Turawie turyści przewrócili kiosk, bo ekspedientka ukrywała
Odnowiona sygnaturka
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys) towar dla znajomych. W związku z odwilżą polityczną, kolonia dziecięca zawitała do kościoła na niedzielną mszę św.
Proboszcz żądał swobody religijnej w Domu Dziecka w Turawie, jednak nie otrzymał od
kierownictwa tej placówki żadnej odpowiedzi.
Były mieszkaniec Turawy Hans Kałuża mieszkający w Arnsberg (RFN), zorganizował
pierwszy transport żywności z Niemiec Zachodnich dla kotorskiej parafii. W Turawie z
nakazu rządu w urzędzie gminy rozpoczęła urzędowanie grupa operacyjna. Wielu parafian wyjechało do Niemiec Zachodnich.
W dniach 18–25 października 1981 r. Dominikanie poprowadzili owocnie misje święte.
Marian Białkowski ze Świeradowa za kwotę 75000 zł dokonał kapitalnego remontu organ.
13 grudnia został wprowadzony stan wojenny. Grupy operacyjne zostały przemianowane na komendanturę wojskową. Wojskowi zażądali od ks. Józefa Swolanego, aby z ambony zachęcał do spokoju i pracy.

Spis mieszkańców według statystyki Urzędu Gminy z 1982 r.:
Kotórz Wielki 475 osób, 246 kobiet, 229 mężczyzn
Kotórz Mały 908 osób, 474 kobiet, 434 mężczyzn
Turawa 664 osób, 347 kobiet, 317 mężczyzn
Marszałki 333 osoby, 178 kobiet, 155 mężczyzn
Razem: 2380
Ilość rodzin: razem – 779, Kotórz Wielki – 156, Kotórz Mały – 290, Turawa – 217,
Marszałki – 116.
W 1982 r. ks. Józef Swolany napisał następującą prośbę do papieża: Ojcze święty! Ks. Józef Swolany, proboszcz parafii Kotórz Wielki wraz z Parafianami z okazji 200 lecia istnienia
Kościoła prosi Waszą Świątobliwość o specjalne Apostolskie Błogosławieństwo jako zadatek
łask Bożych na dalsze lata. Z Rzymu przyszła odpowiedź: Sumus Dominus Benedictionem
Apostolicam concedit. (Udzielamamy apostolskiego błogawieństwa)
W Nowy Rok na mszach św. wierni zaśpiewali radosne Te
Deum, mimo że w sklepach były pustki i był odczuwalny głód.
Obchody 200-lecia istnienia kotorskiego kościoła trwały cały
1982 rok. Wieża świątyni była ozdobiona zielonymi wieńcami i biało-żółtymi wstążkami, wnętrze kościoła zdobiły białe
wstęgi zwisające z sufitu, a z gzymsu filarów spływały wieńce kwiatów. Kościół został pomalowany, wiele prac wykonali
sami parafianie. Mężczyźni ustawili rusztowania, zdrapali stare powłoki malarskie. Prace malarskie wykonał Paweł Świerc
z Kotorza Małego. Miejscowi fachowcy uzupełnili brakujące
gipsowe ornamenty. Konserwator wyraził zgodę na złocenie
sufitu i gzymsów, wykonawcami byli Józef Buhl i Gerard Lipok. Złoto ofiarowali parafianie z RFN – u. Nowe drzwi do
kościoła wykonał Rudolf Sybon.
Kotorski kościół
przyozdobiony w czasie
Na terenie Polski był stan wojenny. Sklepy były bez towa200-lecia istnienia (zdjęcie
ru, bo mieszkańcy wszystko wykupili, zabrakło nawet herbaty
wykonał Emil Czyrnia)
i soli. W Urzędzie Gminnym w Turawie, 22 osoby zapisały się
do PRON – u45. Parafia otrzymała miłą niespodziankę, kolejne 8 t darów z parafii Arnsberg
i Giershagen z RFN – u., zebranych przez p. Kałużę. Część darów otrzymał ośrodek MONAR w Zbicku, w którym opiekę duszpasterską nad 30 narkomanami objął ks. proboszcz
Józef Swolany.
30.05.1982 r. parafię odwiedził ks. biskup Jan Wieczorek. Poświęcił parafianom zielone
wianki z biało – żółtą wstążką. Wianki te parafianie zawiesili nad wejściami do swoich
domów i wisiały one przez cały rok, by przybysze zauważyli ich radość. Również w domach zawieszone były obrazki przedstawiające kotorski kościół. W czasie odwiedzin para45

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie
Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa
polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla
polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego.

fii ks. biskup udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży. Proboszcz wybrał
dzień 30 maja do świętowania 200-lecia istnienia kotorskiego kościoła, gdyż wiosną 1782
r. rozpoczęto budowę tej świątyni. Jesienią budowa była prawie ukończona, dlatego ukoronowaniem jubileuszu była uroczystość odpustowa, na którą w dn. 20 września przybył
ks. biskup Wacław Wycisk – dawny przyjaciel ks. proboszcza Alfreda Dudka. Parafianie i
pogoda dopisali. Po radosnym Te Deum odbyła się procesja, w której wzięło udział 19 kapłanów. Następnie uroczystość przeniosła się do domów. 4 października ks. Józef Swolany
pojechał do Watykanu na kanonizację błogosławionego Maksymiliana Kolbe. Przywiózł z
Wiecznego Miasta obraz z jego podobizną, który zawieszono obok konfesjonału.
W Niemczech ks. Rudolf Lodzik w Lauenau koło Hanoweru zebrał grupę byłych kotorskich parafian i oni również świętowali obchody 200-lecia istnienia kościoła kotorskiego.
W 1982 r. żywy różaniec powiększył się o różę młodzieżową i dziecięcą. Sylwestrem został zakończony rok jubileuszowy. Wyświetlono przeźrocza, pokazujące obchody 200-lecia
istnienia kościoła w Kotorzu Wielkim. Na te podniosłe uroczystości ks. proboszcz zaprosił
rodzinę zmarłej fundatorki – Anny Barbary von Garnier, jednak ze względu na panujący
w Polsce stan wojenny, nie przybyli. Napisali jednak listy pełne radości i gratulacji.
Spis mieszkańców w 1982 r.:
Rodzin 750. Do Niemiec wyjechało 200 rodzin: z Kotorza Wielkiego – 48, Kotorza
Małego – 96, Turawy – 46, Marszałek – 10.
Dzieci szkolnych – 277
Dzieci w Domu Dziecka w Turawie – 70
Wychowawców z dyr. – 9
Nauczycieli w szkole w Turawie – 15, w Kotorzu Małym – 2
Sklepów na terenie parafii było 9: 1 w Kotorzu Wielkim, 2 w Kotorzu Małym, 6 w Turawie
Gospodarzy – 22, w tym:12 w Kotorzu Małym, 3 w Kotorzu Wielkim, 2 w Turawie, 5
w Marszałkach.
Konie – 35, 25 – Kotórz Mały, 3 – Kotórz Wielki, 1 – Turawa, 6 – Marszałki
Mechaników samochodowych – 7, 2 – Kotórz Mały, 2 – Kotórz Wielki, 2 – Turawa ,
1 – Marszałki,
Traktory – 35, 23 – Kotórz Mały, 5 – Kotórz Wielki, 4 – Turawa, 3 – Marszałki
Samochody około 200, w tym 115 w Kotorzu Małym.
Minął jubileusz
Po pięknym i gorącym lecie 1982 r. wszyscy spodziewali się ostrej zimy, jednak temperatura zimą była typowo wiosenna, około + 10º C, z opadami deszczu. Dopiero w lutym
1983 r. spadł śnieg. Ks. Józef Swolany chciał, by wychowankowie z Domu Dziecka uczęszczali na lekcje religii. Po rozmowie z dyr. tylko czwórka dzieci przyszła na kilka lekcji. 22
maja do I komunii św. przystąpiło 34 małych parafian. Była to prawdziwa rewia mody
tych dzieci, które przystąpiły do sakramentu po raz pierwszy – napisał ks. Józef Swolany w
kronice kotorskiej. Również był zdania, że zanika różnica w ubiorze między dziewczyną

a chłopakiem. Najwygodniejsze były sztruksy i brat mógł je pożyczyć siostrze. Dzieci za
wcześnie zaczęły chodzić na dyskoteki, już w klasie IV i V tworzyły parki. Podobnie jak
w średniowieczu, zbyt wcześnie młode pociechy były traktowane jak dorosłe. W opinii
kotorskiego proboszcza wszystkiemu winna była telewizja.
21 czerwca Jan Paweł II odwiedził Górę Św. Anny. Na spotkanie z papieżem proboszcz
ks. Józef Swolany zorganizował rowerową pielgrzymkę. Udało się na nią około 200 pielgrzymów z kotorskiej parafii. Pielgrzymkę prowadził osobiście proboszcz przez: Niwki,
Dębską Kuźnię, Daniec, las do Izbicka i Wysokiej. Na spotkaniu z papieżem było obecnych
około milion pielgrzymów. Do Kotorza powrócono w nocy o godz. 1.30. Szkoła w Turawie, by odciągnąć uczniów od uczestnictwa w pielgrzymce, zorganizowała wtedy wycieczkę w Beskidy. Czworo dzieci wycofało się z wycieczki, bo chciało brać udział w wizycie na
Górze Św. Anny. Obniżono zachowanie uczniom, którzy nie byli obecni w szkole następnego dnia po wizycie papieskiej.
W dn. 3.08.1983 r. ks. Józef Swolany obchodził Srebrny Jubileusz Kapłański. Kazanie
jubileuszowe wygłosił ks. Bernard Bekus, kolega proboszcza jeszcze z domu dziecka. W
czasie uroczystej mszy św. kościół był zapełniony, dzieci mówiły wiersze, orkiestra grała, a
w kościele znajdowała się najbliższa rodzina ks. proboszcza Józefa Swolanego.
Pogoda latem była bardzo ładna, żniwa były przyśpieszone o 3 tygodnie. Rolnicy mimo
pięknej pogody, która nie wymuszała pośpiechu, pracowali również w niedziele, nad czym
bardzo ubolewał proboszcz. W lipcu w kościele kotorskim Srebrny Jubileusz Kapłański
obchodził ks. Józef Wurst wywodzący się z Turawy, ówczesny proboszcz parafii Kujakowice.
W czasie wakacji na teren parafii przyjeżdżało wielu gości. W sklepach oni albo pustki.
Pola były często okradane. W 1983 r. wokół Jezior Turawskich były 104 ośrodki turystyczne, 14 kolonii, 6 obozów ZHP. Parafię odwiedzali goście z Niemiec, szpanując modnymi
ubraniami, aparatami fotograficznymi, samochodami. Wielka zazdrość zżerała mieszkańców, którzy nie mieli odwiedzin z Zachodu. Proboszcz znów nawoływał, by w Marszałkach przygotować salkę do nauki religii, jednak dalej nie było żadnego odzewu.
Jesienią zostało wyciętych ok. 100 starych drzew na cmentarzu, by zasadzić tę samą
liczbę nowych. Ks. Józef Swolany poprowadził kolędę na przełomie 1983/1984 r. tylko w
Turawie i Marszałkach, jednakże 15 rodzin nie wpuściło proboszcza. Młoda wychowawczyni z Domu Dziecka w Turawie poprosiła o kolędę i zaprosiła proboszcza do swego pokoju w pałacu. Gdy proboszcz chciał wyjść, drzwi wejściowe w pałacu były zamknięte. Następnego dnia wychowawczyni musiała tłumaczyć się przed swoim pracodawcą, dlaczego
zaprosiła księdza do państwowej placówki. Dyrektor miał także pretensje do ks. Józefa
Swolanego, że przygotowywał pokątnie wychowanków do I komunii św. Pani M. Kistela w
imieniu proboszcza pilnowała, by dzieci z Domu Dziecka mogły przystąpić do I komunii
świętej, miała z tego powodu wiele problemów ze swoimi zwierzchnikami.
Lato 1984 r. było bardzo deszczowe, w lipcu tylko 4 dni były bez deszczu. Po sezonie
turystycznym wykryto u kobiet w Turawie 3 przypadki chorób wenerycznych.
Obraz św. Leonarda został odnowiony przez konserwatora z Opola. Pan Alojzy Ozimek z Kotorza Wielkiego odnowił barokową szafę w kancelarii parafialnej.

Jesienią w ogrodzie obok cmentarza zasadzono brzózki, potrzebne na Boże Ciało. W
połowie października, jak co roku w tygodniu miłosierdzia, parafianie ofiarowali ziemniaki dla sióstr zakonnych, proboszcza i Franciszkanów.
Liczba mieszkańców w 1984 r. – 2314
Kotórz Wielki 435: 449 kobiet, 420 mężczyzn
Kotórz Mały 869: 234 kobiet, 201 mężczyzn
Turawa 688: 348 kobiet, 340 mężczyzn
Marszałki 322: 171 kobiet, 151 mężczyzn.
Nowy Rok 1985 rozpoczął się pożarem, spłonął drewniany Urząd Gminy w Turawie.
Spalił się także wydział podatkowy, samochodowy, komunikacja. Pokój partyjny z Leninem na ścianie jednak ostał się – czerwonych nawet ogień nie rusza – napisał w kronice
parafialnej kotorski proboszcz. Dom ten był zbudowany przed wojną przez Iaeschke. Po
pożarze urząd gminy przeniesiono do pałacu turawskiego. P. Kałuża, były mieszkaniec
Turawy, zorganizował kolejny transport pomocy charytatywnej z Niemiec Zachodnich. W
lutym przeszedł przez Kotórz Wielki „Bachus” (bakusy, wodzenie niedźwiedzia). W czasie
wakacji na terenie parafii zorganizowana była oaza religijna.
W 1985 r. część Kotorza Małego – Borek (nr domów:11, 21 29, 72, 78, 80, 84) została przyłączona do Parafii Zawada. Po wielu latach oczekiwań została uruchomiona filia
punktu katechetycznego. Państwo Fronia udostępnili stary dom na salkę katechetyczną
dla dzieci z klas I – III z Turawy i Marszałek. Reszta dzieci dalej musiała uczęszczać na
lekcje religii do Kotorza Wielkiego. W klasztorze wykonano centralne ogrzewanie.
Ze względu na stan zdrowia proboszcz odwołał kolędę. Od stycznia 1986 r. ks. Józef
Swolany wprowadził sobotnie msze św. o godz. 18.30.
Parafianie w 1986 r. żyli miejscowymi ploteczkami. „Bomba” na skalę gminy, I sekretarz PZPR – u w Turawie A. K. cudem wykradł paszport z milicji w Opolu i wyjechał do
RFN. Parę miesięcy wcześniej był na szkoleniu partyjnym
w Kijowie. Z Niemiec napisał list z prośbą o zwolnienie z
pracy. Podobnego wyczynu dokonał wcześniej dyr. szkoły
w Turawie, który miał również inicjały A. K. Wielu parafian wyjechało do RFN – u, rodzice którzy pozostali, nie
żałują, że ich dzieci wyjechały, bo mają lepsze perspektywy. Celem podniesienia prestiżu wsi Turawa 31 sierpnia
Marszałki przyłączono do Turawy. W tym samym roku
piorun uderzył w budynek GS – u i spaliło się pierwsze
piętro Turawianki. W Turawie powstały nowe ulice: Sosnowa, Dębowa, Brzozowa, Lipowa.
Ks. Józef Swolany w 1986 r. zachorował, 30 kwietnia
lekarze wykryli u niego guza wielkości orzecha w jelicie.
Przeprowadzona 13 czerwca na onkologii w Opolu operacja wykazała, że to nie rak. Po trzech dniach proboszcz
odprawiał już msze św.
Ks. Józef Swolany („Fala” 2/2008)

W tym samym roku 15 maja p. Frymark za 310000 zł wymienił na kościele rynny na
miedziane i pokrył zakrystię blachą.
Ks. Józef Swolany w kotorskiej kronice parafialnej w 1987 r. spisał swoje przemyślenia
dotyczące organizacji I komunii św. Odprawiana była zawsze z wielkim przepychem, dlatego postanowił to zmienić. Proboszcz zaproponował rodzicom, żeby doprowadzić dzieci
do stołu pańskiego w Wielki Czwartek. Miała to być bardzo skromna uroczystość w domu,
przy kolacji w gronie rodziny bez pokrewieństwa i dawania prezentów. Proboszcz chciał,
żeby chociaż kilka rodzin w ten sposób urządziło I komunię św. Tymczasem wszyscy rodzice zdecydowali, że ich dzieci przystąpią do I komunii św. w Wielki Czwartek. Niestety,
uroczystość tę urządzono z wielkim przepychem, a drugą podobną dla krewnych obchodzono 24 maja. Zamysł proboszcza nie powiódł się i dzieci miały dwie uroczystości.
Ks. Józef Swolany ubolewał, że parafianie nie byli zainteresowani ruchem oazowym.
Na terenie kotorskiej parafii nastąpiły kolejne wyjazdy mieszkańców, w 1987 r. 120 parafian wyjechało do RFN – u.
27 września została powołana do życia Duszpasterska Rada Parafialna, w skład której
weszli: proboszcz, zakonnice i 6 pilnych w modlitwie parafian.
Wielkim sukcesem ks. Józefa Swolanego było porozumienie z 7 października między
proboszczem a Domem Dziecka w Turawie. Ustalono, że lekcje religii mogły odbywać się
w Domu Dziecka.
Proboszcz rozpoczął kolędę po świętach Bożego Narodzenia, zakończył ją 14.01.1988
r. W czasie kolędy ks. Józef Swolany rozmawiał z parafianami, których dzieci wyjechały
do Niemiec. Zobaczył w oczach rodziców łzy i szloch, gdyż dzieci nie interesowały się ich
losem.
Proboszcz Józef Swolany zauważył, że młode pokolenie tylko pozornie czerpało wzorce od swoich rodziców, jednakże poza domem religia często była przez nich odrzucana.
Lekcje religii dalej były dobrze zorganizowane, na 304 dzieci uczęszczało 294, a młodzieży
na 154 uczęszczało 101.
Na terenie parafii przeprowadzone były w 1988 r. rekolekcje na temat alkoholizmu.
Prowadził je ks. Józef Mucha, proboszcz z Radawia. Brało w nich udział 300 parafian starszych, 150 dzieci, niestety młodzieży bardzo mało. Kobiety stwierdziły, że problem alkoholizmu ich nie dotyczy. Mężczyźni byli zdania, że alkoholizm im nie grozi, zaś alkoholicy
zbojkotowali rekolekcje. Jednak okazały się one sukcesem, bo parafianie o nich mówili.
W 1988 r. katolicki Gruft kotorski otrzymał nową dachówkę zakupioną w Kolanowicach.
Również w tym samym roku tartak w Turawie przeszedł w ajencję, a na cmentarzu parafialnym zlikwidowano groby pięciu powstańców śląskich.
Ruch turystyczny nad Jeziorami malał, gdyż panowała wielka drożyzna.
Tydzień przed świętami bożonarodzeniowymi spadł śnieg, ale szybko zniknął. W Wigilię była burza, grzmoty, padał deszcz. Wyjazdy parafian do Niemiec nie ustawały, lecz
wyjeżdżający rzadko żegnali się ze swoim proboszczem. Rodziny, które wyjeżdżały, zostawiały pełnomocnictwo nad domem, najczęściej na okres 10 lat, by mogły w każdej chwili
powrócić.

Również w 1989 r. fala wyjeżdżających nie spadała. Nieraz rodzice dzieci wyjeżdżających mówili: Niechaj chociaż im powodzi się lepiej. W Domu Dziecka w Turawie było 37
dzieci, 9 wychowawców, 5 urzędników. Proboszcz odbył wtedy po raz pierwszy kolędę do
placówki. Dzieci zebrane w świetlicy śpiewały kolędy, modliły się.
Jeszcze w lutym brakowało śniegu, można było zauważyć ocieplenie klimatu.
Również w lutym w sklepie w Turawie był strajk sprzedawczyń, które żądały podwyżek.
Ich walka zakończyła się sukcesem, gdyż otrzymały podwyżkę.
Najważniejsze wybory parlamentarne w powojennej Polsce odbyły się 4 czerwca 1989
r. – komuna przegrała. W Polsce nastąpiła polityczna odwilż. Niemcy mieszkający na Śląsku zaczęli upominać się o swoje prawa, lecz w opinii władzy państwowej nie było ich na
terenie Polski. Nawet kardynał Józef Glemp powiedział, że pozostały tylko ziemie poniemieckie, a Niemcy wyjechali. Na wypowiedź kardynała mieszkańcy Śląska oburzyli się.
Na terenie parafii mieszkańcy zaczęli się organizować i tworzyć struktury mniejszości
niemieckiej. Piotr Gola, Alfred Kupka, Stanisław Komor, Alojzy Ozimek, Fryderyk Kannenberg, poprosili proboszcza, by chociaż kolędy w kościele były śpiewane po niemiecku.
Proboszcz przystał na to i pośpiewać przyszło ok. 100 osób.
Kolejną ważną zmianą w niepodległej Polsce było otrzymanie 15 października przez
proboszcza pierwszej w życiu książeczki ubezpieczeniowej. Ksiądz stał się pełnoprawnym
obywatelem, od tej pory miał swobodny dostęp do służby zdrowia – lekarza i lekarstw,
łącznie z ubezpieczeniem na starość. Dwa tygodnie później, 29 października, rekolekcje
parafialne o Bożym i chrześcijańskim miłosierdziu poprowadził o. Bogdan Boksa.
26 grudnia wybrano radę parafialną w składzie: Kannenberg, Gola, Ozimek, Panitz,
Domin, Polednia.
Ks. proboszcz Józef Swolany wprowadził zmianę w obrządku pogrzebowym, chociaż
bardzo tego żałował. Od 1.01.1990 r. przestał odprowadzać zmarłego z domu, gdyż coraz
więcej ludzi wsiadało do samochodów, na rowery i przyjeżdżało wprost do kościoła. W
kondukcie pogrzebowym szła tylko garstka żałobników wraz z kapłanem. Zmarli od tej
pory byli przywożeni po modlitwach różańcowych do kaplicy.
Proboszcz w czasie kolędy odwiedził wszystkich parafian. Na terenie kotorskiej parafii
fala wyjazdów już nie była taka wielka, jak w okresie wcześniejszym. Mieszkańcy domagali
się nabożeństw w języku niemieckim i ksiądz sprzedał parafianom ponad 400 książeczek
polsko – niemieckich Weg Zum Himmel.
W Kotorzu Wielkim w klubie strażaka odbyło się spotkanie w języku niemieckim –
Kaffee Klatsch, około 80 osób śpiewało Volkslieder (pieśni ludowe), jak za dawnych lat.
Większość śpiewała pieśni z pamięci. W salce katechetycznej w Kotorzu Wielkim odbył
się kurs języka niemieckiego, uczestniczyło 80 młodych kursantów.
Do mniejszości niemieckiej zapisało się Kotorzu Wielkim 217 osób, w Kotorzu Małym
aż 488, zaś w Turawie 329. W całej gminie na 7680 mieszkańców 5178 zadeklarowało się
Niemcami.
23 września w kościele w Kotorzu Wielkim zostało odprawione pierwsze nabożeństwo
w języku niemieckim. Na 1905 parafian 1395 należało do mniejszości niemieckiej.

Po 30 latach, 1 września 1990
r., religia wróciła do szkół.
W 1991 r. rozpoczęła się kolejna „wędrówka ludów”, ci , którzy
wcześniej wyjechali, zaczęli przyjeżdżać w odwiedziny do Polski.
Zimą było sucho i bardzo ciepło, aż do +8º C. Mniejszość niemiecka poprosiła o spotkania kolędowe, w czasie których można
byłoby pośpiewać po niemiecku.
Na spotkanie kolędowe w KotoKs. Józef Swolany w czasie spotkania z Mariankami (kronika rzu Wielkim przybyło 58 osób,
Marianek)
w Kotorzu Małym 150 mieszkańców. W Turawie takie spotkanie odbyło się w pałacu. W czasie spotkań kolędowych
modlono się o błogosławieństwo domowe. Ludność nacji polskiej była niezadowolona, że
obudził się niemiecki duch. Jeden z mieszkańców, M. z Marszałek, zaczął oskarżać proboszcza o nastawienie proniemieckie. Ks. Józef Swolany odpowiedział mu z sarkazmem,
że najlepiej Ślązaków wypędzić – zlikwidować. Na te słowa parafianin wyszedł z plebanii
obrażony. Parafia kotorska stawała się coraz mniejsza. Kotórz Mały – 722, Kotórz Wielki –
324 parafian. Coraz częściej miejscowi „Niemcy” żądali mszy św. w języku serca. Pierwszą
mszę św. w języku niemieckim odprawił ks. proboszcz o godz. 7.00. 7.04.1991 r., przy
dużym udziale parafian. Ks. Józef Swolany zauważył, że po długim pożyciu „małżeńskim”
na zachodzie przychodziła kotorska młodzież, by złożyć ślub w kotorskim kościele, gdyż
kosztował taniej niż na zachodzie. Na pytanie proboszcza, dlatego dopiero po kilku latach
pożycia chcą zawrzeć ślub, otrzymywał odpowiedź, że musieli się dopasować. Narzeczeni
wtedy wysłuchiwali od księdza kazania.
Ks. proboszcz Józef Swolany był atakowany przez małą grupę parafian za rzekome germanizowanie mieszańców, np. źle odczytywał w ogłoszeniach nazwiska parafian.
Z końcem maja zamknięto dworzec kolejowy w Kotorzu Małym.
Nie powiodły się próby założenia przez Stanisława Komora w Kotorzu Małym szkoły
mniejszościowej.
Na przełomie roku 1991/1992 proboszcz odbył kolędę po całej parafii, która zakończyła się 13 stycznia.
Liczba mieszkańców wsi wchodzących w skład kotorskiej parafii zmalała i w 1992 r.
wynosiła: 523 – Turawa, 335 – Marszałki, 722 – Kotórz Mały 326 – Kotórz Wielki, razem
1906 parafian. Prawie wszyscy wpuścili do domu proboszcza w czasie odwiedzin kolędowych. Wielu mężczyzn z terenu parafii pracowało w Niemczech, w samym Kotorzu
Małym było 36 domów pustych.
Misje parafialne w dniach 5–12 kwietnia 1992 r. prowadzili Franciszkanie: o. Joachim
Malik i o. Hubert Dyrszlag.

Bardzo ciekawy wywód dotyczący śląskości przedstawił ks. Józef Swolany w kronice
parafialnej. Napisał, że Śląsk zawsze był trójjęzyczny: morawski, niemiecki, polski (śląski). Dominowała kultura polska, choć mieszkańcy nie czuli się Polakami. Nawet kotorski
proboszcz Carl Kahl w XIX w. protestował przeciwko wprowadzeniu j. niemieckiego, bo
wiedział, że ludzie go nie rozumieli. Język polski utrzymał się na wsiach bardzo długo,
bo nikt go nie prześladował, chociaż kojarzył się z religią katolicką i był opozycją przeciw
protestantyzmowi. Zmieniająca się władza zawsze chciała wykorzystać Kościół do swych
celów. W kancelarii zachowały się listy pasterskie napisane przez niemieckiego kardynała
Adolfa Bertrama w języku polskim i niemieckim. Kościół nie głosił patriotyzmu typu Boże
coś Polskę. Duszpasterstwo dwujęzyczne zostało zabronione dopiero przez Hitlera i przez
komunistów w Polsce powojennej.
9 listopada rozpadł się PGR w Turawie46. Maszyny zostały zabrane na poczet długów.
Święta bożonarodzeniowe były białe.
16.01.1993 r. zakończyła się kolęda w Kotorzu Wielkim i
Małym i w Domu Dziecka. W czasie odwiedzin kolędowych
parafianie często rozwijali temat likwidacji Opfergang – pochodu ofiarnego wokół ołtarza w czasie mszy św. Proboszcz
nie zgodził się na likwidację. Parafianie coraz chętniej korzystali z odprawianej raz w miesiącu mszy zbiorowej.
W 1993 r. został zamontowany nowy krzyż misyjny przed
kościołem, wykonano go w Dobrodzieniu.
4 kwietnia o. Józef Kampa OFM prowadził powtórkę misji
świętych.
Niecodzienna msza św. została odprawiona w Kotorzu
Wielkim 25 kwietnia: 25-lecie pobytu ks. Józefa Swolanego Nowy krzyż misyjny (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
na terenie kotorskiej parafii. Na koniec mszy św. jubilat powiedział, że chciałby pozostać proboszczem w Kotorzu jeszcze chociaż kilka lat. W kościele nastała niezręczna cisza, którą przerwała strażacka syrena, gdyż palił się las.
Na terenie kotorskiej parafii zaczęło dochodzić do niesnasek narodowościowych. 24
czerwca ks. Józef Swolany wezwał na probostwo „naszych i waszych”, rodzimych mieszkańców i tych, którzy tutaj przybyli (Ślązaków i Polaków). Proboszcz napisał w kronice, że
miał już wszystkiego dosyć, jedni i drudzy judzili przed proboszczem. Pozwolił się wszystkim „wykrzyczeć”, przedstawić swoje żale. Ks. Józef Swolany był cierpliwym sędzią zwaśnionych stron. Spotkanie zakończyło się pojednaniem. Wszyscy uczestnicy tego spotkania
poprosili proboszcza o mszę św. w intencji pojednania między Ślązakami i Polakami.
3 sierpnia probostwo kotorskie po 25 latach odwiedził ks. Rudolf Lodzik, były proboszcz parafii.
23 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie długo budowanego nowego urzędu Gminy
w Turawie.
Zima była bardzo ciepła, podobna do wiosny. 13.01.1994 r. ks. proboszcz Swolany zakończył kolędę w Turawie i Marszałkach. Alojzy Ozimek odnowił napis In homine Domini
46
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– Panie cóż ja pocznę… na płycie
przykręconej do krzyża na placu
kościelnym.
W tym samym roku odbyło
się malowanie kościoła z okazji
700-lecia istnienia wsi, pracę
wykonał Paweł Świerc z synami – Krzysztofem i Rajmundem, pozłocili również element
Napis wykonany przez Pawła Świerca
sufitu. Prace malarskie mogły
zostać wykonane dzięki miejscowym cieślom, którzy wykonali rusztowania. Paweł Świerc wykonał w kościele napis
SANCTE MICHAEL ORA PRO NOBIS – Święty Michale módl się za nami. Alojzy Ozimek odświeżył obrazy na suficie, wykonane przez Lempika w 1947 r., pomalował również
niebo na stacjach drogi krzyżowej.
Pan Ryszard Bartyla z Kotorza Małego wykonał nowe oświetlenie sufitu.
Organy kościelne wymagały kolejnego remontu, przeprowadził go Marcin Białkowski,
który stwierdził, że organowy osprzęt wytrzyma najwyżej 15 lat, gdyż robak zniszczy go
całkowicie.
W 1994 r. Kotórz Wielki otrzymał wodociąg. Również w tym samym roku wykonana
została kamienna droga na cmentarz – koszt 25 mln zł. Latem nastała ogromna susza,
która przyspieszyła żniwa o 2 tygodnie. Zauważono, że był to już 13. rok suszy.
28 lipca proboszcz zszedł do podziemi katolickiego Gruftu. Wykonał zdjęcia epitafium,
które było wykonane z posrebrzanej blachy z napisem. Herb Garnierów był połączony
dwiema śrubami z herbem Gaschinów. Ks. Józef Swolany zauważył tabliczki nagrobne:
Anny Barbary, Bethusy Huc, Franza Seraphina von Garnier, Emila von Garnier. Wychodząc z grobowca, niczego nie zabrano.
Latem kotorska świątynia od zewnątrz została oczyszczona i pomalowano jej narożniki.
25.08 w czasie malowania narożników skradziono z kościoła obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, który był podarowany kotorskiej parafii w czasie wcześniejszych parafialnych rekolekcji.
W czasie kolędy na przełomie roku 1994/1995 r. proboszcza nie wpuściło 8 rodzin w
Kotorzu Wielkim, a w Małym 10.
Z bardzo ciekawą inicjatywą wystąpił Herbert Kurc z Turawy. Chciał, by wybrukowany
został plac przykościelny w Kotorzu Wielkim. Sam rozpoczął akcję zbierania pieniędzy,
zebrał 115 mln, jednakże spodziewał się zebrać większą kwotę. Z inicjatywy ks. proboszcza
i p. Kurca utworzono komitet budowy placu kościelnego w składzie: Kurc, Sybon, Dudek. Organizatorzy budowy nie spodziewali się, jak wiele czeka ich trudności w realizacji
tego zamierzenia. Opracowano kosztorys na kwotę 400 mln zł bez robocizny. W czasie
kolejnych kolekt zebrano 100 mln zł, również Urząd Gminy Turawa z wójtem Walterem

Świercem przeznaczył 50 mln zł. Zebrano łącznie 265 mln zł. Mieszkańcy wykazali się
wielką hojnością i sołtysi na terenie wszystkich wsi zebrali kwotę 77720 zł. Ze sprzedaży
pamiątkowych płytek zyskano 550 000 zł, wieś Kotórz Mały dała dodatkowo jeszcze 2250
zł. Zebrano łącznie kwotę 346 020 000 zł. Posiadając prawie wystarczającą już kwotę, zaczęto realizować inwestycję i zakupiono kostkę brukową. Prace ziemne 1 marca rozpoczął
p. Bartyla, wkrótce plac został wykopany. W mrozie, śniegu i deszczu zaczęto zwozić kamień z Tarnowa Opolskiego. Pracami kierował Jerzy Lempik z Kotorza Małego, pomagał
mu Bernard Prudlik. Godny podziwu był zapał ludzi, którzy według ustalonego planu
przychodzili pomagać przy pracach. Gospodarze: Eryk Widera, Jan i Bernard Nowak, Antoni
Blosczyk, Jan Kondziela własnymi traktorami wywozili ziemię.
Panowie Engelbert Wurst i J.
Wodniok, wykonali łańcuchy
z prętów do ozdobnego parkanu, którego murki wymurował
Paweł Fronia wraz z brygadą.
Wszystkie prace z wielkim zaangażowaniem wykonali sami
parafianie, prace zostały zakoń- Wybrukowany plac kościelny (zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)
czone do Wielkanocy.
W 1995 r. odnowiono kotorski „Gruft”, którego zaczęto używać jako kaplicy przedpogrzebowej. Potrzebne remonty przeprowadzili: Alfons Wiesiołek wraz ze swoim kolegą, którzy wypłytkowali podłogę, Teodor Tuchocki wraz z Alojzym Ozimkiem, którzy
wymalowali ściany, zaś Piotr Kostka wykonał instalację elektryczną. Wózek do wożenia
zmarłych wykonał Józef Ofcorz. Pan Zabłocki ufundował krzewy wokół kaplicy i latarnię
zakupioną w Niemczech.
Pomnożyła się liczba telefonów we wsiach tworzących
kotorską parafię: Kotórz Wielki – 48, Kotórz Mały – 104,
Turawa – 166, Marszałki – 49.
Wiosna 1995 r. była bardzo spóźniona.
Latem Kotórz Mały i Wielki obchodziły 700-lecie istnienia wsi. Obie miejscowości przygotowały się do obchodów tej szczególnej uroczystości, również wizualne, gdyż
ulice zostały przyozdobione kolorowymi łańcuchami, kilometrowymi girlandami. W sobotę 8 lipca spod wałów
Jeziora wyruszył radosny pochód. Na czele jechał wóz strażacki, rykiem syreny oznajmiał początek święta. Na boisku
stał namiot, w którym trwał wielogodzinny program artystyczny. W niedzielę proboszcz odprawił mszę św. w języ- Wnętrze kotorskiego „gruftu”
ku polskim i niemieckim. Po południu odbyły się dalsze (zdjęcie wykonał Emil Czyrnia)

występy artystyczne. Festyn był udany, kołacza było pod
dostatkiem, a i piwa nie zabrakło.
Zabawa się udała: skradziono 18 rowerów i 1 samochód
z Niemiec.
6 października odbył się pierwszy w historii parafii pogrzeb skremowanego zmarłego, byłej mieszkanki Turawy
Leonii Barczik. Urnę z jej prochami złożono w grobie jej
matki. Miesiąc później, 19 listopada, poświęcono obelisk
z okazji 700-lecia istnienia wsi Kotórz. Wykonano go z kamienia młyńskiego i nagrobka z figurą św. Jadwigi.
Parafianie narzekali, że ławki kościelne są bardzo twarde i zimne, dlatego też w 1995 r. na ławki nałożono wygodne płócienne siedziska.
Obelisk z okazji 700-lecia
15 grudnia grupa wyrostków z Ozimka, którzy spotyistnienia obu Kotorzy (zdjęcie
kali
się z dziewczynami z Kotorza Wielkiego, przewróciła
wykonał Jerzy Farys)
51 pomników na cmentarzu kotorskim i zniszczyła trzy
segmenty parkanu. Proboszcz grzmiał z ambony, jednak bez większego echa.
W czasie kolędy w 1996 r. mieszkańcy mówili proboszczowi, że nie chcą chodzić dalej
w czasie mszy św. na „Opfergang”. Ks. Józef Swolany zauważył, że gdy była odprawiana
msza za parafian, to na ofiarę chodzili najczęściej tylko trzej kościelni.
Jeszcze w czasie budowy Jeziora parafia utraciła część ziem. W 1937 r. w zamian za to
otrzymała własność Twardawskich (dom obok kościoła – obecna organistówka), którzy
zostali przesiedleni do Dębskiej Kuźni. Niestety, na skutek wojny, zmiany te nie zostały naniesione przez Niemców w księgach wieczystych. W domu tym mieszkali rodzice ks. Dudka. Dom ten został spalony przez Rosjan w 1945 r. Dudkowie zamieszkali wtedy w organistówce. Następnie po ich śmierci mieszkał w nim organista Piotr Król z rodziną. Pozostała
szopa, która została w 1968 r. bezprawnie zabrana
kotorskiej parafii
i stała się magazynem GS – u. Proboszcz chciał teren po gospodarstwie Twardawskich odzyskać,
z powodu obaw,
by w sąsiedztwie
kościoła nie powstała
knajpa.
Złożył wniosek do
Nawiedzenie kopii obrazu jasnogórskiego (kronika OSP)
Powiatowej Rady

Narodowej o zwrot mienia zagarniętego przez GS, lecz nie otrzymał nigdy żadnej odpowiedzi. Jeszcze w 1992 r. złożył wniosek do Urzędu Gminy o zwrot zabranej w 1968 r. przez
władze komunistyczne szopy i placu. W 1996 r. teren ten został nieodpłatnie przekazany
przez Gminę parafii. Stara szopa została zburzona, a drzewa wycięte. Plac przykościelny
został trzecim parkingiem kościelnym.
W czasie Wielkanocy w 1996 r. komunię św. przyjęło 1208 parafian na 1941.
4 czerwca odbyło się nawiedzenie kopii obrazu jasnogórskiego. Poprzedziły je rekolekcje parafialne, prowadzone przez oblata o. Andrzeja Kordę. Na powitanie obrazu Najświętszej Marii Panny przybyło dużo wiernych, chociaż był to dzień powszechny. Dniem
i nocą ławki kościelne były zapełnione. Bardzo ciekawy opis tego wydarzenia przedstawił
kotorski proboszcz ks. Józef Swolany:
Rok 1966 to MILLENIUM Chrztu Polski.
Trzeba było wyznawców Chrystusa przygotować
do tej uroczystości
Prezent ówczesnej władzy PRL –u był osobliwy:
uwięziono ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Ten zaś,
wolny od trosk duszpasterskich
ogarnięty dziwnym Duchem,
zdecydował się wysłać wiernym
Matkę Boską w Jasnogórskim Obrazie;
niech przemówi jako Matka – bez korony i bez złotego płaszcza,
Kopię Obrazu przygotował
Prof. Leonard Torwirt z Torunia,
a papież Pius XII ją poświecił.
Mało kto spodziewał się tak wielkiego triumfu Maryi
w Jej pochodzie.
Nawet dwukrotne „uwięzienie” obrazu nie powstrzymało zwycięskiego
Jej marszu,
mimo gróźb i szykan, z jakimi spotykali się Jej czciciele.
Maryja patrzyła nie tylko w okna radośnie udekorowane
Jej obrazami,
umajone kwiatami i girlandami.
Z miłością tkliwą
patrzyła i w te okna, które zamykały się lękliwie ...
widziała także tych, którzy przychodzili pod osłoną nocy,
którzy spoglądali na Jej Obraz zza uchylonych firanek okien...
4 czerwca br. Po raz drugi
Matka Boska w Czarnym Obrazie

gościła w Kotorskiej Parafii;
tym razem przy zgodnej współpracy policji i władz terenowych.
Wierni całej parafii, odświętnie ubrani, wyszli na Jej spotkanie i
trwali godzinami we dnie i w nocy na rozmowie z Dostojną Matką.
Ks. Biskup Jan Kopiec zaszczycił swą obecnością Wielkie Odwiedziny.
Udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży i Obraz pożegnał.
Kotórz Wielki, dnia 9.06.1996 r.
Ks. Józef Swolany47
Po długich przygotowaniach 1 listopada został na placu kościelnym poświęcony pomnik ofiar wojny.
Pasterka po raz pierwszy
została odprawiona o godz.
22.00.
27.12.1996 r. zmarła gospodyni z plebanii Elfriede
Chrosnik, która przez 28 lat
opiekowała się farą. Na starość
chorowała na cukrzycę, straciła wzrok, jednak pracowała do
swoich ostatnich dni.
Bardzo ważne wydarzenie
lokalne miało miejsce w 1996
r., gdy Katarzyna Siudyła z
Kotorza Małego została miss
Poświęcenie pomnika ofiar wojny (zdjęcie udostępniła Anna
Opolszczyzny.
Długosz)
Zimą 1997 r. panowały silne
mrozy do – 25ºC z małą ilością śniegu. Na Jeziorze Turawskim był gruby lód, po którym
kierowcy jeździli i ćwiczyli hamowanie. Również po Jeziorze były urządzane liczne kuligi
samochodów ciągnących sanki.
Od nowego roku poszukiwani byli kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy rozdzielania
komunii św. Proboszcz od parafian otrzymał tylko 16 kartek z wypisanymi kandydatami.
Jednak panowie: H. N. i K., którzy otrzymali największą liczbę głosów, odmówili prośbie
proboszcza, który zaproponował im, by pełnili zaszczytny urząd szafarza. 16 stycznia została zakończona kolęda, proboszcz nie zbierał pieniędzy, można było jednak w kościele
złożyć ofiarę. Nie wpuściło ks. Józefa Swolanego w czasie kolędy do swych domów 13 rodzin.
15 lutego odbyło się otwarcie ufundowane przez Niemców stacji Caritas w Kotorzu
Małym. Był to ich rewanż, gdyż młodzi mieszkańcy Śląska wyjechali na zachód, a pozostali tylko starzy mieszkańcy, którzy obecnie potrzebowali już opieki. Pomoc Caritasu
przeznaczona była dla wszystkich mieszkańców gminy. 6 marca odbyło się uroczyste ot47
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warcie ambulatorium w Turawie, również ufundowanego przez Niemców, koszt wyniósł
130000 marek.
8 lipca rozpoczęła się powódź 1000-lecia. Zalane zostały również posesje niżej położone na terenie kotorskiej parafii. Jezioro Turawskie wytrzymało napór ogromnej fali.
W 1997 r. został przeprowadzony remont parafialnej salki katechetycznej, stare cementowe dachówki zostały wymienione na nowe przez p. Kiliana z Brynicy. Wymieniono również łaty, remont dachu zakończono 18 września. W nocy 26/27 października temperatura
spadła do –10ºC.
Kolędę w Turawie i Marszałkach proboszcz zakończył 4.01.1998 r.
Wiosną został ocieplony sufit zakrystii od wewnątrz, a ściany wytapetowano.
21 marca odbyło się bierzmowanie na terenie parafii, 56 uczniów klas VII – VIII otrzymało sakrament z rąk bp. Bagińskiego. Niestety, na uroczystość do kościoła przybyło mało
parafian.
Podniosłą uroczystość obchodzono 19 kwietnia w kotorskiej sali strażackiej: 30-lecie
pobytu ks. Swolanego w kotorskiej parafii. Wiele życzeń złożono również drogą radiową
poprzez koncert życzeń. Trzy
miesiące później, 22 czerwca,
kolejną uroczystość obchodził
ks. Swolany – 40 lecie święceń
kapłańskich. Znowu było wiele życzeń, również radiowych.
Kotorskie siostry zakonne zamówiły w intencji proboszcza
mszę św., która została odprawiona 5 lipca. Brało w niej
udział również wielu parafian.
Ks. Swolany rozdał uczestnikom mszy św. 200 obrazków.
W szkołach w 1998 r. wprowadzono drugą lekcję religii.
Dzień skupienia w kotorskiej parafii (kronika Marianek)
Na terenie kraju występował stopniowy brak powołań zakonnych. Siostra generalna planowała likwidację kotorskiej placówki, jednak ks. Józefowi Swolanemu udało się uratować placówkę przed likwidacją, dlatego też, by poprawić standard życia kotorskich sióstr, był przeprowadzony
dwutygodniowy remont domu klasztornego. Budynek został pomalowany, a w korytarzu
wyłożono płytki. Remont wykonał Piotr Kostka.
Kotorski proboszcz zauważył, że coraz więcej wiernych przestało uczęszczać do kościoła, na 1941 parafian do kościoła uczęszczało tylko 1000 osób. Ks. Józef Swolany był zdania,
że również dzieci coraz częściej były zaniedbywane prze rodziców, którzy nie mieli dla
nich czasu. Proboszcz, żeby zachęcić dzieci do uczęszczania na msze szkolne, zorganizował konkurs wiedzy religijnej.

W 1999 r. odbył się pierwszy ślub ekumeniczny (katolicko – protestancki) w kościele
kotorskim, udzielony został przez ks. Józefa Swolanego i pastora Mariana Niemca.
Miejscowość
Kotórz Mały
Kotórz Wielki
Marszałki
Turawa
Razem

Spis gminy
911
403
394
661
2369

Spis parafialny
730
296
327
588
1941

15 stycznia temperatura wyniosła + 10ºC, była wiosna zimą, na drzewach pojawiły się
pierwsze pąki. Zima zaatakowała dopiero 15 lutego. Samochody grzęzły w śniegu.
Dwa razy w roku, w Wielkim Poście i Adwencie, proboszcz prowadził nauki przedślubne. Nauki odbywały się przez 4 niedziele po nieszporach. Najczęściej dla 2 – 3 par.
Często pary na nauki przedślubne uczęszczały w Opolu, gdyż śpieszono się ze ślubem, bo
dziewczyna była w ciąży.
4 czerwca ks. Andrzej Gola, proboszcz ze Straszewa, święcił w Kotorzu Wielkim Złoty
Jubileusz Kapłański.
W lipcową sobotę i niedzielę 4 i 5 odbyło się wielkie spotkanie obecnych i byłych parafian, z tej okazji ustawiono w Kotorzu Małym namiot. W sobotę po wieczornej mszy św.
odbyła się wspaniała zabawa przy kołaczu śląskim. W niedzielę mszę kiermaszową odprawili ks. Józef Swolany i ks. Rudolf Lodzik. Po południu odbyły się dalsze zabawy. W poniedziałek zorganizowana została
pielgrzymka na Górę Św. Anny
i do Kamienia Śląskiego. Motto spotkania obecnych i byłych
parafian ułożone przez proboszcza brzmiało: Tak młodo
już się nie spotkamy.
14 lipca zmarła Julia Jonczyk, ostania parafianka z Kotorza Małego, która ubierała się
w strój śląski: mazelonka, jakla
i chusta.
27 lipca ruszyła, po czterech
Spotkania obecnych i byłych parafian (kronika Marianek)
latach budowy, oczyszczalnia
ścieków w Kotorzu Małym. W czasie wakacji zakwitły dotychczas najsilniej sinice i pojawiły się bakterie coli w Jeziorze Turawskim. Ogłoszono zakaz kąpieli.
W kotorskim kościele w 1999 r. zostały wprowadzone kartki ogłoszeniowe, do ich powielania kotorski proboszcz zakupił ksero. Miały zachęcać parafian do uczęszczania na
msze św., lecz liczba uczestników nie zwiększyła się, dalej było ok. 30 wiernych, zawsze ci
sami.
20 listopada nastąpił pierwszy poważny atak zimy.

Proboszcz ks. Józef Swolany zauważył, że żywy różaniec przechodzi kryzys, wielu
mieszkańców wyjechało, część zmarło. Różańcowi przewodziły Maria Hadasch z Kotorza
Małego i Zofia Nowak z Kotorza Wielkiego. 20 grudnia po raz pierwszy harcerze przynieśli do kościoła światło betlejemskie.
Rok jubileuszowy zaczął się już 25 grudnia. W kościele wisiały girlandy światełek, ołtarz zdobiło logo sigillum, był również obraz z podpisami parafian, które złożyli 4 lipca.
Nowe tysiąclecie
Telewizja twierdziła, że w nocy z 31.12.1999/1.01.2000 zabraknie prądu, wody. Straszono końcem świata. Jednak nic takiego nie było, tylko spadło 30 cm śniegu. Grupa 100
mieszkańców z Kotorza Wielkiego spotkała się o godz. 23.45 na parkingu. Odśpiewano
uroczyste Te Deum przy dźwięku dzwonków jubileuszowych. O północy wszyscy złożyli
sobie noworoczne życzenia. Gdy przebrzmiały dźwięki syren i dzwonów kościelnych, wiele osób wstąpiło do kościoła na krótką modlitwę.
Sakramentu bierzmowania 18 marca udzielił ks. biskup Jan Bagiński, bierzmował 38
dzieci, które przygotowywały się w sześcioosobowych grupach w prywatnych domach.
Według ks. Józefa Swolanego do kościoła przychodziło coraz mniej wiernych, w
mszach z intencją udział brało ok. 30 osób, w mszy bez intencji brało udział ok. 10 osób.
Lato 2000 r. zaczęło się już w kwietniu, w czasie procesji w Boże Ciało było + 33ºC.
Latem po raz trzeci gościła w domu służby kościelnej w Kotorzu Wielkim 14 – osobowa grupa Ukraińców z o. Piotrem Gierszewiczem.
W lipcu 2000 r. była pogoda jesienna. Jezioro Turawskie znów zakwitło. W sierpniu
była piękna pogoda. W tym samym miesiącu proboszcz pojechał na pielgrzymkę do Ziemi
Świętej. Również w 2000 r. ukazała się książka ks. Józefa Swolanego Św. Michał w Kotorzu
n. Turawą. Cmentarz kotorski okazał się za mały i zaczęto grzebać na starych grobach. W
salce katechetycznej okna zostały wymienione na nowe plastikowe, zamontował je Piotr
Kostka.
Po raz drugi zaproszono proboszcza na wigilię do Domu Dziecka w Turawie. Od 2 listopada w salce katechetycznej odbywały się prowadzone przez Dorotę Mazur spotkania z
ludźmi uzależnionymi od alkoholu.
W Sylwestra 2000 r. na parkingu
spotkało się 150 parafian. Odśpiewano uroczyste Te Deum.
Ks. Józef Swolany chorował, w
dn. 20.02–3.03.2001 r. przebywał w
szpitalu na onkologii.
W 2001 r. wyremontowany został dom organisty, zainstalowano
centralne ogrzewanie i wodę. Koszt
remontu wyniósł 8812 zł. W budynKotorskie Marianki
ku tym zamieszkała rodzina Netter,

która paliła w piecu kościelnym i
opiekowała się przykościelną zielenią.
19 marca po raz pierwszy wystąpił w kościele kotorskim chór parafialny, utworzony przez 17 – letnią
wówczas Annę Pecelę. Do kościoła
zakupiony został cyfrowy wyświetlacz numerów pieśni.
Lato 2001 r. było bardzo nieudane, gdyż z początkiem lipca zaczęło
Kotorski chór („Fala” 1/2004)
padać.
W sierpniu przeprowadzono kompletny remont domu katechetycznego. Doprowadzono wodę z probostwa, zbudowano ustęp i nowe schody na strych.
Ks. Rudolf Lodzik zorganizował w Ratingen dn. 29.08.2001 r. spotkanie kotorskich
parafian przebywających w Niemczech. Podobne spotkanie odbyło się również w 1996 r.
25.02.2002 r. 65 parafian kotorskich przystąpiło do bierzmowania w Szczedrzyku.
Proboszcz zauważył rozkopane groby na Łysej Górze, być może ktoś szukał ludzkich
szczątków. Miejscowi mężczyźni zakopali znalezione szczątki.
Wokół Jeziora Turawskiego w 2002 r. powstały trasy rowerowe.
W maju 26 dzieci w strojach liturgicznych przystąpiło do I komunii św.
Na terenie parafii kotorskiej chrzest był zawsze udzielany w 1. niedzielę miesiąca w czasie mszy św. o godz. 11.00, oraz drugi raz w niedzielę po 15. każdego miesiąca. Parafianie
woleli zrezygnować z mszy św. i chrzcić dzieci w soboty.
13.01.2003 r. zakończyła się kolęda w Kotorzu Wielkim i Małym, również zakończyła
się zima. Kotorski chór wystąpił z koncertem kolęd. Gorzkie żale w 2003 r. były okresem
przygotowania do misji świętych. Misje poprowadził Franciszkanin o. Waldemar.
W czasie dni błagalnych procesja dotarła aż do turawskiej oczyszczalni ścieków.
Parafianie zakupili proboszczowi komputer, by ułatwić pracę.
7 czerwca została utworzona internetowa strona parafialna: www.kotorz.parafia.opole.
opoka.org.pl, przy współudziale Roberta Mocha z Turawy.
Latem były duże upały dochodzące do +33ºC w cieniu. Straż pożarna z Opola uzupełniła dachówki na kotorskim kościele. 18.01.2004 r. odbył się koncert 15 – osobowego
chóru kościelnego prowadzonego przez Annę Pecelę. Zimą były ostre mrozy do –18ºC,
dużo było śniegu. 4 kwietnia przypomnienie misji świętych prowadził o. Nikodem. W
spotkaniu tym brało udział ok. 380 parafian.
1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.
15 maja zlikwidowano stare groby z lat 1938–1954 na cmentarzu parafialnym. W Kotorzu Wielkim odbył się po raz drugi pogrzeb skremowanych zwłok. Lipiec był chłodnym
miesiącem, jednak w sierpniu były upały do +34ºC.
10 września rozpoczęła się wymiana okien na plebanii, wymieniono 6 okien za sumę

8000 zł. Wymiana reszty okien musiała poczekać. Józef Kulig wykonał żelazne szafy do
kancelarii i do zakrystii na sprzęt liturgiczny.
2 października na trasie Opole – Kluczbork zaczął kursować szynobus.
Śnieg spadł dopiero w styczniu 2005 r., w lutym były kolejne opady. Wioski zostały
zasypane.
18 marca parafianie uroczyście obchodzili 70. urodziny ks. proboszcza Józefa Swolanego. Po uroczystej mszy św. przedstawiciele grup parafialnych, Mniejszość Niemiecka oraz
Waldemar Kampa – wójt gminy, złożyli proboszczowi podziękowania. Ksiądz proboszcz
zaprosił parafian do sali „Pod Lipą” w Kotorzu Wielkim. Przy suto zastawionych stołach
wspominano chwile wspólnie przeżyte ze „Swoim Proboszczem”.
W Wielki piątek zmarł w Straszewie ks. Andrzej Gola pochodzący z Marszałek, zaś 2 kwietnia zmarł
papież Jan Paweł II.
W 2005 r. cmentarz kotorski
otrzymał nowe ogrodzenie, wykonane przez Józefa Kuliga ze Szczedrzyka.
29 czerwca ks. arcybiskup Alfons
Płot cmentarny (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Nossol pozwolił przyjmować komunię na rękę.
W kościele kotorskim przeprowadzono kolejny remont, 18 lipca P. Kocur z Izbicka
zamontował nowy piec, gdyż poprzedni, stary, był z 1971 r.
W październiku panowie Józef Czech, Paweł Farys, Franciszek Jonczyk odmalowali na
zewnątrz klasztor.
Biskup nalegał, by w Kotorzu obecny był szafarz. Przeprowadzono referendum. Znowu
wytypowano pięciu kandydatów, po długich naleganiach, 4 października szafarzem został
Stanisław Kozak z Kotorza Wielkiego.
7.01.2006 r. ktoś włamał się do plebanii o godz.18.00, w czasie gdy proboszcz odprawiał
mszę św., a probostwo było zamknięte. Złodziej wszedł przez altankę w ogrodzie, gdzie
wybił szybę. Metalowe drzwi kancelarii wyważył łomem i wszedł do środka. Znalazł kasę
różańcową i skradł 800 zł. Przestępca uciekł tą samą drogą. Ślady prowadziły przez „końskie pole” (za kościołem, w kierunku Turawy, teren obecnie zalesiony), a tam na śniegu
zatarły się. Policja nie odnalazła złodzieja.
29 stycznia odbył się pożegnalny koncert w wykonaniu chóru Anny Peceli. Opiekę nad
chórem przejęła nauczycielka muzyki Judyta Niedźwiecka-Mykita z Turawy.
6 marca odbyło się bierzmowanie w Kotorzu Wielkim. Młodzież do tego sakramentu
przygotowywała się przez 1,5 roku na copiątkowych spotkaniach. Sakramentu bierzmowania udzielił arcybiskup Alfons Nossol. Aura była zimowa.
1 kwietnia odbyło się skupienie postne dla młodzieży, brało w nim udział 70 osób.
Miesiąc później 4–5 maja złodzieje skradli ok. 30 m miedzianej rynny z kościoła. Na spot-

kanie z papieżem Benedyktem XVI w Polsce pojechała 63 – osobowa grupa młodzieży z
kotorskiej parafii.
13 czerwca kościół otrzymał monitoring, zainstalowany przez firmę Solid z Opola –
system alarmowy z kamerą. Latem odnotowano rekordowe upały. Nastąpiło włamanie do
klasztoru, złodziej przeszukał pokoje i zabrał dokumenty siostrze przełożonej. Wkrótce
również klasztor otrzymał alarm.
W czasie dożynek 17 września Beatrix Garnier, wnuczka ostatniego właściciela dóbr
turawskich, odsłoniła herb Kotorza Wielkiego, powstał on z inicjatywy miejscowych
strażaków. Znajduje się w nim element herbu rodziny Garnier, który wznosi się jakby na
skrzydłach przez zasługi Anny Barbary, która zbudowała ten kościół. W herbie widnieje
też sylwetka św. Leonarda, patrona kotorskiej świątyni, i zarys kościoła parafialnego. Dwa
dni później, 19 września, Unia Europejska podarowała produkty żywnościowe rozdzielane
przez miejscowy Caritas. W dniu Wszystkich Świętych zakończono rekolekcje parafialne.
Kolędę ks. Józef Swolany zakończył 11.01.2007 r.
21 stycznia odbył się kolejny koncert czternastoosobowego chóru – 10 kobiet, 4 mężczyzn, niestety frekwencja mieszkańców była niska.
15 maja Marcin Białkowski ze Świeradowa naprawił organy. Niestety, stan organ wciąż
się pogarsza, gdyż dalej zżerał je kornik. W 2007 r. nie odbyła się I Komunia Św., gdyż
synod diecezjalny przeniósł ją do klasy III.
Przełożona Matka Prowincjonalna poinformowała, że na koniec posługi proboszcza
ks. Józefa Swolanego w 2010 r. zostanie zlikwidowany klasztor w Kotorzu Wielkim. Przeprowadzono kolejny remont klasztoru, np. zbudowano nowy komin. Liczba parafian na 4
mszach niedzielnych wyniosła zaledwie 813.
9 grudnia drugim nadzwyczajnym szafarzem rozdzielania komunii św. został
Alfred Plotnik z Turawy.
W roku następnym
27.01.2008 r. odbył się koncert kolęd w kościele parafialnym. Wiosną potężna
nawałnica uszkodziła witraż
nad zakrystią. Naprawił go
Jerzy Matysek z Marszałek.
W piątek 13 czerwca ks.
proboszcz Józef Swolany
obchodził złoty jubileusz
Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Józefa Swolanego
kapłaństwa. W mszy jubileuszowej uczestniczyło 25 kapłanów, w tym 10 brało udział w koncelebrze. Msza św. w
intencji jubilata była również celebrowana w niedzielę. W tym samym dniu o godz. 15 proboszcz został przewieziony powozem Józefa Pyki z Kotorza Malego do klubu „Pod Lipą”.

Sołectwa Kotórz Mały i Wielki przygotowały okazałą uroczystość. Ogromny tłum czekał
na proboszcza. Organizacją uroczystości kierowała s. Anuncjata. Mieszkańcy przyozdobili
mieszkania i ulice.
15 lipca 2008 r. został zlikwidowany klasztor w Kotorzu Wielkim, który istniał od 1919
r. Ks. proboszcz Józef Swolany próbował sprowadzić z Przemyśla siostry Felicjanki, niestety odmówiły.
Ks. proboszcz zakończył kolędę 8.01.2009 r.
8 lutego rozpoczęto malowanie kościoła parafialnego. Prace prowadziła firma Franciszka Langosza. Dariusz Jach z Kluczborka dokonał złocenia dekoracji, figur i trzech obrazów
świętych niewiast. Do wykonania prac malarskich żelazne rusztowanie pożyczył Golombek z Siołkowic. Koszty malowania: roboty malarskie 43000 zł, rusztowanie 15000 zł, złocenia 20000 zł. W tym samym roku wyremontowany został mechanizm napędu dzwonów.
W 2009 r. na kotorskim cmentarzu pogrzebano pierwszego ewangelika. W domu służby
liturgicznej zamontowano 4 nowe okna. Ks. Józef Swolany nieustannie musiał remontować obiekty znajdujące się na placu parafialnym. Pod jego opieką znajdowało się 10 obiektów parafialnych: kościół, klasztor, kostnica, szopa, garaż, ustępy, rowerownia, probostwo,
dom katechetyczny, dom służby kościelnej.
1 października w czasie mszy św. proboszcz ks. Józef Swolany zasłabł, przewieziono go
do szpitala na oddział kardiologiczny. Dwa dni później wszczepiono mu stymulator serca.
Stan proboszcza wciąż się pogarszał. Mając na względzie dobro duchowe parafii, w lutym
2010 r. ks. Józef Swolany zrezygnował z urzędu proboszcza. Choroba księdza wciąż postępowała. Ks. proboszcz radca
Józef Swolany zmarł wczesnym rankiem 9.03.2010 r.
Mszę św. w dniu eksportacji
zwłok 11 marca sprawował
kolega kursowy, ordynariusz
gliwicki ks. biskup Jan Wieczorek, zaś uroczystościom
pogrzebowym 12 marca
przewodniczył ks. biskup Jan
Kopiec. Wielki proboszcz
ks. Józef Swolany spoczął na
cmentarzu obok ukochanego
Pogrzeb ks. Józefa Swolanego (kronika parafii)
kościoła, wśród swoich wielkich poprzedników.
Ks. Rajmund Kała – proboszcz przebudowy parafii
W związku z nagłą chorobą dotychczasowego duszpasterza kotorskiej parafii Józefa
Swolanego, dekretem z 3.03.2010 r. ks. biskup Andrzej Czaja mianował nowego proboszcza tej parafii, ks. Rajmunda Kałę, dotychczasowego proboszcza parafii Tuły. Proboszcz
Swolany przebywał w szpitalu w Opolu na oddziale intensywnej terapii. Nowy proboszcz

pierwszą mszę św. odprawił w sobotę 6 marca o godz. 18.00. Następnego dnia odprawił
trzy msze św. i popołudniowe gorzkie żale, a następnie spotkał się z parafialną radą duszpasterską. Nowy proboszcz zamieszkał w domu po siostrach Służebniczkach NMP Niepokalanie Poczętej, które w 2008 r. zlikwidowały swój dom klasztorny w Kotorzu Wielkim.
9 marca dotarła smutna wiadomość o śmieci ks. proboszcza Józefa Swolanego. Nowy proboszcz ks. Rajmund Kała rozpoczął przygotowania pogrzebowe. W czwartek 11 marca
odbyła się eksportacja zwłok
zmarłego, której przewodniczył ks. biskup Jan Wieczorek. Przy licznym udziale
wiernych, kapłanów i sióstr
zakonnych, mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Jan Wieczorek.
W maju 2010 r. przystąpiono do generalnego remontu plebanii. Trzeba było
wykonać nową instalację
centralnego ogrzewania, poKs. Rajmund Kała w czasie mszy pogrzebowej ks. Józefa Swolanego łożyć instalację elektryczną,
(kronika parafii)
wymienić wszystkie podłogi.
W to przedsięwzięcie zaangażowali się parafianie. To oni ze swoimi firmami podwieszali
sufity, kładli kafelki. Przy remoncie plebanii wykonano bardzo wiele prac. Latem w czasie
deszczu okazało się, że remontu wymagał także dach, gdyż przeciekał. Koszt tej inwestycji
wyniósł 60 000 zł. Remont plebanii trwał od maja 2010 r. do czerwca 2011 r. Z dniem
1.07.2011 r. ks. proboszcz Rajmund
Kała mógł zamieszkać w wyremontowej plebanii. Mimo trwających
prac przy plebanii, nie zaniechano
innych. Uporządkowano groby księży proboszczów znajdujące się przed
plebanią i cmentarz parafialny. Zebrano stare płyty nagrobne, które zawierały piękne sentencje napisane w
języku staropolskim, i utworzono z
nich tzw. lapidarium. Obecnie mogą
być podziwiane i cieszą się wielkim
zainteresowaniem. Poprawiono i
udoskonalono nagłośnienie w kośLapidarium (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ciele i zamieszczono głośniki na zewnątrz świątyni, co pomaga w czasie wakacji i urlopów uczestniczyć w liturgii tym, co są
na zewnątrz. Odnowiono wiele rzeczy w kościele, dotychczas zapuszczonych.

W Wielkim Poście 2011 r. rekolekcje
parafialne głosił o. Aureliusz, franciszkanin z prowincji panewnickiej. Od maja
do września zorganizowano kilka pielgrzymek do miejsc pielgrzymkowych. W
dniach 22–29 maja została zorganizowana pielgrzymka do grobu błogosławionego Jana Pawła II do Rzymu. Po odpuście w dniu patrona w kotorskiej parafii
ks. biskup Andrzej Czaja konsekrował
nowy marmurowy ołtarz posoborowy i
ambonkę.
Konsekracja nowego marmurowego ołtarza (kronika
parafii)
Dożynki parafianie mieszkańcy przeżyli liturgicznie w kościele, a po południu zostali zaproszeni na poczęstunek –
dzika, którego ufundował ks. proboszcz.
Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego
1 września obok lapidarium posadzono
drzewko Benedykta XVI. 11 listopada
została w kotorskim kościele odprawiona „msza hubertowska” dla pięciu kół
myśliwskich. Msza była odprawiona z
całą tradycją myśliwską, po niej nastąpił
przemarsz do klubu „Pod Lipą”, gdzie
Ks. proboszcz częstuje gości (kronika parafii)
parafianie mieli okazję spróbować specjałów kuchni myśliwskiej. Oprócz wielu działań i prac wokół plebanii i kościoła, uczyniono wiele zmian, jakie musiały być wprowadzone w
liturgii. Została również powołana nowa parafialna rada
duszpasterska i parafialny zespół CARITAS. Odbyło się
wiele festynów wiejskich i parafialnych, które miały integrować i łączyć mieszkańców. Odbyły się spotkania dla
chorych, starszych, ministrantów, Dzieci Maryi. W czasie odwiedzin kolędowych 2010/2011 r. i 2011/2012 r. ks.
proboszcz odwiedził mieszkańców wszystkich wiosek.
W Wielkim Poście 2012 r. w dniach 8–11 marca odbyły
się wielkopostne rekolekcje, które głosił o. Joachim, oblat
z klasztoru z Bodzanowa. Kanoniczna wizytacja kotorskiej parafii odbyła się 21 marca, dokonał jej ks. biskup
Paweł Stobrawa. 11.04.2012 r. odbył się w Kotorzu Wielkim konwent wielkanocny dekanatu ozimieckiego.
Misje świete na terenie kotorskiej parafii były odpraKapłani konwentu wielkanocnego
wione
w: 1897, 1925, 1933, 1949, 1958, 1970, 1981, 1992.
(kronika parafii)

Parafią opiekuje się nie tylko proboszcz, gdyż dbają o nią również osoby świeckie.
Organistów na terenie parafii Kotórz Wielki było wielu. Pierwsza informacja o organiście kotorskim została zawarta w protokole wizytacyjnym z 1728 r. W dokumencie tym
napisano, że dochody organisty były niewielkie. Uposażenie muzyka było bardzo małe,
nie posiadał żadnego pola ani ogrodu. W protokole tym zawarto informację, że w 1716 r.
zmarł pierwszy organista Thomas Kottula z Węgier, którego uposażenie od proboszcza Joannisa Francisca Ernsta wynosiło 50 talarów. W dawnych wiekach najczęściej organistami
byli nauczyciele miejscowej katolickiej szkoły. Przez 33 lata aż do emerytury 1.07.1886 r.
organistą był August Starnikel. Zastąpił go nauczyciel i organista Josef Zolondek z Peiskertscham (Pyskowice), który rozpoczął swoje obowiązki 1.08.1886 r. Trzy lata później,
1.03.1899 r., nowym organistą i kierownikiem kotorskiej katolickiej szkoły został Thomas
Wilczek. 1.09.1911 r. został przeniesiony do Szczedrzyka. Zastąpił go organista Georg
Pohl. Dziesięć lat później 1.04.1921 r. dotychczasowy główny nauczyciel i organista Pohl
został przeniesiony do Ober – Wilza (Wilcza okręg Rybnik). Zastąpił go Nerwerla, jednak
1.10.1925 r. na własne żądanie został przeniesiony do Twardawy. Zastąpił go tymczasowo młody nauczyciel Eberhard Pyttel. W roku następnym zatrudniony został 5.03.1926 r.
nowy kierownik szkoły organista Willaszcheck. W 1940 r. nastąpiła zmiana organisty. W
okresie powojennym w 1963 r. organistą był Piotr Król. Zastąpił go w 1971 r. Piotr Golla z
Kotorza Wielkiego. 24.12. 1996 r. organista Piotr Golla obchodził jubileusz 25-lecia gry na
organach w kościele parafialnym. W latach 1971–1986 organistą był również mieszkaniec
Kotorza Małego, Ryszard Świtała, który jednak wyemigrował do Niemiec.
Obecnie organista Piotr Gola ze względu na swój wiek, nie gra już na organach, organistami są Joachim Matysek z Kotorza Małego oraz jego zastępca Józef Baron z Węgier.
Proboszczowi w utrzymywaniu świątyni zawsze pomagali kościelni.
W XVII i XVIII w. opiekę nad kościołem i jego majątkiem pełnili prowizorzy zwani
witrykami. Starali się oni o wino, mąkę, księgi kościelne. Wybierani byli spośród miejscowych chłopów. Na terenie kotorskiej parafii przechowywali również pieniądze. W protokole wizytacyjnym z 1688 napisano, że witrycy to zaprzysiężeni katolicy: kolonista Matthaeus Wilczek służył w kościele od 15 lat, zaś Thomas Tischler od 10 lat.
Na terenie parafii kotorskiej kościelnych było wielu. 28 lat aż do śmierci 25.01.1921 r.
kościelnym i grabarzem był Lorenz Stotko. Przez 52 lata zaszczytną funkcję kościelnego
pełnił Michał Malek z Kotorza Wielkiego, który zmarł 27.11.1974 r. Do końca wojny kościelnym był również Franz Grochol z Turawy. Po wojnie krótko posługę pełnił p. Bartyla
z Kotorza Małego. W okresie powojennym kościelnymi byli również Alojzy Koźlik i Jan
Kulawik od 1970 r. W 1975 r. posługę w kościele zaczął pełnić Ginter Lotko z Kotorza
Małego. W 1981 r. kościelnym został Józef Luks z Kotorza Wielkiego, osiem lat później,
5.04.1989, zastąpił go Józef Fronia, również z Kotorza Wielkiego. Od 6.10.1989 r. posługę
w kościele zaczął pełnić Bronisław Stręk. 1994 r. nowym kościelnym został Dieter Krause.
Kościelnymi w 1999 r. byli: Lotko, Fronia i Krause.
Nieżyjący grabarze: Adolf Krol, Michalczyk, Johann Tyleczek, Jerzy Feliks, Teodor Tuchocki – wszyscy z Kotorza Wielkiego. Obecnie grabarze: Piotr Kostka, Joachim Tuchocki
i Reinhard Pytel, także wszyscy są mieszkańcami Kotorza Wielkiego.

W 1968 r. kucharką była Elfryda Chrosnik, a następnie zastąpiła ją Joanna Chrosnik.
Obecnie plebanią zarządza pani Krystyna Moch, a pomaga jej córka Barbara Moch.
Stronę internetową znakomicie prowadzi Krystian Komor z Kotorza Małego.
Kotórz Wielki może pochwalić się prowadzoną rzetelnie kroniką parafialną, od 1838
r. pisaną w języku niemieckim, od 1968 r. w języku polskim. Księgi metrykalne zostały
zaprowadzone w 1687 r., do 1691 r. adnotacje w nich były pojedyncze. Więcej wpisów było
do 1704 r., od tego roku księgi prowadzone były rzetelnie.

4.2 Historia kościoła w Kotorzu Wielkim
Pierwszy kościół w Kotorzu Wielkim powstał bardzo dawnemu temu. Niestety, zachowały się tylko szczątkowe informacje na temat tej pierwszej świątyni.
W rejestrze denara św. Piotra archidiecezji opolskiej wypisano wsie, które w 1447 r.
należały do okręgu oleskiego i uiszczały opłatę z tytułu świętopietrza. W dokumencie tym
napisano: 7 Grossi Chottors dedit 6 grossos, pro quolibet grosso 16 denarios – Kotórz dał
[tylko] 7 groszy, za każde [należne]16 groszy darowizny48. Datę 1447 r. można uznać za
pierwszą informację o parafii Kotórz Wielki. Oznacza to, że w poł. XV w. na terenie Kotorza Wielkiego musiał znajdować się kościół, gdyż parafia musiała posiadać dom boży.
Na pewno była to mała drewniana kaplica, nie wiadomo jednak, kiedy tę świątynię zbudowano i gdzie się znajdowała, być może położona była na skraju wsi w pobliżu obecnego
Jeziora Turawskiego, gdyż dalej obowiązuje w Kotorzu Wielkim określenie tego oddalonego terenu – pole pod kościołem49. Następną świątynię w Kotorzu Wielkim zbudowano
na miejscu obecnej kaplicy przedpogrzebowej (katolicki gruft). Musiała powstać jeszcze
w II poł. XVI w., gdyż w odległych czasach nowy kościół budowano co około 100–150 lat.
Opis tejże świątyni przedstawiono w łacińskim protokole wizytacyjnym z 1679 r.: Kościół
parafialny we wsi Kotórz znakomitego pana Ioannis Blankowski, z drewna i bardzo ciemny,
od niepamiętnych czasów zniszczony, konsekrowany ku czci św. Michała, święto poświęcenia kościoła – kiermasz jest obchodzone w pierwszą niedzielę po tym święcie (św. Michale).
Kościół wewnątrz jest kolorowy i pomalowany, a ponieważ jest mały, nie mieszczą się w nim
parafianie. Wyposażenie i majątek kościoła: zakrystia i wieża – dzwonnica z drewna, 3 poświęcone dzwony. Wokół niego cmentarz, prawo patronatu posiada pan wsi. Istnieją 3 proste
ołtarze z nałożonymi ozdobnymi serwetami. W tabernakulum wykonanym niefachową ręką
przechowuje się Najświętszy Sakrament owinięty jedynie w korporał. Chrzcielnica prosto wyciosana z drewna zawiera wodę święconą. Dochody tego kościoła to tylko ofiary, jednak w
chwili obecnej zebrano 100 talarów, które w srebrnym pucharze dla lepszego bezpieczeństwa
zakopano w ziemi. Wyposażenie świątyni: miedziany inkrustowany złotem kielich, mosiężna
monstrancja, 2 cynowe ampullae – buteleczki, 3 ornaty, 2 alby, mszał, rytuał itp. Witrycy
Thomas Arcularius i Matthaeus Wilczek50. (tłum. J. Farys)
W protokole tym napisano, że w Kotorzu Wielkim znajdował się stary zniszczony kościół. Kolejny opis kotorskiej świątyni został zawarty w łacińskim protokole wizytacyjnym
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Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Breslau, 1893, Bd. 27, s. 362.
ks. J. Swolany, Św. Michał w Kotorzu nad Turawą, s. 33.
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z lat 1687–88, przedstawiam najważniejsze fragmenty dotyczące wyglądu, wyposażenia i
utrzymania tego kościoła:
We wsi Kotórz Wielki, która należy do sławnego pana barona Ioannem Blankowsky, jeden stary kościół parafialny z drewna, wąski, ciemny, którego poświecenie nie jest ustalone.
Wewnątrz ściany są pomalowane – proste malarstwo, stwierdzono, że podłoga również była
pomalowana, ciosana, bardzo nierówna. Ten kościół powstał pod wezwaniem św. Michała.
Dzień patronatu w pierwszą niedzielę po poświęceniu, nie ma odpustu. Ciemna zakrystia
drewniana po stronie ewangelii. Dwa ołtarze: główny stary bez balasek ze świętym krzyżem,
ołtarz jest ogrodzony, ale nie konsekrowany, drugi mały z boku ewangelii stary nieformalny,
wykonany jest z muru bez kamienia. Godnie w ołtarzu głównym w tabernakulum jest przechowywany czcigodny Najświętszy Sakrament w skromnym kielichu z miedzi pozłacanym
z pateną, a postacie sakramentalne są odnawiane co dwa lub trzy tygodnie, przed tabernakulum nie płonęła lampka. Chorym przynosi się wiatyk w korporale i skrzynce, w której są
przechowywane tylko hostie niekonsekrowane, ponieważ jest tylko jedna skrzynka, proboszcz
musi znaleźć fundusze, aby mógł zabierać do chorych kielich. Wewnątrz kościoła znajdowała się prosta chrzcielnica malowana, z wodą święconą, w małym kotle miedzianym czysta
woda, dwa razy w roku poświęcona. Ambona prosta in cornu epistolae (prawa strona ołtarza, patrząc od strony nawy kościoła, niegdyś czytano tam listy apostolskie), stare proste
ławki, konfesjonał znajdował się in cornu epistolae, stary, malowany, dosunięty do ściany
kościoła. Cmentarz ogrodzony drewnianym płotem, sąsiaduje ze starą drewnianą dzwonnicą kościoła, w której ostatnio naprawiono dach, na nowo przykryty, w dzwonnicy znajdują
się 3 dzwony, czwarty w małej wieży na kościele. Na cmentarzu znajduje się kostnica, wokół
rosną drzewa, zwłaszcza dęby wokół kościoła, które zasłaniają okna. Nie ochrzczone niemowlęta i wcześniaki są grzebane w jednym miejscu na cmentarzu pod płotem obok kostnicy.
Kolator tego kościoła wyżej wymieniony pan baron Blankowsky. Do tego kościoła należą 4
wsie: Kotórz Wielki i Mały, Węgry, Kolanowice. Ofiary w kościele to tylko worek po kazaniu.
Wyposażenie kościoła: trzy wiekowe dzwony, czwarty w małej wieżyczce, srebrny kielich z
pateną inkrustowany złotem, drugi z miedzi z pateną również z miedzi, od wewnątrz i z
zewnątrz ozdobiony, który jako cyborium51 jest używany, srebrny krzyż z świętym woskiem,
który na ofiary pojednania jest przeznaczony, jeszcze stare cyborium z dobrego mosiądzu, 3
ornaty, alba czerwona i czarna, 3 alby z pasami na ramionach, jedna z nich z welonu, 3 kielichy, 2 korporały, 1 pala52, 3 purificatory, powinien ksiądz proboszcz zadbać o wiele innych
podobnych rzeczy, 1 mszał rzymski, 1 agenda wrocławska (księga liturgiczna), 1 ewangeliarz,
2 antependium53, para świeczników mosiężnych, dwie pary drewnianych, 5 par chorągwi,
mosiężna kadzielnica, 2 dzwonki mszalne, 2 miedziane dzbany, 1 chrzcielnica, jest używana
do przechowywania wody święconej, jedna para cynowych ampullarum, karafka do wina,
stara mosiężna monstrancja, nowa figura na zmartwychwstanie, 3 nakrycia ołtarza, 2 mantilia (ręczniki), para intorticia (pochodnie liturgiczne) i para świeczników na włóczni – kijach, baldachim, cynowa vascula (naczynie liturgiczne), 1 portatyl (ołtarzyk tablicowy)54.
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Nowy drewniany kościół w Kotorzu Wielkim został zbudowany pod koniec XVII w.,
przez właściciela dóbr turawskich Bogusława Ernesta Blankowskiego. Potwierdzeniem
tego ważnego wydarzenia był zapis na tylniej części ołtarza św. Walentego, w 1710 r. widoczny był jeszcze napis: Illustrissimus Dominus Boguslaus Ernestus Blankowski liber
Baro de Dembossice, haereditarus bororum Turawiensiu Lenbovicentium Dobrodientium et
Goslavilntium necnon civeuli Rossenbergentis collator proprus sumptibus non integrum templum de novo extruxi sed etiam hoc altare ui honoreu s. Valentinus presbyteri et stae Virginis
Barbarae sculpse etpinge curavit. Opolu anno recuperatae salutis MDCLXXXXII
Znakomity pan Boguslaus Ernestus Blankowski Baron pan de Dembossice, właściciel
dziedziczny Turawiensiu Lenbovicentium Dobrodientium i Goslavilntium, jak również obywatel Olesna, ufundował nową świątynię, ale także ofiarował ołtarz rzeźbiony i malowany
poświęcony św. Walentynowi kapłanowi i św. Barbarze dziewicy.
Opole rok odzyskania zbawienia 169255. (tłum. J. Farys)
Na górnej belce nad drzwiami w kotorskim kościele umieszczono zwrot: aedificatum
a D 1690 (Wybudowany w 1690). Najprawdopodobniej napis z datą 1692 r. oznaczał czas
zakończenia budowy, zaś 1690 r. to data rozpoczęcia inwestycji. Ponieważ w wydatkach
kościelnych z 1690 r. pod datą 6 i 15 sierpnia zapisano informację o zakupionym żelazie i
kluczach do nowego kościoła, znaczyłoby to, że kościół ten został zbudowany przed 1692 r.
Opis nowo wybudowanej świątyni został przedstawiony w łacińskim protokole wizytacyjnym z 1697 r. Przedstawiam najważniejsze fragmenty:
Nowy właściciel wsi Kotórz Wielki (Majori Kottors) Bogusław Blankowski za 100 talarów, rozbudował i wyremontował w 1689 r. kościół pod wezwaniem Michała Archanioła.
Obecnie kościół jest duży, jasny, jeszcze nie poświęcony, ściany pomalowane. Kościół jasny
drewniany, wystarczająco duży. Powyżej znajduje się kościelna kaplica pana. Na zewnątrz
znajduje się cmentarz, do którego prowadzi brama. W kościele znajdują się trzy ołtarze,
większy nowy poświęcony św. Archaniołowi Michałowi. Ufundowany w połowie przez obecnego proboszcza, a w połowie z funduszy kościelnych, znajduje się pośrodku świątyni, malowany, inkrustowany złotem. Znajduje się w nim kosztowne tabernakulum, które ufundował szanowny pan dominium Turnawa [Turawy – Bogusław Blankowski – przyp. J. F.]. W
podobny sposób ozdobione, podobnie inkrustowane złotem. Ołtarz ten jest poświęcony, ale
nie konsekrowany. Msze św. odprawiane są na portatylu. Drugi ołtarz znajduje się od strony
ewangelii (lewa strona ołtarza, patrząc od strony nawy kościoła), poświęcony Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, ufundowany przez księdza proboszcza Franciszka Szaffranka. Trzeci poświęcony św. Walentemu, ufundował go pan dominium Bogusław Blankowski.
Wszystkie ołtarze są wykonane z drewna. Najświętszy Sakrament jest przechowywany w
tabernakulum umieszczonym w głównym ołtarzu w nowym cyborium56 z pozłacanego srebra, nakryty ozdobną sukienką. Renowację powtarzano co 2–3 tygodnie. Nie było wiecznej
lampy.
Wiatyk śmiertelnie chorym zanoszono w korporale, który w drodze można było włożyć do
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Ażurowa obudowa ołtarza składająca się zazwyczaj z czterech kolumn podtrzymujących baldachim w formie kopuły,
ostrosłupa lub innej bardziej złożonej.

bursy57 i zawiesić na szyi. Chrzcielnica współcześnie pomalowana, otoczona troską przez proboszcza. Znajduje się obok ołtarza, od strony małej ewangelii. Wewnątrz misa chrzcielnicy
z wodą wykonana z miedzi. Zastrzeżona dla wody święconej. Nowa ambona pomalowana.
Od strony ewangelii częściowo na kolor złoty. Wszystkie ławki w kościele nowe. Konfesjonał
dosyć duży znajduje się po stronie ewangelii przy głównym ołtarzu. Większa brama pomalowana. Dwie bramy drewniane zewnętrzne również pomalowane. Trzecia kościelna również pomalowana. Cała krypta, ufundowana przez pana dominium, niemal surowa. Ołtarz
główny ustawiony z kierunku południowo – zachodniego na południowo – wschodni. Płot
drewniany wokół cmentarza w dobrym stanie. Dołączona jest do kościoła duża dzwonnica
z bramą, odbudowana w całości, z trzema nowymi pobłogosławionymi dzwonami. Czwarty
mały powyżej świątyni (w sygnaturce). Drewniana kostnica znajduje się obok. Dach pokryty
jest drewnianym gontem. Przy kościele rosną wysokie i smukłe drzewa chroniące przed pożarem. Nie ochrzczone niemowlęta i z poronień są pogrzebane na cmentarzu poniżej kostnicy.
Prawo patronatu ma baron Blankowski. Szanownemu panu należą w całości cztery wsie:
Magno (Wielki) i Minor (Mały) Chottors (Kotorz), Kolanowitz, Wenger. W Kotorzu Wielkim jest jeden luteranin, w Kotorzu Małym ośmiu, wszyscy inni katolicy sumiennie uczęszczają do kościoła.
Kościół nie posiada żadnych dochodów ani fundacji, oprócz kolekty w kościele i pobożnych ofiar.
Następujące wyposażenie kościoła, po śmierci Blasija Stuchalija pozostało: ornaty – 2
jeden biały drugi czerwony, oba już sczerniałe, o małej wartości, alby – 2, komża – 1, srebrny
puchar (kielich), inne z cyny, dobroczynny troszczący się baron (Blankowski) ufundował
srebrną monstrancję. W pierwszy poniedziałek proboszcz Joanne Francisco Szafranek zakupił: 3 ornaty biało – złote ozdobione wzorami kwiatów, alby – 2 nowe białe, komżę – 1, korporałów – 5, antepedium – 3 sztuki,
świeczników – 6, z których dwa są cynowe, pozostałe z mosiądzu. Ponadto
cztery mapy (serwety) do ołtarza, które są niezbędnie wymagane dla Najświętszego Sakramentu. Stwierdzono
w kasie 300 florenów, reszta została
wykorzystana na wyposażenie kościoła, obecne wydatki będą z uwagą
śledzone58. (tłum. J. Farys)
Fragment protokołu wizytacyjnego z 1697 r.
W wyżej zamieszczonym protokole zawarte są dwie szczególnie ważne informacje. Podano datę rozbudowy świątyni
– 1689 r. Napisano również, że Bogusław Blankowski kotorski kościół rozbudował i wyremontował. Oznacza to, że zastosowano sprawdzoną metodę budowy świątyń drewnianych. Stary kościół chylący się ku upadkowi rozbierano. Następnie najczęściej na miejscu
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Bursa – sztywna torebka z tkaniny do przechowywania korporału ze sztywnego materiału, w której kapłan zanosi
Komunię św. do chorych. Jest zawieszana na szyi i jest widoczna dla przechodzących obok szafarza, by mogli oni oddać
cześć niesionemu Ciału Pańskiemu.
Protokół wizytacyjny z 1697 r., rękopis, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu.

rozebranej świątyni budowano nową, wykorzystując materiał nadający się do powtórnego
wykorzystania. Najprawdopodobniej podobnie postąpiono w czasie budowy drewnianego
kościoła parafialnego w Kotorzu Wielkim.
Na początku XVIII w. świątynia kotorska została pomalowana przez wrocławskiego
malarza, którego nie znamy z imienia i nazwiska. W 1704 r. obrazu świętej Barbary już na
ołtarzu nie było. Nad obrazem św. Walentego znajdował się herb Blankowskich. W 1716 r.
zbudowano w kościele nowy chór organowy.
Opis nowej świątyni kotorskiej i jej parafii zawarto w protokole wizytacyjnym z 1720 r.
Przedstawiam najważniejsze informacje dotyczącego w tym dokumencie:
Chotors
Wieś pod bezpośrednim panowaniem pana Martina Scholtz de Lövencron, którego to
parafialny kościół 9 sierpnia 1720 r. jako Seqvitur (kontroler) odwiedziłem.
Wizytacja Eucharystii
Tabernakulum jest z drewna umieszczone w głównym ołtarzu. Jest dobrze zamknięte,
klucz posiada proboszcz, wewnątrz znajduje się kielich z miedzi. Wieczna lampka świeci się
przed świętami i w czasie świąt. Parafianie nie są bardzo pobożni. Do spowiedzi przystępują
głównie na Wielkanoc, później rzadziej. Ciało Chrystusa (Najświętszy Sakrament) niesione
jest do chat w monstrancji pod baldachimem i pod welonem.
Wizytacja chrzcielnicy
Chrzcielnica wewnątrz wykonana z miedzi, woda czysta. Woda błogosławiona jest dwa
razy w roku. Cała jest z drewna łącznie z pokrywą, zamknięta. Chrzest udzielany jest w komży, może być dwóch chrzestnych, ale nie położna. Prowadzone są księgi chrztu od sierpnia
1688 r.
1. Wizytacja sakramentu
Eucharystia jest niesiona chorym przyzwoicie w zamkniętym w naczyniu umieszczonym
w woreczku.
Wizytacja Reliqviarum (Relikwi)
Relikwie, które są czczone, mają być publicznie wystawione.
Wizytacja świętych obrazów
Jest kilka kultów do świętych obrazów.
Wizytacja ołtarza
Główny ołtarz wzniesiony ku czci św. Michała jest niekonsekrowany, posiada 3 serwety,
krzyż, świece.
Ołtarz mniejszy od strony Ewangelii na cześć Najświętszej Maryi Panny wzniesiony, niezbędnie wyposażony.
Ołtarz mniejszy od strony epistoły wzniesiony na cześć św. Walentego, nie konsekrowany.
Wizytacja budynku kościoła
Kościół drewniany z desek, cały pomalowany, wejście od strony ulicy. Nie wiadomo, czy
jest konsekrowany. Dzień konsekracji jest jednak obchodzony w niedzielę po świętym Michale, nie ma potrzeby jego naprawy. Cieszy bezpieczny kapitał, który wynosi 661 talarów.

W kasie znajdują się 73 talary. W kościele znajduje się godna ambona i chór z organami.
Święte dary są pochowane. Kobiety nie siedzą w ławkach razem z mężczyznami. Naczynie z
wodą jest błogosławione. Brak szafy (skarbonki) do zbierania jałmużny. Centralnie w kościele umieszczony jest konfesjonał. Kościół jest jasny, bezpiecznie zamknięty, a klucze przechowywane są przez proboszcza.
Wizytacja cmentarza
Cmentarz jest wystarczająco duży, w otoczeniu drzew, zawierający dużo pogrzebanych
katolików. Księga zmarłych prowadzona jest od 1688 r.
Wizytacja wieży
Wieża jest z drewna, zawieszone są 3 błogosławione dzwony, a na kościele zbudowana
mała wieżyczka (sygnaturka).
Wizytacja zakrystii
Zakrystia drewniana, z desek, przechowuje się w niej kielichy ze srebra złoconego, monstrancja srebrna, srebrny krzyż procesyjny, znajdują się szaty wszystkich kolorów, corporalibus (korporały) czyste, białe alby, dwa stare
mszały, Agenfa (księga liturgiczna) z okładką mosiężną, naczynie do przechowywania
wody święconej, tkanina zmarłych. Klucze
do zakrystii znajdują się u proboszcza.
Wizytacja probostwa i proboszcza
Parafianie, z wyjątkiem Węgier i Kolanowic, zbudowali dom proboszcza59. (tłum.
J. Farys)
Fragment protokołu wizytacyjnego z 1720 r.
W połowie XVIII w. w świątyni kotorskiej znajdował ołtarz poświęcony św. Janowi Nepomucenowi, który kosztował 98 talarów 53 krajcarów 3 halerze. W środku dolnej
części tego ołtarza znajdował się bardzo niepoprawny napis:
Hostis quanto furet
vitae rigor augetur
et uret auxilo lene
Nepomucene veni. Ita exoptant
Leopoldus eques de Skronsky et adoptans
eius votantes patroni audi vivus
Geweiht war die Hirche dem hl Erzengel Michael
Jak wiele wroga w złodzieju
Zwiększa dyscyplinę życia
I palić przy pomocy duchów
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Nepomucen przychodzi. Tak więc pragnienie
Leopold rycerz de Skronsky60 przyjął
Usłyszeć jego nazywanego patronem życia.
Konsekrowany był kościół pod wezwaniem św. Michała Anioła. (tłum. Andrzej Byra)
W 1742 r. zbudowano nową wieżę kościelną wraz z dzwonem za 356 talarów 23 groszy
13 ½ halerzy, a jej dach został pokryty blachą z pozłacanym wieńcem. Wydaje się to bardzo
dziwne, by 50-letnia wówczas wieża w 1742 r. nadawała się do rozbiórki. Wieże były budowane wtedy z dobrych gatunków drewna i powinna była wytrzymać co najmniej 100 lat.
W protokole z 1697 r. napisano: Dołączona jest do kościoła duża dzwonnica z bramą, odbudowana w całości, z trzema nowymi pobłogosławionymi dzwonami. Być może zbudowano
w 1742 r. drugą wieżę z nowym dzwonem. W kotorskiej kronice parafialnej pod koniec
XIX w. napisano, że w 1753 r. z inicjatywy paru dobroczyńców został wybudowany nowy
budynek kościoła. Wydaje się to bardzo dziwne, że 61-letni kościół kotorski nadawał się
do rozbiórki. Najprawdopodobniej przeprowadzono wtedy gruntowny remont świątyni.
Gdyby wtedy zbudowano nowy kościół w Kotorzu, to nie byłoby potrzeby zbudowania
następnego w 1782 r.
W Kotorzu Wielkim właściciele dóbr turawskich postanowili zbudować nowy murowany kościół. Informację na temat budowy nowej świątyni ówczesny kotorski proboszcz
ks. Karol Padiera umieścił w metalowej puszcze zamieszczonej w kuli wieży, o następującej treści:
Franciszek hr. Gaschin, wysoce urodzony, żonaty z
Anną Barbarą von Garnier, wdową po zmarłym mężu Antonim von Loewenkron, zdecydowali ku większej czci Boga
i postanowili własnym kosztem wybudować nowy kościół.
Otrzymali na to zgodę biskupa wrocławskiego 31.01.1782
r., a już w lutym tegoż roku rozpoczęto budowę, którą prowadził majster murarski Worbs ze Strzelec Opolskich, który
też opracował kosztorys nowej świątyni wynoszący 9000
talarów. Budowę rozpoczęto 13.04.1782 r., a ostatniego
października pokryto ją dachem. Po nałożeniu wiązania
wieży, okazało się, że mury świątyni i sklepienia zaczęły
pękać. Zamurowano przestrzenie pomiędzy filarami i uratowano przed nieszczęściem. Do kuli został włożony przeze
mnie, proboszcza Karola Padierę, ten oto dokument dla ciebie, człowieku i przyszłych pokoleń. (tłum A. Kupka)
Plan kotorskiego kościoła po
wybudowaniu (archiwum
Powyższy dokument został podpisany przez Franparafialne)
ciszka hrabiego Gaschin – radcę sprawiedliwości Opola i
Strzelec Opolskich, Ignatza von Garnier – na dobrach Bierdzany, Sylvestra Padierę – proboszcza Jeschona, Johannesa von Niewiadomsky – miejscowego wikarego, Karla Padierę
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Zbieżność imion: ks. Leopold de Skronsky – proboszcz Parafii Kotórz Wielki, protegowany przez Martina von
Löewencrona, brat jego żony; Leopold de Skronsky – magnat śląski, właściciel Budzowa koło Gorzowa Śląskiego żonaty
z Ewą Elżbietą herbu Tarczła, która zakupiła w 1721 r. Stare Tarnowice, odsprzedała w 1726 r. posiadłość Martinowi
Löwencron.

– miejscowego proboszcza. Budowę kościoła realizowano na roli zwanej zuzołka, gdyż
badania gruntu wykazały niemożność usytuowania budowli na starym placu kościelnym.
Roboty murarskie prowadził August Worbs z Strzelec Opolskich. Kamień węgielny został wmurowany 13.04.1782 r. Prace budowlane do września nadzorował mistrz August
Fischer z Siedmiogrodu, wtedy mury zostały wniesione do odpowiedniej wysokości. Następnie prace rozpoczął cieśla Klein z Siedmiogrodu. Wykonał dach na kościele wraz z
sygnaturką. W roku następnym od 22 maja prowadzone były dalsze prace przy budowie
kościoła. Zaczęto budować główną wieżę, wybudowano sklepienie oraz wytynkowano
kościół z zewnątrz. Po wykończeniu wieży
zdarzyło się wielkie nieszczęście. Filary nośne wieży zaczęły się ruszać i wieża groziła
zawaleniem. Natychmiastowe podmurowanie przerw od muru do filarów pozwoliło
uniknąć nieszczęścia. 18.08.1783 r. została
posadowiona kopuła wieży. Koszty budowy
kościoła były ogromne, zostały oszacowane na 9000 talarów, ponieśli je fundatorzy,
małżonkowie Anna Barbara i Franz von
Gaschin61. Po zakończeniu prac 29.09.1784
r. kościół wraz z cmentarzem został poświęcony przez ks. prałata Hermana Krusche z
Czarnowąs. Konsekracji kościoła dokonał
Kotorski kościół (zdjęcie z 1917 r. udostępnił
6.07.1800 r. biskup wrocławski Emanuel
Mariusz Halupczok)
Schimowsky. Najważniejsze sprzęty ze starego kościoła przeniesiono do nowej świątyni.
Przeniesiono m. in. obraz św. Walentego i
św. Jana Nepomucena, jednak w starej świątyni pozostawiono obraz św. Michała.
Nawa starego drewnianego kościoła wraz
z wieżą została zburzona. Pozostawiono tylko prezbiterium ze znajdującym się pod
spodem grobowcem właścicieli. Kaplicę grobową poświęcono św. Marcinowi. W swoim testamencie Anna Barbara von Gaschin
nakazała pierwszemu ordynatowi wybudowanie nad grobowcem masywnej kaplicy.
Inwestycję tę zrealizowano dopiero w 1894 r.
Nowy kościół za zezwoleniem biskupa
wrocławskiego Antona powstał na terenie
ogrodu proboszcza, który za wykorzystane
Drewniane tabernakulum ok. 1782 r. (zdjęcie
miejsce otrzymał rekompensatę. Zezwolono
wykonał Emil Czyrnia)
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jednocześnie, by z kościelnego aerario (skarbca) mogło zostać wykorzystanych do budowy
1500 florenów. Jednocześnie członkowie gminy zostali zwolnieni na czas budowy kotorskiej świątyni z koniecznych prac pańszczyźnianych i pańszczyzny zaprzęgowej. Oprócz
1500 florenów (1000 talarów reńskich) z kasy kościelnej, przeznaczonych przez Generalny
Urząd Wikarialny na budowę świątyni, zapłacono w 1803 r. kwotę 90 talarów reńskich 7
śląskich groszy 6 fenigów, za dobudowanie chóru organowego. W kościele zamontowano
nowe organy wykonane w 1793 r. przez organmistrza Fr. Majewsky z Reichtal za 342 talary reńskie 20 śląskich groszy. Organy te wykonano źle, gdyż w 1804 trzeba było zapłacić za
ich naprawę organmistrzowi Josefowi Weissowi z Peiskretschen (Pyskowice) 113 talarów
reńskich.62
Kościół został w 1782 r. pokryty drewnianym gontem, jednakże w 1856 r. świątynia
otrzymała nowe niepalne pokrycie łupkowe.
Na wieży kościoła kotorskiego zawieszone były 3 dzwony. Duży dzwon ważył 220 kg,
ton c, odlany był 1826 r. w Oleśnie z podobizną św. Michała, środkowy ważył 137 kg, odlany również w Oleśnie w 1791 r. , ton e, miał podobiznę
aniołów. Trzeci dzwon św. Barbara, ton c, ważył 87 kg,
odlany był w Oleśnie w 1827 r.
Dzwon na sygnaturce nosił napis: S. Sebastianus, podpis ludwisarza C. Loesch i datę powstania 1844.
Kościół w Kotorzu Wielkim p.w. św. Michała Archanioła wykonano jako orientowany. Oznacza to, że ołtarz
główny usytuowano po stronie wschodniej, zaś wejście
główne umieszczono od zachodu. Świątynię kotorska wymurowano z cegły i otynkowano. Prezbiterium zamknięto
półkoliście. Ponad zakrystią usadowiono lożę lokatorską.
W nawie i prezbiterium
wykonano sklepienia żaglaste (żaglowe)63, z dekoracją stiukową. Kruchtę
Loża lokatorska z widocznym
pod wieżą nakryto stro- poniżej herbem rodziny Garnier
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
pem. Na piętrze wieży
zagospodarowano pomieszczenie na organy, otwarte do
nawy arkadią półkolistą. Po bokach wieży wymurowano
pomieszczenia, z których od strony południowej prowadzą kręcone schody na chór muzyczny, wsparty na filarach
i półfilarach przyściennych. W górnej kondygnacji wieży
okna zamknięte oraz gzyms koronujący wygięty półkoliście ku górze, obejmujący najprawdopodobniej pierwotnie
tarcze zegarowe. Dachy kościoła wykonano konstrukcji
Kotorski chór (zdjęcie wykonał
siodłowej, nad korpusem o jednej kalenicy, kryte obecnie
Jerzy Farys)
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C. Kahl, Das Majorat Turawa, 1991, s. 47.
Sklepienie na planie kwadratu lub innego wieloboku, zbudowane z czaszy kuli lub elipsoidy.

dachówką. Wieżę kryje hełm typu baniastego. Nad nawą wykonano wieżyczkę dachową
– sygnaturkę64.
W 1851 r. poluzowała się kopuła wieży, która groziła zawaleniem. W czasie remontu
w zawieszonej kuli odnaleziono dokument proboszcza ks. Karola Padiery, budowniczego
kotorskiego kościoła. Ówczesny ks. proboszcz Sebastian Kodron przeprowadził remont
wieży kościelnej i umieścił w kuli dokument o następującej treści: W ciągu lata 1851 r.
kościół został pomalowany przez mistrza malarskiego Mohra za 30 talarów. Malarz opolski Serun pomalował
i odnowił za 22 talary malowidła w
prezbiterium. Odnowiony został na zewnątrz tynk, w miejscach jego ubytku,
koszt naprawy 50 talarów. Do prac tych
wykonano specjalne rusztowanie. Dużo
pracy trzeba było wykonać przy remoncie wieży. Drzewo na remont dał „graf ”
von Garnier. Główny ołtarz upiększył,
jak również ambonę i chrzcielnicę malarz Pudelko z Klein Glogau (GłogóKotorski kościół, widoczne wieże (zdjęcie wykonał Jerzy wek), grzeczny i tani pracownik, koszt
Farys)
wykonania odnowienia ok. 50 talarów.
Ponieważ od paru lat krzyż na wieży wraz z kulą był pochylony w kierunku wschodnim, kulę
z wieży wraz z szpikulcem, który był zniszczony i przerdzewiały, zdjęli: Sebastian Adametz
z Kadłuba Turawskiego z Jahannem Leschik – czeladnikiem ciesielskim. Najwyższy był już
czas przeprowadzenia tego remontu, gdyż w każdej chwili
kula mogła spaść. Wspomniany Pudelko podjął się pozłacania kuli i krzyża, gdyż dalej pracował przy remoncie świątyni,
koszt wykonania tej usługi 10 talarów. Nie pozostały żadne
ślady po wcześniejszym starym złoceniu. Ściągnięcie i założenie nowego szpikulca kosztowało 10 talarów. Koszty remontu
zostały pokryte z kasy kościelnej. W tym czasie proboszczem
był ks. Sebastian Kodron urodzony w Rosenberg (Olesno).
13.09.1853. (tłum. A. Kupka)
W 1855 r. zmieniono pokrycie dachu świątyni, zostały
usunięte drewniane gonty, a dach pokryto łupkiem.
W 1882 r. obchodzono uroczyście 100-lecie istnienia
świątyni, z tej okazji ks. proboszcz Carl Kahl ufundował witraż ku czci Matki Bożej.
Ołtarz główny w kotorskiej
Nowy proboszcz kotorskiej parafii ks. Theodor Jankow- świątyni (zdjęcie wykonał Jerzy
ski zadbał o powierzoną mu świątynię. W 1894 r. z jego
Farys)
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inicjatywy zmieniono pokrycie dachowe kościoła na
ceramiczną dachówkę. Zakupiono również do świątyni: nowy ołtarz główny65,
14 stacji drogi krzyżowej z
polskimi napisami, 10 par
świeczników, 5 figur z terakoty, żyrandol, baldachim z
czterema parami chorągwi.
Niestety, kotorska kronika parafialna nie podaje,
kto zapłacił za zakupiony
towar. Prawdopodobnie na Wnętrze kościoła kotorskiego, widoczna stara droga krzyżowa (zdjęcie
ich zakup proboszcz zbierał
udostępnił Mariusz Halupczok)
kolekty i ofiary.
W 1896 r. Rada Parafialna postanowiła zamontować w kościele marmurowe płytki posadzkowe, jednakże turawski „graf ” chciał dać na tę inwestycję tylko 2/3 wartości cementu. Pomimo problemów, prace przy układaniu posadzki ruszyły w tym samym roku. Trzy
lata później Rada Parafialna zamierzała zakupić nowe drzwi i okna w kościele oraz przebudować plebanię, brakowało jednak funduszy. „Graf ” Hubertus von Garnier chciał utrzymać dotychczasowy podział zobowiązań – 2/3 „graf ”, a 1/3 plus piasek parafia. Rada Parafialna nie zgadzała się z takim podziałem zobowiązań finansowych Garniera i zwróciła
się o pomoc do urzędu kościelnego. Urząd jednak stwierdził, że liczy się wola „grafa” i ma
pozostać dotychczasowy podział zobowiązań. W kościele kotorskim zaczęło pękać sklepienie, dlatego też zadbano o stan jego fundamentów. W 1900
r. ankrowano część kościoła, sklepienie nawy poprzecznej. Zamontowano żelazne kotwie na chórze obok organ. W ten sposób wzmocniono całe sklepienie, które również postanowiono
odciążyć: usunięto masywną balustradę organową i zastąpiono
ją kutą kratą. Dla ochrony fundamentów z cmentarza ściągnięto metr ziemi, by kościół nie stał w wodzie. W roku następnym
świątynia wzbogaciła się o dwie zakupione chorągwie z wyszywanymi napisami z jedwabiu i dwa ornaty postne. Od 1904 r.
kościół i plebania były ubezpieczone na kwotę 74800 marek. W
1908 r. zakupiono nową misternie wykonaną marmurową ambonę i figury św. Piotra i Pawła, które zostały wykonane przez
rzeźbiarza Stehra z Głubczyc. Kościół wzbogacono o nowe tabernakulum i dekorację drzwi. W Poznaniu zakupiono za 950
marek nową monstrancję. Fundatorem tak wielu inwestycji był Marmurowa ambona (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
ks. proboszcz Theodor Jankowski, jak również sami parafianie,
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Nie wiadomo, gdzie znajduje się obecnie stary ołtarz.

gdyż na ten szczytny cel odbyły się kolekty. W protokole wizytacyjnym z 1910 r. napisano,
że wieża i dach kościoła wymagają remontu. Konieczne było nałożenie nowych tynków i
malowanie świątyni. Niestety, zalecenia powizytacyjne pozostały bez echa. W roku następnym w czasie czerwcowej burzy piorun uderzył w kopułę wieży kościelnej, która była wtedy węższa, następnie dostał się do wnętrza kościoła i przeszedł przez całą nawę. Kościół
zapalił się, ale pożar szybko ugaszono. W wyniku uderzenia pioruna, kopuła wieży pozostała krzywa i musiano zbudować nową. Ks. proboszcz Jankowski przeprowadził remont.
W kopule wieży został umieszczony dokument o następującej treści: W 1890 r. rozpoczęto
w kościele następujące remonty. Mała wieża (sygnaturka) była totalnie spróchniała przez
wodę deszczową, belka główna była całkowicie zniszczona. Wieża została w 1894 r. całkowicie odnowiona i pokryta łupkiem, za remont zapłacono z datek parafian. Fundamenty kościoła zostały odkopane, okazało się, że do 1 m głębokości były zmurszałe tylko te cegły, które
były położone na kamieniach polnych. Można było zauważyć liczne pęknięcia fundamentów.
Największe rysy były widoczne na sklepieniach, co jest godne zastanowienia. Fundamenty w
wyniku remontu zostały wzmocnione, zatrzymano proces ich niszczenia. Dach dachówkowy
(ceglany dach) został odnowiony. Posadzka marmurowa w kościele była pokruszona. Kamienie były luźne, koszt remontu 2406 marek. Łącznie za naprawę dachu małej wieży zapłacono
ok. 450 marek, uzyskanych z wolnych datek.
W 1900 r. były pod chórem organowym pęknięcia, kościół został przekuty i ankrowany.
Ściany świątyni były przesunięte od pionu o 15–17 cm. Koszt skręcenia (ankrowania) kościoła wraz nową balustradą chóru organowego wyniósł 153 marki, wykonanie nowej balustrady zostało pokryte z kasy parafialnej. W 1905 r. przy wieży głównej musiały być wykonane
prace ciesielskie. Hełm wieży został wtedy całkowicie wyremontowany, gdyż groził zawaleniem. Dach wieży był zgnity. W tym samym czasie na małej wieży (sygnaturce) wykonano
prace dekarskie, koszt prac wyniósł 285 marek, został pokryty z kasy kościelnej. 16.08.1911 r.
piorun uderzył w wieżę, co przyśpieszyło całkowity remont wieży. Koszty częściowo zostały pokryte z Provinzial Feuer (firmy
ubezpieczeniowej), a częściowo zapłacił „graf ” Hubertus von
Garnier. Remont wieży przeprowadził prywatny majster Simon,
a pomagał mu mistrz Johann Wrobel z Frauendorf (Wróblin)
koło Opola.
W kościele muszą być przeprowadzone remonty sklepienia,
których stan techniczny pogarsza się, i dachu, gdyż musi być na
nowo wykonany. Stan poddasza świątyni był coraz gorszy. Kościół ten dla 3400 parafian był za mały – jak to się skończy. Ściany
świątyni były grube, ale materiału złej jakości. Na mocy urbarza
„graf ” miał obowiązek płacić za wszystkie remonty zabudowań
przykościelnych. Sytuacja materialna Garniera pogorszała się i
nie można go już było obciążać wszystkimi kosztami. Wykonano
piorunochron za 170 marek.
Kotórz Wielki, 6.09.1911r. proboszcz Jankowski. (tłum. A.
Chrzcielnica (zdjęcie
Kupka)
wykonał Jerzy Farys)

Ks. proboszcz Theodor Jankowski ufundował do kotorskiej świątyni marmurowe figury.
Organy w kościele kotorskim były w złym stanie technicznym, dlatego też od dłuższego czasu myślano o zakupie nowych. Parafian utwierdził w tym przekonaniu specjalista
z Opola, który 13.09.1913 r. zbadał ich stan i stwierdził, że organy są całkowicie wyeksploatowane i zaproponował zakup nowych dwumanuałowych z 14 rejestrami. Niestety,
zakup nie został zrealizowany ze względów finansowych, plany zniweczył również wybuch
I wojny światowej. W 1913 r. zakupiono do kościoła 2 figury Maryjne na ołtarz główny i
14 zdjęć na chorągwie. Konieczne remonty budowlane w świątyni dalej nie zostały wykonane. W czasie toczącej się I wojny światowej pruskie władze państwowe zarządziły rekwizycję dzwonów kościelnych. Z trzech kotorskich dzwonów zarekwirowane zostały dwa,
pozostał duży z 1826 r. ważący 220 kg, poświęcony św. Michałowi. Po zakończeniu I wojny
światowej o. Kutschera, zastępujący proboszcza ks. Theodora Jankowskiego podczas jego
nieobecności, w 1919 r. przebudował zakrystię i przemalował kościół na jasny kolor. Zamontowano wtedy również nowe kręcone żelazne schody w starej zakrystii, które służyło
od tej pory jako wejście do chóru „grafskiego”. Stare zewnętrzne wejście do tego chóru
zostało zamurowane. Inwestycję tę zrealizowano z kolekt parafialnych. W 1921 r. nowy proboszcz ks. Michał Sauer wzbogacił
kościół o nowe cyborium, czarny ornat ze srebrnymi wstawkami, czerwony plumial. W okresie powojennym dokonano
dużej inwestycji kościelnej, zakupiono w 1925 r. dwa nowe
dzwony, gdyż wcześniejsze zostały w czasie I wojny światowej
zarekwirowane. Odlała je firma Geittner z Wrocławia. Duży
dzwon (ton g) ważący 630 kg, poświęcony został poległym w
czasie I wojny światowej. Drugi dzwon (ton b) ważący 400 kg,
poświecono św. Barbarze. Uroczystość poświęcenia nastąpiła
25.09.1925 r. Dzwony kosztowały 2781 marek, dodatkowo za
trzy metalowe konstrukcje do ich zawieszenia zapłacono 575
marek, a za robociznę 70 marek. Łączny koszt dzwonów wraz
z montażem wyniósł 3426 marek. Patron kościoła kotorskiego
Hubertus von Garnier ze względu na problemy finansowe za- Konfesjonał z 1899 r. (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
płacił tylko 1000 marek.
Stan techniczny kościoła systematycznie się pogarszał, szczególnie witraży, z których
ołów kruszył się ze względu na wpływ warunków atmosferycznych. Przez szpary w oknach przedostawał się deszcz i śnieg. W 1927 r. zakupiono drewnianą figurę procesyjną
Matki Boskiej. W dalszym ciągu myślano o zakupie nowych organów, gdyż ówczesne
nie nadawały się do użytku. Również dach kościelny wymagał remontu, gdyż był błędnie skonstruowany, a ze ścian świątyni odpadła część tynku. W 1930 r. było włamanie do
kościoła. Złodzieje przystawili drabinę do ściany i weszli przez okno na chór. Następnie
odcięli sznur z dzwonów, przywiązali go do barierki i spuścili się po nim do wnętrza świątyni. Próbowali otworzyć tabernakulum, jednak im się nie udało. Uszkodzili okładziny zewnętrzne tabernakulum i skrzynkę ofiarną. Ks. proboszcz Alfred Dudek przypuszczał, że

przestępców należało szukać w najbliższej okolicy. We wrześniu 1930 r. zamontowano w kościele nowe witraże według
projektów z 1895 r. Wcześniejsze drewniane okna były już tak zgnite, że nie
wytrzymałyby żadnej nawałnicy. Wykonawcą nowych metalowych ram był
zakład Roczek – Paczek z Opola, zaś witraży firma Poliwoda z Opola. Całkowity
koszt nowych witraży był bardzo duży i
wyniósł 1814 marek. Dodatkowo w kościele wykonano drzwi przeciwwiatrowe
za 200 marek. Same prace murarskie
Tabernakulum (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
kosztowały 360 marek. Patron kościoła „graf ” Hubertus von Garnier obiecał
zapłacić za wszystkie prace. Najprawdopodobniej uiścił obiecaną kwotę, lecz nie
ma informacji na ten temat w kotorskiej
kronice parafialnej. W maju 1933 r. Rada
Parafialna postanowiła zakupić nowe organy. Zamówiono je w firmie Rieger 66 za
ogromną kwotę 7210 marek. Fabryka organowa obiecała ich montaż do odpustu
parafialnego. Na realizację tak ogromnej
inwestycji parafianie zebrali kwotę 3000
marek. Na konto firmy Rieger wpłacono
Fragment projektu rozbudowy kotorskiej świątyni
zaliczkę w wysokości 2800 marek. Resz(archiwum parafialne)
tę zapłaty rozłożono na raty, które miały zostać uiszczone w ciągu
następnych pięciu lat. Pozwolenie z urzędu duchownego na
zamontowanie organ uzyskano dopiero, gdy Hubertus von
Garnier udowodnił, że nie musi łożyć żadnej kwoty na ich
zakup. W chwili uzyskania pozwolenia na ich montaż organy
od paru tygodni były już zamontowane. Do stycznia 1934 r.
zapłacono za organy ponad połowę kwoty, bo 4000 marek.
Koszty budowy organ zwiększyły się, gdyż zamontowano
elektryczną dmuchawę.
W czasie budowy Jeziora Turawskiego Kotórz został zelektryfikowany, również do kościoła w 1933 r. podłączono
prąd elektryczny. Kierownik szkoły w Kotorzu Małym Anton Prospekt organowy (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
Smuda zapłacił za wykonanie oświetlenia figury Serca Jezusa
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Fabryka organów braci Rieger, powstała w 1873 r. w Karniowie (obecnie Czechy). Na początku nosiła nazwę Rieger &
Söhne, a od 1879 r. Gebrüder Rieger. Założyli ją Franciszek i Otto Rieger.

na ołtarzu głównym. W czasie odpustu organy były już zamontowane i działało oświetlenie elektryczne. W czerwcu tego samego roku odnowiono drzwi boczne do kościoła i zakrystii, koszt remontu wyniósł 150 marek, zaś na początku lipca zakupiono w firmie Naff
– Biberack czerwony i czarny ornat za kwotę 155 + 190 = 345 marek. Kwotę tę zebrano
drogą kolekt parafialnych. W styczniu 1934 r. wpłacono kolejną ratę za organy, z ogólnej
kwoty zapłacono 3700 marek i 12 akcji, czyli 1200 marek, łącznie 4900 marek. Do zapłaty za organy pozostało jeszcze 2800 marek. Na skutek złego
obchodzenia się z monstrancją, zrobiła się czarna. Została
pozłocona w firmie Wickelmeyer z München za 280 marek.
W styczniu i lutym 1935 r. ks. proboszcz Dudek zapłacił 30
rat – kwotę 1285 marek za przyłączenie prądu O.E.W. w Nysie. W lutym zakupiono za 195 marek w firmie Eichemeyer
w München nowy biały ornat z kolorowymi kwiatkami. W
roku następnym za organy zapłacono kolejne 1000 marek.
30.09.1937 r. firma Rieger otrzymała resztę zapłaty za organy. W tym samym roku p. Leszczyński z Opola wmurował w
ściany świątyni drogę krzyżową. Na suficie wykonano sztukaterię, a cztery kościelne figury zostały na nowo pomalowaStacja drogi krzyżowej (zdjęcie ne. W roku następnym figury zostały powieszone na specjalwykonał Jerzy Farys)
nych podstawkach.
Również w 1937 r. nastąpiła kolejna wymiana pokrycia dachowego – na nowoczesne dachówki typu karpiówka, tzw. Biberschwanz.
Kościół kotorski był ogrzewany ciepłym powietrzem, które wydostawało
się z prezbiterium. W okresie wcześniejszym do kotorskiego kościoła była
dobudowana przez Milbranda z Kotorza
Wielkiego zakrystia wraz z piwnicą, w
której znajdowała się kotłownia. Dobudówka była w tym samym stylu co kościół, jednak jej jakość wykonania była
poniżej krytyki. Budowla ta była bardzo
niefunkcjonalna, gdyż trudne było dojPlan kotorskiej świątyni, zaznaczono kolejne
ście do pieca. Palacz musiał zejść po żerozbudowy (po obróbce graficznej)
laznej drabinie do małego pomieszczenia – kotłowni o wymiarach 2,5 m x 1,5 m. Do pracy miał mało miejsca, bo powierzchnię
tylko 1 m x 1,5 m. Wcześniej musiał wrzucić przez okno węgiel i koks. Kościół ogrzewał
żeliwny piec, z którego ciepłe powietrze wychodziło z otworu w ścianie. W 1939 r. firma
Jug. Müller z Opola wykonała w świątyni nowe ogrzewanie, które jednak źle funkcjonowało.
21.12.1941 r. kościół kotorski spotkało kolejne nieszczęście, władze hitlerowskie zarekwirowały trzy dzwony kościelne:

1.
220 kg, o średnicy 72 cm
2.
400 kg, o średnicy 84 cm
3.
630 kg, o średnicy 98 cm.
Na szczęście nikt nie wspomniał o sygnaturce na małej wieży, dlatego też zachował się
dzwon S. Sebastianus z 1844 r. W 1944 r. musiały
być również oddane serca dzwonów ważące 60
kg.
Kościół w Kotorzu Wielkim nie został zniszDobudowana nowa zakrystia (zdjęcie wykonał czony i zbezczeszczony przez Rosjan, w okresie
Jerzy Farys)
powojennym mógł dalej służyć parafianom. We
wrześniu 1947 r. kotorski kościół został pomalowany. Na
suficie Teofil Lempik z Wróblina, którego matka była kotorską parafianką, namalował freski przedstawiające sceny
biblijne. Na chórze, na tynku namalował obraz przedstawiający aniołów. Pozostałe prace wykonywał Alojzy Król
z Kotorza Małego. Za swoją pracę Teofil Lempik otrzymał
30000 zł i wikt. Odpust, który został odprawiony 28 września, odbył się w już pomalowanym kościele. Pozostałe
koszty remontu wyniosły 27000 zł. W lipcu 1948 rozpoczęto tynkowanie kościoła. Na początku chciano tylko naprawić uszkodzenia, jednak ostatecznie podjęto decyzję,
by otynkować cały kościół. Największym problemem okazało się zorganizowanie rusztowania wokół wieży, jednak
ten problem został rozwiązany. Prace tynkarskie trwały
między lipcem a wrześniem i kosztowały 264000 zł. Dla Freski, które wykonał Teofil Lempik
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
porównania 0,5 kg masła kosztowało 300–400 zł, zaś buty
7000–15000 zł.
W 1957 r. kościół otrzymał trzy dzwony odlane w Hucie Małapanew w Ozimku. Do tego
okresu kotorski kościół był bez dzwonów. Po raz pierwszy kościół otrzymał dzwony stalowe,
dlatego koszty ich odlania nie były aż tak duże. Najistotniejsze jest to, że w przyszłości nikt
dzwonów nie ściągnie. Gdyby zostały odlane z metali kolorowych, należałoby się obawiać
rekwizycji w razie kolejnych niepokojów, np. wojny. Dużo parafian było pracownikami huty
w Ozimku, dlatego też zadbali, by dzwony były dobrze wykonane. Szczególnie dobrą robotę
przy dzwonach wykonał Maks Góra z Kotorza Wielkiego. Nowe dzwony były cięższe, dlatego wykonano nową, stabilniejszą konstrukcję metalową. Koszt wykonania dzwonów wyniósł 7500 zł, zamontowania 5000 zł, konstrukcji do zawieszenia dzwonów 15000 zł. Łączny
koszt nowych dzwonów wyniósł ok. 30000 zł. W niedzielę 24 marca o godz. 10.00 biskup
ordynariusz poświęcił trzy nowe dzwony: St. Michael – 727 kg, St. Maria – 459 kg, St. Barbara – 318 kg. W czasie tej uroczystości obecnych było wielu parafian. Obecni byli również kapłani z okolicznych parafii, np. ks. Ploszczyk, Anzelm, Wurst i inni. Obecnie kościół kotorski
posiada jeszcze czwarty dzwon na sygnaturce – Sebastianus ad. 1844.

Również w 1957 r. wyremontowany został dach kościoła i wieży.
Nowy proboszcz ks. Rudolf Lodzik postanowił w 1964
r. zmienić nieprawidłowo funkcjonującą kotłownię. Zakupiono nowy kocioł konstrukcji niemieckiej, gdyż stary
żeliwny piec na skutek nieodpowiedniego obsługiwania
był całkowicie wyeksploatowany, nieszczelny, miał popękane żeberka. Wpierw powiększono skład opału do wym.
4 m x 4 m. Na głębokości 2,5 m natrafiono na trumny. Ponieważ fundamenty pod kotłownią sięgały głębokości 80
cm, trzeba było je podmurować. Kotłownię zbudowano
pod obecną małą zakrystią: suchą i ciepłą. Stara zakrystia
była ciemna i nieogrzewana, używana była również przez
parafian jako przejście do kościoła, prowadziło z niej wejDzwon St. Maria (zdjęcie wykonał
ście na „grofski chór”. W miejsce wcześniejszego kanału
Jerzy Farys)
przepływu ciepłego powietrza zbudowano nowe drzwi
do kościoła. Nowy wylot z kanału powietrza wykonano z dołu. Wykonanie nowej instalacji ogrzewania było bardzo kosztowne. Ks. proboszcz Rudolf Lodzik zapisał w kronice
kotorskiej, że mimo wielu problemów, warto było tę inwestycję zrealizować. Wiosną 1965
r. poprawiono dach na kościele, gdyż wichura uszkodziła dachówki. Czynione były również przygotowania do kolejnego malowania kościoła. Jednakże kościół kotorski wpisany
był do rejestru zabytków, dlatego też na każdą inwestycję trzeba było uzyskać zezwolenie
konserwatora. Konserwator jednak chciał, by prace malarskie wykonał wyznaczony przez
niego malarz. Ks. proboszcz Rudolf Lodzik wolał zatrudnić malarzy dobrych, tanich, ale
nie dyplomowanych, Simona Stephana (Szymona Stefana) z Dobrzenia Małego i p. Wiencka z Żywocic. Byli to solidni fachowcy z dobrą renomą. Ostatecznie konserwator wyraził
zgodę i obaj malarze rozpoczęli prace. Pięciopoziomowe rusztowanie ustawili kotorscy
parafianie. Proboszcz zakupił materiał, zaś malarzom płacono za godziny pracy. Pracę obaj
fachowcy wykonali bardzo solidnie, starą farbę zdrapano aż do tynku. Następnie ściany
zostały pobiałkowane. Na terenie kotorskiej parafii mieszkało wtedy ok. 25 malarzy, wszyscy bezpłatnie i chętnie pomagali przy malowaniu kościoła. Mogli oni według pozwolenia
konserwatora malować tylko dwoma kolorami: zielonym i żółtym. Malowidła sufitowe
namalowane przez Teofila Lempika w 1948 r. nie są żadnym zabytkiem, mimo to nie wolno było ich przemalować. Szymon Stefan restaurował bardzo solidnie sztukaterię. Miała
ona zostać pokryta złotem, jednak nie uzyskano zgody konserwatora na złocenie. Prace
malarskie trwały cztery tygodnie, zostały wykonane bardzo rzetelnie i solidnie. Prace zakończono przed świętem Piotra i Pawła. Późnią jesienią na przyjęcie obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej zostały pomalowane ołtarze.
Posadzka pod ławkami była wykonana z marmurowych płytek. Parafianie narzekali na
chłód posadzki, a szczególnie, że było im zimno w nogi. W 1966 r. wykonano pod ławkami nową posadzkę z desek. Bardzo dobrze pracę wykonali miejscowi cieśle. Ławki zostały
wtedy na nowo zamocowane i pomalowane przez malarza p. Pawła Świerca z Kotorza Ma-

łego. W tym samym czasie wejście
na chór zostało obłożone płytami.
W 1969 r. Jerzy Korc wykonał zegar
słoneczny, poprzedni przy tynkowaniu kościoła został zlikwidowany. W
czerwcu 1971 r. w kościele częściowo
usunięto balaski, by zagospodarować
miejsce na nowy ołtarz posoborowy.
Latem następnego roku p. Swierc z
Czarnowąs przeprowadził remont
organ w kościele parafialnym, wymienił wentyle.
Od stycznia 1980 r. zaczęto się
Widoczne zamocowania ławek (zdjęcie wykonał Jerzy
przygotowywać
do uroczystych obFarys)
chodów 200-lecia istnienia kotorskiego kościoła. Nad ołtarzem wykonano napis: Bogu niech będą dzięki, zaś Alojzy Ozimek namalował obraz dawnego i obecnego kościoła, który został zawieszony w świątyni.
Oczywiście, wygląd dawnej świątyni to efekt wyobraźni malarza, gdyż nie zachował się
żaden rysunek.
Parafianie do podniosłej uroczystości postanowili się przygotować, w 1980 r. postanowiono odrestaurować wieżę kościelną. Inż. Piersiak z Opola zasugerował przykrycie wieży
blachą miedzianą, po wcześniejszym usunięciu łupku. Opracował projekt jej przebudowy.
Wiosną ruszyły prace przy remoncie wieży. Przy tej ważnej inwestycji pomagali miejscowi
cieśle. Główne prace ciesielskie wykonała ekipa p. Fegerta z Czarnowąs. Zdjęto z wieży
kościelnej krzyż i kulę. Wewnątrz miedzianej kuli o wys. 60 cm i szerokości 45 cm znajdowała się metalowa puszka z dokumentami napisanymi w języku niemieckim: pismo
Carla Padiery z 1782 r., notatki ks. Kodrona z 1851 r., zapiski ks. Jankowskiego z 1911 r.
Powyższe dokumenty zostały wystawione w kościelnej gablocie za szybą. Oryginał sprzed
200 lat składał się z czterech kartek, pismo było bardzo czytelne. Dla potomnych zostały
wykonane ich fotokopie. Zdjęto z wieży także krzyż o wysokości 135 cm i szerokości 85
cm. Kula miała dziurę po pocisku karabinowym, najprawdopodobniej z ostatniej wojny
światowej. Została oczyszczona i naprawiona przez pp. Kondzielę i Flaka. Widoczne były
na niej ślady po ostatnim złoceniu. Kula została pokryta przez Maksymiliana Strzałkę z
Opola Półwsi 24-karatowym złotem, nałożono 300 karteczek złota o wymiarze 8 x 8 cm.
Ofiarodawcami złota byli parafianie przebywający w Niemczech. Na krzyż nałożono cynk
i brąz, następnie został on również pozłocony przez p. Majewskiego z Opola. Mężczyźni z
Turawy usunęli z wieży czeski łupek z 1911 r. Następnie miejscowi cieśle wymienili część
zniszczonej więźby dachowej. Potrzebne deski zakupiono w turawskim tartaku za 33865
zł. Drewno zostało zaimpregnowane środkiem chemicznym „Jutox S”. Gerard Sowa wraz
z uczniami bezpłatnie nakryli deski papą. W czasie prac zdarzył się wypadek. Blacharz
zrzucił z wieży 2,5 m deskę wprost na głowę Rozalii Bocionek. Wypadek ten okazał się
cudem. Deska na sęku przełamała się na pół na głowie p. Bocionek. Poszkodowana szczęś-

liwie ocalała, nie ponosząc żadnych obrażeń, na jej głowie nie było nawet kropli krwi. W
czasie remontu św. Michał uchronił kościół przed burzą, która zniszczyła w okolicy wiele
drzew i dachów. Chociaż dach świątyni był częściowo rozebrany, nie został zniszczony.
Prace blacharskie przy remoncie wieży bardzo rzetelnie wykonywał dekarz Rudolf Frymark z Brynicy. Za pracę otrzymał wynagrodzenie 100000 zł. Dach wieży został przykryty
miedzianą blachą o grubości 0,7 mm, która kosztowała 164400 zł. Krążyny górnej kopuły
bezpłatnie wymienił na nowe Rudolf Sybon z Turowy. Nową puszkę z blachy nierdzewnej
wykonał Joachim Fich. Włożono do niej stare dokumenty z poprzedniej puszki i nowe napisane przez ks. Swolanego, o następującej treści: Rok 1982 to 200-lecie urodzin kościoła w
Kotorzu Wielkim. Na 2 lata przedtem podjęliśmy przedsięwzięcia odnowy ducha ludzkiego.
Kościołowi też należał się strój odświętny. Latem 1980 r. zaczęto wznosić rusztowanie pod
wieżę. Ekipie kierującej przez p. Fegerta z Czarnowąs zapłaciłem 16 tys. zł. Część drzewa
wypożyczyliśmy z katedry opolskiej; część zakupiliśmy na tartaku; resztę desek wypożyczyli
parafianie. Nasi mężczyźni – gratis – postawili rusztowanie, by dostać się do krzyża na wieży.
Bartłomiej Długosz i Paweł Feliks sięgnęli po miedzianą kulę, a Rudolf Król wyciągnął z jej
wnętrza na pół przerdzawioną blaszaną puszkę w której były dokumenty; organista od 9 lat
Piotr Gola przekazał ją proboszczowi. Niestety, nie było w kuli żadnego woreczka z pieniędzmi. W kancelarii parafialnej znajduje się Kronika pisana od 1838 r. w języku niemieckim, a
od 1968 r. w języku polskim. Ks. Kodron pisze w niej, że w kuli znajduje się 32 pieniążków.
Niestety, tych nie było, co własnoręcznym podpisem potwierdzamy dla Ciebie, Przyjacielu
przyszłych czasów, abyś nas nie posądzał o kradzież. (podpisy) (pisownia zgodna z oryginałem). Ciąg dalszy dokumentu opisuje etapy remontu wieży, jak również informacje dotyczące biskupów opolskich i spraw politycznych. Do puszki włożono również posrebrzany
medal papieża Jana Pawła II, 3 znaczki polskie z wizyty papieskiej w Polsce, zdjęcie wieży, gdy pokryta była jeszcze łupkiem, artykuł z Przekroju o przyszłości, pieniądze polskie,
które były wtedy w obiegu, obrazek
papieża, taśmę magnetofonową –
kasetę z nagranymi wydarzeniami
od 1782–1980 r (wraz ze schematem magnetofonu). Puszka wraz z
dokumentami została włożona do
kuli. Prace przy remoncie wieży
przebiegały bardzo wolno, gdyż w
czasie remontu często padał deszcz
i musiały być przerywane.
Ks. proboszcz Józef Swolany Wieża i sygnaturka kotorskiego kościoła (zdjęcie wykonał
Jerzy Farys)
chciał wykonać przedsionek do
kościoła, który miałby chronić zabytkowe drzwi. Wykonany został nawet przez inż. Piersiaka projekt, jednak na tę inwestycję nie wyraził zgody Wojewódzki Konserwator Zabytków w Opolu.
W 1980 r. do kościoła zakupiono nowe żyrandole za kwotę 36000 zł. Kolejną dużą
inwestycją był zakup nowego pieca za 93000 zł. Wykorzystano ustawione rusztowania i

wapnem zmieszanym z pokostem pomalowano zewnętrzne ściany kościoła na kolor biały.
Głównymi malarzami byli panowie: Gazda, Krol, Dlugosz, Strahl, Korc. Ks. Józef Swolany
napisał w kronice parafialnej, że świątynia w czasie odpustu parafialnego wyglądała jak
panna młoda w dniu swego wesela.
Latem 1981 r. została wyremontowana sygnaturka na kościele. Zdarta została blacha
ocynkowana, a Rudolf Frymark nałożył blachę miedzianą. W kuli o średnicy 40 cm nie
natrafiono na żadne dokumenty. Krzyż znajdujący się na sygnaturce o wysokości 70 cm i
szerokości 40 cm oraz kula zostały pozłocone 24-karatowym złotem osobiście przez proboszcza ks. Józefa Swolanego. W 1981 r. Marian Białkowski ze Świeradowa za kwotę 75000
zł dokonał kapitalnego remontu organ.
W 1982 r. przez cały rok trwały uroczyste obchody 200-lecia istnienia kościoła w Kotorzu Wielkim. Parafianin Jerzy Przyłucki z Turawy poświecił tej podniosłej kotorskiej
świątyni wiersz:
Przyjdziemy w wesołości i pokorze
Z dzwonem, który bije
1. Serca gorące, dzwon zimny wybija
W uszach, pod oczyma.
Dwóchsetlecie … Sześćsetlecie!
Czy ktoś wypowie to w słowach?
Brak mi słów
a tobie, Adamie?
„Matko Boska co w Jasnej …
Co gród zamkowy ochraniasz …”
Cudem są słowa
Które płyną z jego cierpienia.
Ks. proboszcz Józef Swolany przesłał do papieża Polaka następującą prośbę: Ojcze Święty! Ks. Józef Swolany, proboszcz parafii Kotórz Wielki wraz z Parafianami z okazji 200-lecia istnienia Kościoła prosi Waszą Świętobliwość o Specjalne Apostolskie Błogosławieństwo
jako zadatek łask Bożych na dalsze lata. Otrzymano następującą odpowiedź z Rzymu:
Sumus Domunicus Benedictionem Apostolicam concedit – Udzielamamy apostolskiego
błogawieństwa.
Wieża była ozdobiona zielonymi wieńcami i biało-żółtymi wstążkami, wnętrze kościoła zdobiły białe wstęgi zwisające z sufitu, a z gzymsu filarów spływały wieńce kwiatów.
Postanowiono odnowić ściany wewnętrzne świątyni. Miejscowi cieśle w trzy wieczory
postawili rusztowania. Parafianie drapali farbę do tynku. Prace malarskie wykonał Paweł
Świerc z Kotorza Małego. Alojzy Ozimek, Maksymilian Strzałka, Erwin Korc uzupełnili
brakujące gipsowe ornamenty, obrazy odświeżył p. Buhl z Krośnicy. Pracami zainteresował się Wojewódzki Konserwator Zabytków z Opola, który sprowadził rzeczoznawcę. Za
uprawomocnienie prac zapłacono 359000 zł. Złocenia sufitu i gzymsów, na które złoto
przekazali byli parafianie z RFN, wykonali Józef Buhl i Gerard Lipok. Nowe drzwi do kościoła wykonał Rudolf Sybon. Filary świątyni zostały ozdobione pozłoconymi gałązkami.

Na chórze obraz aniołów namalowany na tynku
przez Lempika w 1948 r. zastąpiły figury aniołów
podarowane przez ks. proboszcza z Luboszyc. W
zakrystii została wykonana nowa izolacja ścian,
na którą firma stolarska p. Sybona nałożyła boazerię. W prezbiterium Werner Panicz z Kotorza Wielkiego wykonał nowe okna wahadłowe.
15.05.1986 r. p.
Frymark za kwotę 310000 zł wymienił rynny na
kościele na mie- Nowe pokrycie dachowe zakrystii (zdjęcie
dziane, zakrystia
wykonał Jerzy Farys)
została pokryta
blachą.
W 1994 r. z okazji 700-lecia istnienia wsi pomalowano
kościół, pracę wykonał Paweł Świerc z Kotorza Malego wraz
z synami: Rajmundem i Krzysztofem. Miejscowi cieśle wykonali rusztowania. Malowidła na suficie były zabrudzone,
dlatego też Alojzy Ozimek odświeżył ich kolory, zaś panowie Świerc pozłocili elementy sufitu. Pan Świerc wykonał na zwieńczeniu nawy napis SANCTE MICHAEL ORA
PRO NOBIS (Święty Michale, módl się za nami), niedługo
po wykonaniu tej pracy zmarł. Firma elektryczna p. Bartyli
z Kotorza Małego wykonała nowe oświetlenie sufitu. Pan
Ozimek na stacjach Drogi Krzyżowej namalował niebo, nie
naruszając kolorystyki osób. W tym samym roku w lipcu
oczyszczono kościół od zewnątrz, a następnie nałożono biały tynk. Prace wykonywała firma Pawła Froni. 25 sierpnia w
czasie malowania narożników skradziono z kościoła obraz
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, który w 1984 r. w czasie
parafialnych rekolekcji został podarowany parafii. W 1994 r.
Marcin Białkowski przez tydzień naprawiał organy. Stwierdził, że za 15 lat robak całkowicie zniszczy ich osprzęt.
W 1998 r. ocieplono od wewnątrz sufit i ściany zakrystii. Trzy lata później w kościele zainstalowano wyświetlacz cyfrowy, który kosztował 2000 zł. W 2003 r. zakrystia
otrzymała nowe plastikowe okna. 18.07.2005 r. P. Kocura z
Izbicka, zamontował w kościele nowy piec, gdyż poprzedni z 1971 r. uległ zużyciu. W tym samym roku 31 sierpnia
Odnowiona figura św. Gertrudy zakupiono do świątyni nowy wzmacniacz z mikrofonem.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
13.06.2006 r. kościół otrzymał monitoring.

15.05.2007 Marcin Białkowski ze Świeradowa naprawił organy, koszt remontu wyniósł
3000 zł. Niestety, stan organ stale się pogarsza, gdyż dalej są niszczone przez kornika.
Kolejne malowanie kotorskiej świątyni rozpoczęto 8.02.2009 r. Prace prowadziła firma
Franciszka Lankosza. Dariusz Jach z Kluczborka dokonał złocenia dekoracji, figur i trzech
obrazów świętych niewiast. Przeprowadzono również remont mechanizmu napędu dzwonów.
W 2011 r. zostało naprawione
nagłośnienie w kotorskiej świątyni
i zawieszono głośniki na zewnątrz,
by parafianie mogli uczestniczyć
we mszy św., gdyby nie wszyscy
mieścili się wewnątrz kościoła. Do
świątyni został wykonany nowy
posoborowy ołtarz i ambonka, według projektu Dariusza Jacha, przez
firmę kamieniarską Jerzego Iskierki
z Kotorza Małego. Ołtarz stanął na
miejscu starego żelaznego, zaś obok
ambonka. Poświęcenia nowego ołNowy ołtarz wraz z ambonką (zdjęcie wykonał Jerzy Farys) tarza i ambonki dokonał 29.09.2011
r. ks. biskup Andrzej Czaja. W 2012
r. przeprowadzono kolejny remont świątyni, posadzka została wypolerowana przez pracowników firmy kamieniarskiej Jerzego Iskierki. Ks. proboszcz Rajmund Kała rozpoczął
remont organ, który przeprowadza firma lutnicza Wiesława Jelenia z Lubrzy Prudnickiej.
Remont organ był bardzo potrzebny, gdyż już w okresie zimowym przestały grać. Koszt
tej inwestycji wyniesie 66 000 zł. W najbliższej przyszłości w kościele będzie wymieniona
instalacja elektryczna.
Zabytkowy kościół parafialny w Kotorzu Wielkim jest perełką wśród świątyń Opolszczyzny. Posiada piękny barokowy wystrój. Szczególnie interesujące są w nim XIX-wieczne freski na suficie. W kotorskim kościele znajduje się wiele zabytków: ołtarz główny z
1894 r. ołtarz boczny z 1919 r., obrazy św. Leonarda z 1863, św. i Jana Nepomucena z 1811,
krzyż z relikwiami św. Marii Goretti i św. Franciszka z 1833, ampułki z 1842, ambona z
1908, konfesjonał 1899, droga krzyżowa z 1894, chrzcielnica z 1910.

4.3 Budynek plebani
Anna Barbara zlitowała się nad proboszczem kotorskim ks. Franziscusem Brosigiem i
w 1796 r. ufundowała nową murowaną parterową plebanię i stajnię dla koni i bydła. Wejście do plebanii najprawdopodobniej znajdowało się w obecnym pokoju kominkowym.
Pod jadalnią i kuchnią była piwnica o sklepieniu beczkowym, prawdopodobnie dobudowana w kolejnych latach. W okresie późniejszym plebania została rozbudowana.
Gdy w 1838 r. ks. Sebastian Kodron objął kotorską parafię, zastał plebanię zdewasto-

waną – zaniedbaną i brudną. W pomieszczeniach plebanijnych przebywały kury i gołębie.
Nowy proboszcz jeszcze w 1838 r. przeprowadził remont plebanii. Dokonano wtedy również przemeblowania i zamiany funkcji pomieszczeń. Wkrótce pokój od strony ogrodu
stał się pokojem gościnnym. Pokój proboszcza obok kancelarii, który był jeszcze przytrzymywany belkami, pomalowany na kolor ciemny i trudny do ogrzania, otrzymał w 1839 r.
sufit gipsowo – trzcinowy i nowy piec kaflowy. Z kancelarii zrobiono sypialnię proboszcza.
Wszystkie pokoje zostały pomalowane przez malarzy z Wrocławia, którzy akurat pracowali u „grafa” w turawskim pałacu.
W 1858 r. została wyremontowana plebanijna kuchnia, która do tej pory była mała,
bardzo chłodna, a posadzka wyłożona cegłami. Powiększono jej powierzchnię przez zburzenie ściany spiżarki, wymurowano nowy komin. W kuchni zrobiło się ciepło. Kuchnia
i jadalnia były zarazem pomieszczeniami mieszkalnymi gospodyni. Dach probostwa do
1860 r. był pokryty gontami, wtedy ks. Sebastian Kodron zmienił gonty na dachówkę. W
tym samym roku przebudowano jeden pokój plebanijny, który następnie wygipsowano.
W 1861 r. ks. proboszcz Carl Kahl zastał pokój dzienny z
wejściem do sypialni,
obok której była komora ze sklepieniem typu
beczkowego z jednym
oknem. Wybił okno na
drugą stronę, dał podwójne drzwi i z komory zrobił sypialnię. W
1864 r. kazał zburzyć
masywne wejście z filarami. Zbudowano wtedy
schody na zewnątrz, a
sufit sieni obito deskami,
nadając mu charakter Plan pomieszczeń kotorskiej plebanii w XIX w. (archiwum parafialne)
szwajcarski.
W protokole wizytacyjnym w 1873 r. napisano, że plebania posiada cztery pokoje i
kuchnię. W roku następnym wszystkie pokoje plebanijne zostały wytapetowane, a w
trzech z nich wykonano dodatkowe prace malarskie. W 1890 r. „graf ” zlecił obicie strychu
deskami. Siedem lat później kuchnia została przebudowana. Staromodny szeroki komin
został zmniejszony.
Stan plebanii w ciągu następnych lat systematycznie się pogarszał. Gdy w 1929 r. ks.
proboszcz Alfred Dudek objął kotorską parafię, stan budynku był fatalny, dach przeciekał, zaś pokoje na poddaszu nadawały się do remontu. Jednakże brakowało mu funduszy
na większe inwestycje. W protokole wizytacyjnym z dn. 19.07.1931 r. napisano, że plebania składała się 7 pokoi i kuchni. Z ogrodu po dwóch stopniach można było wejść do

probostwa. Ks. Alfred Dudek nad stopniami
wybudował drewnianą altankę, na posadzce
położono dylówkę. Pod koniec lipca 1932 r.
ruszyły prace remontowe budynku, według
projektu p. Mokrosa. Została wykonana
nowa izolacja fundamentów, gdyż stara była
zniszczona, zbudowano łazienkę, wewnętrzne ustępy, wykonano kanalizację i wodociąg.
Z końcem września główne prace zostały zakończone. W roku następnym plebanię podłączono do sieci energetycznej.
Latem 1949 r. zostały przesunięte dwa
Plan pomieszczeń kotorskiej plebanii w XIX w.
piece na plebani.
(archiwum parafialne)
Nowy proboszcz ks. Rudolf Lodzik w
1963 r. zlecił elektrykowi ułożenie instalacji elektrycznej pod tynkiem. Na terenie
plebani w 1964 r. przeprowadzono kolejny
remont, wykonano nowe wejście do budynku i na strych, w ten sposób powiększono
pokój kucharki. Następnie wszystkie pokoje
pomalował malarz Paweł Świerc z Kotorza
Małego. Stan techniczny plebani stale się
pogarszał, najgorzej wyglądała elewacja. W
1966 r. zostały usunięte stare tynki i nałożono nowe. W 1970 r. w budynku plebanii
Projekt inwentaryzacyjny z 1932 r. (archiwum
założono centralne ogrzewanie. Następnego
parafialne)
roku wszystkie pokoje zostały pomalowane.
1.06.1997 r. rozpoczął się gruntowny remont plebanii, który przeprowadził ks. Józef
Swolany. Zamontowano nowe parapety, a na elewację nałożono nowy tynk. Dach został
częściowo pokryty papą. Wewnątrz budynku wykonano nową instalację wodociągową z
miedzi. Zakupiono nową armaturę łazienkową. Ściany sypialni i gabinetu zostały ocieplone styropianem i przykryte płytami gipsowymi. W 2001 r. zamontowano nowe drzwi od
strony podwórka, był to prezent braci Dudek z Kotorza Małego. Następnie w październiku
wykonano zadaszenie i nowe betonowe schody. Dwa lata później w altance probostwa zamontowano blaszane drzwi, a na posadzce położono na miejscu desek kafelki. Od września 2004 r. zaczęto wymieniać okna w budynku plebanijnym. Na początek wymieniono
sześć okien, a w 2005 r. kolejne osiem.
Po śmierci ks. proboszcza Józefa Swolanego kotorską parafię objął ks. Rajmund Kała.
W maju 2010 r. przystąpiono do generalnego remontu plebanii. Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania i elektryczną. Wymieniono wszystkie posadzki w pokojach.
W czasie remontu wykonano wiele prac. Latem w czasie deszczu okazało się, że remontu
wymagał także dach, gdyż przeciekał. Na plebanijnym dachu położono nową dachówkę.

Remont budynku plebanii trwał do czerwca
2011 r. Z dniem 1.07.2011 r. ks. proboszcz
Rajmund Kała mógł zamieszkać w wyremontowanej plebani.

4.4 Kaplice cmentarne
4.4.1 Gruft św. Marcina w Kotorzu
Wielkim
Pod koniec XVII w. w Kotorzu Wielkim
zbudowano drewniany kościół parafialny,
Budynek plebanii po remoncie (zdjęcie wykonał
którego fundatorem był Bogusław Ernest
Jerzy Farys)
Blankowski. Pod prezbiterium tej świątyni zbudowano „gruft” – kryptę. Najprawdopodobniej część podziemna była murowana.
Było to miejsce wiecznego spoczynku właścicieli dóbr turawskich i kapłanów. W latach
1782–1784 r. z inicjatywy Anny Barbary von Gaschin z d. Garnier i jej męża Franciszka
zbudowano obok starej drewnianej świątyni nowy, murowany kościół. Nawa starego kościoła wraz z wieżą została zburzona i pozostawiono tylko część prezbiterialną. W podziemiach „gruftu” nadal grzebano zmarłych właścicieli turawskich.
W połowie XIX w. podziemie kaplicy było przepełnione, dlatego też właściciele ziem
turawskich postanowili je powiększyć. Prace przy przebudowie trwały od 22 czerwca do
16 lipca 1853 r. Pierwszego dnia zaczęto kopać fundamenty, prace nadzorował mistrz
murarski Mohr z Kobylna, prowadził je z dwoma innymi murarzami. Opis przebudowy,
zamieszczony w kotorskiej kronice parafialnej, nie jest dla mnie całkiem zrozumiały. Napisano, że „stary gruft” miał grube ściany, co uniemożliwiało połączenie obu pomieszczeń.
Dlatego też wykonano z boku nowe wejście do „nowego gruftu”. Z dużą troską przeniesiono do „nowego gruftu” 28 trumien, m.in.:
Leopoldine Schak z d. Retzow – teściowa Franza Seraphina von Garnier,
zmarła w Opolu 18.07.1849 r. w wieku 83 lat
Raumer (Raamer) nazywana przez rodzinę „tante Raumer”
Maria Theresia z d. Zedlitz i Leipe – żona Franza Xavera von Garnier,
zmarła 10.02.1813 r.
Ulrike von Garnier z Kalinowitz ur. 28.03.1799 r., a zmarła 23.02.1820 r.
Dzieci Anny Barbary von Löwencron (mniejsze trumny)
Emil von Garnier syn Theodora von Garnier, największa trumna dziecięca, ur. 6.10.1840 r., zmarł we wrześniu 1847 r.
Ojciec Scholz, nadworny kapelan u „grafa”
Bliżej nieznane trumny, m.in. Ernsta von Blankowsky
Trumny rodziny von Löwencron.
W starym „grufcie” pozostały cztery trumny, najważniejsze dla właścicieli ziem turawskich i Turawy:

Antoniego von Löwencron67
Anny Barbary von Gaschin z d. Garnier
Franza Xaverego von Garnier,
Marie von Garnier, zmarłej we Wrocławiu w 14.01.1844 r., córki Franza
Serafina von Garnier.
W Schematismusie z 1855 r. napisano, że „Gruft Kapelle“ (kaplica grobowa) w Kotorzu
Wielkim poświęcona była S. Martini (św. Marcinowi)68.
15.10.1868 r. przywieziono zwłoki: pierwszej żony „grafa” Franza Seraphina Adele z d.
Belbe, która zmarła w 1812 r., i jej matki Elisabeth Betlury-Huc z d. Margurie de Villars,
zmarłej w 1814 r. w Nassadel – (Nasale k. Kluczborka). Ciała umieszczono w kotorskim
„grufcie”69.
W 1881 r. zbudowano w Turawie na „Łysej Górze” nową kaplicę. Przeniesiono wtedy z
„gruftu” kotorskiego do turawskiego ciała zmarłych:
Constantina I – zmarł 31.03.1861 r.
Constantina II – zmarł 12.06.1868 r.
Maxa – brata Constantyna I, który zmarł 16.11.1857 r.
Hansa von Garnier, porucznika, syna Constantina I, który zmarł
26.06.1877 r. – z pobudek honorowych popełnił samobójstwo
syna Carla von Garnier, zmarłego przy porodzie 2.07.1878 r.
Anna Barbara von Gaschin w swoim testamencie nakazała pierwszemu ordynatowi
turawskiemu wybudowanie nad grobowcem murowanej kaplicy. Jednakże jej następcy nie
śpieszyli się z realizacją tej inwestycji. Dopiero piąty właściciel majoratu turawskiego,
Carl von Garnier, spełnił ostatnią wolę wielkiej właścicielki dóbr turawskich. W 1894 r.
kazał zbudować murowaną neogotycką kaplicę, na miejscu drewnianego „gruftu”. Kaplicę grobową w Kotorzu Wielkim poświęcono św. Marcinowi70. Zbudowano wtedy
murowany budynek z dachem dwuspadowym. Część kaplicy, która znajdowała się na
powierzchni, miała tę sama powierzchnię,
Budynek kotorskiego „gruftu” (zdjęcie wykonał co podziemie. Wejście do podziemi zostało
Jerzy Farys)
zasłonięte dużą metalową płytą z napisem:
Anna Barbara Gräfinn v. Gaschin, gebohrne v. Garnier Anno 1800.
W 1919 r. Hubertus von Garnier w czasie przeglądu zabudowań kościelnych, nad którymi sprawował opiekę, stwierdził, że boczny „gruft” należy zasypać, zaś ciała z głównego
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ekshumować i przewieźć do kaplicy „grołfowskiej” w Turawie. Graf chciał starą kaplicę
przebudować na budynek gospodarczy dla sióstr zakonnych. W kotorskiej kronice parafialnej nie zawarto żadnej informacji, dlaczego Hubertus von Garnier nie zrealizował
swoich planów. Wart zastanowienia jest zapis w kronice, że graf chciał zasypać boczny
„gruft”, zaś ciała z głównego przenieść. Oznacza, to, że w okresie przedwojennym dalej
były w kaplicy dwa pomieszczenia: z XVIII w. i drugie zbudowane w 1853 r., które musiało być bardzo duże, jeżeli przeniesiono do niego aż 28 trumien. Być może dalej istnieje
przejście z „gruftu” głównego do bocznego. Niestety, nie miałem możliwości sprawdzenia
tej informacji.
Grobowiec kotorski szczęśliwie ocalał w czasie nawały wojennej. W okresie powojennym proboszczowie kotorscy szczególnie dbali o tę budowlę. W 1965 r. na katolickim
„grufcie” położono nowo zakupioną dachówkę.
27.04.1981 r. grupa parafian wraz z proboszczem Józefem Swolanym zeszła korzystając
z drabiny do podziemia „gruftu”. Proboszcz zauważył, że ściany były otynkowane, sklepienie sufitowe beczkowate, zaś podłoga piaszczysta, nie betonowana. Na suficie ks. Józef
Swolany zauważył napis w formie litery „P”, wykonany sadzą z palącej się świecy71. W
podziemiach kaplicy znajdowało się osiem
dużych trumien i jedna mała. Proboszcz zauważył, że trumny, najprawdopodobniej na
skutek wcześniejszego przenoszenia, były
naruszone, miały zapadnięte wieka, spod
których było widać kości ludzkie. Obecnie
w starej części kaplicy znajduje się dziewięć
trumien. Oznacza to, że w okresie międzywojennym z nowej części przeniesiono cztery trumny.
Rozmieszczenie trumien wraz z ich opisem i zaznaczonymi numerami na powyż- Rozmieszczenie trumien według opisu w tekście
szym rysunku:
1. W środku stała wielka trumna cynowa włożona w drewnianą z dębowym wiekiem.
Drewno było uszkodzone, co oznacza, że próbowano się do niej włamać. Brakowało tabliczki, lecz najprawdopodobniej była to trumna Ernesta von Blankowskiego, zmarłego 16.10.1687 r. Przypuszczalnie, ktoś ukradł tabliczkę i uszkodził wieko
trumny. Sprawa zaginionej tabliczki wyjaśniła się dopiero 31.12.1995 r. Ks. proboszcz Józef Swolany odnalazł ją u p. „P. K.”. Była to cynowa tabliczka z 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
71

Mój znajomy wspomniał mi, że pod koniec lat 70. XX w., gdy wraz z kolegami pracowali na terenie plebanii, ks. proboszcz
Józef Swolany musiał pilnie wyjechać. Wtedy młodzi chłopcy usunęli metalową płytę, weszli do podziemi kaplicy i
zostawili znak na suficie, o którym wspomniał ks. proboszcz. Według mojego rozmówcy, wewnątrz kaplicy znajdowało się
przejście, do którego jednak nie wchodzili i które, być może, prowadziło do pomieszczenia znajdującego się obok.

zastępca okręgu opolskiego i raciborskiego, zmarł 23 grudnia 1707 r. w wieku 48 lat.
Tabliczka ta trafiła do rodziny K. w 1936 r.
2. Z lewej strony od ściany była trumna z cynową tabliczką z napisem Bethusy-Huc,
przytwierdzoną do zmurszałego drewna trumny. Adelheid von Bethusy-Huc była
pierwszą żoną Franza Seraphina von Garnier, zmarła w 1812 r.
3. Obok znajdowała się trumna z cynową tabliczką Leopoldiny v. Schack – teściowa
Franza Seraphina von Garnier.
4. Z prawej strony od ściany stała trumna ze zwłokami Antoniego von Löwencron,
była bez tabliczki.
5. Obok była trumna Anny Barbary von Gaschin, żony Antoniego. Widoczne były
jeszcze kości i ślady szat. Na trumnie również nie było żadnego napisu, tylko obok
leżała tablica z blachy cynkowej z wyrytym herbem i napisem Löwencron Antonius
Martinus. Najprawdopodobniej zwłok tych nikt nie ruszał, a trumny rozpadły się
ze starości.
6. Z lewej strony wejścia była trumna z większą ilością kości, z uszkodzonym wiekiem.
Najprawdopodobniej w celu ułatwienia zejścia do grobowca usunięto trumnę, a
kości złożono do tej wspólnej trumny. Stan następnych trumien świadczył, że ktoś
je kiedyś ruszał.
7. Z prawej strony była trumna bez napisu z kośćmi. Obok było puste miejsce pozostawione dla przejścia.
8. Z drugiej strony była trumna dziecka Emila von Garnier z tabliczką, którą trudno
było odczytać.
9. Kolejna trumna była z zapadniętym wiekiem, prawie pusta, bez tabliczki.
W 1988 r. „gruft” otrzymał nową dachówkę zakupioną w Kolanowicach.
28.08.1994 r., będąc ponownie w podziemiach kotorskiego „gruftu”, ks. proboszcz Józef Swolany wykonał zdjęcia wewnątrz grobowca. Uwagę jego zwrócił
herb Garnierów, który był połączony dwiema śrubami
z herbem Gaschinów. Zobaczył także tabliczki trumienne: Anny Barbary, Bethusy-Huc, Franza Seraphina von
Garnier, Emila von Garnier. Nic z podziemi nie zostało
zabrane.
W roku następnym nadziemną część „gruftu” zaczęto
wykorzystywać jako kaplicę przedpogrzebową. Potrzebne remonty przeprowadzili parafianie: Alfons Wiesiołek
z Kotorza Małego wraz z drugą osobą wykafelkował posadzkę, Teodor Tuchocki wraz z Alojzym Ozimkiem ją
wymalowali, Piotr Kostka wykonał instalację elektryczKotorska kaplica wewnątrz z
ną. Wózek do wożenia zmarłych wykonał p. Józef Ofcorz widoczną tablicą zasłaniającą wejście
(wszyscy czterej panowie z Kotorza Wielkiego).
do podziemi (zdjęcie wykonał Emil
Czyrnia)

W 2002 r. nowe drzwi w kaplicy pogrzebowej ofiarowała firma DUDEK H&H z Kotorza Małego.
Obok kotorskiej kaplicy znajdują się marmurowe płyty pomnikowe z mogił małżonków Carla i Hedwig von Garnier. Zdobiły one ich groby do czasu, gdy w związku z
powtarzającymi się aktami wandalizmu i bezkarnym bezczeszczeniem protestanckiego
„gruftu” w Turawie na Łysej Górze, ksiądz proboszcz Józef Swolany dla uchronienia ich
przed zniszczeniem, przeniósł je i umieścił przed wejściem do kaplicy przedpogrzebowej
w Kotorzu Wielkim.
4.4.2 „Gruft Łysa Góra”
Katolicki „gruft” w Kotorzu Wielkim był zapełniony, pomimo przebudowy w 1853 r.,
dlatego też Carl von Garnier postanowił zbudować nową kaplicę cmentarną – rodzinny
grobowiec, w pobliżu Turawy. Hrabia wybrał miejsce pod budowę kaplicy na niewielkim
wzniesieniu, oddalonym zaledwie o pół kilometra
od pałacu turawskiego. Ówczesny kotorski proboszcz ks. Carl Kahl protestował: lokalizacja nowego „gruftu” wydawała mu się nieodpowiednia, gdyż
na owym miejscu, nazywanym „Łysą Górą” lub
„Kosakenberg” – Góra Kozaków, grzebano wcześniej padłe zwierzęta. „Graf ” turawski jednak nie
przejął się opinią proboszcza kotorskiego. Wiosną 1879 r. zaczęto budować nowy „gruft” na Łysej
Górze. W części podziemnej wybudowano grobowiec, zaś w części nadziemnej kaplicę, która była
zbudowana z czerwonej cegły klinkierowej. Budowla wykonana była w stylu neogotyckim, kryta
pomarańczową dachówką typu karpiówka. Portal
wykonany został z ozdobnej cegły. Nie wiadomo,
jak długo trwała budowa kaplicy wraz z podziemiami. W nowym „grufcie” na „Łysej Górze” spoczęło
ciało zmarłej 8.06.1881 r. Klary von Garnier z d.
Turawski „gruft” (zdjęcie udostępnił
Rappold, wdowy po Constantinie. Pogrzeb jej odRajmund Konieczny)
był się 12.06.1881 r. W dniu pogrzebu, na życzenie
„grafa” Carla von Garnier, ks. proboszcz Carl Kahl poświęcił nowy gruft na „Łysa Gora”
– tak napisał w kotorskiej kronice parafialnej ówczesny proboszcz. Zgodził się jednak na
poświęcenie kaplicy pod warunkiem, że będą w niej grzebane ciała wyłącznie w obrządku
katolickim. Przy poświęceniu obecni byli „graf ” Carl von Garnier, jego siostra Adele von
Garnier i szwagier Max Clairon d’Haussonville oraz dwaj najstarsi synowie „grafa”. W tym
samym roku przeniesiono z „gruftu” kotorskiego do turawskiego ciała zmarłych z najbliższej rodziny „grafa” Carla:
1.
Constantina I – zmarł 31.03.1861 r.
2.
Constantina II – zmarł 12.06.1868 r.

3.
Maxa – brata Constantina I, który zmarł 16.11.1857 r.
4.
Hansa von Garnier, porucznika, syna Constantina I – zmarł 26.06.1877
r., z pobudek honorowych popełnił samobójstwo
5.
trumnę syna Carla von Garnier zmarłego przy porodzie 2.07.1878 r.72
Łącznie ze zmarłą Klarą von Garnier, w krypcie kaplicznej na „Łysej Górze” znajdowało się tylko sześć trumien. Budowniczy tejże kaplicy, Carl von Garnier, za namową swej
żony przeszedł przed śmiercią na protestantyzm, dlatego też spoczął na zewnątrz katolickiej kaplicy. Od tej pory w krypcie nie spoczął już żaden zmarły. Po zewnętrznej, wschodniej stronie kaplicy grzebano ciała protestantów. Znajdowały się groby: hrabiego Carla von
Garnier zmarłego 29.10.1898 r., jego żony Hedwig z d. Blumenthal, zmarłej 26.05.1922
r., młodszej siostry Carla – Adele von Garnier, zmarłej 17.11.1891 r., teściów Fredy von
Garnier (siostry Hubertusa) – Maxa i Thusneldy d’Haussonville, zmarłych 1891 r., oraz
dwóch młodszych braci ostatniego hrabiego Hubertusa, synów z małżeństwa Carla i Hedwig – Karla zmarłego w 1936 r. i Eberharda von Garnier, zmarłego w 1939 r.73
Po II wojnie światowej grobowiec był systematycznie dewastowany.
W opinii ks. proboszcza Rudolfa Lodzika
„gruft”, niestety, nie został przejęty po wojnie przez
ks. Alfreda Dudka. Nie wiem, czy takie przejęcie
byłoby możliwe, gdyż grobowiec znajdował się na
byłym terenie przypałacowym, a polskie władze
polityczne w okresie powojennym nie sprzyjały
Kościołowi.
Jesienią 1964 r. nieznani sprawcy zdewastowali
grobowiec na Łysej Górze. Trumny w krypcie zostały rozbite, a kości porozrzucano. Ks. proboszcz
Rudolf Lodzik odprawił nabożeństwo ekspiacyjne.
Kości zostały złożone do nowej trumny i pochowane w grobie wykopanym na cmentarzu w Kotorzu Wielkim. Na grobie tym umieszczono ocalony
Turawski „gruft” (zdjęcie wykonał Andrzej
marmurowy krzyż z napisem, z grobu Eberharda
Podstolski)
von Garnier. Proboszczowi przy wykonaniu tych
prac pomagali: Jerzy Lipiński, Eugeniusz Matysek, Augustyn Tomala, Kazimierz Nowak74.
Ówczesny proboszcz kotorski ks. Rudolf Lodzik postanowił zadbać o niszczejący
„gruft”, który należał do turawskiego PGR – u. W 1965 r. zakupił nową dachówkę i szkło
przeznaczone na remont tejże kaplicy, gdyż planował utworzyć z niej kaplicę przedpogrzebową. Myślał nawet o utworzeniu obok nowego cmentarza. Ponieważ kaplica była
położona na wzniesieniu, kotorski proboszcz zamierzał zebrać część ziemi i powiększyć
dotychczasowy cmentarz w Kotorzu Wielkim. Proboszcz chciał mieć wpływ na tę budow72
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lę, dlatego też postanowił wydzierżawić „gruft” na
sto lat. Poczynił odpowiednie rozmowy z władzami,
które wstępnie wyraziły zgodę na dzierżawę. Jednakże ze strachu, iż mógłby w kaplicy zrobić drugi
kościół, na przykład dla turystów, odmówiono ks.
Lodzikowi zgody na dzierżawę i nie mógł przeprowadzić zaplanowanych remontów.
Ks. proboszcza bardzo martwiło, że „gruft” był
systematycznie dewastowany przez dzieci z Domu
Dziecka w Turawie oraz przez turystów. Już w tym
okresie mówiło się nieoficjalnie, że najlepiej byłoby
rozebrać tę kaplicę, jednakże nikt nie chciał podjąć
tej decyzji publicznie. Ks. Józef Swolany napisał w
kronice parafialnej, że na zewnątrz widoczne było
sześć grobów.
Obok „gruftu” prowadziła ścieżka z Kotorza
Wielkiego do Turawy, dlatego też uczniowie tu- Rozmieszczenie grobów na zewnątrz
(skan kroniki parafialnej)
rawskiej szkoły nie jechali drogą asfaltową, tylko tą
ścieżką. Często zatrzymywali się obok kaplicy i straszyli się niesamowitymi opowieściami.
We wspomnieniach mieszkańców pozostał widok apsydy75 pomalowanej na intensywny
kolor niebieski, z namalowanymi na niej żółtymi gwiazdkami. W okresie powojennym
„gruftem” opiekował się Oskar Domin z Kotorza Wielkiego. Otwierał drzwi kaplicy, wietrzył pomieszczenie, by wewnątrz nie było wilgoci. Po jego śmierci w latach 60. XX w., zabrakło gospodarza tejże kaplicy. Następowały do niej włamania, uszkodzone zostały drzwi
wejściowe. Złoczyńcy wrzucili ławki do podziemi. Wewnątrz wandale palili ogniska, niszczyli wyposażenie kaplicy76.
Od 1970 r. „Opole” (władze administracyjne z Opola) pod groźbą kary nakazało władzom administracyjnym z Turawy zniszczenie „gruftu” na „Łysej Górze”. W okresie tym
Świadkowie Jehowy z Turawy czynili starania, by przejąć tę kaplicę. Ówczesny kotorski
proboszcz ks. Józef Swolany zapytał ks. biskupa Antoniego Adamiuka, co zrobić z „gruftem”, ten orzekł, że lepiej go zlikwidować, niż gdyby miała go otrzymać sekta.
21.03.1977 r. o godz. 16.15 został wysadzony w powietrze grobowiec rodziny Garnier.
Wysadzili go żołnierze na polecenie Urzędu Gminy w Turawie. Informacja o likwidacji
„gruftu” była utrzymywana w tajemnicy. Wcześniej ks. Józef Swolany zdjął z filarów kaplicy 2 herby rodziny Garnier, jeden powieszono w kotorskim kościele, a drugi w kostnicy.
Teren po byłym „grufcie” leżał na uboczu i był bardzo zaniedbany. W przeddzień
Wszystkich Świętych 2005 r., w obecności 50 wiernych, z inicjatywy sołtysa Turawy Janusza Buczka, na poboczu byłej kaplicy stanął duży betonowy krzyż. Wcześniej teren został
uporządkowany i poświęcony.
Marmurowe płyty pomnikowe z mogił małżonków Carla i Hedwig von Garnier zostały
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przeniesione do Kotorza Wielkiego i umieszczono je przed wejściem do odrestaurowanej
kaplicy przedpogrzebowej.
Niestety, gdy w 1977 kaplica rodziny Garnier została wysadzona w powietrze, straciliśmy bezpowrotnie kolejny zabytek na terenie Gminy Turawa. Obecnie po byłej kaplicy
został tylko gruz i chaszcze, a kaplica mogła być wizytówką „naszej gminy”.

4.5 Kapłani parafii Kotórz Wielki
Kapłanów na terenie parafii Kotórz Wielki było wielu, niestety, o tych sprzed kilkuset
lat nie mamy żadnych informacji. Pierwszym kapłanem, o którym zachowały się wiadomości, jest Blasius Stukalius (Stukalis, Stuchalius). Czcigodny proboszcz Blasius Stukalius Oppoliensis (dosł. Opolski) urodził się w 1615 r. Przez dwa lata studiował teologię w
Pradze. Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 1647 r. w Opolu z rąk biskupa wrocławskiego Carola Ferdinando. Został wikariuszem w Tscharnowanss (Czarnowąsy), ale wkrótce,
24.05.1650 r., objął kotorską parafię, nad którą uzyskał inwestyturę. W parafii tej prezentowany był przez szlachetnego pana Ioannisa Blankowskiego de Dembczic z woli wikariatu
opolskiego. Jurysdykcję pisemną Blasiusowi Stukaliusowi dali komisarz opolski Andreas
Horzitzki oraz Laurentio Coco – wikariusz opolski. Proboszcz kotorski ordynowany został przez księdza sufragana Balthasarisa Lischa w czasie Wielkich Świąt (Wielkanocy)77.
Podczas parafialnej wizytacji, dokonanej w 1679 r. przez archidiakona i proboszcza kościoła kolegiackiego św. Krzyża w Opolu Martinusa Theophilusa Stephetiusa, napisano w
protokole wizytacyjnym: Proboszcz parafii [kotorskiej] żyje w nieczystości. Brud w kościele
i przed, kurz i brud wszędzie również w domu. Zapytałem, dlaczego żyje w takiej nieczystości w zarządzaniu parafią. Teraz jestem stary – powiedział – myślę o pyle, którym wkrótce
będę. Oszczędza się do starości, w dalszym ciągu spełnia swoje obowiązki, jednak ze względu
na moralność – pijaństwo powinien być pozbawiony korzyści z beneficjum78. W protokole
napisano, że dochody parafii były bardzo małe, dlatego też zła sytuacja materialna mogła
być przyczyną zaniedbań. Blasius Stuchalius był wielkim kapłanem, mimo swych ludzkich
ułomności, nawrócił do wiary katolickiej ponad 100 innowierców. Wpisy dokonane przez
proboszcza w księgach metrykalnych kończą się na roku 1690 r., wtedy też najprawdopodobniej zmarł. Oznacza to, że Blasius Stuchalius żył 75 lat.
Zmarłego proboszcza zastąpił nowy kapłan ks. Joannes Franz Szaffranek – Silesius
Dobrodinensis (Ślązak z Dobrodzienia) ur. w 1641 r. Ukończył studia w Ołomuńcu i uzyskał tytuł magistra filozofii, tam również przez 3 lata studiował teologię spekulatywną.
Wyświęcony na kapłana został we Wrocławiu w 1671 r. przez Boguslai Blacha. Po święceniach otrzymał skierowanie pisemne od administratorów Joanne Jacobo Brunetti i Maximiliano Kosdras do Lublinij (Lubliniec), gdzie był przez rok wikariuszem. Następnie 4 lata
był kapelanem zamkowym w Tworku, a później przez wiele lat proboszczem w Dobrodinij
(Dobrodzień). Parafię w Kotorzu Wielkim objął w 1690 r. Osadzony został przez komisarza opolskiego George Stablowskiego. W tamtym czasie w Kotorzu Wielkim zbudowano
nowy drewniany kościół. W protokole wizytacyjnym z 1697 r. napisano, że nawrócił do
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wiary chrześcijańskiej 10 osób, oprócz tego w samym Kotorzu 4 innowierców. W walce
pomagał mu od 7 lat [od 1690 r.] B. de Blankowski. Kapłan ten bardzo dbał o kotorski
kościół. Proboszcz Joanne Francisco Szaffranek zakupił: 3 ornaty biało–złote ozdobione
wzorami kwiatów, alby – 2 nowe białe, komżę – 1, korporałów – 5, antepedia – 3 sztuki,
świeczników – 6, z czego dwa są cynowe, pozostałe z mosiądzu. Ponadto cztery mapy (serwety) do ołtarza, które były niezbędnie wymagane dla Najświętszego Sakramentu. Pokrył
połowę kosztów na ołtarz główny poświęcony św. Michałowi Archaniołowi w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim oraz całość kosztów na ołtarz boczny ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny79. Ks. Joannes Franz Szaffranek zmarł najprawdopodobniej w
1710 r., mając lat 69, gdyż w tym roku następny proboszcz objął kotorską parafię.
Kolejnym proboszczem parafii Kotórz Wielki został Joannes Franciscus Ernst z miejscowości Cuntzendorssensis (Sławniowice koło Głuchołaz). Urodził się w 1674 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1700 r. z rąk Christophori de Wiplar. Po dziesięciu latach kapłaństwa w 1710 r. został proboszczem parafii Kotórz Wielki. Wizytator kontrolujący w
1720 r. kotorską parafię w protokole wizytacyjnym napisał, że ks. Joannes Ernst był moralnym kapłanem, kroczącym drogą duchową. Ten zapobiegliwy kapłan dbał o powierzone
mu probostwo i mienie plebanijne. Ocena wizytującego kapłana dotycząca ks. proboszcza
Joannesa Ernsta była bardzo wnikliwa, opiniujący w protokole wizytacyjnym napisał: Proboszcz był postrzegany jako żyjący w czystości, niczego przeciw niemu nie usłyszałem, lecz
razi sposobem działania, jego mowa może być postrzegana jako gwałtowna, i nie udziela
dyskretnych odpowiedzi w ciężkich przypadkach życiowych. W czasie wizytacji parafii w
1720 r. pojawił się pisarz pana Martina Scholtza de Löwencrona, który zarzucił proboszczowi:
1. że sam rządzi wszystkim w kościele,
2. udaje przed jednymi i drugimi, że nie ma osobnego klucza do kościelnych
pieniędzy.
3. że proboszcz chce zatrzymać dziesięcinę, chyba że zawarte w długach
4. kościelne pieniądze nie są prawidłowo wyjaśniane.
Proboszcz odpowiedział na pierwsze oskarżenie, że zgodnie ze zwykłym obyczajem diecezji, corocznie dostarcza on również świadectw i wiarygodnych objaśnień. Na drugi zarzut
odpowiedział, że niedopuszczalne jest posiadanie klucza przez patrona. Z tego też powodu
nie zgadza się z początkowymi wynikami. Na czwarty zarzut proboszcz oświadczył, że pieniądze są objaśniane zgodnie z nakazami Kurii Rzymskiej80.
Joannes Franciscus Ernst zmarł w 8.08.1730 r., pogrzebany został w Kotorzu Wielkim.
Zmarłego proboszcza Joannesa Franciscusa Ernsta zastąpił ks. Anton Delacourt81. O
tym kapłanie zachowało się bardzo mało wiadomości, najprawdopodobniej ksiądz ten
zmarł lub został przeniesiony w listopadzie 1736 r., można tak wywnioskować, gdyż wtedy
zmienił się charakter pisma w księgach metrykalnych.
Przez następne kilka lat kapłanem w Kotorzu Wielkim był Georgio Krupa, który nie
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używał tytułu parochus – proboszcz. W kotorskiej księdze zgonów zachowało się wiele
zapisów ks. Georgio Krupa, np. z listopada 1738 r. w czasie wizytacji Archiprezbiteriatu.
Ostatni jego zapis w księdze metrykalnej pochodził z kwietnia 1739 r.
W czerwcu 1739 r. nowym proboszczem parafii Kotórz Wielki został Leopoldo de
Skronsky82. O kapłanie tym zachowało się niewiele wiadomości. W kotorskiej księdze
zgonów napisano, że 23.07.1759 r. zmarł 50-letni Leopoldus de Skronsky. Oznacza to,
że kapłan ten urodził się w 1709 r. W księdze zgonów napisano również, że ks. Leopoldo
de Skronsky w Kotorzu Wielkim był przez 19 lat kapłanem. Ksiądz ten, być może, był
młodszym bratem właścicielki dóbr turawskich Marii Elisabeth von Löwencron z d. von
Skronsky83.
Kolejnym kapłanem na terenie kotorskiej parafii był ks. Josephus Kalinowsky. O kapłanie tym zachowało się również bardzo mało wiadomości. W kotorskej księdze metrykalnej zapisano, że w 1767 r. odbył się pogrzeb ks. Josephusa Kalinowsky. Najprawdopodobniej kapłan ten zarządzał kotorską parafią w latach 1759–1767.
Wielkim proboszczem kotorskiej parafii był ks. Carolus (Karol) Padiera. Zastąpił
zmarłego w 1767 r. ks. Josephusa Kalinowsky. Najprawdopodobniej zasługą ks. Carolusa
Padiery było zbudowanie nowego murowanego kościoła w Kotorzu Wielkim. Być może
namówił właścicieli dóbr turawskich do podjęcia tak wzniosłej inwestycji. Ks. Carolus Padiera pełnił posługę duszpasterską w Kotorzu Wielkim do ok. 1783 r., gdyż po tej dacie nie
zachowały się żadne jego wpisy w kotorskich księgach metrykalnych.
Najprawdopodobniej w 1787 r. parafię Kotórz Wielki objął ks. Joannes Rinke. Przebywał na terenie kotorskiej parafii bardzo krótko, zmarł 16.09.1787 r. Kapłan ten żył bardzo
krótko, gdyż umierając miał zaledwie 30 lat. Pogrzebany został w kościele parafialnym w
Kotorzu Wielkim przed głównym ołtarzem.
Duszpasterstwo nad Kotorzem Wielkim w latach 1788–1818 sprawował ks. Franziscus
Brosig. Pogrzebany został w 1819 r. w Kotorzu Wielkim.
Przez następne 20 lat (1818–1838) kotorskim proboszczem był ks. Mathias Holik.
Następnym długoletnim kotorskim kapłanem był ks. Sebastian Kodron. Urodził się
18.01.1806 r. w Rosenberg (Olesno). Święcenia kapłańskie otrzymał 2.02.1832 r. Przeniesiony został z Opola do Kotorza Wielkiego 15.01.1838 r., nad którym inwestyturę otrzymał 20.06.1838 r. Był kapłanem dwujęzycznym – posługiwał się językiem niemieckim i
polskim84. W Turawie zastał 86 – letniego hrabiego Franciszka von Garnier, którego często
odwiedzał i któremu na koniec życia udzielił sakramentów św. Parafię kotorską zamieszkiwało wtedy 2719 parafian, w tym 120 niemieckojęzycznych. W 1851 r. ks. proboszcz
Sebastian Kodron przeprowadził remont kotorskiej świątyni. Choremu proboszczowi
wrocławski biskup posłał pomoc w osobie wikarego ks. Apolloniusa Müllera, urodzonego
16.07.1832 r., wyświęconego 2.07.1859 r., również kapłana dwujęzycznego85. Przebywał
na terenie kotorskiej parafii niecałe dwa lata, od 8.12.1859–8.10.1861. Gdy Kotórz Wielki
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otrzymał nowego proboszcza, ks. Müller został przeniesiony do Namysłowa. Zmęczony
trudami życia ks. Sebastian Kodron został umieszczony w domu starców we Wrocławiu,
z emeryturą 200 talarów. Miał wylewy krwi do mózgu i zmarł 8.10.1862 r., pogrzebano
go we Wrocławiu przy kościele. Był bardzo dobrym proboszczem, który bardzo dbał o
powierzoną mu parafię.
Schorowanego proboszcza ks. Sebastiana Kodrona zastąpił wielki proboszcz ks. Carl
(Karl)86 Kahl, który posługę duszpasterską na terenie kotorskiej parafii pełnił w latach
1861–1887. Ks. Carl Kahl urodził się 22.11.1825 r. w Gr. Strehlitz (Strzelce Opolskie).
Święcenia kapłańskie otrzymał 22.06.1850 r., jak poprzednicy, władał dwoma językami.
Nie został od razu mianowany proboszczem w Kotorzu Wielkim, gdyż jeszcze w 1863
r. pełnił funkcję proboszcza administratora tejże
parafii87. W 1869 r. został mianowany Schulinspectorem – inspektorem szkolnym88. Inwestyturę nad
kotorską parafią otrzymał 17.04.1873 r.89 Carl Kahl
był wielkim kapłanem, napisał dzieło życia Das
Majorat Turawa. Przez wiele lat zbierał dokumenty
na temat historii parafii Kotórz Wielki i właścicieli dóbr turawskich. Proboszcz ks. Carl Kahl zmarł
5.01.1887 r. w Kotorzu Wielkim, jego pogrzeb odbył się 9 stycznia. W testamencie przeznaczył 6000
marek, jako dotację dla kotorskiego szpitala.
Następcą ks. Carla Kahla został ks. Rudolf Lubecki ur. 7.08.1844 r. w Deutsch Weichsel (Wisła
Mała), był kapłanem dwujęzycznym90. Rodzicami
jego byli Jakub – nauczyciel i Zofia z d. Czech. Naukę rozpoczął w szkole powszechnej prowadzonej
przez ojca w rodzinnej miejscowości, następnie
uczęszczał do gimnazjum w Gliwicach. Świade- Grób ks. proboszcza Carla Kahla (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
ctwo dojrzałości uzyskał w 1865 r. Następnie w
latach 1865–1869 studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim, święcenia kapłańskie przyjął 2.06.1869 r. Już czasie studiów należał
do przywódców młodzieży śląskiej. W swoim mieszkaniu urządzał zebrania poświęcone
wspólnej nauce poprawnego języka polskiego. Pisał wiersze i pieśni dla Kółek Polskich
Górnoślązaków – Akademików. Opiekował się Towarzystwem Polskich Górnoślązaków
założonym w 1863 r., później Towarzystwem Górnoślązaków założonym w 1880 r., którego był członkiem honorowym. Ks. Rudolf Lubecki był najbardziej barwną postacią ruchu, z uwagi na talenty artystyczne i organizacyjne oraz naturalne cechy przywódcze. Po
święceniach kapłańskich pracował jako wikary w Biskupicach i w Bieńkowicach. W 1871
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r. biskup posłał go do Katowic, by tam zwalczał sektę starokatolicką Pawła Kamińskiego.
Z zadania tego wywiązał się znakomicie, jako wybitny kaznodzieja odegrał znaczną rolę
w walce z tą sektą. W okresie Kulturkampfu związał się z Karolem Miarką i podjął współpracę z Katolikiem. W czasie pobytu redaktorów Katolika w więzieniu objął rolę redaktora
tego pisma. W 1874 r. został skazany na 3 miesiące więzienia za kazanie wygłoszone w
1873 r. w czasie świąt Bożego Narodzenia. Kapłan rozwijał szeroką działalność organizacyjną i oświatową wśród młodzieży. W Katowicach założył towarzystwa polskiej młodzieży męskiej i żeńskiej, tzw. kółka. Na comiesięcznych zebraniach wygłaszał odczyty i
zachęcał do czytania polskich książek i gazet, które osobiście kolportował. Prowadził przy
tych organizacjach również teatr amatorski. Szczególnie propagował polskie pieśni, uczył
młodzież śpiewu jako dyrygent. Dla potrzeb młodzieży polskiej wydał w 1878 r. śpiewnik:
Pieśni zabawne dla kółek wesołych polskich Górnoślązaków. Był świetnym mówcą wiecowym i kończył przemówienia zwykle śpiewem ludowym. Obok Karola Miarki był wówczas
najpopularniejszą postacią na Górnym Śląsku. Przemawiał na wiecach przedwyborczych
oraz w wiecach w obronie języka polskiego, bronił nauki
religii głoszonej w języku polskim. Silne wrażenie wywarło jego przemówienie wygłoszone na wiecu w Leśnicy w
1881 r., w którym bronił języka polskiego i krytykował
system kapitalistyczny. W 1884 r. został proboszczem w
parafii św. Urbana w Wolhan okręgu Pless (Woli nad Wisłą), skąd jednak w 1887 r. został przeniesiony do Kotorza
Wielkiego.
W kotorskiej kronice parafialnej zachowało się
mało informacji na temat proboszcza Lubeckiego.
19.02.1887 r. został wprowadzony do kotorskiej parafii. Jego pierwszym najpilniejszym zadaniem na terenie
nowej parafii było zapłacenie należności za renowację
mieszkania nauczyciela szkoły parafialnej w Kotorzu
Wielkim.
W następnym roku rozpoczął prace na nowo utworzonym cmentarzu, na terenie
ogrodu proboszcza, zakończone w 1889 r. Ks. Rudolf Lubecki był dobrym przyjacielem
nauczycieli, często w czasie spotkań z nimi grał muzykę. Popadł jednak w konflikt z kierownikiem turawskiej szkoły. Kotorski proboszcz stanął w obronie uczniów, których bił
nauczyciel z Turawy. Wszyscy tamtejsi nauczyciele w czasie tego konfliktu poparli jednak
kierownika szkoły. Niesnaski te próbował rozwiązać urząd duchowny, który również nie
poparł kotorskiego kapłana. Ks. Rudolf Lubecki zmarł niespodziewanie 20.02.1891 r. na
zatrucie, w innych źródłach podaje się jako przyczynę śmierci tego kapłana tyfus lub cholerę. W chwili śmierci miał zaledwie 46 lat, a na terenie kotorskiej parafii przebywał 4 lata.
Parafianie byli zdania, że ks. Rudolf Lubecki zmarł ze zgryzoty – „żółć go zalała”, gdyż
przerosły go problemy. Największym rozczarowaniem proboszcza była sytuacja, w której
nauczyciele nie poparli go w czasie konfliktu z kierownikiem szkoły w Turawie. Dopiero
po śmierci proboszcza parafianie dowiedzieli się, jakim był wielkim polskim poetą, gdyż

swoje wiersze drukował anonimowo. Ks. proboszcz Rudolf Lubecki układał sentencje nagrobkowe, które można podziwiać na cmentarzu kotorskim, był również znakomitym mówcą i głosił wspaniałe kazania. W Kotorzu
Wielkim opiekował się dziećmi i usilnie dbał, aby znały
język polski. Ks. Rudolf Lubecki był wielkim orędownikiem praw ludu śląskiego, walczył o wolność języka polskiego na Śląsku. Po jego śmierci poczytny Katolik napisał o nim, że był dla ludu górnośląskiego we wszystkiem
przywódcą. Ks. proboszcz Rudolf Lubecki pisał bardzo
dużo: wiersze, pieśni, opowieści, broszury o tematyce
religijnej i świeckiej. Wiele drukował również w Gazecie Opolskiej i Nowinach Raciborskich. Pisał artykuły do
Katolika i Kalendarza Mariańskiego. Swoich artykułów i
wierszy jednak nigdy nie podpisywał. Najbardziej znane
utwory wierszowane ks. Rudolfa Lubeckiego, które nadawały się do śpiewu: Moja ojczyzna, Śląsk, Miłość MatStrona czasopisma „Zdrowaś Marya”
ki. Napisał m. in. utwory: Stary Mikołaj 1886, Książecz- pod redakcją ks. Rudolfa Lubeckiego
ka bierzmowania, Mikołów 1887, Pamiątka jubileuszu
50-letniego kapłaństwa Ojca św. Leona XIII, Mikołów 1887, Od piorunów i gwałtownej niepogody zachowaj nas, Panie. Rady, wskazówki i modlitwy
podczas nawałnicy, Mikołów 1888, Krótkie wspomnienie
o życiu i czynach śp. Karola Miarki, Mikołów 1888, Żywot Bogarodzicy Najśw. Maryi Panny i jej oblubieńca św.
Józefa z opisem najgłówniejszych miejsc i czcicieli N.M.P.,
Mikołów 1888 i 1905, Różaniec św., Książeczka pouczająca i modlitewna, Mikołów 1888, Baczność, Socyaliści się
zbliżają, Strzelce, Wilpert 1891.91
Po śmierci ks. proboszcza Rudolfa Lubeckiego jego
następcą został równie wybitny polski patriota ks. Theodor Jankowski. Urodził się 11.09.1852 r., w Flatow (Złotów – obecnie województwo wielkopolskie), był kapłanem dwujęzycznym92. Jego rodzicami byli Franciszek i
Katarzyna z d. Wendland, byli oni właścicielami ziemskimi. Do szkoły elementarnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, gimnazjum ukończył w 1873 r. w Chojnicach.
Rok później podjął studia teologiczne na Uniwersytecie
Wrocławskim, które ukończył w 1886 r. Święcenia kaGrób ks. proboszcza Rudolfa
Lubeckiego (zdjęcie wykonał Jerzy płańskie otrzymał 17.06.1887 r. Następnie jako wikary
pracował w kilku parafiach93. 1.12.1891 r. został admiFarys)
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nistratorem kotorskiej parafii. Inwestyturę nad parafią
Kotórz Wielki otrzymał w maju 1892 r.94 W późniejszych
rocznikach biskupich podano, że inwestyturę kotorską
otrzymał 1.12.1891 r.95 Ks. Theodor Jankowski działał
w różnych organizacjach polskich: gospodarczych, religijnych, w których szczególnie zajmował się kultywowaniem języka polskiego, był zdania, że Kościół katolicki był ostoją polskości. Ks. Theodor Jankowski dbał o
powierzoną mu kotorską parafię. Niestety, zostawił mało
materiałów pisanych dotyczących zarządzania tą parafią.
Najważniejszym jego osiągnięciem w Kotorzu Wielkim
było zakończenie prac na cmentarzu parafialnym. Postarał się, żeby zostały zasadzone na nim ozdobne tuje, gdyż
chciał, żeby cmentarz kotorski był najładniejszym na
Śląsku. W 1894 r. z jego inicjatywy zmieniono pokrycie
dachowe kościoła na ceramiczną dachówkę. Do kościoła
z inicjatywy kotorskiego proboszcza zakupiono 14 plastycznych stacji drogi krzyżowej, 10
par świeczników, 5 figur ołtarzowych, nowe ołtarze boczne, żyrandol, baldachim.
W 1889 r. doszło do sporu miedzy grafem a ks. proboszczem Theodorem Jankowskim.
Kotorski proboszcz chciał, żeby hrabia Garnier – ewangelik ponosił większe obciążenia
na rzecz kościoła katolickiego i plebanii. W konflikt ten wtrącił się urząd kościelny, który
był zdania, że liczy się wyłącznie wola „grafa”. Sukcesem osobistym proboszcza był fakt, że
większość dzieci na terenie kotorskiej parafii było polskojęzycznych. W 1901 r. w przykościelnej kotorskiej szkole było 229 dzieci, w tym 8 dwujęzycznych i 2 niemieckojęzycznych,
reszta polskojęzycznych. W tym samym roku ks. Jankowski był na urlopie. Pojechał po raz
pierwszy po 13 latach służby na wypoczynek do Salzbrunn (Szczawno–Zdrój). Pod koniec
1906 r. został wybrany posłem do parlamentu pruskiego z okręgu wyborczego lubliniecko–toszecko–gliwickiego, z ramienia polskiego Komitetu Wyborczego dla Śląska. Fakt, że
ks. Theodor Jankowski startował do parlamentu z okręgu, w którym nie mieszkał, wydaje
się bardzo dziwny, najprawdopodobniej nie chciał kandydować, ze swojej kotorskiej parafii. 9.02.1907 r. Generalny Wikariat w Wrocławiu apelował do ks. Jankowskiego, który bez
zgody Kościoła przyjął mandat, że powinien on zrezygnować z mandatu posła, gdyż zaniedbywał swoją parafię. Kotorski proboszcz nie chciał jednak zrezygnować i zaproponował, że sam w niedziele i święta będzie odprawiał msze św. W tygodniu eucharystię mieli
odprawiać sąsiedni kapłani: proboszcz Paterok z Bierdzan przez 2 dni, zaś pozostałe dni
ks. administrator Buchta ze Szczedrzyka i proboszcz Pogrzeba z Łubnian. Ponieważ urząd
duchowny dalej był niezadowolony, kotorski proboszcz obiecał zatrudnić dodatkowo zakonnika. W latach następnych urząd kościelny wciąż apelował do kotorskiego proboszcza,
żeby postarał się o lepsze zastępstwa, gdyż mimo obietnicy nie zatrudnił zakonnika. Ks.
Theodor Jankowski prowadził szeroką działalność polityczną, wydawał odezwy skierowane do ludu górnośląskiego, przemawiał na wiecach. Będąc posłem, uczestniczył w licznych
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polskich wiecach, wygłaszał wiele przemówień. W swoich wystąpieniach stwierdził, że
germanizowanie ludu polskiego wypływa ze wszystkich stron – ze strony urzędników, szkoły i Kościoła. Z tak ostrego stwierdzenia musiał tłumaczyć się przed wikariatem96. Chciał
kandydować w kolejnych wyborach parlamentarnych, również z tego samego okręgu wyborczego, jednak odpadł w wyborach ściślejszych.
W 1908 r. z inicjatywy ks. Theodora Jankowskiego zakupiono do kotorskiego kościoła nową marmurową ambonę i figury św. Piotra i Pawła, oprócz tego zakupiono nowe
tabernakulum, monstrancję i dekorację drzwi. Parafianie i miejscowi nauczyciele mieli
pretensje, że nie interesował się miejscową szkołą parafialną i nie brał udziału w przedsięwzięciach szkolnych. Również z patronem kościoła – „grafem” Garnierem był na ścieżce wojennej, ponieważ niemieckojęzyczni katolicy narzekali, że tylko przy okazji dużych
świąt odprawiał msze św. w ich ojczystym języku.
17.06.1912 r. ks. Theodor Jankowski obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa, na poczęstunek zaprosił m. in. miejscowych nauczycieli. W
czasie I wojny światowej w 1917 r. ks. Theodor Jankowski zakupił za 53000 marek wojenne obligacje,
które parę lat później na skutek hiperinflacji straciły całkowicie na wartości. W 1919 r. sprowadził do
parafii siostry zakonne. Ksiądz Theodor Jankowski
zmarł 16.04.1919 r. na terenie kotorskiej plebanii97.
W Wielką Sobotę 19 kwietnia został pogrzebany
na placu kościelnym, pogrzeb miał skromny. Przepracował na terenie kotorskiej parafii aż 28 lat. Następca ks. Jankowskiego w kotorskiej kronice parafialnej napisał: Był człowiekiem niepraktycznym,
zostawił chaotycznie prowadzone księgi finansowe.
Jako duchowny był bardzo pobożny i oczytany i pełen miłości do swego kościoła, który dobrze wyposażył. Swoje prywatne wyposażenie parafii i bibliotekę przekazał kolejnym proboszczom z Kotorza
Wielkiego. Ks. Theodor Jankowski pisał wiersze,
Grób ks. proboszcza Theodora
jak również jest autorem sentencji nagrobkowych Jankowskiego (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
na kotorskim cmentarzu.
Po śmierci proboszcza na terenie parafii Kotórz Wielki pozostał o. Kutschera, który
już w okresie wcześniejszym pomagał ks. Jankowskiemu. Określił się politycznym spadkobiercą ks. proboszcza Theodora Jankowskiego. Jednak ze względu na jego polityczną
propagandę, nie był lubiany przez parafian niemieckojęzycznych, gdyż chciał wprowadzić w kotorskiej parafii polską naukę. Parafianie twierdzili, że o. Kutschera98 chciał zostać
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proboszczem w Kotorzu Wielkim, jednak urząd
duchowny posłał do Kotorza Wielkiego administratora wikarego Piechottę, który próbował bez
powodzenia zaprowadzić porządek w księgach
kancelaryjnych.
Nowym pasterzem kotorskiej parafii został ks.
Michael Sauer, proboszcz z Ligoty Turawskiej.
12.08.1919 r. został wprowadzony przez arcypasterza Wawrzoka z Dembio (Dębie)99. Proboszcz
Michael Sauer urodził się 19.09.1868 r. w Hoske,
był Łużyczaninem. Wyświęcony został 11.06.1894
r. we Wrocławiu przez kardynała Koppa. Przebywał w placówkach: Lubetzko 1894–1895 i Rybnik 1895–1897. Powołany został 18.08.1897 r. na
proboszcza w Ligocie Turawskiej. Po przybyciu w
sierpniu 1919 r. do kotorskiej parafii postanowił
przeprowadzić remont budynków parafialnych. W czasie konsultacji przedstawił „grafowi” Garnierowi fatalny stan budynków kościelnych. Wkrótce na prośbę nowego proboszcza patron kościelny zakupił potrzebny materiał budowlany na remont obiektów przykościelnych.
18.05.1921 r. proboszcz Michael Sauer został aresztowany przez bojówkarzy niemieckich, gdyż został oskarżony o agitowanie za Polską w czasie plebiscytu. Zatrzymany został
również wtedy jego brat Jacob, który był odpowiedzialny za prace na roli u proboszcza.
Obaj bracia zostali siłą odprowadzeni z probostwa. Proboszczowi zostały zabrane dwa rowery, broń wraz z pozwoleniem na nią. Na drodze w kierunku Turawy czekał na nich
samochód i zawieziono ich do Osowca. Następnie w pociągu pancernym zostali przewiezieni do Kluczborka. Całą trasę spędzili w pozycji stojącej, gdy pociąg zatrzymywał się
na stacjach, byli wyzywani przez mieszkańców. Bracia Sauer zostali zamknięci z trzema
innymi parafianami w jednym pomieszczeniu klasowym w starej szkole katolickiej. W
klasie tej była tylko jedna ławka. Zatrzymanych pilnowali wyłącznie młodzi mężczyźni.
Przy każdej okazji naśmiewano się z proboszcza. 20 maja ks. Michael Sauer był przesłuchiwany przez komisję, która składała się z jednego Żyda i dwóch katolików. Zarzucono
mu współpracę z polskimi powstańcami, jednak tego zarzutu nie udowodniono. Kotorski
proboszcz został uniewinniony z zarzutów przez porucznika rezerwy radcę Lübke, który
zawiózł go do Wrocławia, gdzie przebywał do 27 maja u zakonników Zakonu Braci Miłosierdzia. Następnie z Wrocławia pojechał ks. Michael Sauer do swej rodzimej miejscowości Wittichenau100 (Kulów). Brat proboszcza Jacob został wypuszczony 25 maja i pojechał
wraz z rodziną również do Wittichenau. Ks. proboszcz Michael Sauer został wezwany na
audiencję do kardynała Bertrama, stawił się 11.07.1921 r. Kardynał nakazał mu powrót do
Kotorza Wielkiego. Dwa dni później, 13 lipca, powrócił do swojej parafii. Został przyjęty
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przez miejscowego policjanta Kulawika, który obiecał proboszczowi Sauerowi ochronę turawskiej policji. Spowodowało to, że kotorski proboszcz przez krótki czas miał spokój. W
tym czasie kościół parafialny w Kotorzu Wielkim został wzbogacony o nowe cyborium,
czarny ornat ze srebrnymi wstawkami, czerwony plumial. Wieczorem 3.08.1922 r. ostrzelano z broni kotorską plebanię. Proboszcz wraz ze swoim bratem opuścili plebanię i udali
się do klasztoru w Szczepanowicach, w którym przebywali dwa tygodnie do 19 sierpnia.
Ks. Michael Sauer bał się powrócić do Kotorza Wielkiego, ale do powrotu przekonał go
prałat Josef Kubis. Po powrocie do swej parafii proboszcz nie był już nękany przez nieprzychylnych mu parafian.
W 1924 r. z inicjatywy ks. proboszcza Michaela Sauera został zbudowany nowy płot
w plebanijnym ogrodzie warzywnym. Siedem lat po zakończeniu I wojny światowej z inicjatywy proboszcza kościół kotorski otrzymał nowe dzwony, gdyż stare zostały zarekwirowane w czasie działań wojennych. W październiku 1926 r. okradziono plebanię. Złodzieje skradli proboszczowi zimowe ubrania. Kotorski ks.
proboszcz był gorącym zwolennikiem budowy kościoła
w Węgrach. Prowadził na budowę tamtejszej świątyni liczne kolekty pieniężne. Schorowany sześćdziesięcioletni proboszcz parafii kotorskiej ks. Michael Sauer
zmarł 7.08.1929 r., gdyż chorował na cukrzycę i dolegliwości sercowe. Pracował jednak aktywnie do końca
swoich dni. Pogrzeb kotorskiego proboszcza odbył się
trzy dni później, 10 sierpnia. Został pogrzebany na kotorskim placu kościelnym. Ks. proboszcz Michael Sauer
był kapłanem orientacji propolskiej, bardzo religijnym,
który nie zaniedbywał spraw parafialnych. Następny
proboszcz kotorskiej parafii stwierdził, że zastał księgi
metrykalne chaotycznie prowadzone przez ks. Michaela
Sauera. Bardzo długo trwało, zanim je wyprowadził. Po
śmierci proboszcza administratorem parafii kotorskiej Grób ks. proboszcza Michaela Sauera
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
został lokalista z Węgier ks. Josef Godziek, lecz duszpasterstwo prowadził ks. Puchalla.
29.10.1929 r. proboszczem Parafii Kotórz Wielki został dwujęzyczny kapłan ks. Alfred Dudek, ur. 5.11.1891 r. w Pallowitz (Pawłowice) w okręgu rybnickim. W 1912 r. w
okresie wielkanocnym zdał maturę w królewskim gimnazjum w Katowicach. Rozpoczął
pracę w pruskiej kolei państwowej. W Wielkanoc 1913 r. rozpoczął studia teologiczne we
Wrocławiu. Na Boże Narodzenie 1914 r. został zastępczym rekrutem, następnie włączono go do regimentu w Berlinie, w którym odbył różne przeszkolenia. Po odbyciu kursów
został włączony do zastępczego batalionu. W sierpniu 1915 r. w stopniu kaprala w Garte
– Füsilier – Rgt. został przeniesiony na front do Galicji Wschodniej. W czasie walk dotarł
aż do Sereth w Rumunii. W połowie grudnia przeziębił się – Lungenspitzenkatarrh (ostry
nieżyt płuc), w następstwie czego przebywał w lazaretach w Galicji. Następnie został przetransportowany pociągiem do Drezna, gdzie w szpitalu przebywał przez 3 miesiące. Pod

koniec marca 1916 r. został przeniesiony do zastępczego Batalionu Garte – Füsilier – Rgt.
31.05.1916 r. rozpoczął szkolenie kandydatów na oficerów. Po ukończonym kursie wraz z
17 kursantami został przeniesiony do Berlina. Po krótkim urlopie w sierpniu 1916 r. został
przeniesiony na front. Brał udział w ciężkich walkach na wschodzie w ofensywie Brusiłowa101. Po zakończonych walkach w listopadzie 1916 r. został przetransportowany wraz z 4
kompanią do Alzacji, a następnie do Schliengen koło Müllheim w Badenii Południowej.
Przed Bożym Narodzeniem został przeniesiony do strefy przyfrontowej w Lotaryngii. Następnie został przeniesiony do Francji południowej w rejonie Arras. 27.01.1917 r. uzyskał
stopień Vizefeldwebel (sierżant). Parę miesięcy później 27 września został Leutnant des
Res. (podporucznik rezerwy), jako dowódca kompanii. W czasie walk nie odniósł poważnych ran. Ostatnią potyczkę stoczył 10.11.1918 r. pod Sedanem. Po zakończeniu wojny
powrócił do Niemiec. 13 grudnia prowadził swój oddział w czasie defilady w Berlinie pod
Bramą Brandenburską. Dziesięć dni później, 23.12.1918 r., wystąpił z wojska. W styczniu
1919 r. kolejny raz rozpoczął studia teologiczne we Wrocławiu. W sierpniu 1920 r. został
alumnem wraz z 66 innymi, w tym 60 byłymi żołnierzami. Studia teologiczne ukończył
w 1921 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 19.06.1921 r.102 Dwa dni później odbyły się jego
prymicje, ale nie w rodzinnej miejscowości, ze względu na plebiscyt na Śląsku. W lipcu
1921 r. został piątym wikarym w Opolu. W październiku 1925 r. został przeniesiony do Strzelec Opolskich.
W dn. 3.04.1929 r. został pierwszym wikarym w Hindenburg (Zabrze) w parafii p.w. św. Antoniego z Asyżu.
Dopiero w Zabrzu postanowił, że zostanie w przyszłości
proboszczem. Śląskie środowisko propolskie było przeciwne nominacji ks. Alfreda Dudka na proboszcza kotorskiej parafii i dlatego był przez nich szkalowany. Jego
wprowadzenia do parafii dokonali: ks. Josef Kubis, prałat
z Opola, patron kościoła „graf ” Hubertus von Garnier
oraz arcykapłan Benek z Zabrza. Przyjęcie proboszcza
na terenie nowej parafii było bardzo chłodne. W czasie
jego pierwszej mszy odprawionej 29.09.1929 r. w Kotorzu udział wzięło mało parafian orientacji propolskiej.
Nawet na organach nie grał organista z Kotorza Małego.
W latach 30. XX w. kościół katolicki był atakowany przez fanatyków faszyzmu. Na
terenie kotorskiej parafii takim fanatykiem był emerytowany nauczyciel Anton Stronk.
Przeciwko takim wystąpieniom ks. Alfred Dudek pisał protesty. Szczególnie potępił wystąpienie miejscowych faszystów, którzy w czasie zebrania w dn. 4.09.1935 r. prowadzili nagonkę na Kościół katolicki, w czasie którego Stronk podburzał przeciwko Kościołowi i biskupom. Nadprezydent Wagner na protest ks. Dudka, skrytykował wystąpienia szkalujące
Kościół. Poprosił również, żeby pisma tego nie odczytywał kotorski proboszcz publicznie.
Ks. Alfred Dudek jednak odpowiedź Wagnera wysłał do wielu kapłanów. Stronk kolejny
Największa ofensywa wojsk rosyjskich przeprowadzona na froncie wschodnim przeciwko armiom państw centralnych.
Rozpoczęta 4.06.1916 r., trwała do 20.09.1916 r.
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raz doniósł władzom na kotorskiego proboszcza i księdzem zaczęło interesować się gestapo. W lutym 1936 r. w piątek po środzie popielcowej odbyło się przesłuchanie ks. proboszcza Alfreda Dudka przed sądem w Turawie. W czerwcu dostarczono mu oskarżenie,
zaś 22 czerwca rozprawa została odroczona z powodu olimpiady w Niemczech. Termin
rozprawy był wielokrotnie przesuwany, dlatego też Anton Stronk wystąpił z oskarżeniem
prywatnym. Proboszcz Alfred Dudek żył w zgodzie z nauczycielami, jednak w czasach
faszystowskich nie mógł zrozumieć ich stanowiska. W czasie konfliktu z Antonem Stronkiem, nie poparli proboszcza. W grudniu 1936 r. został przez sąd uniewinniony. W 1937 r.
znowu był wezwany przed oblicze sądu, na skutek denuncjacji nauczyciela Paula Riedla z
Rzędowa, jednak to postępowanie również umorzono. Zabrano mu jednak pozwolenie na
posiadanie broni. W 1938 r. kotorski proboszcz był przesłuchiwany przez Amtsvorstand
(biuro wykonawcze). Na początku sierpnia 1939 r. ks. Alfred Dudek został usunięty z parafii Kotórz Wielki na wniosek powiatu. Odpowiedzialność za jego usunięcie ponosił nadprezydent Wagner. Z powodu braku odpowiednich dokumentów nie wiadomo, jakie były
rzeczywiste powody usunięcia z kotorskiej parafii. Parafianie twierdzą, że musiał opuścić
parafię, gdyż był przeciwnikiem faszyzmu i stawał w obronie pokrzywdzonych, szczególnie
parafian orientacji propolskiej. Według opinii duchownych, którzy ks. Dudka znali, ksiądz
ten bardzo często się obrażał, nie umiał się w swoich wypowiedziach powstrzymać. Przeciwko niemu wystąpili nauczyciele i administracja, bo ksiądz przy każdej okazji zarzucał
im nierzetelność. Ks. Alfred Dudek został przeniesiony 18.10.1940 r. do Wittichenau (Kulów) w archiprezbiteriacie Senftenberg (Komorów Zły)
na terenie Łużyc Dolnych w Brandenburgii103. Po roku,
4.09.1941 r., objął probostwo w Schwarzwaldau (Czarny
Bór) w archiprezbiteriacie Waldenburg (Wałbrzych)104.
W czasie okresu przymusowej zsyłki ks. proboszcza
Dudka, zastępował go ks. Georg Warsitz. Powołany
został 1.08.1939 r. administratorem kotorskiej parafii.
Ks. Georg Warsitz urodził się 12.03.1907 r. w Rybniku. Święcenia kapłańskie przyjął 1.09.1935 r. Po święceniach został wikarym w kościele śś. Piotra i Pawła w
Opolu, skąd został przeniesiony do Kotorza Wielkiego.
Ks. Georg Warsitz przeżył wraz kotorskimi parafianami
wejście wojsk radzieckich. W okresie powojennym, w
1948 r., został przeniesiony do parafii w Cisku. W 1965
r. wyjechał do RFN – u. Kotorscy parafianie bardzo mile
wspominają ks. Georga Warsitza, który nie opuścił parafii w nawale wojennej.
31.05.1946 r. proboszcz ks. Alfred Dudek powrócił do Kotorza Wielkiego. Na terenie
parafii dalej przebywał administrator ks. Georg Warsitz, dlatego też ks. Alfred Dudek zamieszkał w organistówce u swoich sióstr. Między kapłanami narastał konflikt, gdyż obaj
chcieli pozostać na terenie kotorskiej parafii.
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W Zielone Świątki 9 czerwca ks. administrator pozwolił ks. Alfredowi Dudkowi wygłosić pierwsze od dłuższego czasu kazanie w kościele. Tydzień później, 16 czerwca, ks.
administrator poprowadził dzieci do pierwszej Komunii Św., jednak parę dni później ks.
Georg Warsitz wyprowadził się.
24.06.1946 r. ks. Alfred Dudek obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa na terenie kotorskiej parafii. Kazanie jubileuszowe wygłosił ks. Franciszek Cyris, ówczesny administrator Popielowa, usunięty z parafii Węgry, podobnie jak ks. Dudek. Gośćmi uroczystości
byli: ks. Plotnik – dziekan z Siołkowic, ks. Christen, Soremba (Opole), ks. Paweł Kulig
(Węgry), o. Kroll, wójt Roch Stotko.
Ks. Alfred Dudek był kapłanem, który twierdził, że Kościół nie jest miejscem uprawiania polityki. Gdy w 1948 r. do kościoła przybyli harcerze, ich opiekun kazał zagrać organiście pieśń Boże coś Polskę. Za pierwszym razem kotorski proboszcz został przy ołtarzu,
w czasie kolejnych mszy z udziałem harcerzy, gdy zaczynała się pieśń Boże…, proboszcz
odchodził od ołtarza. Ks. Alfred Dudek musiał tłumaczyć się ze swego zachowania przed
nauczycielem i komendantem harcerskim, którzy następnie złożyli skargę na proboszcza
do UB i do starosty. Proboszcz został wezwany do urzędu bezpieczeństwa na przesłuchanie, które trwało prawie 4 godziny. Parę tygodni później został wezwany przez komisję
wysiedleńczą przy powiecie w Turawie. Również w 1948 r. odwiedził ks. Alfreda Dudka
jego kuzyn dr Johs wraz z żoną i siedmiorgiem dzieci. Zostali w Kotorzu osiem tygodni. Dr
Johs po wojnie został uznany za volksdeutscha. Cała jego rodzina została zakwaterowana
w budynku przedszkola. 8.10.1948 r. pojawiła się nagle milicja, okrążając kotorską plebanię. Cała rodzina Johsów i proboszcz Dudek zostali zapakowani na ciężarówkę i wywiezieni do obozu przesiedleńców w Opolu. Przez trzy dni byli wiezieni w wagonie bydlęcym
do Głubczyc, mieli zostać wywiezieni do obozu, w którym było 3500 ludzi. Warunki były
w nim fatalne, budynki pełne,
dużo dzieci i 18 duchownych.
Jeszcze w Opolu ks. Alfredowi
Dudkowi pomógł gwardian
Kornel: odnalazł jego bydlęcy
wagon i przyniósł mu koce,
sztućce, jedzenie. Ks. Dudek
miał wzgląd na swoje siostry,
które pozostały w Kotorzu, i
Pieczęć parafii kotorskiej wraz z podpisem ks. Alfreda Dudka,
fragment dokumentu z 1948 r.
powrócił do swojej parafii.
W środę przed Wielkanocą 1949 r. przyszedł starosta z dwoma ubekami. Zażądali od
prob. Ks. Alfreda Dudka oświadczenia, że uznaje wypowiedź ówczesnego ministra Wolskiego szkalującego Kościół. Proboszcz kotorski nie dał się przekonać, wtedy zaczęli go
szantażować, grożono mu wysiedleniem. Ks. Alfred Dudek nie przestraszył się i powiedział
im, że mają go natychmiast wysiedlić, wtedy ubecy dali mu spokój. Proboszcz kotorski nie
chodził po kolędzie, gdyż wiedział, że UB wypytuje mieszkańców, co mówi ksiądz w czasie
spotkań z mieszkańcami. Kotorski proboszcz był wielokrotnie przesłuchiwany przez pracowników urzędu bezpieczeństwa, był zmuszony do donoszenia na innych kapłanów, lecz

nigdy nie poddał się presji. Przesłuchujących go funkcjonariuszy nieraz musiał oszukiwać,
okłamywać. Powiedział o sobie, że należał do tych „szczęśliwych kapłanów”: od 1933 r.
prześladowało go gestapo, a po wojnie urząd bezpieczeństwa. Stan zdrowia proboszcza
stale się pogarszał. Ks. Alfreda Dudka męczyły oskrzela mimo zażywania wielu lekarstw,
również z Niemiec Zachodnich. Z końcem listopada 1952 r. miał operowane w szpitalu
w Opolu polipy. Na Boże Narodzenie chory proboszcz był bez pomocy, chociaż mowa
sprawiała mu problemy. 31.10.1954 r. ks. Dudek obchodził w dniu Chrystusa Króla jubileusz 25-lecia pobytu na terenie kotorskiej parafii, kazanie wygłosił o. Kroll. Uroczystość
jubileuszowa dla znajomych była obchodzona 3 listopada, zaproszonych było 32 gości. Ks.
Alfred Dudek starał się żyć w zgodzie z mieszkańcami. Po usunięciu sióstr zakonnych,
zamieszkał w budynku klasztornym dr Polony. Kotorski proboszcz żył z nim w przyjaźni
i zwierzał mu się z prywatnych problemów. Doktor to wykorzystał i skierował sprawę do
sądu, z czego ks. Alfred Dudek miał same nieprzyjemności. Stan zdrowia proboszcza stale
się pogarszał, gdyż miał coraz większe problemy z oddychaniem. Po powrocie z leczenia
w 1958 r. ks. Alfred Dudek otrzymał pomoc duszpasterską. W sierpniu 1958 r. przybył do
kotorskiej parafii 30 – letni wówczas wikary ks. Franciszek Onderka, dotychczasowy wikary w Bytomiu w parafii św. Jacka. Ks. Onderka po siedmiu miesiącach został przeniesiony
do Bielic koło Niemodlina jako administrator.
16.02.1959 r. nowym wikarym został 24 – letni ks. Leonard Gaida105 spod Krapkowic,
który został wyświęcony w 1958 r. Dla proboszcza i parafii była to wielka pomoc.
Życie proboszcza Alfreda Dudka rujnowały również problemy rodzinne, szczególnie
konflikt z siostrą. Stan proboszcza bardzo się pogarszał, a ksiądz wikary przejmował coraz
więcej obowiązków.
W 1961 r. władze wojewódzkie oskarżyły ks. Alfreda Dudka przed ordynariuszem
opolskim o germanizację parafii i nazywanie Śląska polską kolonią. Zarzucano mu, że w
nieoficjalnych rozmowach w kościele i zakrystii mówił po niemiecku. Parafianie byli zdania, że ks. Alfred Dudek był zbyt otwartym człowiekiem, nieraz nieostrożnym i zbyt głośnym. Jego wypowiedzi po niemiecku mogli usłyszeć Polacy z Turawy.
W następnym roku ks. biskup stanął w obronie ks. Alfreda Dudka, który miał zostać usunięty z parafii, i odwoływał się najpierw w województwie, później w Warszawie.
Wszystko nadaremnie, odpowiedź była negatywna. Dopiero gdy kotorski proboszcz
otrzymał zaświadczenie lekarskie o złym stanie zdrowia, sprawę umorzono. Zamieszanie
wokół ks. Dudka i fakt, że opuściła plebanię jego siostra, zrujnowały resztki jego zdrowia.
W czerwcu 1963 r. ks. Alfred Dudek udał się do diecezji katowickiej na zjazd kapłanów
jego rocznika. Przy tej okazji odwiedził swoje miejsce urodzenia, Pawłowice koło Rybnika.
Nocował u swego kuzyna Paula Dudka w Katowicach. Powrócił samochodem ze swoimi
krewnymi, którzy chcieli spędzić parę dni w Kotorzu. Podróż była bardzo męcząca, gdyż
było gorąco. Ks. Alfred Dudek był całkowicie wyczerpany. Po kolacji proboszcz zasłabł,
siostra zakonna na tę dolegliwość posiadała lekarstwo – zastrzyki wzmacniające, lecz była
wtedy nieobecna, gdyż przebywała na rekolekcjach w Leśnicy. Gdy przybyła druga siostra,
by dać zastrzyk, było już za późno, kotorski kapłan był w agonii. Ks. Alfred Dudek otrzymał
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namaszczenie chorych. Znajomi, którzy z nim przybyli, byli w szoku i wyjechali. Powiadomiono również siostrę proboszcza Marię, tę, która opuściła parafię. Ks. proboszcz Alfred
Dudek zmarł 21.06.1963 r. W niedzielę 23 czerwca ciało zmarłego kapłana wystawiono w
kościele. W poniedziałek 24 czerwca o godz. 10.00 odbył się pogrzeb zmarłego proboszcza.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ks. biskup Wycisk. W swoim testamencie
ks. Alfred Dudek napisał, że nie chce mieć żadnej mowy pożegnalnej na swoim pogrzebie,
tylko żeby pomodlono się o jego duszę. Ciało proboszcza spoczęło na cmentarzu parafialnym. W pogrzebie uczestniczyło 90 kapłanów, chociaż w tych dniach było wiele prymicji.
Krótko po pogrzebie ks. wikary Leonard Gaida postawił zmarłemu proboszczowi pomnik
z lastryka. Ks. Alfred Dudek był wielkim kapłanem, gdyż w trudnych latach totalitaryzmu
politycznego faszystowskiego i komunistycznego umiał przeciwstawić się władzy. Pokazał,
że można być „człowiekiem” i kapłanem bez względu na system polityczny. Znany był z
tego, że nie bał się i zawsze wypowiadał swoje zdanie,
bez względu na konsekwencje. Prawda była dla niego
najważniejsza. Kotorscy parafianie twierdzą, że ks. Alfred Dudek nie lubił kobiet. Przyczyną antypatii dla płci
pięknej były przeżycia, których był świadkiem. Podobno
w czasie I wojny światowej, gdy ks. Dudek był żołnierzem, kolegę z jego oddziału zdradziła dziewczyna. Żołnierz ten w rozpaczy zabił swoją narzeczoną i popełnił
samobójstwo. Ks. Alfred Dudek bardzo dbał o powierzony mu kościół parafialny, w okresie przedwojennym
świątynia kotorska otrzymała bardzo kosztowne organy, kościół i plebania zostały zelektryfikowane. Zasługą
jego było utworzenie w Kotorzu Wielkim przedszkola.
Po wojnie w 1947 r. kotorski kościół otrzymał nowe
malowidła sufitowe. W 1957 r. zakupiono nowe stalowe
dzwony, gdyż wcześniejsze, z metali kolorowych, zostały
Grób ks. proboszcza Alfreda Dudka
zarekwirowane w czasie II wojny światowej.
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Po śmierci ks. proboszcza Alfreda Dudka ks. wikary
Leonard Gaida dalej prowadził duszpasterstwo na terenie parafii, kapłan ten miał nadzieję, że zostanie w Kotorzu proboszczem. Urząd kościelny dał mu czas ok. 2,5 miesiąca, by
mógł się wykazać. Część parafian była za tym, by został proboszczem kotorskiej parafii,
lecz duża grupa była temu przeciwna. Obie grupy pisały do księdza listy, nawet w konflikt
wmieszała się partia. Ks. biskup, by załagodzić konflikt, zdecydował, że powoła nowego
księdza na proboszcza w Kotorzu Wielkim, został nim administrator z Dolnej ks. Rudolf
Lodzik. Napisał w kotorskiej kronice, że był przeciwny objęciu tej parafii, objął ją jednak,
gdyż taka była wola ks. biskupa.
Ks. Rudolf Lodzik urodził się 5.10.1926 r. w Weinkendorf (Woinowitz – Wojnowice)
koło Raciborza. Ukończył państwowe gimnazjum w Raciborzu – Dietrich-Eckart-Gymnasium. Następnie, jako młody mężczyzna powołany został do wojska, do oddziałów
przeciwlotniczych. W latach 1945–1948 przebywał w niewoli francuskiej. Następne dwa

lata (1948–1950) przebywał w Niemczech w Kilonii. Po zdaniu matury w 1951 r. w Opolu
wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 17.06.1956 r. w Opolu. W latach 1956–1958 był wikarym w Bytomiu Karpiu. Następnie od 1958 do 1.09.1963
r. był administratorem w parafii Dolna. Nominację na administratora kotorskiego otrzymał 28.08.1963 r.106 Po otrzymaniu dekretu przeniesienia przyjechał do Kotorza Wielkiego
obejrzeć plebanię i kościół. Zauważył, że kościół był już dawno niemalowany, ale bardzo
mu się spodobał. Na terenie plebanii, która nie była malowana od 32 lat, panował totalny
chaos. Wszędzie były porozrzucane książki, poprzebierane przez księży i rodzinę. Drobne
rzeczy leżały na stołach, krzesłach i podłodze, tak jak w czasie wojny. Ks. Rudolf Lodzik
napisał w kronice kotorskiej, że młodzi i starzy kapłani powinni obejrzeć, co się dzieje z
własnością księdza po jego śmierci. Stwierdził, że był najwyższy czas, żeby przejąć probostwo i zaprowadzić w nim porządek. Ks. wikary Leonard Gaida miał wszystko przygotować na przyjęcia ks. proboszcza Lodzika, jednak był bardzo niezadowolony, że nie
został proboszczem. Nie poinformował Rady Parafialnej o terminie przybycia ks. Rudolfa
Lodzika, ani sam nie przywitał nowego proboszcza. Wieczorem 6.09.1963 r. odbyło się
przekazanie parafii, które miało smutny wyraz, gdyż Rada Parafialna nie była przychylna
nowemu proboszczowi. Część parafian sabotowała proboszcza, gdyż była niezadowolona
z jego przybycia. Wielu mieszkańców przestało uczęszczać do kościoła, żeby okazać nowemu proboszczowi swoje niezadowolenie. Nawet jedna parafianka zrezygnowała z zamówionej mszy św. Przez trzy dni musiał ks. proboszcz Lodzik przebywać w kancelarii,
by zaprowadzić w niej porządek. Stwierdził, że księgi metrykalne były do końca dobrze
prowadzone. W październiku 1963 r. ks. wikary Leonard Gaida został przeniesiony jako
podwójny wikary do Krowiarek107. Podczas kazania sylwestrowego ks. proboszcz Rudolf
Lodzik podzielił się swoimi sugestiami dotyczącymi parafii. Stwierdził, ze zbyt mało wiernych uczestniczy w mszach św. odprawianych w ciągu tygodnia, a szczególnie mało dzieci
uczestniczy w cotygodniowej mszy św. Parafianie wkrótce zaakceptowali ks. proboszcza
Rudolfa Lodzika na terenie kotorskiej parafii. Nowy proboszcz rozpoczął wiele inwestycji
na terenie podległej mu parafii. Pierwszą jego inwestycją był remont plebanii: wymieniono
instalację elektryczną i pomalowano ściany. W 1964 r. został
przeprowadzony remont kotorskiej świątyni. Wykonano nową
kotłownię, nową zakrystię, a starą przebudowano. Zakupiono
nowy piec grzewczy do kościoła. Wyremontowano również
budynek przedszkola. Wiosną 1965 r. poprawiono dach na
kościele i plebanii, gdyż wichura uszkodziła dachówki. Wielkim nakładem finansowym kościół w Kotorzu Wielkim został
pomalowany. Odrestaurowane zostały wtedy malowidła na suficie. Ks. proboszcz Rudolf Lodzik zakupił materiały budowlane na remont Gruftu w Turawie, ale władze odmówiły mu
realizacji tej inwestycji. Kotorski proboszcz posadził drzewka
owocowe w ogrodzie plebanijnym. W 1967 r. rozpoczął kolejne
inwestycje. Wokół kościoła zniwelowano teren i ułożono beto106
107

Rocznik kościelny Śląska Opolskiego, Rok 1968, Opole, s. 259.
Miejscowość w gminie Piertowice Wielkie.

nowe płyty chodnikowe. Przy świątyni od strony cmentarza wykonano betonowe podium,
by można było odprawiać msze na świeżym powietrzu.
Ks. proboszcz Rudolf Lodzik postanowił opuścić Śląsk i wyjechać do Niemiec Zachodnich. Przyczyn podjęcia tak niepopularnej decyzji było wiele. Na pewno przyczyny osobiste, ale również cały czas trwający nacisk urzędów polskich na kapłanów. Nie spodziewał się tego, ale po dwóch miesiącach od złożenia wniosku na wyjazd do Niemiec wraz
ze swoją siostrą, dyspensowaną kucharką, otrzymał zezwolenie. Ogromnym szokiem dla
parafian była informacja, że ich proboszcz postanowił opuścić kotorską parafię. Ks. proboszcz Rudolf Lodzik 1.04.1968 r. na własne życzenie wyjechał do Niemiec Zachodnich,
wcześniej przekazał parafię prałatowi Kockowi. Ks. Wacław Wycisk napisał w kotorskiej
kronice parafialnej: Ks. Lodzik opuścił parafię na własne życzenie, ale bez zgody, a nawet
wbrew woli J. E. Biskupa Ordynariusza Franciszka Jop.
Ks. proboszcz Rudolf Lodzik był proboszczem kotorskiej parafii niespełna pięć lat, a
zapisał się w kronice parafialnej jako wielki kapłan budowniczy. W czasie jego krótkiego
pobytu na terenie kotorskiej parafii przeprowadził liczne inwestycje. Również jego sukces
to przystępowanie coraz większej liczby parafian do komunii św. Był proboszczem, który
bardzo dbał o powierzoną mu parafię. Zaskarbił sobie sympatię wszystkich mieszkańców,
chociaż jego początki na terenie kotorskiej parafii były trudne.
Proboszcza wyjeżdżającego do Niemiec parafianie żegnali z
wielkim bólem w sercach.
Ks. Rudolf Lodzik nie przestał był jednak kapłanem. W latach 1968–1979 był proboszczem w RFN, objął posadę proboszcza w Schöningen. Kolejną jego placówką było Lauenau
(1979–1991). W Niemczech w 1982 r. ks. Lodzik zebrał w okolicach Hanoweru grupę byłych kotorskich parafian i oni również świętowali obchody 200-lecia istnienia kościoła kotorskiego. Ks. Rudolf Lodzik po 25 latach w sierpniu 1993 r. odwiedził
probostwo kotorskie.
Kapłan ten obecnie mieszka w Göttingen.
Nowym wielkim proboszczem kotorskiej parafii został ks. Józef Swolany. Urodził się
18.03.1935 r. w Zabrzu jako syn Konrada i Marii z d. Gohla. Szkołę podstawową rozpoczął
w rodzinnym mieście, ale musiał ją przerwać pod koniec czwartej klasy z powodu działań
wojennych. Mając 9 lat stracił w czasie przemarszu wojsk radzieckich przez Zabrze matkę
i siostrę Martę, które zostały trafione odłamkiem pocisku. Kilka miesięcy później Rosjanie zabrali ojca na zsyłkę, z której już nie powrócił, a niedługo później zmarła ostatnia z
bliskich osób – babcia. Z dwojgiem rodzeństwa wychował się w domu dziecka w Biskupicach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Gdy miał 12 lat, znalazła go w Państwowym
Domu Dziecka w Biskupicach Elfriede Chrosnik108 i zaprowadziła do swoich rodziców,
którzy zaopiekowali się nim, a w przyszłości sfinansowali mu studia teologiczne, wyprawili również prymicje. Pozostał jako piąte dziecko w rodzinie Chrosnik, zajął miejsce ich
zmarłego syna. Ks. Józef Swolany naukę kontynuował w liceum ogólnokształcącym w
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Zabrzu, by po roku przenieść się do Niższego Seminarium
Duchownego, najpierw w Nysie, a potem w Gliwicach. Po
złożeniu egzaminu dojrzałości wstąpił w 1952 r. do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie
przyjął 22 czerwca 1958 r. w katedrze opolskiej z rąk ks. biskupa Franciszka Jopa. Pierwszą jego placówką była parafia
w Koźlu, gdzie przez sześć był wikariuszem, następnie cztery
lata spędził w Opolu w parafii pw. Matki Boskiej Bolesnej.
W wieku 33 lat objął parafię w Kotorzu Wielkim. Rozpoczął
urzędowanie 25.04.1968 r. Zastał puste probostwo w Kotorzu
Wielkim, jednak wszystkie obiekty kościelne zostały wyremontowane przez jego poprzednika. W sobotnie popołudnie
27 kwietnia w obecności ks. kanclerza Antoniego Adamiuka
i ks. Kazimierza Borcza dziekan Henryk Kocek zdał ks. Józefowi Swolanemu parafię, następnego dnia, w niedzielę, nowy
proboszcz został wprowadzony do kościoła. Młody kotorski
proboszcz miał wielkie plany, pamiętał jednak o radzie, jaką
mu dał proboszcz z parafii z Koźla: Józku, nie trzeba ci niczego
wielkiego robić, jeno weź ta fara, trzymaj ją mocno i przekaż
następnym109. Jednak nie do końca trzymał się tej maksymy,
gdyż dokonał wielkich rzeczy na terenie kotorskiej parafii,
trzymając ją jednak mocno i przekazując swojemu następcy.
Ks. Józef Swolany był wielkim kapłanem, ale bardzo skromnym człowiekiem, który dbał o powierzoną mu parafię przez
42 lata. Na terenie kotorskiej parafii obchodził swoje najważniejsze jubileusze. W sierpniu 1983 r. Srebrny Jubileusz Kapłański, w czasie uroczystej mszy św. kazanie jubileuszowe
wygłosił ks. Bernard Bekus, kolega ks. proboszcza Swolanego
jeszcze z domu dziecka. W czasie tej uroczystej mszy św. kościół był zapełniony, były wiersze, orkiestra i najbliższa rodzina ks. proboszcza Józefa Swolanego. W czerwcu 2008 r. wszyscy parafianie wraz kotorskim proboszczem obchodzili
podwójny jubileusz księdza : 50-lecie święceń kapłańskich i 40-lecie pobytu na terenie
kotorskiej parafii. Część nieoficjalna tej uroczystości odbyła w klubie Pod Lipą w Kotorzu
Wielkim. Razem z proboszczem mieszkańcy obchodzili najważniejsze uroczystości, np.
700-lecie wsi Kotórz Wielki i Kotórz Mały. W 1999 r. odbyło się spotkanie obecnych i
byłych parafian, z tej okazji ustawiono w Kotorzu Małym namiot. Motto tego spotkania
ułożone przez proboszcza i brzmiało: Tak młodo już się nie spotkamy.
Ks. Józef Swolany był proboszczem, który łączył wszystkich parafian. Po odwilży politycznej poparł miejscową ludność i zaczął odprawiać msze św. w języku niemieckim.
Godził parafian, gdy doszło do niesnasek na tle narodowościowym. Spotkanie kłócących
się zakończyło się pojednaniem i wszyscy jego uczestnicy poprosili proboszcza o mszę św.
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w intencji pojednawczej między
Ślązakami i Polakami. Okazał
się cierpliwym negocjatorem i
sędzią zwaśnionych stron. Ks.
Józef Swolany był synem śląskiej ziemi, był Ślązakiem, który
nie wstydził się swoich korzeni.
Pozostawił następujący zapis:
Jestem autochtonem, tutejszym,
choć przesiąknięty kulturą niemiecką, skoro urodziłem się w
1935 r. Potem po śmierci matki i
siostry Marthy, ojca wywieziono
przymusowo do Rosji nie jako
Ks. Józef Swolany w czasie spotkania z Mariankami
Polaka, ale jako Niemca. Sam
zaś dwa razy dowiedziałem się, że nie jestem Polakiem. Pierwszy raz w Domu Dziecka, gdyśmy przy kopaniu piłki krzyczeli „Tor!” Wtedy przyszła władza partyjna mówiąc, że wyślą
nas do Niemiec. Drugi raz w Kotorzu, gdy w 1968 r. objąłem parafię, pytali się Polacy: nasz
czy nie nasz? I powiedzieli, że nie nasz.
Ukochał parafian, szczególnie cenił ludzi dobrej woli, którym niejednokrotnie wyrażał
swoją wdzięczność. Dbał o rozwój duchowy swoich parafian, wygłaszał wspaniałe, pouczające kazania. Przeprowadzał rekolekcje, misje święte, dbał też o kotorski kościół i jego
całe otoczenie. Przy wydajnej pracy wielu parafian, ich darach i pracy własnych rąk zostało
wykonane wiele prac. Odnowiono katolicki „Gruft”, który zamieniono na kaplicę pogrzebową, wybrukowano plac przed kościołem aż do ulicy i kaplicy, powstały trzy parkingi
samochodowe. Dzięki staraniom ks. proboszcza Józefa Swolanego cmentarz parafialny
został ogrodzony nowym płotem. Wielokrotnie przeprowadzone zostały remonty kotorskiej świątyni, największy w 1982 r., wtedy wieżę pokryto miedzianą blachą. Trzykrotnie
kościół parafialny był malowany: 1982 r., 1994 r., 2009 r. Przeprowadzone były remonty salki katechetycznej, którą m.in. powiększono, połączono – z dwóch salek utworzono
jedną dużą, gdyż wcześniej nie wszystkie dzieci mieściły się w niej w czasie
religii. Ks. Józef Swolany dbał o dom
zakonny, w którym przeprowadzał
wielokrotnie modernizacje. Kotorski
proboszcz remontował dom służby
kościelnej, a także plebanię. Z inicjatywy proboszcza został poświęcony pomnik ofiar wojny.
Proboszcz ks. Józef Swolany był
trafnym obserwatorem życia religijnego parafian. Wielką troską otaczał
Kotorskie jasełka (kronika Marianek)

wszystkie dzieci, słusznie twierdząc, że są przyszłością parafii. Będąc sam wychowankiem
domu dziecka, przez cały pobyt na terenie kotorskiej parafii wspierał dzieci z Domu Dziecka w Turawie. Kotorski proboszcz bardzo lubił turystykę i sport, dlatego organizował wycieczki piesze, rowerowe. Dbał nie tylko o rozwój
duchowy swoich parafian, ale także o rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Na boisku grał z
chłopakami w piłkę, wyjeżdżał z nimi na mecze.
Gdy została wprowadzona nauka religii w szkołach i przedszkolach, był pierwszym nauczycielem
religii w Szkole Podstawowej w Turawie i w przedszkolach.
Parafianie bardzo się martwili, gdy ks. Józef
Swolany zachorował i w dn. 20.02–3.03.2001 r.
przebywał w szpitalu na onkologii. Najgorsze jednak nadeszło 1.10.2009 r., gdy w czasie mszy św.
proboszcz zasłabł, przewieziono go do szpitala na
oddział kardiologiczny. Dwa dni później wczepiono mu stymulator serca. Stan kotorskiego proboszcza wciąż się pogarszał. Mając na względzie dobro
duchowe parafii, w lutym 2010 r. ks. Józef Swolany
zrezygnował z urzędu proboszcza. Choroba u proboszcza jednak postępowała. Ks. proboszcz radca Obrzędy pogrzebowe (kronika parafialna)
Józef Swolany zmarł 9.03. 2010 r. Mszę św. w dniu
eksportacji 11 marca sprawował kolega kursowy
zmarłego, ordynariusz gliwicki ks. biskup Jan Wieczorek. Uroczystościom pogrzebowym w dn. 12
marca przewodniczył ks. biskup Jan Kopiec. Zmarły kapłan spoczął na cmentarzu obok ukochanego
kościoła wśród swoich poprzedników. Wielki kapłan Józef Swolany nie tylko opiekował się kotorską
parafią, również sprawował ważne funkcje w diecezji opolskiej. W latach 1969–1990 pełnił funkcję
diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa turystycznego oraz wicedziekana dekanatu ozimeckiego
(1990–1998). Arcybiskup Alfons Nossol za zasługi
dla diecezji obdarzył w 1993 r. ks. Józefa Swolanego
godnością dziekana honorowego, zaś w 1999 r. radcy duchownego.
Wielkiego kapłana ks. Swolanego zastąpił kapłan wielkich zmian ks. Rajmund Kała.
Urodził się 2.11.1954 r. w Łaziskach w parafii Jemielnica. Jego rodzice, Paweł i Felicja z d. Piosek, Grób ks. proboszcza Józefa Swolanego
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

prowadzili gospodarstwo rolne. Ks. Rajmund miał dwóch
starszych braci: Franciszka i Alfonsa, już nieżyjących. Naukę realizował najpierw w miejscowej szkole podstawowej, a
następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem. Do seminarium duchownego w Nysie wstąpił w
1973 r. Po sześciu latach, 6.05.1979 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze opolskiej. Przez następne trzy lata, od 11.
06.1979–25.08.1982 pełnił funkcję wikariusza w parafii Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku. Został przeniesiony w 1982 r.
do parafii osowiecko-węgierskiej, gdzie przez następne cztery
lata był księdzem wikarym (25.08.1982–27.08.1986 r.). Tam
z polecenia ks. proboszcza Wiktora Bernaischa, którego stan
zdrowia stale się pogarszał, ks. wikary Rajmund Kała podjął
się budowy nowej plebanii. 27.08.1986 r. objął funkcję administratora parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w
Tułach, a 03.11.1986 r. został mianowany proboszczem tejże
parafii. W parafii w Tułach ks. Rajmund Kała dał się poznać
jako wielki gospodarz. Docenili go również kapłani sąsiednich parafii i wybrali dziekanem dekanatu Zagwiździe. Tę zaszczytną funkcję pełnił od 14.09.2006–03.03.2010 r. 3.03.2010
r. ks. Rajmund Kała otrzymał dekret – nominację do kotorskiej parafii.
Do parafii Kotórz Wielki przybył w sobotę 6 marca. Parę
dni później, 9 marca zmarł ks. prob. Józef Swolany.
Po piątkowym pogrzebie proboszcza, w niedzielę 14
marca odbyło się wprowadzenie ks. prob. Rajmunda Kały do nowej parafii. Nowy proboszcz zamieszkał w budynku w którym wcześniej przebywały
kotorskie siostry zakonne. Wkrótce po przybyciu
do kotorskiej parafii ks. proboszcz Rajmund Kała,
jako dobry gospodarz, zabrał się do przeprowadzenia licznych inwestycji. Od maja rozpoczął się generalny remont plebanii. Wszystkie prace remontowe
wykonano w ciągu 15 miesięcy. Wykonano m.in.
nowe centralne ogrzewanie, instalację elektryczną,
posadzki. Ks. proboszcz Rajmund Kała nie zapomniał również o opiece nad kotorską świątynią.
Wykonano w kościele nowe nagłośnienie, ołtarz
oraz ambonkę, wyszlifowano posadzki. Niedługo
rozpocznie się remont organ, który przeprowadzi
firma Wiesława Jelenia z Lubrzy Prudnickiej. W
Ks. proboszcz Rajmund Kała odprawia
najbliższym czasie w kościele zostaną wykonane
mszę św. (kronika parafii)

kolejne inwestycje: nowa instalacja elektryczna i drzwi, które wykona DUDEK H&H z
Kotorza Małego. Ks. proboszcz Rajmund Kała planuje wyremontować także budynek po
byłym klasztorze. Obecny proboszcz kotorski potrafi nawiązać znakomity kontakt z parafianami. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii. Pełni również zaszczytną funkcję kapelana
myśliwych. Ksiądz proboszcz ma bardzo dobry kontakt z parafianami, każdy może do niego przyjść, porozmawiać, poradzić się. Dla mnie ks. Rajmund Kała również miał zawsze
czas i udostępniał mi potrzebne materiały do książki.
Parafia Kotórz Wielki może się pochwalić, że zawsze miała wielkich kapłanów.

4.6 Powołania kapłańskie i zakonne w parafii
4.6.1 Powołania kapłańskie i zakonne w Kotorzu Małym
S. Mansueta – Hedwig Nowak 11.10.1880–22.05.1921
S. Mansueta – Hedwig Nowak urodziła się 11.10.1880 r. w Kotorzu Małym. Jej rodzicami byli „Bauery” – gospodarze Paul i Hedwig z d. Gryska. Chrzest Hedwig odbył się w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim 16.10.1880 r. Chrzestnymi były Rosalie Michalczyk i
Beata Blosczyk. Hedwig Nowak wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza w Trzebnicy i przyjęła imię Mansueta. Śluby zakonne złożyła 7.08.1906 r.
Przeniesiona została do Lemberg (Lwowa), gdzie
zmarła. Miała w zakonie młodszą o dwanaście lat
siostrę Gudelię – Marię Nowak.
Zmarła 22.05.1921 r. we Lwowie, w 42. roku
życia i 15. powołania zakonnego.
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S. Waleria (Valeria) – Anna Polański
27.04.1890–14.04.1971
S. Waleria (Valeria) – Anna Catharina Polański urodziła się 27.04.1890 r. w Kotorzu
Małym. Rodzicami jej byli Josef [Stationsvorsteher – kierownik stacji kolejowej] i Constantina z d. Leppich. Ochrzczona została w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim
30.04.1890 r. Rodzicami chrzestnymi byli Theresia Baldy z Ligoty Turawskiej i Auguste
Leppich z Nifke110 (Niwki – gmina Strzelce Opolskie).
Wstąpiła do Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy.
Nowicjat rozpoczęła 1.10.1911 r. Od tego dnia realizowała swe powołanie jako Valeria i
przygotowywała się do złożenia Bogu ofiary z życia przez złożenie ślubów zakonnych, co
też miało miejsce 20.05.1915 r. Mając wykształcenie muzyczne, w każdym domu Zgromadzenia była organistką, wykonywała prace biurowe, jak również te najzwyklejsze domowe. Pracowała w zagranicznych placówkach zakonnych: Jerozolima (Izrael), Aleksandria
(Egipt), Haifa (Izrael), Palestyna, Aleppo (Syria). W szkołach prowadziła zajęcia muzyczne, uczyła śpiewu i języków obcych. W 1939 r. wróciła do kraju na urlop, zachorowała i
nie mogła już wrócić do Palestyny. Pozostała w Trzebnicy, pomagając w szwalni i w biurze.
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Po wojnie pracowała jako organistka w klasztorze
w Ząbkowicach Śląskich i w Stralsund (Niemcy).
Ostatnie lata życia spędziła w Brzegu Dolnym,
gdzie mogła spokojnie przygotować się na odejście z tej ziemi. Bóg wezwał S. Valerię po wieczną
nagrodę.
Zmarła 14.04.1971 r. w Brzegu Dolnym, w 81.
roku życia i 60. roku powołania zakonnego111.
S. Gudelia – Maria Nowak 19.09.1892–
20.04.1970
Gudelia – Maria Nowak urodziła się 19.09.1892
r. w Kotorzu Małym. Rodzice jej, Paul i Hedwig z
d. Gryska, utrzymywali się z pracy w gospodarstwie. Maria Nowak została ochrzczona w kościele
parafialnym w Kotorzu Wielkim 22.09.1892 r., jej matką chrzestną była Rosalia Bloszczyk
z Kotorza Małego. Najprawdopodobniej do szkoły elementarnej uczęszczała w Kotorzu
Wielkim. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy. Pierwsze śluby zakonne złożyła 21.08.1918 r., trzy lata później – 26.07.1921 r., złożyła
śluby wieczyste. Miała w zakonie starszą o dwanaście lat siostrę Mansuetę – Hedwig Nowak.
Przebywała w Alberzicach112 w Czechach, w
prowincji (zakonnej) należącej do Trzebnicy.
Zmarła 20.04.1970 r. w Alberzicach w 78. roku
życia i 52. roku powołania zakonnego.
O. Joachim – Franziskus Baron 11.05.1896–
13.09.1924
O. Joachim – Franziskus Hieronymus Baron urodził się 11.05.1896 r. w Kotorzu Małym. Jego rodzicami byli zagrodnicy – Vinzenz i Julia z d. Tomiczek. Ochrzczony został w
dniu narodzin. Chrzestnymi były panie z Kotorza Małego: Maria Kula, Maria Mroz – żony
chałupników z Kotorza Małego oraz Julia Warok – żona zwrotniczego z Kotorza Małego.
Od 10.09.1923 r. przebywał w zakonie w św. Franciszka w Raciborzu. Święcenia kapłańskie
przyjął 2.03.1924 r. we Wrocławiu z rąk kardynała Adolfa Bertrama. Mszę prymicyjną
odprawił w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim 6.03.1924 r. Na jego obrazku prymicyjnym napisano – Za wstawieniem się Najśw. Marji Panny otrzymał święcenia kapłańskie.
Jego prymicyjny obrazek wydano w wersji niemieckiej i polskiej.
Zmarł 10.09.1924 r. w Raciborzu, w 28. roku życia, w 1. roku powołania zakonnego,
został pogrzebany 13.09.1924 r. na Górze Św. Anny, obok Domu Pielgrzyma pod ołtarzem
drogi krzyżowej – III upadek Chrystusa.
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Na podstawie materiałów dostarczonych przez S. M. Beatę – Teresę Stellmach.
Albeřice (pol. Alberzice) – osada przygraniczna w Czechach, położona w Karkonoszach.

O. Albert Doits 19.04.1911–29.12.1982 r.
O. Albert Doits urodził się 19.04.1911 w Kotorzu
Małym. Rodzice jego, Anton i Rosalia z. d. Lotko, byli
gospodarzami. Chrzest przyjął 23.04.1911 r., a jego
rodzicami chrzestnymi byli Paul Czech – rolnik z
Kotorza Małego oraz Julia Matea – żona chałupnika
z Kotorza Małego. Do szkoły powszechnej uczęszczał
w Kotorzu Małym, a po jej ukończeniu przez dwa lata
pracował w gospodarstwie rodziców. W 1927 r. rozPrymicje o. Joachima – Franziskusa
Hieronymusa Barona
począł naukę zawodu krawca w Opolu. 11.10.1930 r.
zdał egzamin czeladniczy. Krótko pracował w swoim
zawodzie. W tym czasie poczuł powołanie kapłańskie. Wstąpił w 1931 r. do seminarium późnego powołania w Hersberg nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie
zdał egzamin dojrzałości. Przebywał w nim do 1937
r. Ostatecznie wstąpił do zakonu palotynów i zaczął
odbywać nowicjat w Untermerzbach w Bawarii. Tam
rozpoczął studia filozoficzne, które kontynuował w
Salzburgu i Eichstätt. II wojna światowa przerwała
jego studia. Od 1941 r. Albert Doits przebywał w Feld.
Pod koniec wojny dostał się do radzieckiej niewoli, z
Pamiątka z prymicji (zdjęcie
udostępniła Natalia Grochol)
której powrócił do domu w 1946 r. 31.05.1947 r. uzyskał subdiakonat w Eichstätt z rąk biskupa dr. Michaela Rackla. W dniu następnym, 1.06.1947 r., został diakonem. 6.04.1948 r. wyjechał jako
misjonarz do Urugwaju, gdzie przebywał do 1968 r. Przebywał jako duszpasterz w parafii
Montevideo, a także w Casupa i Durazno.
Kotorską parafię o. Albert Doits, jako kapłan, po raz pierwszy odwiedził w 1958 r.,
przybył na prymicje ks. Huberta Wursta z Turawy. Odprawił wtedy również swoją mszę
prymicyjną w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim.
Do RFN-u z misji powrócił w 1969 r. i rozpoczął pracę jako duszpasterz w szpitalu w
Bayreuth w Bawarii.
W marcu 1972 r. z okazji 25-lecia swego kapłaństwa odwiedził kotorską parafię.
Od 1975 r. zarządzał w Untermerzbach (Bawaria) filią parafii Mürsbach. W 1979 r. został duszpasterzem parafii Mürsbach, przy czym filia Gleusdorf i parafia Gereuth były pod
jego opieką. Oprócz tego, że był duszpasterzem, dokonał renowacji kościołów w Mürsbach, Gereuth, Gleusdorf.
Był kapłanem bardzo otwartym, bardzo cenionym przez wiernych za bezpośredniość
w kontaktach. Doświadczenia nabrał na misjach, co w pracy duszpasterskiej w Niemczech
było bardzo przydatne. W szpitalu zdobył uznanie za swoją gotowość czynienia posługi
kapłańskiej. Był cenionym i gorliwym kapłanem. Powierzono mu z zaufaniem opiekę nad
parafiami Mürsbach, Gereuth, Gleusdorf. Pracował ponad siły, co niekorzystnie wpłynęło
na jego zdrowie. Albert Doits zmarł niespodziewanie wieczorem 29.12.1982 r. na zawał
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serca, w Untermerzbach, w 71. roku życia, 36. roku ślubów zakonnych i 35. roku bycia
kapłanem. Pogrzeb zmarłego odbył się 3.01.1983 r. o godz. 10.30, spoczął na cmentarzu w
Untermerzbach. Rodzona siostra o. Alberta s. Maria Efrema – Jadwiga Doits wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.
Br. Adalbertus – Franz Kubus 24.11.1913–10.02.1970
Br. Adalbertus – Franz Kubus urodził się 24.11.1913 r.
w Kotorzu Małym. Rodzicami jego byli: Alex i Maria z d.
Matysek. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim 27.11.1913 r. Rodzicami chrzestnymi były
Magdalena Kula i Rosalia Grochol – żony chałupników z
Kotorza Małego. Najprawdopodobniej uczęszczał do
szkoły elementarnej w KoSpotkanie z rodziną (zdjęcie
torzu Małym. Franz Kubus
udostępniła Róża Wodniok)
wstąpił do zakonu cystersów
w 1933 r. w Niemczech i przyjął imię zakonne Adalbertus.
Jego obłóczony odbyły się 18.03.1933 r., pierwszą profesję
złożył 1.04.1934 r. Był bratem konwersem,113 najprawdopodobniej nie przyjął świeceń kapłańskich114. Udał się na misje
święte do Brazylii, przebywał w Klasztorze w Itaporanga115.
O. Adalbertus Franz Kubus był na odwiedzinach w Ko- Br. Adalbertus – Franz Kubus
torzu Małym u swojej rodziny w 1970 r. Niedługo później
(zdjęcie udostępniła Róża
Wodniok)
zmarł.
Zmarł 10.02.1970 r. w klasztorze Itaporanga w Brazylii,
w 56. roku życia i 35. roku profesji zakonnej.
Bracia konwersi najczęściej byli nauczycielami Directorium divini officii Ordinis Cisterciensis pro Anno Domini 1971,
Populeti 1972, s. 121.
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Directorium divini officii Ordinis Cisterciensis pro Anno Domini 1971, Populeti 1972, s. 121.
115
Catalogus monasteriorum et personarum S. Ordinis Cistercienis A.D. 1963, Romae 1964, s. 97.
113

S. Maria Efrema – Hedwig (Jadwiga) Doits ur.
26.09.1921 r.
S. Maria Efrema – Hedwig Doits urodziła się 26.09.1921
r. w Kotorzu Małym.
Rodzicami jej byli Anton – rolnik i Rosalia z d. Lotko – gospodyni domowa. Jadwiga Doits miała 6 braci i 3
siostry, była 10. dzieckiem w rodzinie. Ochrzczona została
1.10.1921 r., matką chrzestną była Katharina Mróz – żona
rolnika Kotorza Małego. Sakrament bierzmowana przyjęła w 20.05.1931 r. w kościele parafialnym p.w. św. Michała
w Kotorzu Wielkim. W latach 1927–1935 uczęszczała do
szkoły podstawowej w Kotorzu Małym. Do Zgromadzenia S. Maria Efrema – Jadwiga Doits
(zdjęcie udostępniła Monika
Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny NiepokalaMoch-Giza)
nie Poczętej w Porębie wstąpiła dnia 1.09.1947 r. I profesję
zakonną złożyła dnia 21.05.1949 r. w Porębie, a śluby wieczyste – 21.05.1955 r. w Leśnicy.
W roku 1949 ukończyła w Leśnicy kurs dla ratowników sanitarnych PCK II stopnia.
Egzamin pielęgniarski z wynikiem bardzo dobrym zdała 30.11.1957 r. i otrzymała stałe
prawo wykonywania praktyki pielęgniarskiej oraz prawo używania tytułu pielęgniarki.
Przebywała na następujących placówkach, gdzie pracowała jako pielęgniarka:
- Koźle (szpital powiatowy) – od maja 1949 r. do 16.01.1954 r.
- Wrocław, Dom Generalny – od 16.01.1954 r. do 15.07.1960 r.
- Ozimek (szpital powiatowy) – od 15.07.1960 r. do 07.07.1967 r.
- Borki Wielkie (Dom Pomocy Społecznej <DPS> dla Dorosłych) – od 07.07.1967
r. do 01.04.1977 r.
- Szklarska Poręba (DPS dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie) – od
01.04.1977 r. do 03.12.1987 r.
Kolejne placówki to:
- Chróścina Opolska (posługiwała jako kucharka) – od 03.12.1987 r. do 14.08.1989 r.
- Strzelce Opolskie (była przełożoną wspólnoty Sióstr) – od 14.08.1989 r. do
15.07.1995 r.
- Ozimek (posługiwała jako kucharka) – od
15.07.1995 r. do 03.12.2001 r.
- Tarnów Opolski (posługiwała jako kucharka)
– od 03.12.2001 r. do 24.06.2006 r.
- Leśnica, Dom Prowincjalny – od 24.06.2006 r.
S. Maria Efrema – Jadwiga Doits obchodziła jubileusz 50-lecia powołania zakonnego
21.05.1999 r. w Ozimku, a jubileusz 60-lecia
21.05.2009 r. w Leśnicy. Brat s. Marii Efremy AlS. Maria Efrema wraz z ks. proboszczem
bert Doits był palotynem.
Józefem Swolanym (zdjęcie udostępniła
Monika Moch-Giza)

4.6.2 Powołania kapłańskie i zakonne w Kotorzu Wielkim
Kotórz Wielki
Ks. August Dehnisch 30.03.1806–19.10.1866
Ks. August Friedrich Dehnisch urodził się 30.03.1806 r. w Kotorzu Wielkim. Rodzicami byli: Simon nauczyciel i organista, Rosalia z d. Respondek. Chrzest odbył się 2.04.1806
r., chrzestni: Maria Grochol i Simon Bartzig, oboje z Kotorza Wielkiego. Wyświęcony został we Wrocławiu 29.04.1832 r. W 1840 r. był proboszczem administratorem w Sternalitz
(Sternalice)116. 29.12.1841 r. otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii Sternalice. W
1849 r. został dziekanem dekanatu oleskiego. Był kapłanem dwujęzycznym.
Ks. Augustyn Dehnisch, dziekan oleski i
proboszcz parafii Sternalice, zmarł 19.10.1866
r., w 60 roku życia117.
W Kotorzu Wielkim 14.12.1847 r., w wieku 33 lat, zmarł na gruźlicę nauczyciel i organista Eduard Dehnisch. Najprawdopodniej był
młodszym bratem ks. Augustyna Dehnischa.
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
S. Bertha Kupka 3.07.1903–8.04.1951
S. Bertha Kupka urodziła się 3.07.1903 r. w Kotorzu Wielkim. Jej rodzicami byli
ogrodnicy Johann i Martha z d. Sowa. Została ochrzczona 4.07.1903 r., matką chrzestną była Florentina Sowa – córka wycużnika z Kotorza Wielkiego.
Na terenie plebani w Kotorzu Wielkim odnalazłem obcięte zdjęcie siostry zakonnej
z adnotacją, że przedstawia Bertę Kupkę, z podaną datą urodzin, wstąpienia do zakonu i datą śmieci. Zdjęcie zostało obcięte, dlatego nie można odczytać pozostałych zapisanych na nim informacji. Informacje dotyczące miejsca urodzenia siostry, jej chrztu,
rodziców, odczytałem w księdze metrykalnej.
Na zdjęciu zachował się tekst:
Berta Kupka
Ur. 3.7.1903
wstąpiła w 1929 r. in Arm ...
in. rąk Maria Merfina
zmarła in Düsseldorf 8.04.1951 r.
Znajome siostry zakonne są zdania, że zdjęcie
przedstawia siostrę w stroju zakonu maryjnego. Niestety, nie uzyskałem więcej informacji dotyczących s.
Berthy Kupki.
Zmarła 8.04.1951 r. w Düsseldorfie, w 48. roku żyBiała strzałka wskazuje s. Berthę
cia i 22. powołania zakonnego.
Kupkę
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Schematismus des Bisthmus Breslau 1840, s. 62.
Schematismus des Bisthmus Breslau 1867, s. 151.

Ks. prof. Richard (Ryszard) Krol MSF 2.01.1905–13.07.1976
Ks. prof. Ryszard (Richard) Krol MSF urodził się 2.01.1905 r., w Kotorzu Wielkim
Jego rodzicami byli chałupnicy Adolf i Maria z d. Morawiec. Ochrzczony został 6.01.1905
r. Rodzicami chrzestnymi byli Thomas Hyla – zagrodnik z Kotorza Wielkiego i Maria
Morawiec – żona chałupnika z Węgier. Ryszard Krol do gimnazjum uczęszczał w latach
1918–1923 w Oberhundem w Westfalii i w Kazimierzu Biskupim. Do Zakonu Misjonarzy
Rodziny Świętej (MSF) w Wieluniu wstąpił 14.09.1923 r. Następnego roku, 15.09.1924 r.
złożył profesję w Wieluniu. Trzy lata później, 15.09.1927 r. w Górce Klasztornej złożył
wieczyste śluby. Studia filozoficzne ukończył w latach 1924–1926 w Górce Klasztornej, a
teologiczne w latach 1926–1927. Tonsurę118 wykonano 18.10.1927 r. Studiował w latach
1927–1930 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Subdiakonat uzyskał 23.01.1928
r., a następnego roku, 19.03.1929 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława
Rosponda.
W latach 1929–1930 przebywał w Górce Klasztornej, zajmując stanowisko profesora w seminarium. Podobną funkcję pełnił w latach 1930–1935 w Kruszewie i 1935–1939
w Bąblinie. W okresie II wojny światowej był administratorem parafii Czernków w diecezji poznańskiej. W
1945 r. powrócił do Bąblina. Od 1946 r. pracował ze
studentami: wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczytnej – do 1951 r. prowadził zajęcia z
ekonomii, a następnie wykładał socjologię .
W 1951 r. był dyrektorem Niższego Seminarium
Duchownego w Szczytej. Po roku powrócił do wyższePrymicje ks. Ryszarda Krola
go seminarium. Od 1963 r. do 1971 r. pełnił funkcję
kapelana Sióstr Elżbietanek w Dusznikach Zdroju.
Ks. prof. Ryszard Krol MSF większość swego życia
zakonnego spędził w Szczytnej. Po wojnie obsługiwał
w języku niemieckim dla Niemców kościoły w następującej kolejności: I niedziela miesiąca – Duszniki,
II niedziela – Szczytna, III niedziela Polanica, IV –
Kłodzko. Przez długi czas przebywał w Holandii.
Zmarł 13.07.1976 r., w 71. roku życia i 48. roku powołania zakonnego.
SM. Bernolda – Gertruda Twardawska 7.11.1905–20.02.1990
SM Bernolda – Gertruda Twardawska urodziła się 7.11.1905 r. w Kotorzu Wielkim.
Rodzice jej, Johann i Agnes z d. Kupka, byli rolnikami. Urodziła się jako drugie dziecko,
miała pięcioro rodzeństwa. Chrzest nastąpił 12.11.1905 r., chrzestnymi byli Peter Śwircz –
rolnik z Kotorza Małego, Franz Kupka – kramarz z Kadłuba, Maria Twardawska – córka
wycużnika z Kotorza Wielkiego oraz Agnes Spyra – żona chałupnika z Kotorza Wielkiego.
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Tonsura (łac. strzyżenie) – wygolony krążek obejmujący ciemię; włosy okalające wygolone miejsce miały przypominać
koronę cierniową. http://pl.wikipedia.org/wiki/Tonsura (25.07.2012).

SM Bernolda po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Od najmłodszych lat żywiła głębokie pragnienie poświęcenia się
na służbę Bogu. Swoje życiowe plany mogła zrealizować w 23. roku życia, wstępując do
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Do Zgromadzenia wstąpiła 14.03.1928 r. Pierwszą profesję złożyła 19.10.1929 r. Wieczystą profesję złożyła sześć lat później, 19.10.1935 r.
W zakonie zdobyła dyplom pielęgniarki, a także ukończyła kurs dla wychowawców przedszkoli. Po złożeniu profesji pracowała w następujących placówkach: Krasiejów do 1929
r., Ozimek do 15.06.1954 r. Wysiedlona została przymusowo do Wieliczki 3.08.1954 r.,
powróciła do Ozimka w grudniu 1956 r. Następnie przebywała na placówce w Łanach do
czerwca 1960 r., później w Szczawnie Zdroju.
W zgromadzeniu darzono SM. Bernoldę zaufaniem, powierzono jej obowiązki przełożonej na placówce w Ozimku i Łanach. Wykonywała wiele prac, była przedszkolanką, katechetką, zakrystianką oraz nauczała robót ręcznych w Szkole Podstawowej w Krasiejowie.
Odznaczała się szczególnym zjednoczeniem z Bogiem i to promieniowało z Jej osoby. Była
niezwykle uczynna i ofiarna. Bez względu na porę dnia i własne samopoczucie, nikomu
nie potrafiła odmówić pomocy. Pod koniec życia chorowała na serce. Była jednak dalej
wymagająca wobec siebie. Świeciła przykładem życia, zwłaszcza młodszym siostrom ukazywała ideał życia zakonnego. Pracowała do swej śmieci w zakrystii w Szczawnie Zdroju.
SM Bernolda – Gertruda Twardawska zmarła
20.02.1990 r. o godz. 1.00 w Domu prowincjonalnym
w Leśnicy, do którego przyjechała na doroczne rekolekcje. Pogrzeb odbył się 23.02.1990 r. o godz. 14.00.
Mszę pogrzebową koncelebrowało sześciu kapłanów,
m.in. ks. Józef Swolany. Ks. kanonik Józef Strugarek
wygłosił Słowo Boże, w czasie którego podkreślił, że
SM. Benolda była prawdziwą służebniczką kochającą
kościół i Zgromadzenie, a wyrazem tej miłości był cały
jej styl autentycznego życia zakonnego. Miała w Zgromadzeniu młodszą siostrę S. Marię Wilburgis – Rozalię Twardawski.
Zmarła w 85. roku życia i 61. powołania zakonnego.
S. Maria Krescentia – Marta Kornek 14.04.1906–26.6.1980
S. Maria Krescentia – Marta Kornek urodziła się 14.04.1906 r. w Kotorzu Wielkim.
Była dzieckiem rolników Antoniego i Marii Rogowskiej. Ochrzczona została 16.04.1906 r.
w kotorskim kościele parafialnym, chrzestną była Franziska Twardawska – żona zagrodnika z Kotorza Wielkiego. Sakrament bierzmowana przyjęła 6.09.1922 r. w rodzinnej parafii. Ukończyła 8 – klasową szkołę podstawową. W domu otrzymała dobre wychowanie
religijne.
Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny wstąpiła 22.10.1931 r.
Pierwszą profesję w zakonie złożyła 13.05.1933 r.

W Zgromadzeniu, na różnych placówkach, realizowała swoje powołanie, usługując
chorym w domach prywatnych. Uprawnienia pielęgniarskie otrzymała po dwuletniej nauce w szkole pielęgniarskiej w Strzelcach Opolskich. Ambulatoryjną pielęgnację rozpoczęła w 1935 r. w Łomnicy, pracowała również w Szczedrzyku. Od 1954 r. była w Marczowie,
skąd dnia 3.08.1954 r. została internowana i przewieziona wraz z innymi siostrami do
Staniątek. W grudniu 1956 r. powróciła z wysiedlenia i przybyła do Łan, gdzie do roku
1969 opiekowała się chorymi. Ostatnie 10 lat przebywała na placówce w Tworogu. Dnia
26.4.1980 r. zamieszkała w domu Sióstr Emerytek w Zborowskiem. Po niespełna trzech
miesiącach Pan odwołał ją do siebie: zmarła 26.06.1980 r. w Zborowskiem, w 75. roku
życia, 49. roku powołania zakonnego i 48.
roku ślubów zakonnych.
Pochowana została na cmentarzu parafialnym w Zborowskiem 30.06.1980 r.
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S. Maria Wilburgis – Rozalia Twardawska 24.08.1907–31.10.1947
S. Maria Wilburgis – Rozalia Twardawska urodziła się 24.08.1907 r. w Kotorzu Wielkim.
Córka rolników Johanna i Agnes z d. Kupka. Ochrzczona została 28.08.1907 r. w Kotorzu Wielkim, chrzestnymi były Maria Twardawska – córka wycużnika z Kotorza Wielkiego
oraz Agnes Spyra – żona zagrodnika z Kotorza Wielkiego. Bierzmowana 6.09.1922 r. Miała
pięcioro rodzeństwa. Do szkoły podstawowej uczęszczała w rodzinnej wiosce od 1914 r.
do 1921 r. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP wstąpiła 14.03.1931 r., pierwszą
profesję zakonną złożyła 22.10.1932 r.
Siostra M.
Wilburgis była
pielęgniarką,
egzamin państwowy zło1 i 2 Zapis w kotorskiej księdze chrztów
żyła w 1934 r.
w szkole pielęgniarskiej Zgromadzenia w Strzelcach Opolskich. 19.10.1937 r. została skierowana na placówkę do Żyrowej. Zmarła dwa lata po zakończeniu II wojny światowej
w szpitalu po zabiegu operacyjnym. Miała w Zgromadzeniu
starszą siostrę SM Bernoldę – Gertrudę Twardawską. W czasie budowy Jeziora Turawskiego jej rodzice zostali wysiedleni
do Dębskiej Kuźni, a ich zabudowania otrzymała kotorska
parafia.
Zmarła 31.10.1947 r. w Strzelcach Opolskich, w 41. r. życia i 17. powołania zakonnego.
Pamiątka złożenia pierwszej
profesji zakonnej

O. Joseph Nowak 21.02.1916–30.04.2007
Ojciec Jezuita Joseph Nowak urodził się 21.02.1916 r. w Kotorzu Wielkim, tam też
został ochrzczony 24.02.1916 r., chrzestną była Johanna Bocionek z Zakrzowa Turawskiego. Wychował się wśród sześciorga rodzeństwa w głęboko religijnej rodzinie, dwie jego
siostry wstąpiły do zakonów: starsza Agnes do zgromadzenia sióstr szkolnych De Notre
Dame, młodsza Gertrud do zgromadzenia sióstr św. Elżbiety. Ojciec Josepha – Constantin
Nowak był rolnikiem na 20 ha gospodarstwie, gospodarował razem z żoną Marią z domu
Bocionek. Już w młodości Joseph Nowak zwrócił uwagę na zakon jezuitów z Opola, którzy w Kotorzu Wielkim sprawowali misje święte w 1925 r. Niedługo po tym sam zgłosił
się do jezuitów w Opolu. Rozmowę wstępną prowadził o. Willimski. Rychło zaczęły się
przygotowania do nowicjatu w Mittelsteine, dziś Ścinawka Średnia w Kotlinie Kłodzkiej
w pobliżu Wambierzyc, ale najpierw przez rok uczęszczał do chłopięcego seminarium we
Wrocławiu, następnie do gimnazjum w Freiburgu w Austrii przygotowującego do matury,
którą zdał w 1936 r. w Kalksburg koło Wiednia. Powrócił do Niemiec opanowanych w
międzyczasie przez nazistów. Tu od razu musiał pójść do Arbeitsdienstu (hufce pracy).
6.04.1937 r. rozpoczął nowicjat w Mittelsteinie. Jesienią 1939 r. podjął studia filozoficzne w
Pullach pod Monachium, które niestety wkrótce zostały przerwane wybuchem II Wojny
Światowej. Powołany do wojska uczestniczył w operacjach wojennych we Francji, następnie w ZSRR. W czasie oblężenia Leningradu został wydalony z wojska jako „osoba n.z.v.”
– nicht zuverlässig, tj. osoba niepewna, nie budząca zaufania. Wrócił do bardzo mocno
zniszczonego już bombardowaniami Monachium i domu jezuitów w Pullach. Wobec tego
dalsze studia teologiczne kontynuował we Wrocławiu, który musiał opuścić w styczniu
1945 r. tuż przed rozpoczęciem oblężenia miasta. Uciekł przez Czechy do domu jezuitów
w Rottmannshöhe, gdzie pozostał do końca wojny. Następnie powrócił do Pullach, gdzie
ukończył studia teologiczne. Tamże 27.07.1947 r. został wyświęcony przez kardynała Faulhabera na kapłana. Powrócił do Rottmannshöhe i po odbyciu tercjatu rozpoczął swoją
upragnioną działalność jako misjonarz swego narodu. Ostatnie ślubowanie zakonne złożył
2.II.1950 r. jako misjonarz ludowy, działał na całym terenie ówczesnej NRD. Głównymi
tematami jego wygłaszanych donośnym, silnym głosem kazań były małżeństwo i rodzina
– palący temat na terenie tego marksistowskiego państwa, gdzie wychowanie religijne było
wręcz tabu i wszelkimi sposobami władz państwowych uniemożliwiane. Ta wyczerpująca, zżerająca zdrowie praca wypełniła jego życie do 1967 r. Kres tej działalności położył
udar powodujący lekki niedowład lewej nogi. Wtedy został przeniesiony do Hubertushöhe
(Marchia Brandenburska) do klasztoru sióstr szkolnych De Notre Dame, gdzie pełnił obowiązki duszpasterza sióstr. Ostatnie lata życia od 1990 r. spędził w Peter-Faber-College w
Kladow, przedmieściu Berlina. Tam żył raczej już na uboczu ziemskich spraw, spędzając
czas na modlitwie i pokornym znoszeniu zanikania – wraz ze starzeniem się – sił i zdrowia. Żywot swój zakończył 30.04.2007 r. słowami Dziękuję Bogu, że powołał mnie do zakonu jezuitów i dał mi siły do wiernej mu służby. Teraz już tylko oczekuję żywota wiecznego w
niebie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przez wszystkie wieki. Pochowany został na
cmentarzu katedry św. Jadwigi w Berlinie-Reinickendorf.
Po II wojnie światowej nikt z rodziny o. Josepha Nowaka nie pozostał w Kotorzu Wiel-

kim. Ojciec zmarł 23.12.1938, jedna siostra po zamąż
pójściu zamieszkała w Grudzicach, dwie przebywały
w niemieckich klasztorach, brat Franciszek, marynarz,
zginął na wojnie, a najmłodszy 18-letni Teofil, którego
nawet naziści nie wzięli na wojnę, żeby miał kto pracować na tak dużym gospodarstwie, po łapance wielkanocnej w 1945 r. zginął z wycieńczenia i głodu w ZSRR.
Natomiast matka to wielka niewiadoma, gdyż pamiętający te czasy i znający tę rodzinę sąsiedzi twierdzą,
iż oboje rodzice zmarli jeszcze przed końcem wojny,
niestety nie znalazłem ani w dokumentach USC Turawa, ani w kancelarii parafialnej zapisu o jej śmierci w
przedziale czasowym od urodzenia najmłodszego syna
Teofila 25.02.1926 r. do końca 1957 r.
Alfred Kupka
Ojciec Joseph Nowak zmarł 30.04.2007 r., w 91. r.
życia i 60. kapłaństwa.

1 i 2 Zapis w kotorskiej księdze
chrztów

4.6.3 Powołania kapłańskie i zakonne w Marszałkach
S. Rosaria – Mathilde Golla (Gola) 3.03.1909–17.09.1995
S. Rosaria – Mathilde Golla (Gola) urodziła się 3.03.1909 r. w Turawie Marszałkach.
Jej rodzicami byli robotnicy Josef i Berta z d. Langosz. Ochrzczona została 7.03.1909 r.
w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim, matką chrzestną była Ottilia Gola, gospodyni domowa z Marszałek. Do zakonu wstąpiła mając lat osiemnaście w 1927 r., wraz
z Julie (Ulką) Kupka z Marszałek. Wstąpiła do klauzurowego zakonu dominikańskiego w Venlo w Holandii,
przy granicy niemieckiej. Sama przygotowała sobie wyprawkę. Dla rodziny było to wielkie przeżycie. Rodzina pożegnała ją i odprowadziła na koniec Marszałek.
Profesję złożyła 7.03.1932 r. S. Rosaria – Mathilde Golla
przebywała przez długie lata w tym zakonie. W 1959
r. odwiedził ją jej brat ks. Andrzej Golla. Jednak mogli
porozmawiać ze sobą tylko krótką chwilę. Po soborze
watykańskim obradującym w latach 1963–1965 r. została zniesiona klauzura zakonu. W 1966 r. s. Rosaria
chciała przyjechać do Polski z okazji tysiąclecia Państwa Polskiego. Była już spakowana, posiadała wszystkie zezwolenia, nawet wizę – jednak w ostatniej chwili
władze polskie odmówiły jej wjazdu do Polski. Nigdy
już nie zagościła w rodzinnej miejscowości, chociaż odwiedzało ją jej rodzeństwo w klasztorze w Holandii119. S. Rosaria – Mathilde Golla (zdjęcie
119

Informacji udzieliła Maria Przyszlak.

udostępniła Maria Przyszlak)

W 1981 r. została przeniesiona do zakonu w Berg en Dal (oddalonym o 70
km na północ od Venlo), przy granicy
z Niemcami. Ostatnie sześć lat spędziła, mając troskliwą opiekę w Nijmegen
(oddalonym na północ o 10 km od
Berg en Dal). S. Rosaria pod koniec
życia chorowała, gdyż miała problemy
z kolanami, wszczepiono jej platynowe płytki. Była osobą bardzo radosną,
życzliwą i pogodną.
S. Rosaria wraz z rodziną (zdjęcie udostępniła Maria
Zmarła 17.09.1995 r. na dolegliwoPrzyszlak)
ści starcze, w 86. roku życia i 68. roku
powołania zakonnego. Pogrzeb odbył się 21.09.1995 r. o godz. 14.00.
S. Maria Albertina – Julia Kupka 27.03.1909–1.04.1973
S. Maria Albertina – Julia Kupka urodziła się 27.03.1909 r.
w Turawie Marszałkach. Jej rodzicami byli chałupnicy Florian i
Julia z d. Hyla. Została ochrzczona 4.04.1909 r. Rodzice chrzestni: Florentina Kurda – żona robotnika z Opola oraz Johanna
Kensy – żona chałupnika z Marszałek. Wstąpiła do klauzurowego zakonu dominikańskiego w Venlo w Holandii, przy granicy
niemieckiej, mając osiemnaście lat, wraz z koleżanką Mathilde
Gola z Marszałek. Obłóczyny w zakonie odbyły się 7.03.1932
r. Pierwszą profesję
s. Maria Albertina
– Julie Kupka złożyła 20.03.1933 r. Do
połowy lat 60. XX
S. Maria Albertina – Julia w. nie mogła wyjść
Kupka (zdjęcie udostępniła
poza mury klasztoMaria Przyszlak)
ru, później zlikwidowano klauzurę zakonu. Nigdy nie przyjechała w odwiedziny do Polski. Do swojej śmieci
pozostała w tym samym klasztorze w Venlo w S. Maria Albertina i s. Rosaria – Mathilde Golla
(zdjęcie udostępniła Maria Przyszlak)
Holandii.
Zmarła 1.04.1973 r., w 64. roku życia i 41. roku powołania zakonnego.
Ks. kanonik Andrzej Gola 12.05.1915–25.03.2005
Ks. kanonik Andrzej (Andreas) Gola (Golla) urodził się 12.05.1915 r. w Marszałkach. Rodzice jego, Josef – rachmistrz fabryki w Osowcu i Berta z d. Leś120 – gospody120

W kotorskich księgach metrykalnych przy siostrze Andrzeja Goli s. Rosari – Mathilde, jest podane nazwisko rodowe
matki Langosz.

ni domowa. Chrzest odbył się 16.05.1915 r., chrzestnymi byli Julia Gola – komornica
z Marszałek oraz Ottilia Fornafara – żona dozorcy domowego z Opola. Rodzina była
bardzo wierząca, urodziło się w niej dziesięcioro dzieci. Szóstym dzieckiem w rodzinie był ks. Andrzej. Imiona dzieci: Bonifacy, Matylda – siostra zakonna Dominikanka w Holandii, Barbara – pomagała bratu na plebani w Straszewie, Gertruda – po siostrze Barbarze także była w Straszewie, Wincenty, Andrzej – kapłan, Anna, Agnieszka, Józef (zmarł mając 3 miesiące), Piotr – długoletni organista w Kotorzu Wielkim.
Andrzej Gola, mając 6 lat, rozpoczął edukację w szkole powszechnej w Turawie, gdzie
ukończył osiem klas i dwa lata nauki dokształcającej. Po X klasie pracował dorywczo jako
robotnik w tartaku, w lesie przy wyrębie drzew, przy sadzeniu lasu itp., aby w ten sposób
wspomóc dość ciężką sytuację rodzinną. W młodości zdradzał już zamiłowanie do książek
i nauki.
Mając 19 lat poszedł za głosem powołania i wstąpił do Misjonarzy Św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim, gdzie przebywał przez dwa lata, od 1934 do 1936 r., zaliczając tam w
seminarium trzy klasy szkoły średniej. Następnie skierowany został do Wielunia (1936–
1938), gdzie uzyskał maturę. Po egzaminie dojrzałości skierowano go do Górki Klasztornej w celu odbycia nowicjatu. W 1939 r. zmieniła się sytuacja polityczna w Europie, gdyż
wybuchła II wojna światowa. Klasztory i seminaria były zamykane. Andrzej Gola opuścił
klasztor, z którego zabrał tylko niewielki krzyż misyjny, który zawiesił na szyi, i udał się
klasztoru w Kazimierzu Biskupim. Tam szczęśliwie uniknął aresztowania. W tych trudnych czasach
Andrzejowi Goli z pomocą pośpieszył Marian Roman, drogomistrz w Kazimierzu Biskupim i przyjął go do pracy jako tłumacza języka niemieckiego.
W 1941 r. Andrzej wraz z synami Romana został aresztowany i uwięziony, najpierw w
Koninie, później w Łodzi, a stamtąd wysłano go do obozu pracy w Oldenburg (Dolna Saksonia). Po dwóch latach pobytu w obozie, dzięki pomocy dozorcy obozowego, ucieka. Po
kilku dniach głodnemu uciekinierowi pomogła rodzina niemiecka, dała cywilne ubranie
i jedzenie.
Dzięki pomocy Boskiej był przepuszczany przez kontrole policyjne, chociaż nie posiadał dokumentów. Andrzej Gola dotarł na Śląsk, ale nie do domu rodzinnego, a do mieszkania brata Bonifacego w Opolu. Okazało się, że brata wywieziono do obozu w Dachau.
Bratowa poinformowała go, że musi uciekać, gdyż wysłane są za nim listy gończe. Ucieka
w okolice Mogilna, Trzemeszna. Zatrzymuje się we wsi Kania parafia Ostrowice u Mieczysława Cichońskiego i tam pracuje jako pomocnik malarza. Przez komisarza niemieckiego,
ze względu na jego znajomość języka niemieckiego, był przydzielony do pracy w urzędzie
gminy. Po wykryciu jego tożsamości, komisarz niemiecki pomaga mu i daje przepustkę do
pracy w Słupcy.
W Słupcy Andrzej Gola doczekał się końca wojny. Po jej zakończeniu udał się do rodziców w Marszałkach. Od któregoś z księży dostał sutannę. Gdy wszedł do swojej wioski,
a ludzie go rozpoznali, to się dziwili, że żyje, bo w czasie wojny przyszło zawiadomienie o
jego śmierci. Zauważyli go Rosjanie i zaczęła się nowa gehenna. Przyszli pijani, zaczęli go
wypytywać, grozić, a następnie pobili jego i rodziców. Musiał uciekać, zatrzymał się u oko-

licznego młynarza, któremu pomagał w pracy i miał kontakt z bliskimi. Gdy stanął w obronie żony młynarza, musiał uciekać, Rosjanie próbowali go zabić. Musiał ukrywać
się w okolicy. Po krótkim pożegnaniu z rodzicami Andrzej
Gola dotarł do Słupcy. Krótko pracował w Giewartowie u ks.
Ksawerego Gołębiewskiego jako organista. Po rozmowach,
przemyśleniach i małym wsparciu materialnym, jesienią
1945 r. udał się do seminarium we Włocławku. Nie posiadał
przy sobie świadectwa maturalnego, jednak ówczesny rektor
ks. Stefan Wyszyński nie odtrącił go. Przedwojenny wykładowca seminaryjny ks. Wiktor Gizder poświadczył o jego
zdanej maturze. Andrzej Gola został przyjęty na pierwszy
rok studiów.
Święcenia kapłańskie przyjął 18.06.1950 r. z rąk biskupa
Karola Radońskiego.
Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Kościelna Wieś (1950–1952), Piotrków Kujawski (1952 –1953),
Osięciny – administrator parafii (3 miesiące w 1953), Włocławek – św. Stanisława (1953–1954), Kawnice (1954). Po
czterech latach pracy wikariuszowskiej został proboszczem
w parafii Koszuty (1954–1960), a następnie w parafii Straszewo (1960–1992). W 1981 r. został odznaczony przywilejem używania rokiety i mantoletu – atrybutów kanonika.
Po przejściu na emeryturę
pozostał w parafii Straszewo.
Zmarł 25.03.2005 r., w
Wielki Piątek o godz. 19.10 w
1 i 2 Ks. Andrzej Gola (zdjęcie
udostępniła Maria Przyszlak) szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, w 90. roku życia i 55.
roku posługi kapłańskiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 30 marca o godz.11.00. Liturgii przewodniczył biskup
senior Czesław Lewandowski, kolega kursowy zmarłego.
Koncelebrował biskup pomocniczy Stanisław Gębicki i ok. Ks. Andrzej Gola i s. Rosaria
90 kapłanów. Ciało zmarłego kapłana, zgodnie z jego wolą,
– Mathilde Golla (zdjęcie
spoczęło na cmentarzu parafialnym przed kaplicą w Strasze- udostępniła Maria Przyszlak)
wie121.
Ks. kanonik Andrzej Gola był kapłanem bardzo lubianym, gdyż pomagał biednym,
dzielił się z nimi wszystkim, co posiadał. Pieniądze otrzymywane podczas kolędy przekazywał potrzebującym. Zawsze nosił ze sobą cukierki, którymi częstował dzieci. Miał
piękny pogrzeb, dzieci częstowały wszystkich gości cukierkami.
121

Na podstawie życiorysu opracowanego przez ks. Zygmunta Kuśmierka, proboszcza parafii Straszewo.

4.6.4 Powołania kapłańskie i zakonne w Turawie
O. Peter Halupczok 29.04.1857 – ?, S. Wiktoria Halupczok 11.07.1862–1930
Na terenie plebani w Kotorzu Wielkim zachowało się zdjęcie siostry zakonnej, najprawdopodobniej w stroju zakonu odłamu franciszkańskiego. Zdjęcie podpisano długopisem: Wiktoria Halupczok †1930. W małżeństwie pp. Halupczok Thomasa i Marie z
d. Nowak dwoje dzieci dostąpiło stanu duchownego. Ich syn i córka wstąpili do zakonu,
twierdzi Grzegorz Halupczok z Turawy. Zakonnicy ci byli rodzeństwem jego dziadka Martina. Sprawdziłem w kotorskich księgach metrykalnych – w małżeństwie Thomasa i Marie
Halupczok urodziły się dzieci:
Peter Halupczok ur. 29.04.1857 r., chrzczony 30.04.1857 r., chrzestni: Stanik Tomitzek – rolnik z Kotorza Małego oraz Catharina Wilczek – żona rolnika z
Kotorza Małego.
Martin Halupczok ur. 24.10.1859 r., ochrzczony 28.10.1859 r. Zabity w
1921 r. za działalność propolską.
Margareth Halupczok ur. 11.07.1862 r., ochrzczona 12.07.1862 r.,
chrzestni: Stanislaus Tomiczek – zagrodnik z Kotorza Małego, Marie Sowa – żona
zagrodnika z Turawy oraz Catharina Wilczek – żona rolnika z Kotorza Małego.
Florentine Halupczok ur. 25.06.1868 r., ochrzczona 27.06.1868 r. – wyszła za mąż za Zgorzelskiego.
Oznacza to, że Peter Halupczok, wstąpił do zakonu i
przebywał na misji w Nowej Zelandii, z których już nie powrócił. Informacja o misjach tego zakonnika przekazywana
jest w rodzinie Grzegorza Halupczoka. Margareth Halupczok również przebywała na misjach w Nowej Zelandii. Powróciła z nich i krótko przebywała w Turawie, a następnie
wyjechała do Austrii, gdzie zmarła w 1930 r. Te informacje
przekazał również pan Grzegorz. Niestety, nie zachowały się
inne wiadomości na temat rodzeństwa Halupczoków, którzy
byli zakonnikami.
S. Barbara – Elisabeth Kulawik 26.10.1905–11.04.1993
S. Barbara – Elisabeth Kulawik urodziła się 26.10.1905 r. w Turawie. Rodzice: ojciec –
Vincent (10.04.1856–08.04.1923) stolarz, matka Maria, z d. Sobotta (8.09.1866–10.11.1923).
Elisabeth Kulawik ochrzczona została 5.11.1905 r., jej matką chrzestną była położna Josefa
Kupka z Turawy. W 22.02.1927 r. wstąpiła do zakonu Boromeuszek w Altstädten (Allgäu)
w Bawarii w Niemczech, ponieważ chciała pracować na Bliskim Wschodzie. Po okresie
próbnym wyjechała do Jerozolimy. Tam po obłóczynach 24.05.1928 r. otrzymała imię zakonne Barbara. 22.05.1930 r. złożyła „śluby czasowe”, natomiast wieczyste 22.05.1933 r. W
latach 1929–1934 pracowała w szpitalu w Hajfie (obecnie Izrael). Następnie od 1934 r. do
1935 r. pełniła obowiązki domowe w zakonie w Tagba przy jeziorze Genezaret. W latach
1935–1937 była furtianką w domu sióstr „Regina Angelorum” w Jerozolimie. Później aż

do 1969 r. była furtianką w szpitalu w Hajfie, gdzie już wcześniej pracowała w latach
1929–1934. Od października 1969 r. była
furtianką w Jerozolimie. W marcu 1980
r. została siostrą przełożoną w konwencie
sióstr w Nazarecie. Po pięciu latach, w liZapis w kotorskiej księdze chrztów
stopadzie 1985 r., została przeniesiona jako
siostra emerytka do Jerozolimy. W czasie wojny w Zatoce Perskiej siostry emerytki zostały
przeniesione 10.01.1991 r. z powrotem do domu macierzystego klasztoru w Niemczech.
Dwa lata mieszkała w domu starców dla sióstr „Schwesternaltenheim Maria Frieden” w
Grafschaft w diecezji Paderborn, gdzie zmarła 11.04.1993. r., w wieku 88. lat życia i 64.
roku powołania zakonnego.
Ks. Hubert Franz Wurst 28.07.1931–14.07.1988 r.
Ks. Hubert Franz Wurst urodził się 28.07.1931 r. w Turawie. Rodzicami jego byli stolarz Franz i Gertrud z d. Gora z Zakrzowa Turawskiego. Ochrzczony został 2.08.1931 r.,
chrzestnymi Huberta byli Theodor Gora (Góra) – rolnik z Zakrzowa Turawskiego oraz
Florentine Jeziorowski z Gliwic. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Turawie. Następnie naukę kontynuował w liceum ogólnokształcącym w Opolu (obecne nr I). W 1952 r.
wstąpił do seminarium w Nysie. Po sześciu latach studiów przyjął 22.06.1958 r. święcenia kapłańskie w katedrze opolskiej. Pierwszą jego placówką były Siołkowice, gdzie pełnił
funkcję wikariusza od 28.08.1958 r. do 11.11.1960 r., następną do 18.04.1961 r. była Turza.
Od 18.04.1961 r. do 18.07.1963 r. pełnił funkcję wikariusza w parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Przez następne cztery lata (18.07.1963-15.12.1967) ks. Hubert Wurst
był wikarym w Sierakowie. Na urząd proboszcza Kujakowic został powołany 15.12.1967
r. Pełnił go aż do śmierci, która go dosięgła w 1988 r. Ks. proboszcz Hubert Wurst bardzo
dbał o powierzoną mu parafię. Z jego inicjatywy w 1974 r. zakupiono trzy nowe dzwony kościelne: Stanisław, Ave Maria,
Jadwiga-Hubert. W latach 1982–1983 r. zbudowano kaplicę
przedpogrzebową na miejscowym cmentarzu. Ogrodzony
został w 1987 r. kościół i teren wokół cmentarza. Z inicjatywy proboszcza wyremontowano plebanijne pomieszczenia
gospodarcze, a jedno przeznaczono na salkę katechetyczną,
w której odbywały się lekcje religii. Remontowana była plebania, położono nowy dach. Ksiądz Hubert Wurst szczególnie
dbał o kościół parafialny, który został pomalowany i wyremontowany, a ołtarz pozłocony. Plac wokół kościoła został
wyrównany. Na wyposażenie świątyni zakupiono agregat
prądotwórczy. Kapłan ten mógł się poszczycić dwoma powołaniami z Kujakowic. W dniu 22.06.1985 r. święcenia kapłańskie otrzymał Ks. Ginter Dzierzon, drogę zakonną wybrała
także Dorota Jurczyk, obecnie siostra Ireneusza Józefitka.

Ks. Hubert Wurst zachorował i zmarł
w szpitalu w Katowicach w czwartek
14.07.1988 r. Pogrzeb proboszcza odbył się
w sobotę 16 lipca, a uroczystościom przewodniczył ks. bp Jan Wieczorek. Ks. proboszcz Hubert Wurst spoczął na miejscowym cmentarzu.
Zmarł 14.07.1988 r. w wieku 57 lat i w
30. r. kapłaństwa.
Ks. Hubert Wurst (zdjęcie udostępniła Anna
Woźny)

4.7 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Kotorzu Wielkim

Właściciel ziem turawskich i kotorskich Martin Scholtz von Löwencron postanowił
zbudować w Kotorzu Wielkim szpital. Swoje marzenie zrealizował w 1721 r., wtedy zbudował drewniany budynek szpitala. Nie była to jednak typowa placówka szpitalna, tylko
bardziej przytułek, gdyż przebywali w nim trzej mężczyźni i trzy kobiety, emerytowani
pracownicy majątku von Löwencrona. 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 dziesięciu122.
W 1796 r. Franz von Gaschin drewniany budynek szpitala przebudował i odnowił, a
liczbę jego mieszkańców powiększono do dziesięciu. Drewniany dom w II poł. XIX w. był
już zniszczony. Częściowy remont obiektu przeprowadzono w 1870 r., wymieniono część
gontów na dachu. W 1872 r. drewniany szpital został rozebrany i za 56 talarów sprzedany
zagrodnikowi. Obok Garnierzy zbudowali nowy murowany budynek szpitala. Stary obiekt
szpitalny znajdował się na zachód od nowego – obecny ogród. Prace ruszyły w maju 1872
r., cegłę do jego budowy wykonano na terenie kotorskiej parafii. W 1730 r. Martin von
Löwencron przeznaczył na utrzymanie szpitala w Kotorzu Wielkim kapitał w formie fundacji w kwocie 200 florenów
(133 talary reńskie 10 groszy).
Po stu pięćdziesięciu latach, w
1872 r., kwota ta wzrosła do
1520 talarów. Na budowę nowego szpitala Garnierzy wydali 1320 talarów ze sprzedaży
papierów wartościowych, zaś
200 talarów w hipotekach zostało nienaruszone. Poświęcenia nowo wybudowanego
obiektu dokonał ks. Carl Kahl
31.10.1873 r. Wewnątrz szpita- Budynek kotorskiego szpitala, od 1919 r. domu klasztornego
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
la znajdowała się kaplica, by jej
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mieszkańcy codziennie rano i wieczorem odprawiali różaniec za rodzinę von Garnier, w
zamian za utrzymanie. Kotorską kaplicę szpitalną wyposażono w krzyż, obraz olejny Serca
Jezusa, wazony, całość ufundowała hrabina von Garnier z Wrocławia123. W 1919 r. obiekt
został odnowiony, by przyjąć siostry zakonne.
Placówka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej w Kotorzu Wielkim została założona na prośbę parafian przez ks. proboszcza kotorskiego Theodora Jankowskiego. Dużą zasługę w jej powstaniu miał również miejscowy
kierownik szkoły Georg Pohl, który reprezentował wobec władz chorego i podeszłego wiekiem miejscowego ks. proboszcza. To on skierował do Domu Generalnego Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP NP w Porębie list z prośbą o utworzenie placówki w Kotorzu
Wielkim, w którym m.in. napisał: Ostatecznie wszystko jest na tyle gotowe, że Siostry mogą
przybyć. Z radością ich oczekujemy.(...) Mam tylko jedno zmartwienie: Czy trzy siostry dla
naszej wielkiej parafii, choćby tymczasowo, wystarczą? Proszę rozważyć, należy do parafii
siedem wielkich wiosek. Proszę raczej przysłać cztery Siostry, będą one na początek miały
wiele roboty, by się zagospodarować. W środki żywnościowe je zaopatrzymy. Oczekujemy
przybycia Sióstr na 10 stycznia. (...) oddany Georg Pohl, nauczyciel.
Urzędowe zatwierdzenie powołania kotorskiej placówki datuje się na 25.09.1918 r. Do
Kotorza Wielkiego 22.02.1919 r. przybyły pierwsze siostry: S.M. Julitta Struzik, S.M. Pankratia (Maria Nowottny) oraz S.M. Bazylia Bremer, i zamieszkały w domu parafialnym
przy dzisiejszej ul. Opolskiej 27.
Ks. Proboszcz Theodor Jankowski zmarł dwa miesiące po przybyciu Sióstr do Kotorza
Wielkiego. Jego następcą został ks. Michael Sauer, który otoczył siostry życzliwą opieką.
Pod koniec 1919 r. do kotorskiej placówki przybyła jeszcze czwarta siostra do pielęgnacji
chorych, ponieważ siostry opiekowały się chorymi w siedmiu wsiach: Kotórz Wielki, Kotórz Mały, Rzędów, Osowiec, Węgry, Kolanowice i Turawa. Początkowo siostry opiekowały
się tylko chorymi i niemowlętami. W następnych latach wyłoniła się konieczność otwarcia
przedszkola. Miejscowy proboszcz ks. Michael Sauer i kierownik Georg Pohl poprosili
Zgromadzenie o siostrę przedszkolankę. Z powodu braku wykwalifikowanej siostry, urząd
w Opolu udzielił tymczasowego pozwolenia na prowadzenie przedszkola przez osobę bez
egzaminu państwowego. Później do pracy tej została skierowana wykwalifikowana przedszkolanka – S.M. Werena Freitag. Siostry pełniły wiele posług na terenie kotorskiej parafii.
Oprócz pielęgnacji chorych, opiekowały się niemowlętami, przedszkolakami i chorymi na
gruźlicę. Siostry uczyły dziewczyny robótek ręcznych i prac domowych w Kotorzu Wielkim i w Turawie.
3.11.1929 r., po ciężkiej chorobie zmarła w wieku 40 lat S.M. Wiborada (Mathilde Jantos). Pochowana została na cmentarzu w Kotorzu Wielkim. W tym samym roku zmarł
życzliwy siostrom ks. proboszcz Michael Sauer, a do kotorskiej parafii przyszedł nowy ks.
proboszcz radca duchowy – ks. Alfred Dudek. Dzięki staraniom nowego proboszcza kotorska placówka zakonna otrzymała w 1933 r. prąd elektryczny. Za podłączenie energii
elektrycznej zapłacili mieszkańcy trzech wsi: Kotorza Małego, Kotorza Wielkiego i Turawy.
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Lata wojenne siostry przeżyły w parafii, opatrując przechodzących żołnierzy. Placówka kotorska przekształciła się
niejako w przytułek dla ciężko chorych,
biednych i opuszczonych ludzi. Rok 1945
siostry przeżyły w wielkim niepokoju i
udrękach. Pomimo tego wspomagały ludzi potrzebujących i żołnierzy, usługiwały
chorym i biednym.
Po wojnie siostry podjęły na nowo
pracę w parafii: prowadziły przedszkole i
katechizowały. W 1952 r. kotorskie przed- Budynek przedszkola (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
szkole przeszło w ręce osób świeckich i
siostry zostały zwolnione z niego z pracy. Sprawowały jednak opiekę nad trzema staruszkami, dając im całkowite utrzymanie.
3.08.1954 r. siostry zakonne zostały usunięte z Kotorza Wielkiego. UB, milicja i urzędnicy gminni, część z nich uzbrojonych w broń palną, okrążyli placówkę klasztorną. Zmusili dwie stare siostry do spakowania rzeczy osobistych, załadowano je na ciężarówkę i
wywieziono do klasztoru w Staniątkach koło Bochni. Placówka kotorska została opieczętowana. Węgiel i drewno zabrał Dom Dziecka w Turawie. Po usunięciu sióstr zakonnych,
w byłym budynku klasztornym zamieszkał dr Polony. W połowie października 1956 r.
siostry powróciły, ale lekarz nie chciał się wyprowadzić. Zatrzymał sobie większą część
budynku, a w mniejszej zamieszkały siostry zakonne. Ulegając naciskom ludności, lekarz
musiał dać siostrom więcej pomieszczeń. Mieszkańcy za interwencję przeciwko lekarzowi
zostali ukarani przez kolegium ds. wykroczeń.
Funkcję przełożonej do 1958 r. pełniła S.M. Ottobalda. Od 1958 r. do 1965 r. przełożoną była S.M. Leontyna, która pełniła również funkcję katechetki na życzenie ks. proboszcza Rudolfa Lodzika. Pod koniec września 1964 r. zmarła najstarsza siostra zakonna
kotorskiej placówki S.M. Teopista. W tym okresie przebywały w Kotorzu Wielkim cztery
siostry zakonne.
W 1968 r. kolejnym proboszczem w parafii Kotórz Wielki został ks. Józef Swolany. Od
samego początku prosił, by Siostry miały nadzór nad zakrystią, ubierały ołtarze, troszczyły
się o bieliznę kościelną, a także prowadziły katechezę i opiekowały się chorymi. W 1969
r. kotorska palcówka zakonna uroczyście obchodziła 50-lecie pobytu Sióstr Służebniczek
NMP w Kotorzu Wielkim.
W listopadzie 1972 r. zainstalowano w budynku placówki hydrofor, zbudowano łazienkę, szambo. Za wszystkie prace zapłacił ks. prob. Józef Swolany.
W 1976 r. na placówce w Kotorzu Wielkim przebywały cztery siostry zakonne: S.M.
Baptysta – siostra przełożona, S.M. Amadea, S.M. Leona, i S.M. Richildis. 20.06.1976 r.
trzy kotorskie siostry udały się na odpust do Ozimka. Od 6.01.1977 r. siostry przebywały
na rekolekcjach. W czasie wakacji kotorskie zakonnice budowały płot wokół placówki i
salki katechetycznej. Siostra Baptysta wraz z chłopcami usuwała krzewy bzu, kopała doły

pod słupki, załatwiała potrzebny materiał budowlany. Siostry z bólem zauważyły, że do ich
Zgromadzenia było coraz mniej powołań. W styczniu dwie siostry: Amadea i Richildis,
zachorowały, obie miały problemy ortopedyczne. W tym okresie wiele drobnych prac wykonano w domu placówki, dwukrotnie popsuł się hydrofor i siostry musiały nosić wodę
od sąsiadów. W czasie wakacji 1977 r. odbyło się malowanie refektarza oraz podłóg w
pozostałych pomieszczeniach. Wszystkie koszty remontów pokrył ks. proboszcz. Siostry
były bardzo zajęte, wykonywały wiele prac, m.in. uczyły religii, dbały o ogród.
Wiosną 1978 r. rozpoczęto dalsze prace remontowe podwórka, wszystkie ogrodzenia
odremontowano. Dla księdza prob. Józefa Swolanego z okazji jego imienin siostry uszyły
piękną komżę, a S.M. Amadea wykonała hafty. Od 10–21.04.1978 r. został odremontowany płot od strony pp. Kała. Zlikwidowano stare, zniszczone słupy z cegieł i zamontowano sześć słupów betonowych. Wiele prac sama wykonywała siostra przełożona Baptysta.
15.05.1978 r. siostry odbyły pielgrzymkę samochodową do sanktuarium maryjnego w
Pilszczu, celem uproszenia licznych dobrych i ofiarnych powołań. W czasie wakacji były
przeprowadzone kolejne remonty domu placówki, podwórza, pompy w ogrodzie, rozebrano stary piec w piwnicy. Wiele prac wykonali panowie: Czech, Dziuk, Stotko, Kannenberg,
Hubert Feliks. W sierpniu siostra przełożona przebywała w Szczawnie na leczeniu. Po powrocie do kotorskiej placówki w dn. 26.08.1978 r. została przeniesiona do Leśnicy. Na jej
miejsce przybyła S.M. Marietta. 24 września kotorska placówka otrzymała używane radio
z Domu Prowincjonalnego z Leśnicy. W następnym miesiącu S.M. Richildis obchodziła
dwukrotnie swój złoty jubileusz życia zakonnego: 12 października w Leśnicy, a pięć dni
później w Kotorzu Wielkim. Wtedy z tej okazji w kościele parafialnym odprawiona została
przez ks. prob. Józefa Swolanego, przy licznym udziale parafian, msza święta. Parafianie
okazali się bardzo hojni dla jubilatki, która z uzyskanych środków przekazała 4000 zł na
misje. 27 listopada siostry wraz z proboszczem udały się na pielgrzymkę na Jasną Górę.
3.02.1979 r. S.M. Marietta złamała sobie prawą rękę. Przez pięć tygodni nosiła gips. W
lipcu dom kotorskiej placówki zakonnej został otynkowany, okna pomalowane, a dach naprawiony. Wewnątrz obiektu w sierpniu dwa piece w refektarzu i w jednej sypialni zostały
przestawione. Przewody elektryczne w całym mieszkaniu zostały położone pod tynkiem.
Następnie wszystkie pomieszczenia zostały pomalowane. Koszty remontu pokrył ks. proboszcz. Od 18 października S.M. Amadea obchodziła swój złoty jubileusz życia zakonnego
w Leśnicy, a 23 października w Kotorzu Wielkim. W czasie mszy św. ks. prob. Józef Swolany wygłosił kazanie na temat życia zakonnego i podkreślił działalność jubilatki. Dalszy
ciąg uroczystości polegał na skromnym przyjęciu domowym.
30.01.1980 r. siostry miały możliwość wraz z parafianami obejrzenia filmu „Quo
vadis”124, który został wyświetlony w kotorskim kościele. Wiosną kotorskie zakonnice
przebywały na rekolekcjach, zaś latem wykonały kolejny odcinek płotu.
12.05.1981 r. S.M. Amadea złamała sobie kości lewej ręki i przez miesiąc jeździła do
Opola na naświetlenia. 26 maja kotorską placówkę odwiedziła wielebna matka prowincjonalna S.M. Innocenta, a 15 czerwca przeprowadziła wizytację. Jesienią kotorskie siostry
uczestniczyły w rekolekcjach w Leśnicy.
124

Prawdopodobnie chodzi o amerykański film z 1951 roku w reżyserii Mervyna LeRoya.

W 1982 r. dla ułatwienia prania bielizny kościelnej, ks. proboszcz zakupił siostrom
pralkę automatyczną. Gdy rodzina Seja wyjeżdżała do RFN – u, kotorskie zakonnice
otrzymały od nich wersalkę. W maju siostry postarały się o postawienie nowego płotu ok.
15 m przy wejściu do mieszkania w podwórku. Wykonał go p. Hadasz z Kotorza Małego. W lipcu w kotorskiej placówce zakonnej wykonano centralne ogrzewanie. Następnie
całe mieszkanie zostało wymalowane. Całość kosztów pokrył kotorski ksiądz proboszcz. 5
września S.M. Richildis zachorowała na zapalenie płuc i przebywała w szpitalu. Stan chorej
siostry wciąż się pogarszał. Powróciła ze szpitala dopiero 26.01.1983 r. Tydzień później, 2
lutego, złamała sobie kość biodrową i znowu została przewieziona do szpitala. Nie powróciła już do Kotorza Wielkiego, zastąpiła ją 31 maja S.M. Medarda Woźniak z Dzierżoniowa. S.M. Marietta z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. Józefa Swolanego, w dn. 3
lipca przygotowała wraz z dziećmi przedstawienie. We wrześniu klasztorne zabudowania
gospodarcze zostały pomalowane. Koszty remontu pokrył ksiądz proboszcz.
22.03.1984 r. kotorską placówkę odwiedziła matka generalna S.M. Aniela Smoła. W
następnym miesiącu, 12 kwietnia, siostry wraz z proboszczem ks. Józefem Swolanym brały
udział w pogrzebie S.M. Richildis w Leśnicy. Pięć dni później w Kotorzu Wielkim ks. proboszcz odprawił jej pogrzebową mszę św. Przez 30 dni w kotorskim kościele przed mszą
św. odmawiano różaniec za spokój jej duszy. Wiosną siostry uczestniczyły w rekolekcjach.
27 lipca S.M. Medarda została przeniesiona do placówki w Wysokiej k. Strzelec Op. 14
sierpnia przełożona kotorskiej placówki S.M. Marietta po sześciu latach pracy w parafii
jako katechetka i zakrystianka została przeniesiona do Kudowy-Zdroju, a zastąpiła ją S.M.
Hildeburgis z Góry Św. Anny. 31 sierpnia została przeniesiona do kotorskiej placówki S.M.
Leonisa ze Szczedrzyka i zaczęła pełnić posługę pielęgniarską wśród chorych. W październiku został wymieniony dach nad pralnią i łazienką placówki zakonnej w Kotorzu Wielkim. 8 października siostra przełożona Hildeburgis obchodziła jubileusz 25-lecia złożenia
ślubów zakonnych. Dwa miesiące później, 8 grudnia, w święto patronackie Niepokalanego
Poczęcia NMP, w kotorskim kościele została odprawiona uroczysta msza św. w intencji
sióstr pracujących na terenie parafii. W tym okresie w kotorskiej placówce przebywały
siostry:
S.M. Hideburgis – katechetka i zakrystianka
S.M. Amadea – zajmowała się pracą domową
S.M. Leonisa – pielęgniarka.
W marcu 1985 r. S.M. Amadea, wybierając się na rekolekcje do Starych Budkowic,
złamała sobie rękę, ale mimo to pojechała na rekolekcje i tam pozostała, ponieważ jej pragnieniem było spędzić ostatnie lata w tamtejszym domu starców – jej życzenie zostało
spełnione. Na miejsce S.M. Amadei 8 lipca przybyła do kotorskiej placówki S.M. Iwona z
Biskupowa, objęła wykonywanie prac domowych. 18 marca ks. proboszcz Józef Swolany
obchodził swoje 50. urodziny, siostry zakonne przyczyniły się do upiększenia tej uroczystości, gdyż przygotowały z dziećmi część artystyczną.
Według prawa kanonicznego, każdy dom zakonny powinien posiadać kaplicę z Przenajświętszym Sakramentem. Dom w Kotorzu Wielkim był własnością kościelną i dlatego z
prośbą o wykonanie kaplicy zwróciły się siostry do księdza proboszcza. Ks. Józef Swolany

przyjął tę propozycję, podjął się utworzenia kaplicy i pokrył koszty przeróbki. Stara drewniana „lauba”, która była głównym wejściem do domu z ulicy, została usunięta. Korytarz
podzielono na dwie części, jedna została przeznaczona na kaplicę. Ogólny wewnętrzny
wystrój kaplicy wykonał Krystian Hyla z Zabrza ze swoim pomocnikiem. Zawieszono w
kaplicy zabytkowy krzyż, który w 1873 r. ufundowała hrabina Garnier. Tabernakulum,
kielich, puszka i płaskorzeźba MB zostały
podarowane przez Dom Prowincjonalny
z Leśnicy. Mozaikę parkietową położył p.
Hadasz z Kotorza Małego, a wyszlifował
Roch Koźlik. Wykonano nowe wejście do
budynku placówki. 7 października odbyła się uroczystość poświęcenia kaplicy,
której dokonał ks. prob. Józef Swolany.
Na uroczystość poświęcenia przybyły
siostry z Leśnicy i Szczedrzyka, a także
ok. 60 parafian. W czasie mszy św. ks.
Wnętrze kaplicy klasztornej (zdjęcie wykonał Emil
proboszcz wygłosił kazanie, w którym
Czyrnia)
przedstawił historię kotorskiej placówki.
25 października została odprawiona w kaplicy msza św. za wszystkie zmarłe siostry, które
dotąd pracowały na terenie Kotorza Wielkiego. Po południu tego samego dnia ks. proboszcz poświęcił stacje drogi krzyżowej.
19.01.1986 r., z początkiem nowego roku odbyła się w kotorskiej placówce zakonnej
kolęda. 1 lutego ks. proboszcz podarował siostrom maszynę do szycia, która bardzo się im
przydała do szycia bielizny kościelnej. Wiosną siostry przebywały na rekolekcjach w Leśnicy. 17 kwietnia na skutek wylewu krwi do mózgu została sparaliżowana S.M. Leonisa.
Odwieziono ją do szpitala, w którym przebywała cztery dni, po czym została przewieziona na własną prośbę do Leśnicy. Od tej pory tylko dwie siostry przebywały w kotorskiej
placówce.
21 sierpnia do Kotorza Wielkiego została przeniesiona S.M. Marta z Komprachcic.
Została katechetką, zaczęła prowadzić Sodalicję i kontynuowała naukę w Opolu. W dniu
przybycia S.M. Marty do Kotorza Wielkiego, S.M. przełożona Hildeburgis pojechała na
pielgrzymkę do Rzymu. Wielkim przeżyciem dla siostry była audiencja u Ojca Św. 11 listopada została odprawiona w kotorskiej kaplicy dziękczynna msza św. z okazji 50. urodzin S.M. Hildeburgis. Dwa dni później odbyła się wizytacja placówki zakonnej w Kotorzu Wielkim, którą przeprowadziła S.M. Rufina. W dn. 8 grudnia ks. proboszcz odprawił
w kotorskim kościele mszę św. w intencji sióstr pracujących w kotorskiej parafii i całego
Zgromadzenia. W grudniu, aby zachęcić dzieci do pilnego uczęszczania na msze św. roratnie, siostry i ks. proboszcz postanowili przygotować dla nich upominki w postaci figurek
Matki Boskiej i Dzieciątka w żłobku. Figurki te dzieci otrzymały w Wigilię. Wykonanie
tych figurek gipsowych zajęło siostrom wiele czasu, do ich wytwarzania sprowadzono specjalną foremkę z Rzymu. Na koniec roku w Kotorzu Wielkim przebywały siostry:
- S.M. Hideburgis – przełożona, katechetka i zakrystianka

- S.M. Iwona – zajmowała się pracami domowymi
- S.M. Marta – katechetka.
7.01.1987 r. została przez księdza proboszcza przeprowadzona kolęda w kotorskiej placówce. Od 16 stycznia po długiej
namowie ks. Józef Swolany podjął się trudu głoszenia comiesięcznej konferencji ascetycznej. Tematem pierwszego spotkania było: Wszystko, co wielkie, przychodzi z ciszy. Hasłem następnej konferencji były słowa św. Tomasza à Kempis: Bezpieczniej jest rady słuchać i przyjmować, aniżeli ją dawać. 3 marca
kotorska placówka otrzymała wielki dar, magiel elektryczny do
prasowania bielizny. Był to podarunek sprawiony przez matkę prowincjonalną S.M. Ancillę z RFN – u. W marcu w czasie
Wielkiego Postu S.M. przełożona Hideburgis uszyła 26 komży
dla ministrantów, 3 alby oraz 2 komże dla ks. proboszcza. Siostra przełożona zleciła wykonanie dwóch antependiów125, jednego maryjnego z liliami, drugiego wielkanocnego z barankami.

Kotorskie Marianki (kronika Marianek)

SM. Iwona (kronika
Marianek)

Wiosną na skutek topniejącego śniegu, w piwnicy placówki pojawiła
się woda. Siostry trzy razy
dziennie musiały wynosić
wiadrami wodę, po ok. 50
wiader. W 1987 r. kotorskie siostry zakonne same
przygotowały dzieci do
I Komunii Św., przejęły
również całą katechizację
uczniów szkolnych. Z okazji świąt wielkanocnych
siostry sprawiły radość
miejscowym dobrodziejom w postaci drobnych

upominków. Darczyńcami tymi byli:
- rodzina Twardawskich, która raz w tygodniu przekazywała 2 litry mleka.
- Rodzina Joniec, która raz w tygodniu przekazywała 2 litry mleka.
- Teodor Tuchocki i Piotr Kostka, którzy chętnie pomagali w pracach domowych.
- Rodzina Kupka z Kotorza Małego, która często przynosiła dary w postaci owoców.
W kwietniu przez trzy dni S.M. Marta porządkowała parafialną bibliotekę.
W 1998 r. ks. proboszcz uratował kotorską placówkę przed likwidacją, miała być zlikwidowana, gdyż brakowało powołań zakonnych. Po śmierci S.M. Angeli ks. Józef Swolany poprosił siostrę przełożoną o katechetkę. Do kotorskiej placówki przysłano trzecią sio125

Antepedium (również antependium, frontale) – bogato zdobione zakrycie lub zasłona mensy ołtarza chrześcijańskiego.

strę – SM. Eligię – Irenę Pietruską. Latem 1998 r. prze dwa
tygodnie był remontowany klasztor w Kotorzu Wielkim.
Elewacja została pomalowana na kolor wrzosu, posadzka
w korytarzu została wyłożona płytkami przez Piotra Kostkę, a ściany wytapetowano. Za remont zapłacił proboszcz.
26.02.2001 r. w placówce kotorskiej wymieniono okna
na plastikowe. Zamontowali je Piotr Kostka i Paweł Fronia.
Przełożoną kotorskiej placówki zakonnej w 2004 r. została S.M. Anuncjata – Irena Kusz. Udzielała lekcji religii w
turawskim przedszkolu i gimnazjum. Była bardzo aktywną
zakonnicą. Corocznie organizowała wyjazdy na „zieloną
szkołę” do Łeby i liczne wycieczki dla dzieci i młodzieży.
Prowadziła parafialną stronę internetową, przeprowadzała
w szkole liczne konkursy i turnieje. W 2005 r. w Kotorzu
SM. Eligia – Irena Pietruska wraz z
Wielkim były dwie zakonnice. 16 października panowie:
Mariankami (kronika Marianek)
Józef Czech, Paweł Farys, Franciszek Jonczyk pomalowali
elewację kotorskiej placówki.
W 2007 r. nastąpiła kolejna
zmiana siostry przełożonej, została
nią S.M. Judyta Nemś. Po objęciu
kotorskiej placówki domagała się
od ks. proboszcza kolejnych inwestycji w budynku placówki. Ksiądz
Józef Swolany zlecił zbudować
nowy komin do centralnego ogrzewania. Koszt tej inwestycji wyniósł
6000 zł. 20.05.2007 r. przełożona
Matka Prowincjonalna poinformoAch, co to był za mecz (kronika Marianek)
wała ks. Józefa Swolanego, że na
koniec jego pontyfikatu w 2010 r.
zostanie zlikwidowany klasztor w
Kotorzu Wielkim. Jednakże likwidacja kotorskiej placówki nastąpiła
wcześniej – 15 lipca 2008 r. została
odprawiona pożegnalna eucharystia. Dwa dni później siostry oddały
klucze proboszczowi. 18.07.2008 r.
placówka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Kotorzu
Wielkim została zlikwidowana. Ks.
SM. Anuncjata – Irena Kusz, Jasełka w PG Turawa,
proboszcz Józef Swolany próbował
21.12.2007 r.

sprowadzić z Przemyśla siostry felicjanki, niestety odmówiły. Bardzo trafny komentarz do
likwidacji kotorskiej placówki zakonnej napisał
ks. Józef Swolany w kotorskiej kronice parafialnej – Klasztor przeżył czasy Hitlera. Komuna nie
zdążyła go zniszczyć. Teraz padł ofiarą ludzkiej
słabości. Czterech parafian udało się do na rozmowę do przełożonych Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Wrocławia i Leśnicy, aby
prosić o powrót sióstr zakonnych do Kotorza
Wielkiego. Jednak ze względu na brak powołań
zakonnych placówka kotorska została ostatecznie zlikwidowana.

Uroczystość 50-lecia powołania zakonnego SM.
Iwony (kronika Marianek)

PRZEŁOŻONE LOKALNE PLACÓWKI KOTÓRZ WIELKI
1919 – 1921		
S.M. Julitta (Barbara Struzik)
1921 – 1927		
S.M. Emiliana (Franciszka Koźlik)
1927 – 1928		
S.M. Genowefa (Paulina Łysoń)
1928 – 1929		
S.M. Wiboroda (Matylda Jantos)
1929 – 1931		
S.M. Renata (Maria Gajda)
1931 – 1938		
S.M. Placyda (Julianna Lubczyk)
1938 – 1944		
S.M. Zyglinda (Wiktoria Sobek)
1944 – 1950		
S.M. Augusta (Marta Skrzypulec)
1950 – 03.08.1954
S.M. Ottobalda (Maria Ochmann)
__________________________________________
1956 – 1958		
S.M. Ottobalda (Maria Ochmann)
1958 – 1965		
S.M. Leonarda (Katarzyna Kipka)
1965 – 1971		
S.M. Leontyna (Gertruda Michalik)
1971 – 1972		
S.M. Humilitas (Agnieszka Górka)
1972 – 1978		
S.M. Babtysta (Maria Zimolong)
1978 – 1984		
S.M. Marietta (Emilia Brój)
1984 – 1990		
S.M. Hildeburgis (Agnieszka Wycisło)
1990 – 1993		
S.M. Agnela (Maria Lakwa)
1993 – 1996		
S.M. Gemma (Agnieszka Samandzich)
1996 – 2003		
S.M. Ignacja (Elżbieta Labud)
2003 – 2004		
S.M. Luitgardis Smolin
2004 – 2007		
S.M. Anuncjata (Irena Kusz)
2007 – 2008		
S.M. Judyta Nemś

5. Parafia Rzymskotolicka pw. Św. Katarzyny w Ligocie Turawskiej

5.1 Historia Parafii Rzymskotolickiej pw. Św.
Katarzyny w Ligocie Turawskiej
Trzy miejscowości: Kadłub Turawski, Zakrzów
Turawski i Ligota Turawska od stu lat tworzą jedną
parafię. Historię tych trzech wsi przedstawiłem w in
nych rozdziałach. W tej części przedstawiam historię
parafii Ligota Turawska i jej mieszkańców.
Pierwszy kościół drewniany w Ligocie Turawskiej powstał ok. 1480 r., uczęszczali do niego także
mieszkańcy sąsiedniego Kadłuba Turawskiego, opiekę
duszpasterską sprawował proboszcz z Kotorza Wielkiego. Nie wiadomo czy objął opieką duszpasterską
także sąsiedni Zakrzów Turawski.
Bardzo mało możemy powiedzieć o religijności w
czasach nowożytnych mieszkańców obecnej parafii
Ligota Turawska. Parafialne protokoły wizytacyjne z XVII w. informowały, że we wsiach
obecnej parafii Ligota Turawska mieszkali heretycy, najprawdopodobniej byli to luteranie.
W Kadłubie było ich trzech, w Ligocie aż jedenastu, zaś w Zakrzowie protokół ich nie wymienia1. Mieszkańcy
obecnej ligockiej parafii raczej nie okazywali
sympatii religii protestanckiej. Najprawdopodobniej nie podobały im się skromne
zbory protestanckie
rozsiane wokół KluczFragment protokołu wizytacyjnego z 1720 r.
borka, dla
tego też
trwali dalej przy religii swoich ojców. Innowiercami były wyłącznie osoby związane z właścicielem turawskich ziem, Johannesem Blankowskim. To właśnie w okresie kontrreformacji zbudowano w Ligocie i Zakrzowie nowe kościoły. W Ligocie były wtedy dwa cmentarze
– katolicki i ewangelicki. Protokół wizytacyjny z lat 1687–1688 informuje, że msze odbywały się w ligockim kościele rzadko: W tym (kościele) filialnym nabożeństwa są sprawo1

Protokoły wizytacyjne z lat 1679 i 1677–1687, Archiwum Archidiecezjalne Wrocław.

wane w trzecią niedzielę, w drugie święto paschalne, w Zielone Święta, w święto św. Stefana,
w święto opieki (patrocinium) i w dniu poświęcenia kościoła. Podobnie było w Zakrzowie
– protokół wizytacyjny z 1679 r. stwierdza: Nabożeństwa odbywają się tu pięciokrotnie w
ciągu roku. Oczywiście inaczej wyglądała sytuacja w Zakrzowie do początku XVII w., gdy
w tej miejscowości istniało probostwo i był dwór rycerski. Niestety nie zachowały się żadne źródła kościelne i świeckie dotyczące powstania parafii w Zakrzowie Turawskim, najprawdopodobniej pod wezwaniem św. Szymona i Judy lub św. Stanisława, bo pod takim
wezwaniem istniała wtedy w tej miejscowości świątynia. Po likwidacji tego probostwa w
okresie wojny trzydziestoletniej, kościół ten wraz mieszkańcami został objęty opieką przez
proboszcza radawskiego. Jednak przypuszcza się, że w czasach, gdy istniało probostwo w
Zakrzowie, nie obejmowało ono posługi duszpasterskiej nad mieszkańcami sąsiednich wsi
– Kadłuba i Ligoty, gdyż właścicielem tych ostatnich wymienionych wsi był pan na Turawie, który opiekował się probostwem w
Kotorzu Wielkim. W tamtych odległych
czasach kontakty między mieszkańcami
wsi należących do różnych panów były
utrudnione, wręcz zakazane. Dopiero w
drugiej połowie XVII w. Zakrzów został
dołączony do dóbr turawskich, jednak
wtedy już nie istniało w tej wsi probostwo i opiekę nad tym kościołem krótko
sprawował proboszcz radawski. Po likwidacji probostwa radawskiego po wojnie
trzydziestoletniej, przez następne dwieście lat opiekę duszpasterską nad ZakrzoFragment protokołu wizytacyjnego z 1720 r.
wem i Radawiem sprawował proboszcz z
Zębowic.
Po wojnie trzydziestoletniej Śląsk był bardzo zniszczony, przez następne długie dziesiątki lat trwało odbudowywanie zniszczeń. Na skutek tej wojny wsie popadły w ruinę.
Szlachta śląska za wszelką cenę chciała wzbogacić się kosztem swoich podanych, więc
zwiększała wymiar zobowiązań chłopskich, np. pańszczyzny.
W XVII w. poziom nauki w szkołach śląskich był bardzo niski. W Zakrzowie Turawskim nauczycielem był kowal. Dzieci miały bardzo dużo pracy w domu, dlatego też rzadko
uczęszczały do szkoły, w której uczono głównie religii, czytania, nieraz jeszcze pisania i
śpiewu.
Prawa patronackie nad zakrzowskim i ligockim kościołem po wojnie trzydziestoletniej
sprawował właściciel Turawy, Zakrzowa i Zębowic – pan Blankowski. Po tej wojnie bardzo
brakowało kapłanów. Wtedy też ponad połowa kościołów nie posiadała swojego duszpasterza. Nieraz jeden kapłan otaczał opieką wiele wsi. Bardzo trafnie napisał ks. Pokora
w „Kronice Radawskiej” – „W tamtych czasach proboszczowie utrzymywali się z pracy
własnych rąk, głów i serc”. Protokół wizytacyjny z 1679 r. donosi, że mienie kościelne
zostało w czasie reformacji pomniejszone. Mieszkańcy bardzo zbiednieli i ze wsi Zakcze-

wek (Zakrzów) proboszcz z Zębowic otrzymywał
dziesięcinę coraz mniejszą, bo spadła z 8 do 2
talarów. Kościół w Zakrzowie podupadł, rzadko
odprawiano w nim msze św.
Wielkim kapłanem był ks. Andrzej Clawa. W
asyście kotorskiego proboszcza Stukaliuza Blasiusa objął w 1671 r. parafię zębowicką i otoczył opieką kościół zakrzowski. Zasługą proboszcza Clawy
było nawrócenie 69 ewangelików2.
Król pruski Fryderyk II Wielki von Hohenzollern napadł w 1740 r. na osłabioną Austrię, w
której rządziła cesarzowa Maria Teresa. W ciągu
zaledwie dwóch miesięcy udało mu 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
Drewniany kościół w Ligocie
przy Prusach. Przez następne dwieście lat Śląsk
Turawskiej
należał do Prus, które po zjednoczeniu stały się
częścią Rzeszy Niemieckiej.
W tym okresie, w 1739 r., zbudowano w Ligocie Turawskiej nowy drewniany kościół pod wezwaniem Katarzyny Aleksandryjskiej, a w Zakrzowie w 1759 r. – drewniany kościół pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła.
Mieszkańcy Kadłuba Turawskiego i Ligoty Turawskiej uczęszczali do kościoła w Kotorzu Wielkim, gdyż w Ligocie rzadko odprawiano msze. Dopiero od 1753 r. zaczęto zawierać śluby w ligockim kościele. Ta informacja jest zapisana w księdze ślubów w Kotorzu
Wielkim z wyraźnym potwierdzeniem, iż działo się to in Ecclesia filiali Elgotensi. Podobnie
mieszkańcy Zakrzowa Turawskiego udawali się na msze do Zębowic, gdzie istniał kościół
parafialny. Nawet budowa nowego kościoła w 1759 r. niewiele zmieniła w życiu mieszkańców Zakrzowa. Msze w dalszym ciągu odbywały się rzadko.
Anna Barbara von Gaschin z d. Garnier urządziła w 1766 r. w Elgut-Turawie filialę do
św. Katarzyny3. Taki tekst zamieścił ksiądz Augustyn Weltzel (1817–1897), uważany za
największego historyka Górnego Śląska, w wielkim dziele Pomniki pobożności po szlachetnej rodzinie hrabiów z Gaszyna w Górnym Szląsku, napisanym w języku polskim. Wydaje
się, że słowo „filiala” oznacza filię. Oznaczałoby to, że Anna Barbara jako osoba świecka,
ale mająca patronat nad ligockim kościołem, być może przeprowadziła remont świątyni i
2
3

ks. W. Pokora, Kronika Parafii Radawie, rękopis, s. 60.
ks. A. Weltzel, Pomniki pobożności po ślachetnej rodzinie hrabiów z Gaszyna w Górnym Szląsku, Opole, 2003, s. 67.

przygotowała dom, w którym mógł zamieszkać kapłan. Choć według zapisów metrykalnych ksiąg kotorskich dalej w Ligocie nie było stałego kapłana, jednak msze św. odbywały
się już częściej, bo co trzecią niedzielę4.
W 1806 r. doszło do wojny francusko-pruskiej. W dwóch zwycięskich bitwach „bóg
wojny” Napoleon Bonaparte pokonał armię pruską. Na mocy pokoju w Tylży Prusy musiały z płacić Francji astronomiczną kontrybucję – 120 mln talarów. W celu zabezpieczenia spłaty, a także kontroli strategicznych dróg, przebywały na terenie Prus, a więc i na Śląsku, oddziały wojsk francuskich. Dla rannych żołnierzy napoleońskich założono szpitale w
Kadłubie i Zakrzowie. Miejscowa ludność miała obowiązek utrzymywania tych żołnierzy.
Oczywiście z tego faktu była niezadowolona, bo były to czasy głodu. Po klęsce i ucieczce
Napoleona spod Moskwy w 1813 r., tereny te opuścili również żołnierze napoleońscy.
Ligota Turawska lokalią
W 1812 r. mieszkańcy Kadłuba, Ligoty i Zakrzowa, gdzie posługę kapłańską sprawowali ks. Brosig z Kotorza Wielkiego i ks. Trzęsigloswki z Zębowic, zażądali zatrudnienia
lokalnego kapłana. Dnia 25.01.1813 r. w Opolu i 9.04.1813 r. w Ligocie podpisano w tej
sprawie porozumienie przed sądem, opublikowane 10.04.1813 r. w Opolu. Porozumienie
zostało zatwierdzone przez rząd królewski dn. 12.05.1813 r. oraz przez Książęco Biskupi Wikariat Generalny z Wrocławia. Warunkiem zatrudnienia lokalisty było spełnienie
wszystkich zobowiązań wymienionych w porozumieniu.
Przedstawiciele mieszkańców:
- Ligoty – ławnik Joseph Farris, gospodarz, i ławnik Martin Grzeschick, gospodarz
- Kadłuba – sołtys Johann Przibylla, gospodarz, ławnik Christeck Kullick, gospodarz, i
ławnik Jacob Panitz, gospodarz
- Zakrzowa i Poliwody – sołtys Balczer Michalczyck, gospodarz, i ławnik Andreas Panitz, gospodarz
- Kolonii Zakrzów – sędzia Andres Kmitta
spotkali się z ks. dziekanem Paulem w dn. 9.04.1813 r. w Ligocie, aby w imieniu wszystkich mieszkańców:
- Ligoty 23 gospodarzy, 12 zagrodników, 9 chałupników;
- Kadłuba 19 gospodarzy, 10 zagrodników, 9 chałupników;
- Zakrzowa i Poliwody 6 gospodarzy, 19 zagrodników, 5 chałupników;
- Kolonii Zakrzów 9 kolonistów
razem 48 gospodarzy, 41 zagrodników, 9 kolonistów, 23 chałupników, złożyć przed sądem
oświadczenia, w jaki sposób chcą utrzymać lokalistę. Mieszkańcy wyżej wymienionych wsi
zadeklarowali:
1. W miejscowości Ligota zbudują na własny koszt dom mieszkalny dla lokalisty, starannie go umeblują oraz zobowiązują się do tego, iż będą go utrzymywać w dobrym
stanie;
4

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, s. 121.

2. Wyznaczą lokaliście ogródek do uprawy warzyw i na własny koszt założą ogrodzenie,
które zobowiązują się utrzymywać w dobrym stanie;
3. Zobowiązują się zapewnić lokaliście wypas dwóch krów w lesie oraz potrzebną dla
nich trawę z leśnych łąk, jeżeli będzie to zgodne z myślą pana majoratu. Uprzejmie
zwracają się do Najczcigodniejszego Biskupa z prośbą o zezwolenie na tenże wypas
oraz użytkowanie łąki. Proszą również pana majoratu o udzielenie takiej zgody nieodpłatnie bądź za wypłatą odszkodowania, do czego się zobowiązali mieszkańcy wsi;
4. Mieszkańcy Ligoty zobowiązują się do przewozu księdza lokalisty do Zakrzowa na
odprawianie mszy, która po dwukrotnym odprawieniu w Ligocie, za trzecim razem
ma odbyć się w Zakrzowie, oraz do przewozu powrotnego. O niezbędny przewóz lokalisty podczas odwiedzin chorych zadbają ci, którzy się wizyty księdza spodziewają.
Jeżeli sami nie mają możliwości wystarania się o dojazd księdza, przewóz ten powinni
zapewnić pozostali mieszkańcy odpowiedniej wsi;
5. Zobowiązują się do wypłaty lokaliście stałej pensji z góry od 1 grudnia każdego roku
w ratach kwartalnych w dobrych pieniądzach:
- każdy gospodarz 1 rthl rocznie;
- trzech zagrodników tyle samo (1 rthl) rocznie;
- czterech kolonistów tyle samo (1 rthl) rocznie;
- każdy chałupnik rocznie tyle, co jeden zagrodnik.
6. Zobowiązują się do wypłaty wynagrodzenia w naturaliach 1 grudnia każdego roku
za cały rok z góry:
- każdy kmieć pół korca żyta i garniec grochu oraz garniec prosa;
- każdy zagrodnik dwa garnce gryki, trzech
zagrodników wspólnie pół korca żyta;
- każdy kolonista dwa garnce gryki, czterech
kolonistów wspólnie pół korca żyta.
Oprócz tego wszyscy mieszkańcy tych wsi
wspólnie zobowiązują się do oddania:
- 16 centnarów siana,
- 2 kopy słomy długiej,
- 1 kopę słomy targanej,
- 24 sążnie półtwardego oraz półmiękkiego drewna.
7. Zobowiązują się do bezpłatnego dostarczenia naturalii opisanych w punkcie 6. do
domu lokalisty. Drewno dostarczą w marcu
każdego roku na cały rok z góry. W miarę
potrzeb lokalisty drewno to zostanie porąbane przez mieszkańców wsi. (tłum. Patrycja
Kałuża).
Pierwsza strona dokumentu utworzenia
lokalii ligockiej

Mieszkańcy złożyli podanie o zatrudnienie lokalisty, niezależnie od tego, że dom dla
niego jeszcze nie był zbudowany, dlatego przygotowano dla niego tymczasowe mieszkanie.
Pierwszym kapłanem pomocniczym – lokalistą został mianowany ks. Daniel Latussek,
wprowadzony do ligockiej lokalii 9.09.1813 r. przez ks. Brosiga, ks. Trzęsiglowskiego, przy
udziale mieszkańców Ligoty, Kadłuba, Zakrzowa.
Od ks. Daniela Latusska oczekiwano, iż będzie sumiennie wypełniał swoje obowiązki, nauczał młodzież. Mieszkańcy mieli traktować lokalistę z szacunkiem, bez zwlekania spełniać zobowiązania wobec lokalii, a w następną zimę zbudować dla lokalisty
dom. Lokalista miał obowiązek prowadzić tabele przychodów i wydatków, wszystkie
księgi metrykalne, sporządzać spisy ludności, wystawiać świadectwa chrztu, akty zgonu, udzielać ślubu oraz wykonywać czynności poprzedzające ślub.
W kościele w Ligocie nie było wystarczającej ilości szat liturgicznych, przyborów
mszalnych, ozdób ołtarza. Brakowało monstrancji, pateny do odwiedzin chorych, kapy.
Kościół posiadał jedynie 200 talarów majątku, co było zbyt małą kwotą na pokrycie nowych wydatków. Mieszkańcy musieli podjąć dodatkową pracę, aby zaspokoić te potrzeby.
Zwrócili się z prośbą do Wikariatu Generalnego o przekazanie przedmiotów liturgicznych
z zamkniętych kościołów klasztornych.
Majątek kościelny z Zakrzowa miał być przekazany dopiero w przyszłe święta Bożego
Narodzenia, ponieważ ks. Trzęsiglowski chciał sporządzić i zamknąć roczne rozliczenie za
1813 r. Ks. Trzęsiglowski zrezygnował z prawa parafii w Zakrzowie i kolonii, Poliwodzie,
które należały do parafii w Zębowicach. Zrezygnował również z wynagrodzeń i zobowiązań5.
W 1813 r. Ellguth – Ligota Turawska została lokalią, czyli kościelną jednostką administracyjną, która nadal podlegała proboszczowi w Kotorzu Wielkim, ale miała już wtedy
własnego kapłana lokalistę. Do lokalii tej należały także wsie: Kadłub Turawski, Zakrzów
Turawski i Poliwoda. Lokalię nazywa się również dyspozyturą – kotorska parafia wydawała dyspozycje podległej ligockiej placówce.
Dlatego można z całą stanowczością stwierdzić, że ligocką lokalię tworzono z myślą,
żeby utworzyć z niej w przyszłości parafię. Trafnym określeniem na lokalię jest półparafia.
Kotórz Wielki wraz z Ligotą dalej należał do dekanatu opolskiego wraz z Bierdzanami,
Chróściną, Chrząszczycami, Groszowicami, Opolem, Prószkowem, Raszową, Szczedrzykiem i Tarnowem Opolskim6.
Informację o utworzeniu ligockiej lokalii potwierdził również J. G. Knie w publikacji
z 1845 r. Alphabetisch=statistisch=topographische – 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 (biskupstwa?). W publikacji tej są zawarte również kolejne ważne
informacje dotyczące ligockiego kościoła. Do 1839 r. rozliczała się lokalia (ligocka) z pro5
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boszczem 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 lokali w latach 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 Majoratu7. (tłum. A. Kupka)
Pierwszym ligockim lokalistą był późniejszy wrocławski biskup pomocniczy Da
niel Latussek. Biskup Latussek, urodzony w 1787 r. w Sycowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1811 r. W jego biografii jest podane, że był wikariuszem na wielu parafiach, m.in. w
1813 r. w Ligocie Turawskiej8.
Informację o utworzeniu lokalii potwierdza również F. Triest: Kościół był
początkowo tylko kościołem filialnym
kościoła w Kotorzu Wielkim, ale od 1813
roku lokalią dla 2196 parafian9.
O lokalistach i proboszczach z ligockiej placówki szerzej napisałem w rozPieczęć i podpis biskupa Daniela Latusska
dziale Kapłani parafii Ligota Turawska.
Dlatego też w tym miejscu wymienię
tylko kapłanów lokalistów: ks. Anton Strumk, ks. Laurentius Kiers albo Kias, ks. Bartholomäus Cwik, ks. Leopold Tunkel, ks. Vincent Hattwich, ks. Franz Wanke, ks. Alois
Lisseck, ks. Jaroschek, ks. Kittelmann, ks. Rudolf Lubetzky, ks. Franz Wanke, ks. Schneider,
ks. Goretzki, ks. Paul Polednia – został pierwszym proboszczem nowo utworzonej parafii
Ligota Turawska w 1894 r.
Nie da się już ustalić, gdzie znajdował się dom, w którym mieszkał miejscowy kapłan
lokalista. Najprawdopodobniej znajdował się w pobliżu kościoła.
W 1813 r. na terenie ligockiej lokalii panowała ospa. Najprawdopodobniej przynieśli ją
wycofujący się Francuzi lub Rosjanie. Od września do końca 1813 r. było łącznie 67 pogrzebów, w tym aż 61 dzieci poniżej siedmiu lat. Informację tę zaczerpnąłem z Begräbnis-Buch
(księgi zgonów), w której zapisano przyczynę tak licznych zgonów – „Blattern”, czyli ospę.
Liczba mieszkańców w latach 1818–184010
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Od 1832 r. lokalnym kapłanem był Bartholomäus Cwik. Mieszkańcy trzech miej
scowości tworzących obecną parafię Ligota Turawska utrzymywali tego lokalnego kapłana,
zaś msze w Zakrzowie odbywały się co trzecią niedzielę. Lokalia liczyła 1235 mieszkańców,
z których 1037 przyjmowało komunię świętą. Dane dotyczące ligockiej lokalii ukazały się
w 1842 r., dlatego też nie wiem, dlaczego w publikacji tej zaniżono liczbę mieszkańców.
Najprawdopodobniej liczbę mieszkańców ligockiej lokali podano z lat 20–30. XIX w.11
Wojna z Napoleonem i nieustające rozruchy chłopskie zmusiły króla pruskiego do
przeprowadzenia pierwszych reform włościańskich, tym bardziej że chłopi na Śląsku
chcieli posiadać pole na własność i nie być podporządkowanym panu. W 1807 r. zniesiono w Prusach dziedziczne poddaństwo. Od tej pory chłop mógł żenić się bez uprzedniego
zezwolenia dziedzica i zmienić miejsce zamieszkania. Już w 1808 r. otrzymali włościanie
na własność ziemię z domen królewskich, jednak musieli zapłacić za nią wysoki okup.
Właściwy proces uwłaszczenia rozpoczął się w 1811 r. Uwłaszczeniu podlegały tylko gospodarstwa posiadające zwierzęta pociągowe. Zniesiono wtedy szereg powinności i obciążeń feudalnych. Jednak za uwłaszczenie chłopi musieli oddać właścicielowi folwarku
część gospodarstwa. Kolejny edykt z 1821 r. umożliwił dalsze wykupienie się włościan od
świadczeń feudalnych. W kwietniu 1848 r. w czasie Wiosny Ludów król pruski Fryderyk II
podpisał edykt uwłaszczający, którym objęto wszystkich chłopów bez względu na wielkość
gospodarstwa. Dwa lata później wydał ustawę rozszerzającą regulację uwłaszczeniową na
mniejsze gospodarstwa i znoszącą zwierzchnią własność feudała. Proces uwłaszczenia zakończył się na Śląsku w 1865 r. Od tej pory „nasi parafianie” stali się wolnymi mieszkańcami państwa pruskiego.
Zgodnie z zarządzeniem z dn. 28.08.1838 roku, ligocki lokalista był zobowiązany do
wypłacenia księdzu z Kotorza Wielkiego ryczałtu w wysokości jedynie 30 rtl (talarów).
W 1839 r. doszło – za zgodą biskupią – do porozumienia między proboszczem kotorskim ks. Sebastianem Kodronem a lokalistą ks. Bartholomäus Cwik z Ligoty Turawskiej,
dotyczącego opłat akcydensy. Miała to być roczna opłata wysokości 30 talarów, uiszczana
przez lokalistą na Boże Narodzenie. Oprócz tego miesięczny podatek gruntowy, który dla
Kadłuba i Ligoty wynosił 5 marek rocznie, został odjęty od tych 30 talarów12.
W 1842 r. zbudowano nową plebanijną stodołę w Kotorzu Wielkim. Na pokrycie dachu mieszkańcy Ligoty Turawskiej musieli dostarczyć 6 korców słomy, a Kadłub 4 korce i
30 kwart13.
W okresie wcześniejszym, bo w latach 1846–1847, na Śląsku panował straszny głód,
spowodowany anomaliami pogodowymi. W 1847 r. na dzisiejszym terenie gminy Turawa
wybuchła epidemia z powodu spożywania padliny. Chłopi z okolicznych wsi zaczęli wymuszać na swych panach zrzeczenie się praw feudalnych. Na terenie „naszej gminy” do takich wystąpień chłopskich doszło w Węgrach, Osowcu i Zawadzie, czyli na ziemiach, które nie należały do Garnierów. Najprawdopodobniej nie doszło do rozruchów chłopskich
na terenie obecnej parafii Ligota Turawska. W tym czasie wsie były bardzo przeludnione.
Gospodarstwa chłopskie ulegały coraz większemu rozdrobnieniu. Występowało ogrom11
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ne bezrobocie wśród ludności. Gdy chłopi odzyskali wolność osobistą, wielu najbardziej
aktywnych, przedsiębiorczych mieszkańców opuściło Śląsk w poszukiwaniu nowych, lepszych warunków życia. Emigrowano głównie do wielkich miast: Berlina, Hamburga i dużych ośrodków przemysłowych Westfalii i Zagłębia Ruhry. Niektórzy udali się nawet za
ocean do Ameryki Północnej – głównie do USA, rzadziej do Ameryki Południowej do
Brazylii. Niestety nie jestem w stanie ustalić, ilu mieszkańców „naszych wsi” wtedy wyemigrowało. Informacje takie nie są zawarte w księgach metrykalnych. Bardzo popularne
były wtedy, podobnie jak obecnie, okresowe emigracje zarobkowe, głównie do landów zachodnich Niemiec.
Życie mieszkańców w XIX w. było bardzo skromne. Niech przykładem tego będzie
opis typowego domu z tego okresu. Przedstawiam fragment artykułu zamieszczonego w
Przyjacielu Ludu w 1843 r.
Dom wiejski ma zwyczajnie tylko jedną izbę mieszkalną. Tu stoi przy drzwiach ceber
wielki do wody... Pod oknami stoi długa ława, przed nią stół, a przy nim mała ławka,...W
rogu izby stoi szerokie łoże, w którym gospodarz, żona i małe dzieci sypiają. Dla dzieci większych stoi w drugim rogu wyrko, doroślejsi śpią za piecem lub gdzie się kto porzuci... U drzwi
przy komorze stoją żarna, konwie, skrzynie i lada do sieczki. Otóż i całe bogactwo domowe.
W komorze mają beczki kapuściane i jakie burkloty. Na górze jest zboże w solarkach. Wchodzi się na górę po przystawianej drabinie, bo schody mało gdzie się zdarzają. Chlew jest zaraz
przy sieni, do której wieczorem nie lękają się z zapalonymi szczapami wchodzić. Latarni nigdzie nie ma ani by też chłop, jak rok długi, świeczki nie kupił. Pod oknami jest kilka grządek,
na których chłop we wiośnie kapustę i kartofle sadzi... O drzewa owocowe włościanie nasi
bardzo mało dbają... W stodołach, nie bardzo od domów odległych, młócą wieczorami lub
nade dniem przy łuczywie14.
Po uwłaszczeniu chłopów dalej istniały folwarki należące do wielkich właścicieli ziemskich. W 1845 r. związek dóbr Zakrzów Turawski obejmował dobra Zakrzów i Kadłub
razem z folwarkiem Ligota i miał powierzchnię 14.492 mórg i 62 rutów². Bardzo duże
było pogłowie dwóch stad owiec znajdujących się w Zakrzowie i w Ligocie, bo wynosiło
aż 1300 sztuk15.
Stan świątyni w Ligocie Turawskiej zaczął się pogarszać. Wieża główna była spróchniała, nie była już w stanie utrzymać dzwonu. Zbudowano nową prowizoryczna na dzwon.
Również kościół był za mały, by mogli w nim się zmieścić wszyscy wierni. W 1847 r. drewniany kościół w Ligocie Turawskiej został rozbudowany: przesunięto wewnątrz niektóre
ściany i w ten sposób powiększono powierzchnię kościoła16.
W 1852 r. zawarto informację w dzienniku urzędowym gubernatora Opola, że zmarł
w Ellguth–Turawa (Ligocie) nauczyciel i organista Bernatzky17. Natrafiłem na zapis w ligockich księgach metrykalnych nr 63/1852, że w Ellguth–Turawa w 1852 r. zmarł 63-letni
organista Biernatzki Casper i osierocił żonę i siedmioro dzieci. Oznacza to, że do 1852 r.
w ligockiej szkole pracował nauczyciel i organista Casper Biernatzki. Najprawdopodob14
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niej był on pierwszym organistą w ligockim kościele, gdyż w czasie jego pobytu w Ligocie
zostały zamontowane organy. Najprawdopodobniej jako organista otrzymał organistówkę i odpowiednie uposażenie. Jego dwaj synowie byli kapłanami. Starszy, o. Alphonsus
Bernatzky, wstąpił do klasztoru Braci Miłosierdzia św. Józefa w Frankenstein – Ząbkowicach Śląskich, należącego do Zgromadzenia Klasztoru Braci Miłosierdzia Trójcy Świętej w
Breslau – Wrocławiu18, zaś młodszy, ks. Mathias Bernatzky, był cenionym proboszczem w
Gliwicach.
W latach 1852–1853 powstała obecna droga łącząca Olesno z Opolem. Od tej pory
stary trakt opolsko-oleski, o którym wspominałem wcześniej, a biegnący przez Zakrzów
i Kadłub, przestał istnieć. W Dylakach w roku 1898 powstała fabryka Artura Fuchsa
Strumpf und Wollwaren, która dała zatrudnienie dziewczynom i kobietom z okolicznych
miejscowości.
Gdy w 1852 r. ligockim lokalistą był Vincent Hattwich, lokalia ta płaciła 3 rtl (Reichstalar) i 15 fenigów podatku19.
7.02 1856 r. Wikariat Generalny wydał lokaliście z Ligoty Turawskiej pozwolenie na
zarządzanie majątkiem kościelnym z Ligoty i Zakrzowa, ponieważ kotorski proboszcz ks.
Kodron zrezygnował ze stałego akcydensu w wysokości 30 talarów, kwota ta nie musiała
już być dla niego odprowadzana20.
W 1859 r. doszło do prywatnego porozumienia pomiędzy ks. lokalistą Hattwichem a
mieszkańcami Kadłuba Turawskiego i Ligoty Turawskiej. Na życzenie lokalisty mieszkańcy powyższych wsi mieli oddać księdzu naturalia po terminie, jaki został zapisany w akcie
fundacyjnym.
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W swojej publikacji Felix Triest zawarł ważne informacje dotyczące mieszkańców
trzech wsi wchodzących w skład parafii Ligota Turawska, dlatego też podaję je w całości:
Kadłub Turawski – 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 chałupników21.
Ligota Turawska – Dawniej były tutaj 23 zagrody chłopskie, 12 zagrodników i 9 chałupników. Sporadycznie istniejący totalny podział [rozpad] majątku spowodował tak duży
przyrost chałupników.
Zakrzów Turawski – Obejmuje 6 zagród chłopskich, 20 zagrodników i 11 chałupników.
W 1863 przeprowadzono kolejny remont ligockiej świątyni, wykonano nową podłogę
z desek, świątynia otrzymała nowe pokrycie z gontów.
31.03.1864 r. odbył się w kotorskim kościele konwent, obecny był lokalista Roelle z
Ligoty Turawskiej.
Od 22 października do 2 listopada 1864 przeprowadzone były w Ligocie Turawskiej
misje święte22.
W 1867 r. na 15 lat wydzierżawiono majątek – folwark w Ligocie Turawskiej i Zakrzowie23. Majątek ten wydzierżawił Stockmanns24.
W okresie Kulturkampfu wydano zarządzenie, że majątkiem kościelnym musieli zarządzać także parafianie, a nie tylko sam kapłan. Dlatego też powołano w Zakrzowie Turawskim i Ligocie Turawskiej ośmioosobową radę parafialną i dwudziestoczteroosobową radę
wiejską. Na czele tych rad stali ludzie, którzy wystąpili przeciwko Kościołowi katolickiemu.
Zestawienie majątku na rok 1876.
Z końcem 1876 r. kotorski ks. proboszcz wykonał zestawienie majątkowe i przekazał
je radzie.
Zakrzów Turawski:
Majątek Kościelny 1345 rtl.
W gotówce 11 rtl. 8 fen.
Kasa fundacyjna 190 rtl.
W kasie 9 rtl. 10 sgr. 10 fen.
Razem 1555 rtl. 11 sg. 6 fen.
Ligota Turawska:
Majątek Kościelny 550 rtl.
W gotówce 32 rtl. 4 sgr. 6 fen.
Kasa fundacyjna 500 rtl.
Chałupnik – dawniej: chłop posiadający dom (chałupę), ale nie posiadający ziemi. Dziś jest to osoba pracująca w domu,
która korzysta z niektórych praw pracowniczych. Termin chałupnika wiąże się z prawem pracy.
Zagrodnik – dawniej: chłop posiadający niewielki przydział ziemi, niewystarczający do wyżywienia rodziny. Aby przeżyć,
musiał najmować się do pracy. Był zobowiązany do pańszczyzny pieszej
22
Kotorska kronika parafialna.
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G. Türk, Turawa in alter und neuer zeit, maszynopis, 1944, s. 28.
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Güteradressbuch Schlesien 1873/Oppeln, http://wiki-de.genealogy.net/G%C3%BCteradress
buch_Schlesien_1873/Oppeln (19.06.2010).
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W kasie 11 rtl. 28 sgr.
Kasa cmentarna 30 rtl.
W gotówce 22 rtl. 26 sgr. 9 fen.
Kaplica w Kadłubie 225 rtl.
W gotówce 9 rtl. 24 sgr.
Oprócz tego dotacje dla księdza i kościelnych 875 rtl.
Suma 2180 rtl. 23 sgr. 3 fen.
Podane jednostki monetarne: rtl. – Reichstaler, fen. – fenig, sgr. – srebrny grosz.
Na terenie naszej parafii dosyć powszechnie występuje ruda darniowa, która powstaje w wyniku procesów biochemicznych zachodzących na obszarach podmokłych, wskutek wytrącenia związków żelaza o kolorze brunatnym lub czerwonym. Wystarczy zdjąć
wierzchnią warstwę gleby, by napotkać na głębokości 20–30 cm czerwonobrunatną rudę
żelaza. Również eksploatacja jej jest bardzo prosta, wybiera się ją ręcznie. W rzece Libawce
płynącej przez Poliwodę można ją było wypłukać – wtedy ruda traciła część zanieczyszczeń, żeby wytop był wydajniejszy. Następnie rudę suszono, zaś występującą w postaci
twardych brył – kruszono i mielono. Czystą i przesuszoną przewożono konnymi wozami
do huty. Następnie ładowano porcje wysuszonej rudy zmieszanej z węglem drzewnym do
pieca. Rudę wytapiano w Poliwodzie w piecu z wielkim kominem. Na każdy piec zużywano rocznie 6000 sążni węgla drzewnego. Dostarczali go smolarze, a produkowany był na
miejscu, głównie w Kadłubie. Smolarze drewno wypalali w dołach wykopanych w ziemi.
Przy małym dostępie powietrza wypalenie trwało pięć dni. Produkowali również smołę,
której produkcja polegała na suchej destylacji drewna, bez dostępu powietrza. Ruda żelaza
wytopiona w piecu hutniczym była pełna zanieczyszczeń i łamliwa, nie można było produkować z niej narzędzi i innych przedmiotów żelaznych. W kolejnym etapie technologicznym surówka była poddawana procesowi oczyszczania z domieszek. Proces ten nazywano świeżeniem. Świeżarka, inaczej fryszerka, był to piec, w którym prowadzono proces
oczyszczania surówki z zanieczyszczeń przez utlenianie zawartego w niej węgla i innych
domieszek. W procesie fryszowania żelazo było ponownie podgrzewane, a następnie w
sposób mechaniczny przekuwane, co prowadziło do usuwania z niego niepożądanych zanieczyszczeń. Tak oczyszczone żelazo było sprzedawane.
Kompleks hutowy Poliwoda, znajdujący się na obszarze należącym do majątku w Zakrzowie, składał się z wielkiego pieca, dwóch fryszerek oraz jednego Zahnhamer – młota. Siłą napędową huty były wody Libawki. Gotowe żelazo było sprzedawane do Opola,
Wrocławia, jak również do bardziej odległych miejscowości25. W 1858 r. produkowano w
Poliwodzie rocznie 600 ton surówki, zatrudnionych było wtedy 22 pracowników26. Obsługa wielkiego pieca składała się zwykle z 12 ludzi, zaś obsługa fryszerki – z 5 ludzi. W hucie
w Poliwodzie pracowali głównie robotnicy wywodzący się z miejscowej ludności27. Inspektorem hutniczym w Poliwodzie był Kessler, a mistrzem wielkopiecowym był Kolisko z
Turawy. W czasie epoki napoleońskiej huta w Poliwodzie dostarczała surówkę do Ozimka,
25
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gdzie wytwarzano z niej lufy do karabinów28. Po hucie w Poliwodzie zostały ogromne hałdy żużla. W okresie późniejszym zostały wykorzystane do wyrównywania dróg. 
Na terenie parafii Ligota Turawska poczta działała bardzo wcześnie. W 1821 r. urząd
pocztowy dla Ligoty i Kadłuba znajdował się w Opolu, zaś dla Zakrzowa (Sacrau – taka
jest podana pisownia miejscowości) w Dobrodzieniu – Gutentag. Inaczej opieka pocztowa
wyglądała w 1859 r. Urząd pocztowy dla Ligoty (Ellguth – Turawa) i Zakrzowa (Sackrau –
Turawa inna pisownia miejscowości), znajdował się w Szumiradzie (Sausenberg), zaś dla
Kadłuba (Kadlub–Turawa) w Ozimku (Malapane)29.
Bardzo ważne informacje dotyczące naszych trzech miejscowości są zawarte w opolskim spisie administracyjnym przeprowadzonym w 1880 r. Urząd pocztowy dla Kadłuba,
Ligoty i Zakrzowa, wyposażony w stację telegraficzną, znajdował się wtedy na terenie Poliwody30. Urząd stanu cywilnego dla Ligoty był w Bierdzanach, zaś w Zakrzowie był dla
mieszkańców tej miejscowości i Kadłuba. W spisie tym Kadłub Turawski został rozpisany
na zasadniczą wieś, kolonię Dylaki i część folwarczną bez mieszkańców. We wsi łącznie
znajdowało się wtedy 116 domów, w których mieszkało 793 mieszkańców: 761 katolików,
30 ewangelików i 2 Żydów. W Ligocie były 122 domy, w tym dwa znajdowały się na terenie
folwarku. Wieś zamieszkiwało 819 mieszkańców (bez części folwarcznej), w tym 816 katolików i 3 Żydów. W spisie tym ujęto również ligocki folwark, w którym mieszkało 45 osób:
40 katolików i 5 ewangelików. Spis ten był bardzo szczegółowy dla Zakrzowa. Ujęto w nim
część główną wsi (Gemeinde), folwark, Poliwodę i Kolonię, którą również nazwano wsią
(Gemeinde). We wsi Zakrzów znajdowały się 62 domy, które zamieszkiwały 394 osoby:
391 katolików i 3 Żydów. W Folwarku zakrzowskim znajdowało się 13 domów, w których
mieszkało 8 ewangelików i 190 katolików, łącznie 198 mieszkańców. Na terenie Koloni
znajdowało się 20 domów, zamieszkiwało je 2 ewangelików i 140 katolików, łącznie 142
mieszkańców. W spisie tym wyszczególniona jest Poliwoda, jednak nie ujęto jej mieszkańców. Katolicy z wymienionych powyżej trzech miejscowości wchodzących w skład naszej
parafii należeli do Kościoła ligockiego, opiekę nad ewangelikami z Ligoty i Zakrzowa sprawował Kościół z miejscowości Kup, zaś nad kadłubskimi Kościół z Ozimka31.
W archiwum parafialnym w Ligocie Turawskiej zachował się bardzo ciekawy dokument wydany 13.02.1889 r. przez Królewską Komisję Generalną dla Śląska, poinformowano w nim, że zwrócono parafii w Ligocie Turawskiej akt fundacyjny z dn. 10.04.1813
r./29.07.1813 r., przekazany komisarzowi Hollefreundowi przez lokalistę Roelle w dn.
6.09.1868 r., z powodu spłacenia dziesięciny przez mieszkańców.
J. T. Juros, W dolinie Małej Panwi. Historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku,
Ozimek, 2010, s. 97.
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We wsiach tworzących obecną parafię Ligota Turawska szkoły powstały bardzo wcześnie, jednak poziom ich nauczania pozostawał różny. Dzieci miały do wyboru nauczanie
religii w języku polskim lub niemieckim, zaś księża dbali, żeby „Katymusek” był przez
dzieci dobrze opanowany. Co jest bardzo ciekawe, każdy kapłan pracujący na Śląsku zobowiązany był znać dwa języki – polski i niemiecki. Mimo że w szkołach uczono języka niemieckiego, mieszkańcy parafii Ligota Turawska mówili wyłącznie po Śląsku. Gwara śląska
na terenie trzech wsi: Kadłuba Turawskiego, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego
była pielęgnowana od wieków. Ludność obecnej parafii Ligota Turawska zawsze była pochodzenia miejscowego. Mieszkali z dala od wielkiego świata i dlatego obce wpływy tu nie
zagościły. Mieszkańcy niezłomnie pielęgnowali religię katolicką.
Bardzo ważne informacje zawarto w schematyzmach biskupstwa wrocławskiego, wydawanych corocznie. W 1887 r. zapisano, że na terenie ligockiej lokalii mieszkańcy posługują się językiem polskim, zamieszkuje ją 2376 katolików, 7 ewangelików i 16 Żydów.
W Ligocie Turawskiej 856 katolików, 5 ewangelików, 6 Żydow. W Zakrzowie Turawskim
mieszkało 747 katolików, 2 ewangelików, 3 Żydów, zaś w sąsiednim Kadłubie Turawskim
703 katolików i 7 Żydów, na terenie Poliwody 70 katolików32.
W spisie w 1891 r. podano, że liczba mieszkańców ligockiej lokalii wynosiła 2308 katolików, 38 ewangelików, 11 Żydów, w tym: Ligota Turawska – 378 katolików, 6 ewangelików, 5 Żydów, Zakrzów Turawski – 414 katolików, 5 ewangelików, Kolonia Zakrzów Turawski – 183 katolików, 2 ewangelików, Kadłub Turawski – 709 katolików, 25 ewangelików,
6 Żydów, Poliwoda – 94 katolików33.
Bardzo ciekawą opowieść dotyczącą ogromnej siły, jaką miał szkaplerz zakonny, opowiedziała mi pani Dorota Grzesik z Ligoty Turawskiej. Co roku 16 lipca w kościele w Bierdzanach jest odprawiany odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel, nazywany odpustem
Matki Boskiej Szkaplerznej, gdyż w tym kościele znajdowały się relikwie św. szkaplerza.
Był taki zwyczaj, że w czasie lipcowego odpustu w Bierdzanach młodzież kupowała sobie
szkaplerz karmelitański, by powierzyć się opiece Matce Boskiej. Szkaplerz to dwa małe
kawałki płótna, połączone tasiemkami. Noszono go w ten sposób, że jedno płócienko
było na plecach, a drugie na piersi. W szkaplerzu karmelitańskim na jednym kawałku był
umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim – Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po sumie odbywała się ceremonia wręczenia szkaplerza; żeby go przyjąć, trzeba było być
w stanie łaski uświęcającej. W czasie ceremonii
wręczenia szkaplerza kapłan kładł go na ramiona
wszystkim przyjmującym, następnie każdy całował święte relikwie.
Ojciec pani Doroty Grzesik, Paul Grysczyk
(1887–1961), przekazał swojej córce bardzo ciekawą historię, którą można by nazwać cudem.
Szkaplerz
32
33

Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 1887, Breslau, s. 122.
Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 1891, Breslau, s. 132.

Gdy był dziesięcioletnim chłopakiem, młoda niezamężna córka ligockiego leśniczego
Parusela była w ciąży. Mieszkała wraz z ojcem leśniczym w Ligocie, w budynku nazywanym Postamt (budynek ten obecnie jest zburzony). W tamtych czasach ciąża niezamężnej
dziewczyny to był ogromny wstyd. Dlatego też dziewczyna postanowiła popełnić samobójstwo i utopić się w stawie Hubertusa, znajdującym się między Ligotą a Bierdzanami, w
kierunku Kobylna. Nieszczęsna dziewczyna skoczyła do wody, lecz woda ją wciąż wyrzucała na brzeg. Usłyszała wtedy słowa „ściągnij tę łatkę” co oznaczało: ściągnij szkaplerz.
Dziewczyna nie zdążyła go ściągnąć, bo przyjechali robotnicy leśni i wyciągnęli ją z wody.
Podobną wersję tej historii zamieścił A. Kupka w „Fali”, opowiedział mu ją brat wspomnianej Doroty Grzesik – Józef Grysczyk. W okolicach stawu Hubertusa rosły okazałe,
wiekowe olchy, dęby i inne drzewa. Zostały na początku lat 50. XX w. wycięte. Razem z
wyciętymi drzewami zniknęła tablica wisząca na jednym z nich. Widniał na niej napis
w trochę archaicznej, staroniemieckiej pisowni: Über dem 7. Juli 1907 ruht hier eine geheimnisvolle, ungewöhnliche Geschichte, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: W dniu 7 lipca
1907 r. zdarzyła się tu tajemnicza i niezwykła historia. Tablicę zlecił napisać i umieścić na
drzewie przy stawie ostatni hrabia na Turawie Hubertus von Garnier, po niezwykłej przygodzie, jaka go tam spotkała. Po pewnym czasie uległ prośbom zainteresowanych ludzi ze
swego otoczenia i uchylił rąbka tajemnicy o wydarzeniach, które miały tam miejsce. Otóż
jadącego wówczas konno od Bierdzan do Turawy w ciepły letni dzień z zamyślenia wyrwał
dziwny hałas dochodzący ze strony wspomnianego stawku. Zobaczył młodą dziewczynę,
skaczącą w pełnym ubraniu do wody, co wyglądało na próbę popełnienia samobójstwa.
Ilekroć dziewczyna wskakiwała do wody, była jakby obcą siłą wyrzucana z powrotem na
brzeg. Było przy tym słychać jakieś nieartykułowane wrzaski niewidzialnej istoty. Hrabia zajął się dziewczyną. Okazało się też, że ją zna. Była to bowiem córka jego leśniczego
mieszkającego w leśniczówce Ligota. W czasie drogi do domu na koniu hrabiego przemoczona dziewczyna opowiedziała o swojej niesamowitej historii, w którą on całkowicie
uwierzył, gdyż sam był po części świadkiem tego wydarzenia. Okazało się, że dziewczyna
nosiła szkaplerz. Mając go na sobie, chciała odebrać sobie życie z powodu zawodu miłosnego. Gdy skoczyła do wody, została jakby niewidzialną siłą wyrzucona na brzeg. Wtedy
też usłyszała głos szatana, który nie śmiejąc nazywać rzeczy po imieniu, wołał, żeby zdjęła,
jak to nazwał, „das Läpchen”, tzn. gałganek (chodziło oczywiście o szkaplerz), bo w przeciwnym razie samobójstwo się nie uda. Za każdym razem, kiedy podnosiła rękę, żeby to
uczynić, znów jakaś niewidzialna moc tę rękę jej cofała, więc dalej skakała ze szkaplerzem
na szyi i czynność ta zdążyła się kilkakrotnie powtórzyć do momentu, kiedy nadjechał
hrabia i zawiózł dziewczynę do rodzinnego domu34.
Ta opowieść jest bardzo ciekawa, dlatego też szukałem w ligockich księgach metrykalnych odpowiedzi, jak nazywała się córka Parusela i jakie były jej losy. Pierwsza informacja
o Paruselu pojawiła się w 1886 r. Wtedy w małżeństwie Hermana i Johanny Parusel z d.
Frick w Ligocie Turawskiej urodził się syn. Małżeństwo to nie było zawarte w Ligocie Turawskiej. W małżeństwie tym urodziło się w Ligocie sześcioro dzieci: w 1886 r. – Adalbert
Alois, 28.10.1887 r. – Charlotte, 19.06.1889 r. – Margaretha, 1891 r. – Johannes, 1896 r. –
34

A. Kupka, Staw Hubertus pod Bierdzanami, [w:] „Fala” 1/2007, s. 5.

Erwin, 1901 r. – Alfred. Powyższa opowieść mogła dotyczyć Charlotte lub Margarethy. W
ligockich księgach metrykalnych są zawarte kolejne informacje o tych dziewczynach. Margaretha Parusel wyszła za mąż w 1910 r. za Josefa Reymanna z Gliwitz. Jej siostra Charlotte
wyszła za mąż w 1914 r. za Maxa Röchrichta z Wrocławia. Jednak żadna z tych dziewczyn
nie urodziła dziecka w Ligocie Turawskiej. Być może w małżeństwie Hermana i Johanny
Parusel urodziły się jeszcze wcześniejsze dzieci, nim przybyli do Ligoty? Być może rodzice
mogli ją po tej próbie samobójczej wywieźć np. do krewnych, tak często postępowano w
tamtych latach. Dlatego też być może nie ma zapisu w ligockich księgach metrykalnych o
tej dziewczynie i jej nowo narodzonym dziecku.
W grudniu 1882 r. założono Agencję Pocztową w Ligocie Turawskiej.
W kotorskiej kronice parafialnej napisano, że 10.03.1889 r. lokalia Ligota Turawska z
Kadłubem Turawskim została odłączone od parafii Kotórz Wielki. Nie znalazłem żadnego
potwierdzenia w dokumentach zachowanych w archiwum ligockim, czego dotyczyło odłączenie, gdyż ligota dalej była lokalią, a nie parafią.
Ligota Turawska parafią
W 1891 r. lokalistą w Ligocie Turawskiej został
ks. Paul Polednia. To za jego czasów 26.05.1894
r. Ligota Turawska stała się parafią pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej35. Parafia
Ligota Turawska została utworzona z trzech wsi:
Kadłuba Turawskiego, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego wraz z przysiółkami: Kolonią i Poliwodą.
Na terenie obecnej ligockiej plebani znajdowało się gospodarstwo Paula i Pauliny Grzeschik z d.
Kensy. Ksiądz Paul Polednia zaproponował temu
małżeństwu sprzedaż ich gospodarstwa, gdyż
Przedwojenna pieczęć parafii Ligota
chciał obok kościoła zbudować plebanię. Rodzina
Turawska
zgodziła się na sprzedaż gospodarstwa za rozsądną cenę i zakupili nowe w Dzielnej obok Dobrodzienia. Informację tę przekazał mi pan
Henryk Szweda z Dzielnej. Historię tę opowiedziała mu jego babcia Marta, córka Paula
i Pauliny Grzeschik, która urodziła się 27.07.1889 r. w Ligocie w domu na miejscu obecnej plebani. Gdy miała trzy lata, czyli w 1892 r., jej rodzice wyprowadzili się do Dzielnej.
Według ksiąg metrykalnych Paulina Grzeschik urodziła w Ligocie w 1891 r. syna Petera.
Jak poinformował mnie pan Szweda, kolejne dzieci w licznej rodzinie państwa Grzeschik
urodziły się w Dzielnej. Rzeczywiście 11.03.1893 r. w małżeństwie państwa Grzeschik już
w Dzielnej urodził się syn Paul36. Oznacza to, że nową plebanię w Ligocie zbudowano ok.
1892 r. Powstał wtedy nowy dom parterowy z dachem dwuspadowym, jednak ze względu
na podmokły teren piwnice wystają wysoko nad powierzchnię ziemi. W 1979 r. plebanię
ks. A. Weltzel, dz. cyt., s. 67.
Parafialna księga metrykalna z Dobrodzienia nr 1893/77, s. 202.
Paul Grzeschik ur.11.03.1893 r., chrzest 19.03.1893 r.
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rozbudowano, dobudowano
wtedy piętro, a dach zmieniono na czterospadowy.
Kolejnym proboszczem
w Ligocie Turawskiej, ale tylko przez rok (w latach 1896–
1897), był ks. Conrad z Bierdzan. Po nim ligocką placówkę objął ks. Michael Sauer i
kierował nią w latach 1897–
1919. Najprawdopodobniej z
inicjatywy proboszcza ks. M.
Rozbudowa ligockiej plebanii (zdjęcie udostępniła Helena
Sauera w 1902 r. franciszkanie
Mańka)
z Góry Św. Anny założyli na
terenie ligockiej parafii III Zakon Franciszkański. W 1902 r. do tego Zgromadzenia wstąpiło 13 osób. Ks. Sauer sprowadził do parafii z Poręby siostry zakonne i zakupił dla nich
w Ligocie dom zakonny. Wprowadzenie sióstr do placówki w Ligocie Turawskiej odbyło
się 31.08.1905 r. Siostry zajmowały się ambulatoryjną pielęgnacją chorych, zarówno w
Ligocie Turawskiej, jak i w okolicznych wioskach (Kadłubie Turawskim, Zakrzowie Turawskim, Bierdzanach, Biestrzynniku i Dylakach). Oprócz posługi pielęgnacji chorych
prowadziły również przedszkole mieszczące się w Ligocie
Turawskiej, kształciły młode dziewczęta, ucząc je prac gospodarczych, opiekowały się kościołem. Mieszkańcy parafii Ligota Turawska byli głównie rolnikami, ci, którzy nie
mieli własnego pola, pracowali w folwarku w Ligocie i Zakrzowie.
Mieszkańcy wsi: Kadłub Turawski, Ligota Turawska,
Zakrzów Turawski, byli zawsze bardzo wierzący. Bardzo
popularne w II poł. XIX w. i na początku XX w. było zakładanie przez nich fundacji mszalnych lub krzyży, które
miały obowiązywać po wsze czasy. Po śmierci domownika jego spadkobiercy wpłacali określoną dużą kwotę pieniężną na konto, które wskazywał miejscowy kapłan. Za
coroczne uzyskane procenty kapłan odprawiał mszę św.
Ks. Michael Sauer
w dzień wskazany w fundacji, najczęściej w dzień śmierci,
lub patrona osoby dla której utworzono fundację. Każdy
akt założenia fundacji był potwierdzony przez biskupa wrocławskiego. W zależności jaka
kwota była wpłacona, według cennika odprawiana była msza św. – najdroższa była śpiewana. Żyjący parafianie zakładali także fundacje krzyża. Wpłacali określoną kwotę pieniędzy
na konto, a z tytułu uzyskanych procentów był remontowany wskazany w akcie krzyż.
Mieszkańcy ligockiej lokali założyli także fundację i zakupili grunty na rzecz wspólnoty
religijnej.

Mieszkańcy trzech wsi tworzących ligocką lokalię, a następnie parafię zakładali fundacje przy kościele w Ligocie Turawskiej, Zakrzowie Turawskim oraz Kotorzu Wielkim.
Daty założona fundacji przy Kościołach i ilość:
- Ligota Turawska: 1855 r. – 1, 1856 r. – 17, 1857 r. – 7, 1858 r. – 3, 1859 r. – 2, 1886
r. – 1, 1887 r. – 1, 1888 r. – 1, 1890 r. – 1.
- Zakrzów Turawski: 1849 r. – 1, 1853 r. – 1, 1858 r. – 1, 1867 r. – 1, 1868 r. – 1, 1870
r. – 1, 1901 r. – 1, 1910 r. – 1, 1914 r. – 1, 1917 r. – 2, 1918 r. – 2, 1919 r. – 1.
- Kotórz Wielki: 1853 r. – 3, 1856 r. – 6, 1 krzyż , 1857 r. – 4, 1858 r. – 4, 1859 r. – 2,
1864 r. – 1, 1866 r. – 2, 1868 r. – 1, 1871 r. – 1, 1884 r. – 1, 1887 r. – 1, 1894 r. – 2,
1900 r. – 1, 1904 r. – 1, 1908 r. – 3, 1910 r. – 1, 1911 r. – 3, 1912 r. – 1, 1916 r. – 5,
1917 r. – 1, 1918 r. – 4, 1919 r. – 1.
W fundacjach mszalnych zapisywano szczegółowo, jaki ma być podział zysków z procentów uzyskanych z wpłaconego kapitału. Przykładowy tekst fundacji:
Fundacja Johann Michalczyk
Krewni Johanna Michalczyka z Zakrzowa Turawskiego (†4.07.1916 r.), który zginął w
czasie I wojny światowej, założyli fundację w kwocie 350 marek. Pieniądze wpłacono do
kasy fundacyjnej. Corocznie msza św. ma być odprawiona w miarę możliwości w lipcu: za
Johanna Michalczyka, jego dziadków i pokrewieństwo, a po śmierci jego rodziców także
za Johanna i Franciskę Michalczyk.
Z procentów rocznych fundacji ma być podział:
1. Kościół – 1 marka
2. Kasa fundacyjna – 1 marka
3. Organista – 1 marka
4. Kościelny – 0.5 marki
5. Ojcowie kościoła – 0,5 marki
6. Obsługa organ – 0,5 marki
7. Ministranci – 0,5 marki
8. Ksiądz za odprawienie mszy św. – 4 marki
Ligota Tuawska., 30.03.1917 r.
Potwierdzenie: Wrocław, 1.10.1917 r.
Po I wojnie światowej w Europie wybuchł kryzys ekonomiczny, który nie ominął także
Niemiec. W 1923 r. wystąpiła ogromna inflacja i kapitał zgromadzony w aktach fundacyjnych przestał istnieć. Kapłani przestali odprawiać msze fundacyjne.
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa, bezpośrednią jej przyczyną był zamach w Sarajewie. 26.06.1914 r. serbski nacjonalista zabił austriackiego następcę tronu Franciszka
Ferdynanda. Miesiąc później wojska centralne: niemieckie i austro-węgierskie zaatakowały swoich sąsiadów, między innymi Francję i Rosję. Nastąpił przymusowy pobór do wojska, mężczyzn wysłano na front. Wierzono, że wojna ta będzie trwała tylko parę tygodni
i zakończy się zwycięstwem państw centralnych. Jednak wojna błyskawiczna wkrótce się
załamała i nastąpił okres zmagań pozycyjnych. Działania wojenne przeniosły się na wiele

państw. Miliony żołnierzy topiło się w francuskich okopach lub marzło w Rosji. I wojna
światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. przegraną państw centralnych. Wtedy też
Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację. Straty w wyniku tej wojny były ogromne,
zginęło 8,3 mln. mieszkańców.
Polegli w czasie I wojny światowej
Rok śmierci
1914
1915
1916
1917
1918
Razem

Kadłub
Turawski
2
8
3
3
7
23

Ligota
Turawska
2
8
10
4
6
30

Zakrzów
Turawski
2
3
4
5
4
18

Poliwoda
1
2
0
1
0
4

Po I wojnie światowej odrodziła się Polska po 123-letniej niewoli. Mieszkańcy Śląska
mieli zdecydować, do jakiego państwa chcą należeć – do Polski czy Niemiec. Dlatego też
miano przeprowadzić plebiscyt nadzorowany przez angielsko-francusko-włoską Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu.
Komisja ta oprócz pilnowania porządku miała zaproponować podział Śląska po plebiscycie. Na terenie „naszej gminy” stacjonowało wojsko angielskie w Turawie. 15.08.1919
r. doszło do krwawej masakry w kopani „Mysłowice”. Jako odpowiedź na to wydarzenie
dzień później wybuchło I powstanie śląskie, obejmujące wschodnią część Górnego Śląska.
Powstanie to trwało do 24 sierpnia, było stłumione przez regularne oddziały wojsk niemieckich. Rok później, w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. wybuchło II powstanie śląskie,
które również miało mały zasięg i upadło po tygodniu. Plebiscyt na Śląsku odbył się 20
marca 1921 r. Mogli brać w nim udział wszyscy mieszkańcy urodzeni na Śląsku, nawet
gdy wyemigrowali. Do udziału w głosowaniu uprawnionych było 1 220 524 osób. Wynik
plebiscytu był niekorzystny dla Polski, głosowało za nią tylko 40,4% – 479 359 osób, a za
Niemcami 59,6% – 707 605 osób. Głosujący za przynależnością do Polski czuli się oszukani niesprawiedliwym podziałem Śląska. W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wywołali III powstanie śląskie, które miało już duży zasięg. W wyniku krwawych walk poległo prawie 1,5
tys. powstańców. Największe walki przebiegały wokół Góry Św. Anny. Ważny punkt walk
stanowiły Zębowice. Walki w tym rejonie zaczęły się 5 maja. Powstańcy śląscy z rejonu Zębowic dotarli do Zakrzowa, lecz zostali wyparci w kierunku Radawia przez przeważające
siły Freikorpsu. Pierwsze poważniejsze uderzenie niemieckie na tym odcinku nastąpiło
21 maja. Walki w tym rejonie zakończyły się 11 czerwca, gdyż wtedy Niemcy opanowali
Zębowice. III Powstanie Śląskie zakończyło się 25 czerwca 1921 r., podpisaniem porozumienia o zaprzestaniu walk i wycofaniu sił niemieckich i powstańczych z terenu plebiscytowego. Nastąpił nowy podział Śląska, korzystniejszy dla Polski, która uzyskała 30%
obszaru plebiscytowego.

Wyniki plebiscytu na terenie parafii Ligota Turawska
Miejscowość
Kadłub Turawski
Ligota Turawska
Zakrzów Turawski
Razem głosujących

Głosy oddane za Polską
292
307
225
824

Głosy oddane za Niemcami
171
316
271
758

Szczęśliwy okres międzywojenny
Po pierwszej wojnie światowej bardzo krótko proboszczem ligockim był ks. Pater Kuczera, bo tylko od 15.08.1919–20.09.1919 r. Bardzo ciekawy zapis dotyczący napadu na
ligocką plebanię zanotowano w kotorskiej kronice parafialnej. Napisano, że 30.08.1919 r.
o godz. 9.30 o. Kuczera, gdy zastępował proboszcza ks. Michaela Sauera, został napadnięty w Ligocie Turawskiej przez czterech
mężczyzn. Przestępcy skradli ojcu
część ubrań i 720 marek. Nie potrafili
jednak włamać się do sejfu. Gdy ojcu
Kuczerze udało zbiec się do ligockiej
szkoły, przestępcy zbiegli37. Mariusz
Halupczok ze Szczedrzyka przekazał
mi skan gazety z tego okresu, w którym zawarto opis tego zdarzenia. NaNapad na plebanię w Ligocie Turawskiej (skan
pisano, że ojcu przestępcy skradli 600
gazety udostępnił Mariusz Halupczok)
marek.
Po nim proboszczem został ks. dr Josef Jelitto. Na terenie parafii Ligota Turawska w
okresie plebiscytu nie dochodziło do walk zbrojnych. Graf Hubertus von Garnier zorganizował oddział walczący o przynależność Śląska do Niemiec, jednak tutejsi parafianie
patrzyli na te walki bardzo nieufnie. Dlatego też III powstanie śląskie na terenie parafii
Ligota Turawska miało bardzo skromny charakter. Miejscowy proboszcz z Ligoty, ks. dr
Josef Jelitto, prowadził propolską agitację polityczną, chociaż dekret kardynała A. Bertrama z 20.11.1920 r. zakazywał duchownym włączania się do akcji plebiscytowej. Dlatego też
ks. Jelitto przetrwał w ligockiej parafii zaledwie 9 miesięcy (21.09.1919–16.05.1920)38. Po
wielu latach, gdy ks. Jelitto był profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie,
stwierdził, że niepotrzebnie zaangażował się w działalność polityczną. Tę informację przekazał mi świętej pamięci proboszcz J. Obst. Osoby bardzo religijne, skupione wokół księdza Jelitto, prowadziły agitację propolską. Po plebiscycie były szykanowane przez władze
niemieckie, nawet musiały przez pewien czas ukrywać się, a następnie były wielokrotnie
przesłuchiwane przez policję.
Od maja do sierpnia 1920 r. administratorem ligockiej parafii był ks. Gottfried Pillawa
z Bierdzan. Po nim, przez następne 10 lat ligocką parafią kierował ks. Bonifatius Piecha.
W 1930 r. parafię Ligota Turawska objął wielki kapłan ks. Josef Christen. Od niego
37
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Kotorska kronika parafialna.
J. Kopiec, Dzieje Kościoła katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole, 1991, s. 97.

wyszła inicjatywa zbudowania nowego kościoła parafialnego.
Przygotowania do budowy kościoła trwały kilka miesięcy. Parafianie zdawali sobie sprawę, że budowa kościoła to dzieło Boże i
należy zrobić wszystko, aby powstało i służyło całej społeczności. Trudno jest sobie wyobrazić, żeby w okresie biedy i braku
pracy ludzie podjęli się trudu budowy świątyni. Przy jej budowie
pracowali wszyscy parafianie. W drugim roku budowy, 19 lipca
1936 r., odbyła się konsekracja nowo wybudowanego kościoła,
brał w niej udział kardynał Adolf Bertram z Wrocławia. Całe
bogate wyposażenie wnętrza kościoła zostało zorganizowane
dzięki staraniom ks. J. Christena. Udało się harmonijnie, z wielkim pietyzmem i gustem, urządzić zarówno samo prezbiterium,
jak również inne części świątyni. Kościół ten tchnie spokojem,
powagą i chrześcijańskim duchem. Nastraja do skupienia, modlitwy oraz dostarcza duchowych i religijnych przeżyć.
Ksiądz proboszcz Josef
Tak wielka inwestycja, jak budowa nowego kościoła, podjęta
Christen
w czasach wielkiego kryzysu, wymagała wielu wyrzeczeń ze strony parafian, którzy przejęli na siebie ciężar odpowiedzialności za budowę nowej świątyni.
Wszyscy parafianie wykazali się ogromną ofiarnością. Oprócz ofiar materialnych, składanych przez wszystkich, również czynnie pracowali fizycznie. Dla wielu mieszkańców sprawy
ducha znaczyły o wiele więcej niż wartości materialne. Ważnym przejawem pobożności był
udział w parafialnym odpuście. Była to szczególna okazja do zamanifestowania swojej wiary. Można było prosić patrona o łaski potrzebne w życiu codziennym. Do religijnej tradycji
należało przystąpienie do spowiedzi i branie udziału we mszy św. odpustowej, zaś po sumie wszyscy brali udział w procesji. Konnymi wozami na odpusty przyjeżdżali ministranci i
Marianki z sąsiednich miejscowości. Na wozach tych przywożono również figury świętych,
obrazy, sztandary. Nieraz na odpust udawała się procesja z sąsiedniej wsi, której przewodził
„śpiewok” i śpiewano pieśni religijne. Niektórzy parafianie udawali się na odpust indywidualnie, nieraz do miejscowości oddalonych o kilkanaście kilometrów. To na odpustach poznawali się młodzi, wybierali przyszłą żonę lub przyszłego męża. Po uroczystej procesji odpustowej odwiedzało się krewnych. Na odpust należało zaprosić najbliższą rodzinę. Poczęstunek
składał się z odpustowego obiadu: klusek i rolad, następnie z kołacza i kawy zbożowej, wieczorem zaś z kolacji: kanapek i „kartofelsalatu”. Na odpustach były stragany, karuzele i lody.
W Ligocie stragany – „budy” ustawiano obok kościoła, zaś karuzele stały obok sali państwa
Dawidów. W Zakrzowie „budy” stały zawsze obok stawu.
Na terenie parafii Ligota Turawska nigdy nie było wielkich gospodarzy. Największe
gospodarstwa miały łącznie do 25 ha pola z łąkami. O życiu gospodarczym parafian decydowało głównie rolnictwo, w mniejszym stopniu handel. Dobrze było rozwinięte rzemiosło różnych specjalności. Ludność była zawsze w przeważającym procencie miejscowa
i charakteryzowała się utrwalonym życiem religijnym, kulturowym. Zawsze miała swoje
tradycje i posługiwała się gwarą. Mimo że w szkołach uczono języka niemieckiego, ludzie
posługiwali się mową śląską pielęgnowaną przez wieki.

W czasach, gdy nie było jeszcze prądu i lodówek, mieszkańcy również lubili posilać się
w czasie upalnych dni lodami. W Ligocie produkcją lodów zajmował się piekarz, pan E.
Warsitz. Produkcja lodów była wtedy bardzo skomplikowana. Zimą przez parę dni wycinano z zakrzowskiego stawu bloki lodowe. Następnie wszystkie bloki transportowano do
ogródka pana Warsitza. Polewano je jeszcze wodą, żeby tworzyły całość. Następnie całą
stertę lodu zasypywano około półmetrową warstwą trocin. W ten sposób zabezpieczony
lód mógł przetrwać gorące letnie dni. W niedzielne popołudnia lub w czasie odpustów
parafianie z Ligoty Turawskiej mogli chłodzić się lodami kręconymi w specjalnej maszynie
w kształcie beczki.
Wokół naszej parafii znajdują się ogromne lasy. Żyjąca w nich dziczyzna nie niszczyła
pól uprawnych, gdyż przed wojną lasy były ogrodzone wysokim płotem z siatki. Wjazd do
lasu był zamykany bramą. Za niezamknięcie tej bramy groziła kara pieniężna.
Liczba mieszkańców parafii Ligota Turawska w latach 1855–1939
Miejscowość

1855

1861

1890

1900

1910

1925

1933

1939

Kadłub Turawski

666

702

807

680

770

809

796

754

Ligota Turawska

785

838

845

847

901

894

1014

1055

Zakrzów Turawski

686

715

407

656

684

635

874

938

Łączna liczba
mieszkańców

2137

2255

2059

2183

2355

2338

2684

2747

Przez setki lat na terenie obecnej parafii Ligota Turawska mieszkali głównie katolicy.
Nie można jednak zapomnieć o tych, którzy byli wyznawcami innych religii, a mieszkali
na terenie „naszych miejscowości”. W publikacji tej przedstawiłem spisy ludności. Na podstawie spisów, które obejmowały również wyznanie, sporządziłem poniższą tabelę.
Stosunki wyznaniowe na terenie ligockiej parafii
Kadłub
Ligota
Turawski Turawska
Żydzi
0
0
Ewangelicy
3
11
Katolicy
Żydzi
5
3
Ewangelicy
16
13
Katolicy
555
679
Żydzi
0
18
Ewangelicy
10
0
Katolicy
655
696

Miejscowość/Rok Wyznanie
1689

1845

1858

Zakrzów
Procent ogółu
Ogółem
Turawski
mieszkańców
0
0
0
14
Brak danych
5
13
0,74
5
34
1,92
486
1720
97.34
0
18
0,83
14
24
1,1
782
2133
98,06

1861

1880

1895

Żydzi
Ewangelicy
Katolicy
Żydzi
Ewangelicy
Katolicy
Żydzi
Ewangelicy
Katolicy

5
12
685
2
30
761
6
28
712

13
5
820
3
5
856
12
1
922

0
20
695
3
10
721
6
6
833

18
37
2200
8
45
2338
24
35
2467

0,8
1,64
97,56
0,34
1,88
97,78
0,95
1,39
97,66

Zmiany wyznaniowe na Śląsku nastąpiły w okresie reformacji, szczególnie w drugiej
poł. XVI w. Często możni, a w ślad za nimi poddani, przechodzili na protestantyzm. Zachowało się bardzo mało źródeł historycznych dotyczących stosunków wyznaniowych na
Śląsku z tego okresu. Szczątkowe informacje na temat ewangelików i wyznawców judaizmu możemy odnaleźć w protokołach wizytacyjnych, spisanych przez Kościół katolicki w
okresie kontrreformacji. W protokole powizytacyjnym z wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w Ligocie w latach 1687–1688 napisano, że luteranów (w protokołach nazwano
ich heretykami) było w „naszych wsiach” 14, a w samej Ligocie aż 11. W protokole tym
znajdują się kolejne informacje dotyczące miejscowych ewangelików, napisano, że mają na
terenie wsi cmentarz z wzniesionym krzyżem. Nawet ligocki kościelny był wtedy protestantem. Według tego protokołu, ewangelicy trwali w herezji ze względu na szacunek dla
pana Blankowskiego – właściciela tych ziem39. Gdy kontrreformacja zaczęła odnosić sukcesy, a turawscy właściciele przeszli na religię katolicką, większość protestantów obecnej
ligockiej parafii również powróciła na łono religii katolickiej. W kadłubie w 1723 r. zmarła
110-letnia Regina Schneider, która przez całe życie była wyznania ewangelickiego, jednak
na łożu śmierci przeszła na katolicyzm. Przez długi czas kadłubskimi sołtysami dziedzicznymi byli ewangelicy Schneider. Ostatnim z tej rodziny sołtysem był Christof zmarły około
1755 r., którego dwie żony były wyznania katolickiego. Nie zachowała się data jego śmierci
w kotorskich księgach metrykalnych, gdyż był wyznania protestanckiego. Dwoje dzieci z
jego pierwszego małżeństwa było ochrzczonych, ich rodzicami chrzestnymi byli właściciele dóbr turawskich Anna Barbara z mężem Antonem von Löwencron, dlatego w kotorskich księgach metrykalnych zawarte są informacje o nich40. W drugiej połowie XVIII w.,
gdy powstały nowe wsie, na katolicki Śląsk napłynęła grupa protestantów, w ramach akcji
lokacyjnej, jaką prowadził Fryderyk II Wielki – król Prus. Przybyli wtedy głównie rzemieślnicy z głębi Niemiec. Dlatego też można zaobserwować duży wzrost liczby protestantów w Zakrzowie, którzy najprawdopodobniej znaleźli zatrudnienie w poliwodzkiej hucie
i być może w zakrzowskim folwarku. Nie znalazłem w źródłach żadnych informacji, jak
wyglądała opieka duszpasterska nad miejscowymi ewangelikami do XIX w. Najprawdopodobniej byli objęci opieką przez najbliższy zbór w Kluczborku. W spisie z 1858 r. podano,
że miejscowi ewangelicy z Kadłuba, Ligoty i Zakrzowa zostali objęci opieką duszpasterską
przez kościół w Kup (Kupp). Początki kościoła ewangelickiego w Kup sięgają 1780 r., gdyż
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wtedy zbudowano tam świątynię41. Kolejny spis z 1880 r. poinformował, że opiekę nad
ewangelikami z Ligoty i Zakrzowa dalej sprawował Kościół z miejscowości Kup, zaś nad
kadłubskimi Kościół z Ozimka (Malapane)42. W 1924 r. został poświęcony kościół w Grabiu (Heinrichsfelde), który był filią parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku. W
spisie z 1925 r. podano, że protestanci z Ligoty i Zakrzowa należeli do kościoła w Grabiu,
gdzie znajdował się cmentarz ewangelicki43. Kadłubscy zwolennicy Lutra dalej udawali się
do kościoła w Ozimku, obok którego również znajdował się cmentarz. Ewangelikami na
terenie ligockiej parafii były głównie osoby, które przybyły do „naszych miejscowości” za
pracą: nauczyciele, leśnicy, pracownicy poczty, zarządcy folwarku. Dlatego też przetrwali tutaj tylko do końca II wojny światowej. Jeszcze w 1945 r., przed wkroczeniem wojsk
radzieckich na Śląsk, większość z nich wyjechała. Po wojnie nie powrócili, gdyż czuli się
obywatelami Niemiec. W Kadłubie Turawskim mieszkała ewangelicka rodzina Breiler,
również oni w latach 70. ubiegłego wieku wyjechali do RFN-u. Rodzina ta cieszyła się w
Kadłubie wielkim szacunkiem. Jeden z członków tej rodziny, Fric Breiler, w 1910 r. był
inicjatorem założenia straży pożarnej w Kadłubie Turawskim i jej wieloletnim komendantem. W mojej rodzinie przekazuje się następnym pokoleniom następującą informację:
gdy w 1917 r. umierała moja prababcia Monika Panitz, jej mąż chciał sprowadzić księdza,
który udzieliłby jej ostatniego namaszczenia. Nie mógł zdobyć na terenie Kadłuba konnego zaprzęgu, żeby przywieźć ligockiego proboszcza. Dopiero pan Breiler mu nie odmówił
i pojechał po kapłana do Ligoty.
W okresie powojennym kościół ewangelicki w Grabiu został zamknięty ze względu
na brak wyznawców, jednak opiekę nad pozostałymi okolicznymi ewangelikami przejął
Kościół w Ozimku.
Obecnie najprawdopodobniej nie ma już protestantów na terenie Kadłuba Tu
rawskiego, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego.
Przez ostatnie prawie tysiąc lat Żydzi byli prześladowani w większości europejskich
państw, podobna sytuacja występowała również na Śląsku, gdy należał do Czech, Austrii,
Niemiec w okresie faszystowskim.
Pierwsi Żydzi najprawdopodobniej mieszkali w Opolu już pod koniec XII w. Zajmowali się głównie handlem, nieraz również rzemiosłem. W ciągu następnych wieków zaczęli
prowadzić intensywną działalność finansową44. Jednak w połowie XVI w. zostali wypędzeni przez cesarza Ferdynanda II z Opola i z wielu innych miast Górnego Śląska. Większość
z nich przeniosła się do Białej Prudnickiej, gdzie istniała silna gmina żydowska.
Bardzo mało informacji zachowało się na temat wyznawców judaizmu, którzy mieszkali na terenie obecnej ligockiej parafii. W protokole wizytacyjnym z lat 1687–1688 podano, że karczmę w Zakrzowie dzierżawił wtedy Żyd z Zębowic. W 1713 r. został wydany edykt tolerancyjny, umożliwiający osiedlanie się Żydów w miastach górnośląskich, po
uiszczeniu stosownych opłat. Jednak Żydzi nie posiadali dalej prawa posiadania gruntów
w mieście, dlatego zajmowali się głównie handlem, jak również wyszynkiem. Edykt wpro41
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wadzający równouprawnienie ludności żydowskiej w państwie pruskim został ogłoszony
w 1812 r. Pozwalał im na swobodne przemieszczanie się i osiedlanie, wprowadził wolność
wyboru zawodu, swobodne nabywanie nieruchomości. Dopuszczał ich też do służby wojskowej i zajmowania stanowisk państwowych. Ustawa z 1813 r. wprowadzała obowiązek
służby wojskowej, której podlegał każdy Żyd po ukończeniu 20 roku życia45. W XIX i na
początku XX w. życie wyznawców judaizmu było ustabilizowane w państwie pruskim,
które po zjednoczeniu stało się częścią Rzeszy Niemieckiej. Na terenie obecnej ligockiej
parafii mieszkali również Żydzi, co pokazują XIX-wieczne spisy ludności. Jednak nie było
ich wielu, jedynie w Ligocie w 1858 r. było ich aż 18. Jednak w następnych latach liczba ich
spadła. Na terenie Kadłuba Turawskiego przez długi czas dzierżawili karczmę od turawskich Garnierów. Również w Kadłubie w II poł. XIX w. Żyd zakupił spichlerz, który zamie
nił na karczmę, lecz wkrótce budynek ten sprzedał. Nie zachowały się żadne zapisy, czym
zajmowali się Żydzi w pozostałych wsiach „naszej parafii”, najprawdopodobniej trudnili
się handlem i wyszynkiem. Źródła nie podają, gdzie było miejsce kultu wyznawców judaizmu z terenu obecnej ligockiej parafii. Najprawdopodobniej było w Dobrodzieniu, gdzie
istniało duże skupisko Żydów, którzy już w 1781 r. zbudowali synagogę i w tym samym
okresie cmentarz na przedmieściu46. Cmentarz żydowski w Opolu powstał dopiero w 1822
r., a synagoga opolska – w 1897 r., dlatego też wydaje mi się, że wyznawcy judaizmu z terenu „naszej parafii” należeli do żydowskiej gminy w Dobrodzieniu. Dopiero w 1855 r. Żydzi
z Kadłuba Turawskiego i Ligoty Turawskiej zostali włączeni do opolskiego okręgu synagogalnego z siedzibą w Opolu (Synagogen – Bezirk Oppeln)47. Obecni mieszkańcy Kadłuba
Turawskiego, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego nie pamiętają żadnych Żydów,
którzy mieszkali na terenie tych trzech miejscowości. Ostatni wyznawcy judaizmu opuścili
najprawdopodobniej „nasze wsie” pod koniec XIX w. W tym okresie została zlikwidowana
prowadzona przez nich kadłubska karczma, znajdująca się na skrzyżowaniu Kadłub–Dylaki, a budynek ten został sprzedany rodzinie Piskol, wywodzącej się z Czech. W okresie
plebiscytu na Śląsku Żydzi w większości głosowali za przynależnością do państwa niemieckiego. Jednak po I wojnie światowej nastąpił wzrost antysemityzmu wśród ludności
niemieckiej, która obwiniała wyznawców judaizmu za przegraną Niemiec w czasie I wojny
światowej. W okresie międzywojennym Żydzi docierali do „naszych miejscowości”, gdyż
trudnili się obwoźnym handlem. Sprzedawali mieszkańcom drobny sprzęt gospodarstwa
domowego, ubrania. Bardzo często sprzedawali towar, za który można było zapłacić w ratach. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 r. zaczęto ograniczać prawa Żydów, którzy stali
się obywatelami drugiej kategorii. W 1938 r. hitlerowcy w czasie nocy kryształowej spalili
synagogi w Dobrodzieniu i w Opolu. Żydzi zostali wysiedleni, a następnie zabici w obozach koncentracyjnych. W czasie II wojny światowej Hitler unicestwił naród żydowski.
Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilkuset lat stosunki między miejscowymi katolikami, ewangelikami i wyznawcami judaizmu układały się raczej poprawnie, gdyż żadne
źródła nie informują, że między tymi wyznawcami dochodziło do konfliktów.
Ostatnio na terenie ogrodu ligockiej plebani została odnaleziona czarna granitowa tab45
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lica pamiątkowa, informująca o śmierci dziewięciorga dzieci państwa Günther, dlatego
postanowiłem dowiedzieć się, kogo Bóg doświadczył takim tragicznym losem.
Na podstawie analizy ksiąg metrykalnych i innych dokumentów, o których wspomnia
łem w rozdziale dotyczącym historii Ligoty Turawskiej, dowiedziałem się, że wieloletnim
organistą i nauczycielem w Ligocie był Karl Günther. Dwudziestosześcioletni wówczas
Karl 1.10.1888 r. przybył do Ligoty z żoną Marthą i rozpoczął pracę w szkole. W małżeństwie Karla i Marthy z d. Schalasch bardzo źle się powodziło. Po przybyciu do Ligoty
zmarła ich córka Antonie, mająca zaledwie 11 miesięcy. W latach następnych rodziły się i
umierały kolejne dzieci:
- Eduard ur. 1889 †1898 – 9 lat;
- Karl ur. 1890 †1916 – zginął w czasie I wojny światowej we Francji nad Sommą;
- Adelheid ur. 1891 †1892 – 5 miesięcy;
- Maria ur. 1893 †1893 – 5 miesięcy;
- Rosalie (brak wpisu w księgach chrztu) †1894 – 1 rok;
- Paul ur. 1894 †1895 – 4 miesiące; bliźniaki:
- Elisabeth ur. 1896 †1896 – 8 tygodni;
- Margarete ur. 1896 †1897 – 9 miesięcy; Josef ur.1899 – jedyny pozostał żywy z dziesięciorga potomstwa w małżeństwie Karla Günther i Marthy z d. Schalasch.
Najprawdopodobniej Karl Günther po przejściu na zasłużoną emeryturę zmienił miejsce zamieszkania, dlatego też w ligockich księgach metrykalnych nie ma dalszych informacji na temat małżeństwa Karla i Marthy Günther. Mieszkańcy przekazali mi, że duży
grób z tablicą upamiętniającą rodzinę Günther znajdował się na ligockim cmentarzu. Jed-

nakże w okresie powojennym grób ten został zlikwidowany, gdyż nowej powojennej władzy przeszkadzały niemieckie napisy. Tablica z tego grobu została
znaleziona w plebanijnym ogrodzie.
Straszny okres wojenny
Do II wojny światowej mieszkańcom „naszych
wsi” żyło się bardzo spokojnie. Parafianie mozolnie
pracowali na roli, niektórzy trudnili się handlem.
Jednak wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały, że nieuchronnie zbliżała się wojna. Starzy ludzie twierdzili, że widzieli znaki na niebie w postaci
krzyża, miotły, co zwiastowało wojnę. Jeszcze latem
1939 r. na terenie Kadłuba, Ligoty i Zakrzowa stacjonował Wehrmacht. II wojna światowa rozpoczęła
się atakiem wojsk niemieckich na Polskę. 1 września
można było usłyszeć w „naszych wioskach” w godzinach popołudniowych huk wystrzałów armatnich.
Granica polsko-niemiecka przebiegała do II wojny
Odnaleziona tablica z pomnika
rodziny Günther (zdjęcie wykonał
światowej w okolicy Gwoździan i Pawonkowa, czyli
Piotr Sladek)
40 km od parafii Ligota Turawska. Wiosną następnego roku wojna się rozszerzyła. Niemcy napadły na Danię, Norwegię, Francję, Belgię, Holandię. W kolejnych latach do wojny przystąpiły następne państwa, już nie tylko z Europy.
Jeszcze do 1939 r. mogły odprawiać się na Śląsku nabożeństwa w języku polskim. Najbardziej popularny na Śląsku był modlitewnik Droga do nieba – Weg zum Himmel ks.
Ludwika Skowronka. Często był drukowany w dwóch językach – niemieckim i polskim.
W czasie II wojny światowej zabrano ludności śpiewniki wydane w języku polskim, a
otrzymali nowe, niemieckie. Dla parafian z Ligoty Turawskiej nastał trudny okres: przymusowe pobory do wojska i telegramy informujące o śmierci najbliższych. Już w czasie
wojny mówiono, że będzie ona przegrana, bo
z kościołów zostały zabrane dzwony. Jak uczy
historia, wszystkie mocarstwa, które zabrały
dzwony na potrzeby wojny, poniosły sromotną
klęskę. Przy pomocy dźwigu zdjęto dzwony z
wieży kościelnej w Ligocie i Zakrzowie. Przez
ponad tydzień stały ustawione po lewej stronie
obok kościoła parafialnego, następnie zostały
wywiezione w głąb Niemiec. Wtedy bardzo
Pamiątkowa kartka żałobna –
potrzebny był brąz do produkcji amunicji. Liupamiętniająca śmierć Georga Wieczorek
gockie dzwony najprawdopodobniej nie zosta– żołnierza Wehrmachtu (udostępniła
ły przetopione i obecnie jeden z nich znajduje
Dominika Wieczorek)

się w Niemczech, w jednym z kościołów w Köln – Kolonii, zaś po zakrzowskich dzwonach
ślad zaginął48.
W czerwcu 1941 r. Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, wtedy parafianie zrozumieli, że będzie to bardzo długa wojna. Kolejne pobory do wojska, coraz mniej zostawało
mężczyzn w domach. 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. Jednak nie było ich zbyt dużo na terenie wsi wchodzących w skład parafii Ligota Turawska. Stopniowo nasilały się naloty bombowe. Gdy
ogłaszano naloty – Fliegeralarm, mieszkańcy chowali się w piwnicach, wykopanych ziemiankach. Latem 1944 r. zaczęto się przygotowywać do odparcia wojsk radzieckich. Prace nad systemem obrony niemieckiej na wielką skalę
prowadzone były od sierpnia tegoż roku. Całością prac
inżynieryjnych kierował generał pułkownik Strauss49.
Na terenie gminy Turawa zewnętrzny pierścień obrony
wokół Opola przebiegał od Jeziora Turawskiego przez
Turawę, Węgry50. Przystąpiono również do kopania
okopów łączących Zakrzów Turawski z Ligotą Turawską. Prace te wykonywali głównie mieszkańcy Opola,
zaś jeńcy włoscy, których było kilkudziesięciu w Ligocie Turawskiej, odlewali z betonu kopuły bunkrów. Do
obrony pierścienia zewnętrznego niemieckie Naczelne
Dowództwo Wojsk Lądowych zamierzało użyć, oprócz
garnizonu opolskiego, także trzech dywizji piechoty,
dla których zgromadzono w różnych miejscowościach
Grób Anny Christen, matki
zapasy żywności na półroczny okres obrony w okrążeksiędza proboszcza Josefa
Christena, zmarłej 27.08.1943 r. niu51.
W połowie stycznia 1945 r. wojska radzieckie przekroczyły linię Wisły. Wojska 1.
Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Iwana Stiepanowicza Koniewa ruszyły
w kierunku Śląska. Na Opolszczyznę od strony Olesna uderzyła podległa mu 5. Armia
Gwardii dowodzona przez generała pułkownika Aleksieja S. Zadowa. Zarządzono pośpieszną ewakuację mieszkańców Śląska. Sołtysi nawoływali do ucieczki przed wojskami
radzieckimi. Mówili o okropnościach, jakich dopuszczają się one na niemieckiej ludności
cywilnej. Mieszkańcy naszych wsi stanęli przed trudnym wyborem, czy wybrać los tułacza
w zimową porę, czy pozostać w swoim domu i poddać się wojskom radzieckim. Zima była
wtedy wyjątkowo mroźna. Większość mieszkańców przygotowała się do ewakuacji, lecz
było już za późno na ucieczkę.
Na stacjach kolejowych panował już bałagan, brakowało taboru kolejowego. Do wsi
tworzących parafię Ligota Turawska wkroczyły 21.01.1945 r. wojska 14. Dywizji Piechoty pod dowództwem generała majora Wikientija S. Skryganowa, podległej 5. Armii
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Gwardii52. Dla mieszkańców Parafii Ligota
Turawska pozostałych
we własnych domach
niedziela 21 stycznia
1945 roku stała się
pierwszym dniem II
wojny światowej. Wtedy w samo południe
od strony Zakrzowa
wkroczyło wojsko radzieckie. Mieszkańcy
przezornie pochowali
się w piwnicach, zieKsiądz proboszcz Josef Christen (zdjęcie udostępniła Anna Panicz)
miankach.
W środę 24 stycznia 1945 r. Rosjanie spalili zabytkowy kościół w Ligocie Turawskiej.
Parafianie bardzo bali się o życie swojego proboszcza Josefa Christena, szczególnie w czasie wejścia wojsk radzieckich w styczniu 1945 r. Państwo Michalik z Ligoty ukryli go przed
Sowietami w pokoju, do którego wejście zasłonięto szafą. Przez następne sześć tygodni
ksiądz Christen przebywał w domu Państwa Miś. W jednym z pokoi codziennie odprawiał
mszę świętą. Nie mógł powrócić na plebanię, gdyż znajdował się w niej rosyjski szpital
wojskowy. Rosjanie znali tożsamość księdza Christena, gdyż zwracali się do niego pop.
Połakomili się nawet na jego buty, jeden z żołnierzy radzieckich kazał mu je ściągnąć z
nóg, a następnie zabrał.
Na terenie „naszej parafii” nie stoczono żadnej większej bitwy, dlatego też nieuzasadnione było późniejsze okrucieństwo ze strony Sowietów na miejscowej ludności cywilnej.
Żądni krwi Rosjanie przeszukiwali domy, szukając „germańców” i „panienek”. Zabierali
mieszkańcom ich dobytek, a czego nie zdołali zabrać, niszczyli.
Smutny okres powojenny
Po zakończeniu wojny, kiedy
sytuacja polityczna się unormowała, nastał okres wyczekiwania
na powrót jeńców wojennych.
Niestety, mało powróciło mężczyzn wywiezionych za wschodnią granicę. Tylko nieliczni wrócili dopiero w 1950 r. – pięć lat po
zakończeniu wojny.
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Murowany kościół w Ligocie Turawskiej

Straty ludności w okresie II wojny światowej
Polegli
Miejscowość

Kadłub Tur.
Ligota Tur.
Zakrzów Tur.
Razem
1

1939
rok

1946
rok

Ubyło
mieszkańców w
czasie wojny

754
1055
938
2747

620
900
789
2309

134
155
149
438

mieszkańcy
według ksiąg
metrykalnych
95
81
28
204

Polegli mieszkańcy
według aktualnego
spisu1
103
83
57
243

A. Hanich, Dekanaty i parafie Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1946, Opole, 2009, s. 436

Według ksiąg metrykalnych, w połowie
1944 r. w parafii Ligota Turawska mieszkało
2730 mieszkańców w następujących miejsco
wościach (podaję brzmienie wsi w okresie
faszystowskim): Ellguth-Turawa – Ligota Turawska, Fichten – Kadłub Turawski, Hochfelde Zakrzów Turawski, Althammer Poliwoda.
Pod koniec 1945 r. pozostało 2500 mieszkańców, w tym 30 osób ludności napływowej. Zaś
pod koniec 1946 r. liczba mieszkańców zwiększyła się do 2650 osób. Dane zamieszczone w
Dokument zwolnienia jeńca niemieckiego z
tabeli nie obejmują Poliwody, dlatego można
niewoli jugosłowiańskiej (udostępnił Piotr
Sladek)
zauważyć nieścisłości w liczbie mieszkańców.
Po zakończeniu II wojny światowej Ślązacy
bardzo boleśnie odczuli pierwszy kontakt z Polakami, gdyż byli nimi szabrownicy. Jak przekazali mi starsi parafianie, szabrownicy ci mieli najprawdopodobniej powiązania z terenową administracją i milicją w Turawie. Szabrownicy przyjeżdżali wieczorem wozami, ciężarówkami, wchodzili do domów, bili gospodarzy, a następnie zabierali im cały dobytek. Gdy
się zbliżali, parafianie z Ligoty Turawskiej, którzy nie posiadali broni, hałasowali trzaskając
garnkami lub innymi przedmiotami. Hałas miał ostrzec mieszkańców i odstraszyć szabrowników. Gdy ktoś zgłosił takie zajście milicji, to następnego dnia był jeszcze mocniej bity, katowany. Nie będę wymieniał nazwisk tych oprawców, bo oni, a następnie ich dzieci pięli się po
szczeblach administracji terenowej i państwowej. Parafianie wspominają okres powojenny
jako czas bezprawia i szabrownictwa.
Również na terenie parafii Ligota Turawska działała banda o charakterze 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)53.
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Szczególną aktywność banda 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.
Banda „Petera” w szumiradzkim lesie, na „Suchych Dołach” w rejonie „Trójki”, zbudowała dwa bunkry, które były świetnie zamaskowane. Do ich budowy wykorzystali drewno
ze zrębu z okresu wojny. Jeden bunkier mieszkalny miał wymiary 4 x 10 m, zaś drugi o
wymiarach 16 x 6 m służył jako magazyn. Banda ta, została rozbita w Sylwestra 1946 r.
Wojskowy sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Opolu w dn. 11.11.1947
r. wydał wysokie wyroki: kary śmierci, dożywocia i wieloletniego więzienia54. 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.
Teren Parafii Ligota Turawska nigdy nie był bogaty, liche pola, domy nie za duże, dlatego repatrianci nie chcieli zamieszkać na terenie „naszych wsi”, woleli wybrać sobie bogatsze tereny Śląska. Mieszkańcy trzech wsi wchodzących w skład parafii Ligota Turawska
mogli pozostać po wojnie w swoich domach, jednak musieli przejść weryfikację, która
rozpoczęła się w marcu 1945 r. Weryfikowany musiał za nią zapłacić 25 zł. Dlatego też w
okresie powojennym bardzo popularny był zwrot „Polok za 25 zł”. Na początku weryfikacja była uproszczona, trzeba było tylko wypełnić formularz z danymi osobowymi i podpisać się pod zdaniem o następującej treści: Jestem narodowości polskiej i proszę o wydanie mi
zaświadczenia o przynależności do tej narodowości. W sierpniu 1945 r. wprowadzono nowy
rozszerzony formularz55. Dla wielu osób fakt poddania się weryfikacji był upokarzający, bo
w okresie międzywojennym w czasie plebiscytu głosowali za Polską, ich dzieci uczęszczały
na religię nauczaną w języku polskim, a po wojnie musieli udowadniać chęć pozostania
w Polsce. Kto przeszedł pozytywnie weryfikację, otrzymywał tymczasowe zaświadczenie
o przynależności do narodowości polskiej. Prawie wszyscy parafianie poddali się weryfikacji. Jeżeli ktoś nie czuł się Polakiem, musiał opuścić terytorium Śląska i był wysiedlony
do Niemiec. Dla części mieszkańców żal było pozostawić ojcowiznę, udać się do biednych
w tym czasie Niemiec i poddali się weryfikacji. Z terenu parafii Ligota Turawska tylko
kilka rodzin zdecydowało się opuścić Śląsk. Jeszcze jesienią 1945 r. we wszystkich wsiach
ligockiej parafii zaczęły funkcjonować szkoły, a uczniowie zaczęli realizować obowiązek
szkolny.
W okresie powojennym Ślązakom żyło się w państwie polskim bardzo ciężko. Czuli się dyskryminowani, poniżani. Spotkali się w zakładach pracy z nieznanym wcześniej
54

55

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.
E. S. Pollok, Legendy manipulacje kłamstwa, Żyrowa, 1998, s. 110.

marnotrawstwem, kombinatorstwem i złą organizacją pracy.
Głównym problemem Ślązaków
była nieznajomość literackiego
języka polskiego. Ślązacy czuli się zastraszeni i coraz więcej
z nich starało się o wyjazd do
Niemiec. Mieszkańcy parafii
Ligota Turawska posługiwali się
wyłącznie gwarą, co było odbierane jako przejaw niemieckości.
Nieraz spotkałem się z określeProcesja (zdjęcie wykonane przed ligockim kościołem
niem, że Polacy na Śląsk przyszli
udostępniła Anna Panicz)
krzewić kulturę. Mnie osobiście
takie stwierdzenia zawsze bardzo bolały, bo to oznacza, że
my, Ślązacy, jesteśmy ludźmi gorszego pokroju.
22 marca 1945 r. na posiedzeniu starostów wojewoda
śląski Aleksander Zawadzki powiedział, że nie pozwoli na
odprawianie mszy na terenie Śląska w języku niemieckim.
Zagroził również księżom, którzy nie dostosują się do tego
zarządzenia, że zostaną odizolowani i wysłani do obozów.
W podobnym tonie wystąpili biskupi polscy obradujący w
Częstochowie w lipcu 1945 r. Napisali do Wikariusza Generalnego Diecezji Wrocławskiej Josefa Newgera list, w którym stwierdzili: Śląsk jest wyłącznie polski i Niemcy powinni
go opuścić, dlatego też w kościele trzeba używać wyłącznie
języka polskiego. We wrześniu 1945 r. nowym administratorem apostolskim okręgu opolskiego został prałat Bolesław Kominek. Po jego przybyciu na Opolszczyznę bardzo
złowieszczo musiały zabrzmieć wypowiedziane przez nieKadłubska kaplica (zdjęcie
go słowa: My nie chcemy z Niemcami mieć nic wspólnego.
udostępnił Piotr Sladek)
Od tej chwili w kościele można mówić wyłącznie po polsku,
również spowiedzi nie można mówić po niemiecku. Dlatego też ksiądz J. Christen bardzo
szybko nauczył się języka polskiego, zaczął odprawiać msze w języku polskim i mógł pozostać ze swoimi parafianami. Nastąpił obowiązkowy czas polonizacji Ślązaków. Zmieniano
niemiecko brzmiące nazwiska na polskie, podobnie było z imionami, np. Gotfryd został
Piotrem, zaś Herbert – Pawłem. Zaczęto niszczyć wszystkie ślady niemieckości, nawet
usuwano niemieckie napisy z kościołów, kapliczek i krzyży. Bardzo często konfiskowano
modlitewniki Weg zum Himmel, które otrzymali mieszkańcy w czasach faszystowskich.
Najtrudniejszym okresem dla parafian było pierwsze dziesięciolecie istnienia Polski Ludowej. Parafianie – Ślązacy stali z boku i rzadko angażowali się politycznie.
Po wojnie należało zapełnić pustkę po prywatnych sklepach, które przestały istnieć.

Dlatego też w grudniu 1945 r. powołano komitet założycielski spółdzielni spożywczej w Turawie. W 1950 r. Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska uruchomiła piekarnie w Kadłubie Turawskim i Ligocie Turawskiej.
Ligockie siostry zakonne szczęśliwie przeżyły wojnę. Przed
wejściem Rosjan do Ligoty zdjęły habity i założyły ubrania
świeckie, dlatego Rosjanie nie poznali ich tożsamości. Jednak najgorsze nastąpiło dziewięć lat po zakończeniu II wojny
światowej. Wczesnym rankiem 3.08.1954 r. trzech milicjantów
przyjechało do Ligoty i nakazali siostrom: Blance, Tomasi i
Prosperze spakować się i zabrać tylko podręczny bagaż. Przywieziono je do punktu zbiorczego w Bierkowicach. 7 sierpnia
kolumna pojazdów z siostrami dotarła do Staniątek koło Kra- Siostra Miłosierdzia Maria
Prospera
kowa. Tam w pustym klasztorze benedyktyńskim zostały zakwaterowane. W przymusowym obozie odosobnienia musiały wykonywać prace polowe
lub szyły koszule wojskowe. Z przymusowego wysiedlenia powróciły do Ligoty Turawskiej
16.12.1956 r. o godz. 4.00. Po powrocie dalej opiekowały się chorymi w parafii i kościołem.
Liczba mieszkańców parafii Ligota Turawska w pierwszym dwudziestoleciu powojennym.
Miejscowość
Kadłub Turawski
Ligota Turawska
Zakrzów Turawski
Razem liczba mieszkańców

1946
620
900
789
2309

1960
707
906
834
2447

1965
735
978
871
2584

W marcu 1964 r. parafianie przeżywali Misje Święte, które prowadzili zakonnicy z Góry
Św. Anny, 21 marca kolejni parafianie rozpoczęli nowicjat w III Zakonie Franciszkańskim.
W roku następnym, 12 grudnia, na terenie parafii odbyło się nawiedzenie kopii obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej. Ksiądz proboszcz J. Christen już chorował, dlatego tym uroczystościom przewodniczył ks. wikary Jan Rigol. W tym samym dniu w kościele
parafialnym śluby zakonne złożyło 58 naśladowców św.
Franciszka III Zakonu.
Proboszcz Christen był wielkim kapłanem, roztropnym,
co pozwoliło mu przetrwać na jednej placówce niemal 40
lat. Miał wielki dar jednoczenia parafian. Jako dobry kapłan i gorliwy duszpasterz wywarł on decydujący wpływ na
rozwój parafii. Był człowiekiem bardzo skromnym, przyjaznym. Swoją miłością duszpasterską obejmował wszystkich
parafian i starał się wprowadzić jedność w środowisku lokalnym. Zawsze kierował się sprawiedliwością i względami
duszpasterskimi. Był kapłanem uczciwym, łagodnym, takNawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej12.12.1965
r., na zdjęciu widoczny ks. Jan Rigol

townym, skromnym. W czerwcu 1966 r. obchodził Złoty Jubileusz Kapłański. Jako wieloletni proboszcz parafii znał dobrze każdą rodzinę.
Pod koniec życia ksiądz Christen chorował, dlatego też w pracy kapłańskiej pomagał
mu ksiądz wikary Jan Rigol (w latach 1962–1966), który dekretem biskupim został przeniesiony do Łowkowic. Parafianie chcieli, żeby pozostał na terenie parafii Ligota Turaw
ska i pełnił obowiązki proboszczowskie. Jednak do Ligoty dekret nominacyjny otrzymał
ksiądz Ryszard Stokłosa. Rozgoryczeni parafianie nie pozwolili ks. Stokłosie na objęcie
ligockiej placówki.
Ksiądz proboszcz Christen zmarł 6.10.1969 r., został pochowany na parafialnym placu kościelnym, w cieniu ligockiego kościoła, którego był budowniczym, i wśród ukochanych
parafian. W jego pogrzebie nie uczestniczył żaden biskup
opolski, chociaż parę dni później, 12.10.1969 r., biskup Wycisk uczestniczył w poświęceniu kadłubskiego kościoła. Jednak proboszcza Christena w jego ostatniej drodze uroczyście
pożegnali parafianie.
Każde życie kiedyś się kończy. Na wiadomość o śmierci parafianina bije zawsze dzwon pokutny – żałobny. Do dnia poprzedzającego dzień pogrzebu na modlitwie w domu zmarłego gromadziła się rodzina i znajomi zmarłej osoby. OdmawiaPogrzeb księdza proboszcza no przy zmarłym różaniec i litanię za zmarłych. Gdy powstały
Josefa Christena (zdjęcie
kostnice, różaniec za zmarłego odmawia się w kościele.
udostępnił Piotr Sladek)

Okres budowy świątyń
Po długich przepychankach parafianie pozwolili objąć 14.10.1966 r. ligocką parafię ks. Jerzemu Obstowi. Parafianie zaufali nowemu proboszczowi i okazali mu daleko
idącą pomoc. Spłacili zaciągnięty przez niego kredyt w poprzedniej placówce w Rusocinie. Również, żeby pomóc ks. Obstowi w dojazdach do kościołów filialnych, zakupili
mu szaro niebieski motorower marki Komar. Jednak póki nie miał własnego samochodu,
na msze św. do kościołów w Kadłubie i Zakrzowie był przywożony prywatnymi samochodami. Proboszcz Obst przez ponad 40 lat służył pomocą duszpasterską mieszkańcom
Kadłuba Turawskiego, Ligoty Turawskiej i Zakrzowa Turawskiego. Był „wielkim budowniczym”, który umiał zorganizować fundusze na liczne inwestycje przeprowadzane na terenie parafii Ligota Turawska. Dlatego też w tym miejscu wymienię tylko te największe i
najważniejsze. Pierwszą i najbardziej niebezpieczną inwestycją była rozbudowa w 1967 r.
małej kaplicy kadłubskiej. Bez zezwolenia władz administracyjnych, mieszkańcy Kadłuba
dwukrotnie, z inicjatywy proboszcza Obsta, rozbudowali tę malutką świątynię. Budowa
była wstrzymana, ale dzięki licznym kruczkom prawnym, które znał proboszcz, została
zakończona dwa lata później, a żadnego budowniczego tegoż kościoła nie spotkała kara.
Wszystkie postępowania karne względem budowniczych tej świątyni uległy przedawnieniu i można było już legalnie dokończyć rozbudowę kadłubskiej świątyni.
W Zakrzowie Turawskim znajduje się stary drewniany kościół z 1759 r. Proboszcz wie-

dział, że świątynia ta może w
przyszłości ulec zniszczeniu,
np. na skutek pożaru. Wtedy
parafianie z Zakrzowa zostaliby bez domu Bożego. Władze
państwowe nie wyraziły zgody na budowę nowego kościoła w Zakrzowie. Dlatego z
inicjatywy proboszcza w 1972
r. zbudowano w tej miejscowości kostnicę. Tak naprawdę była to duża budowla, o
Kościół w Kadłubie Turawskim, zdjęcie sprzed 1974 r.
długości 14,64 m i szerokości
12,88 m, i kubaturze 1089 m³. Gdyby drewniany kościół uległ zniszczeniu, kostnica ta
mogła być zamieniona na świątynię. Gdy na początku lat osiemdziesiątych XX w., sytuacja
w Polsce stała się bardziej łaskawa dla
Kościoła polskiego, kostnicę tę zaczęto rozbudowywać. Na początku rozbudowa ta przebiegała bardzo wolno,
gdyż brakowało materiałów budowlanych. Jednak inwestycję zakończono
w listopadzie 1991 r. Nie był to koniec
inwestycji w Zakrzowie Turawskim.
Jesienią 1995 r. rozpoczęto budowę
wieży kościelnej, gdyż wcześniej
sza
budowa zakrzowskiej świątyni to była
Projekt kaplicy przedpogrzebowej w Zakrzowie
Turawskim
„tylko” rozbudowa istniejącej kostnicy. Proboszcz Obst bardzo dbał o stary zakrzowski kościół, za czasów jego posługi pasterskiej świątynia ta była kilkakrotnie
remontowana: zmieniano gonty dachowe i konserwowano pokrycie. Niestety, nie udało
się utrzymać placówki zakonnej w Ligocie
Turawskiej. Zlikwidowano ją 1.07.1980 r.
ze względu na brak sióstr zakonnych. Budynek po tej placówce został sprzedany.
W Kadłubie proboszcz przeprowadził
kolejne inwestycje. W 1985 r. zbudowano
na kadłubskim cmentarzu kaplicę przedpogrzebową. Rok później przeprowadzono kolejną rozbudowę kościoła. Kadłubska wieża kościelna została podwyższona
o cztery metry. Zostały zakupione nowe
Budowa kostnicy na kadłubskim cmentarzu (zdjęcie dzwony, a zakrystia i wieża kościelna
udostępniła Helena Mańka)

otrzymała miedziane pokrycie. Proboszcz bardzo dbał o kościół parafialny. Był on wielokrotnie remontowany, by zatrzymać wilgoć przedostającą się do fundamentów i ścian,
gdyż kościół ten został zbudowany na bagnie.
Dzięki proboszczowi Obstowi, w 1988 r. rozpoczęto budowę kaplicy przedpogrzebowej
w Ligocie Turawskiej. Projektantem tej kaplicy i pomieszczenia na opał był Paweł Kupka
z Suchego Boru. W sierpniu tegoż roku wykonano bloki żwirowe, zaś prace przy budowie
ruszyły we wrześniu. Rok później odbyło się poświęcenie ligockiej kaplicy przedpogrzebowej. Ksiądz Jerzy Obst dbał również o cmentarze, ich obejście, ogrodzenie, chodniki.
Jego ponadczterdziestoletnia posługa kapłańska na terenie parafii Ligota Turawska to były
ciągłe inwestycje.
W listopadzie 1990 r. ks. proboszcz Jerzy Obst zachorował, stwierdzono u niego chorobę serca. Dlatego też 5.12.1990 r. założono mu w klinice w Zabrzu bajpasy. Okres rehabilitacyjny w Reptach k. Tarnowskich Gór trwał do 5.03.1991 r. Wikarym wtedy na terenie
parafii Ligota Turawska był ks. Jan Tomaszewski. Doszło wówczas do konfliktu między
tymi kapłanami, który wstrząsnął całą Parafią. Nie chciałem poruszać tego smutnego wydarzenia, konflikt ten bardzo szczegółowo jest przedstawiony w ligockiej kronice parafialnej – jego opis zajmuje prawie trzynaście stron, z tej racji muszę ustosunkować się do tych
wydarzeń. Moim celem nie jest przedstawienie tego sporu i nie będę oceniał, kto był winny. Byłem mimowolnym świadkiem tych wydarzeń. Z oboma kapłanami łączyły mnie stosunki koleżeństwa i razem pracowaliśmy w szkole podstawowej w Zakrzowie Turawskim.
Znam relacje dotyczące tego konfliktu z obu stron, w kronice parafialnej zostały przedstawione „oczami proboszcza”. Konflikt ten wydarzył się w szczególnym czasie – Wielkim
Tygodniu. Szatan osiągnął wtedy na terenie Parafii wielki sukces, skłócił w tym ważnym
czasie wielu parafian. Ja, jako osoba postronna, porównam ten konflikt z opisanym przez
kronikarza polskiego z XII w. Galla Anonima sporem między królem polskim a biskupem
Stanisławem. Dlatego niech mottem tego konfliktu będą słowa nie powinien był pomazaniec boży (kapłan) występować przeciwko pomazańcowi bożemu (kapłanowi).
Czas zabliźnia rany, dlatego też następne lata po smutnym incydencie były czasem odbudowywania jedności parafian.
24.11.1991 r. ks. biskup Jan Wieczorek dokonał konsekracji i poświęcenia kościoła w
Zakrzowie pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła. Przez następne lata trwały prace
wykończeniowe w kościele i wokół zakrzowskiej świątyni. Jesienią 1995 r. zaczęto budować w Zakrzowie wieżę kościelną. 25.09.1996 r. ks. biskup Jan Bagiński poświęcił nowe
zakrzowskie dzwony. W roku następnym wieża została pomalowana.
Przez następne lata ks. proboszcz Jerzy Obst dalej dbał o kościoły, plebanię i cmentarze
znajdujące się na terenie parafii Ligota Turawska.
Parafianie tworzą parafię
Upadek komunizmu w 1989 r. zainicjował odrodzenie się świadomości narodowej Ślązaków. Dlatego też na prośbę parafian w 1993 r. proboszcz Obst zaczął odprawiać msze w
języku niemieckim. Wkrótce parafianie zakupili czerwone dwujęzyczne książeczki Weg

zum Himmel – Droga do nieba. W każdym kościele co druga poranna msza niedzielna była
odprawiana w języku niemieckim.
W kościele katolickim co 10 lat odbywają się Misje święte, są to rekolekcje o szcze
gólnym charakterze, które prowadzi misjonarz. Jest to czas słuchania nauk misyjnych, spowiedzi misyjnej, nabożeństw: odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich,
adoracji Krzyża Misyjnego. Na terenie ligockiej parafii Misje Święte odbyły się w latach:
1964, 1974, 1985, 1995, 2005. Analizując wpisy do III Zakonu, doszedłem do wniosku,
że Misje Święte na terenie ligockiej parafii przeprowadzone również były w latach: 1902,
1912, 1922, 1932, 1942.
Powołania kapłańskie i zakonne z terenu parafii Ligota Turawska, przedstawione w
porządku chronologicznym wg daty urodzenia
Imię i nazwisko
o. Alphonsus Joannes Baptista Biernatzky
ks. Ernst Weinhold
ks. Mathias Biernatzky
s. Paulina Morawietz

Miejscowość
Ligota Turawska
Zakrzów Turawski
Ligota Turawska
Zakrzów Turawski

s. Hermelanda Agnes Lesch
ks. Franciszek Janta
o. Marcin Franz Plottnik
ks. Franciszek Bocionek
s. Maria Tea Paulina Farys
ks. Franz Zmuda
ks. Josef Panitz
s. Bronisława Wanda Krynicka
bp. Antoni Bonifacy Reimann ofm

Ligota Turawska
Zakrzów Turawski
Kadłub Turawski
Zakrzów Turawski
Kadłub Turawski
Kadłub Turawski
Kadłub Turawski
Zakrzów Turawski
Kadłub Turawski

ks. Joachim Waloszek
ks. Henryk Kensy
s. Barbara Renata Sporin
o. Błażej Bernard Kurowski
o. Krystian Żmuda
s. Faustyna Beata Grala

Data prymicji
06.07.1848 – śluby zakonne
9.08.1853
30.06.1857
ok. 1895

18.06.1914
8.04.1916
23.04.1922
01.12.1917 – I profesja
6.06.1936
19.06.1955
1981– śluby wieczyste
1979, 2002 – święcenia
biskupie
Kadłub Turawski 1978
Ligota Turawska
11.05.1980
Kadłub Turawski 1987 – śluby wieczyste
Kadłub Turawski 4.02.1984
Kadłub Turawski 18.06.1994
Zakrzów Turawski 22.07.2006 – śluby
wieczyste

31.10.2001 r. radio watykańskie ogłosiło: Papież Jan Paweł II mianował Wika
riuszem Apostolskim Wikariatu Nuflo de Chavez w Boliwii polskiego franciszkanina,
ojca Antoniego Bonifacego Reimanna, jako tytularną siedzibę biskupią przyznając mu
Saia Maior. Ojciec Reimann ma 49 lat, pochodzi z Kadłuba Turawskiego w diecezji opol
skiej. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1972 r. Święcenia kapłańskie przyjął w
Kłodzku siedem lat później. Na misjach w Boliwii pracował od 1983 r. Dotychczas był
proboszczem i gwardianem klasztoru św. Anny w Sucre. Wikariat apostolski jest okrę

giem kościelnym na terenie misyjnym, gdzie nie została jeszcze w pełni ustawiona hierar
chia kościelna. Wielka radość zapanowała wśród mieszkańców parafii Ligota Turawska.
Konsekracja nowego biskupa odbyła się 1.12.2001 r. w katedrze Wikariatu Apostolskiego
Nuflo de Chavez. W uroczystości tej „naszą parafię” reprezentowali proboszcz Jerzy Obst
i o. Błażej Kurowski. Wszyscy parafianie jednak z niecierpliwością czekali na przyjazd biskupa Antoniego do rodzimej parafii. Po długich przygotowaniach, 4 i 5 maja 2002 r. przeżyliśmy szczególną uroczystość – prymicje biskupie ojca Antoniego Bonifacego Reimanna. Uroczysta msza prymicyjna została odprawiona w kościele parafialnym w Ligocie Turawskiej z udziałem biskupa prymicjanta oraz abpa Alfonsa Nossola, bpa Jana Wieczorka,
bpa Jana Bagińskiego, bpa Jana Kopca i biskupa przybyłego z Boliwii. Po uroczystościach
kościelnych w namiocie ustawionym na
kadłubskim boisku rozpoczęła się część
mniej oficjalna. Wszyscy uczestnicy tego
historycznego wydarzenia otrzymali poczęstunek, a ciekawy program artystyczny
umilał spotkanie z biskupem Antonim.
Całością tych występów kierowała Maria
Waloszek-Brzozoń. W godzinach wieczornych była zabawa taneczna. Drugi
dzień uroczystości przypadł w niedzielę
5 maja. W godzinach porannych biskup
Prymicje biskupie Bonifacego Antoniego Reimanna
Antonii Reimann odprawił mszę świętą
w Zakrzowie. W Kadłubie msza prymicyjna była odprawiona o godz.11.00. Następnie
uczestnicy uroczystości przenieśli się do namiotu, gdzie program artystyczny z dnia poprzedniego został powtórzony.
Wyrazem religijności jest posiadanie przez każdego parafianina modlitewnika– Droga
do nieba. Pierwszy raz otrzymuje się go w czasie I Komunii Św. Drugi raz nową książeczkę
otrzymuje się z okazji zawarcia małżeństwa. Wszyscy parafianie przychodzą do kościoła
z modlitewnikiem. Nawet zmarły nie rozstaje się z nim, gdyż wkłada mu się go do ręki w
trumnie.
Parafianie zawsze potrafili wyrazić swoje uczucia religijne przez przywiązanie do Kościoła i parafii.
Parafię tworzą mieszkańcy, a bez nich kościół by nie istniał. Gdyby nie ich ofiary, nie
byłoby tylu inwestycji na terenie trzech „naszych miejscowości”. Jak podkreślił kiedyś na
kadłubskim kazaniu kiermaszowym ks. proboszcz S. Pawiński, przysłowiowy „wdowi
grosz” ma w kościele zdolność rozmnażania się. Parafialnych darczyńców jest wielu, nie
sposób ich wymienić. Ja chciałbym wspomnieć tylko jednego, byłego mieszkańca Zakrzowa, Josefa Wolfganga von Saint Paul-Illaire z d. Stasch, który przez wiele lat, bez rozgłosu
wspomagał finansowo „naszą parafię”, najpierw sam, a później wraz z żoną. Dzięki niemu
przeprowadzono remont kościoła w Kadłubie w latach 80. ubiegłego wieku i rozbudowano jego wieżę kościelną, zakupiono nowe organy. Wspierał również finansowo budowę
zakrzowskiego kościoła. Na zaproszenie ks. J. Obsta zacny gość odwiedził „naszą parafię”

w 1998 r., brał udział w zakrzowskiej sumie i procesji
odpustowej w stroju Rycerza Maltańskiego, o czym
wspominam w innej części tekstu.
Kościół jest dobrem wszystkich mieszkańców, jednak są osoby, które szczególnie wykazują inicjatywę i
są tą siłą napędową. Taką osobą była chociażby pani
Katarzyna „Kätha” Panicz (1893–1983) z Kadłuba,
przełożona kongregacji. Całe swoje życie poświęciła
opiece nad świątynią kadłubską. Przez wiele lat sama
sprzątała kościół, przynosiła świeże kwiaty wyhodowane w swoim ogródku, również opiekowała się Mariankami. Dbała o wystrój kościoła, szaty liturgiczne
i obrusy kościelne. Opiekowała się wieczną lampką w Josef Wolfgang von Saint Paul-Illaire z
d. Stasch z żoną Inge-Rose
kościele, sama wytwarzała do niej oliwę. Kościół był
jej drugim domem, w czasie każdej pracy towarzyszyła jej modlitwa. Nie odbyło się w
Kadłubie żadne nabożeństwo czy msza bez jej udziału. Wspierała finansowo misje święte.
Była znakomitą kucharką, o czym mogli się przekonać okoliczni kapłani, gdyż w czasie
każdego odpustu urządzała dla nich obiad odpustowy. Usłyszałem kiedyś taką opinię na
jej temat: Ona wyprosiła tak liczne powołania kapłańskie i zakonne w Kadłubie. Odmawiała
w kościele różaniec. W okresie powojennym, gdy kult Matki Boskiej Fatimskiej był słabo
jeszcze na świecie rozpowszechniony, organizowała nabożeństwa fatimskie w Kadłubie. Z
jej inicjatywy, pod koniec lat 40. XX w., zakupiono cenną drewnianą figurę Matki Boskiej
Fatimskiej.
Wielkie zasługi na rzecz parafii mieli także panowie: Paweł Żmuda (†20.11.1995) z
Zakrzowa Turawskiego, Alfons Syga (†6.02.1997) z Kadłuba Turawskiego, Walter Grzesik (†8.11.1999) z Ligoty Turawskiej. Pan Paweł przez wiele lat pomagał przy budowie
zakrzowskiego kościoła, najpierw salki katechetycznej, a od 1982 r. przy rozbudowie świątyni. Pan Alfons był długoletnim radnym parafialnym. Dziesiątki lat życia związał z kościołem i cmentarzem kadłubskim. Ks. Obst nazwał go prawą ręką proboszcza. W jego pogrzebie uczestniczyło 8 kapłanów, byli to księża pochodzący z naszej parafii oraz wikarzy,
którzy w ten sposób docenili współpracę i poświęcenie zmarłego. Pan Walter był mocno
związany z życiem religijnym naszej wspólnoty. Przez wiele lat wykonywał wiele prac na
rzecz kościoła, przez kilka lat był szafarzem Komunii Św.
Wierni z terenu ligockiej parafii bardzo często pielgrzymowali, żeby otrzymać łaskę
odpustu zupełnego, aby osiągnąć życie wieczne. Najczęściej pielgrzymowano na Górę św.
Anny, do kościoła poświęconego św. Annie obok Olesna i oczywiście do sanktuarium Maryjnego w Częstochowie. Dawniej na pielgrzymki oleskie udawali się mieszkańcy z Ligoty
na wozach konnych (były to pielgrzymki dwudniowe), zaś mieszkańcy Zakrzowa szli pieszo przez las, prowadzeni przez „śpiewoka”. Obecnie pielgrzymki są organizowane jako
wyjazdy autokarowe lub indywidualne wyjazdy samochodowe.
Oto wykaz najważniejszych pielgrzymek i wyjazdów zorganizowanych przez kapłanów
parafii Ligota Turawska:

- czerwiec 1987 r. – pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców na Górę Św. Anny;
- 14 września 1991 r. – pielgrzymka autobusowa do Częstochowy, zorganizował
ją Werner Grzesik z Ligoty Turawskiej;
- 8 czerwca 1992 r. – pielgrzymka rolników do kościoła św. Anny za Olesnem;
- 15 sierpnia 1992 r. – pielgrzymka autobusowa na Górę Św. Anny;
- 25 września 1993 r. – diecezjalna
Pielgrzymka na Górę Św. Anny (zdjęcie udostępnił
pielgrzymka do Trzebnicy, brało w niej
Piotr Sladek)
udział 60 parafian;
- 31 lipca 1994 r. – pielgrzymka do kościoła św. Anny za Olesnem;
- 14 maja 1995 r. – parafianie brali udział w I Pielgrzymce Zwycięstwa przy kościele
Pątniczym Św. Anny w Oleśnie;
- 2 czerwca 1996 r. – pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Śląsku na Górę Św.
Anny;
- 26 czerwca 1996 r. – pielgrzymka autokarowa emerytów, byłych pracowników Huty
Małapanew w Ozimku do Częstochowy;
- 17 sierpnia 1996 r. – pielgrzymka parafialna na Górę Św. Anny;
- 29 czerwca 1996 r. – pielgrzymka autokarowa do Taize i Lourdes, zorganizował ją ks.
Janusz Konofalski, brało w niej udział 26 parafian;
- 2 czerwca 1997 r. – wyjazd do Legnicy na spotkanie z Ojcem Świętym;
- 15 czerwca 1997 r. – pielgrzymka na Górę Św. Anny;
- wrzesień 1997 r. – wycieczka autokarowa na Górę Św. Anny i do Zlatych Hor w
Czechach;
- 20 czerwca 1999 r. – pielgrzymka mniejszości
narodowych na Górę Św. Anny, z parafii Ligota
Turawska pojechały dwa autobusy;
- 19 września 1999 r. – pielgrzymka autokarowa
do Zlatych Hor;
- wrzesień 1999 r. – pielgrzymka do Wadowic;
- 22 września1999 r. – pielgrzymka autokarowa do
Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej;
- 12-13 sierpnia 2000 r. – pielgrzymka na Górę Św.
Anny;
- 3 września 2000 r. – jubileuszowa pielgrzymka
Dekanatu zagwiździańskiego do katedry opolskiej;
- 23 września 2000 r. – pielgrzymka mniejszościoPielgrzymka na Jasną Górę

-

wa do Zlatych Hor;
19 maja 2001 r. – pielgrzymka autokarowa do Zlatych Hor, a w drodze powrotnej do
Prudnika-Lasu, gdzie więziono prymasa Wyszyńskiego;
3 czerwca 2001 r. – pielgrzymka mniejszości narodowych na Górę Św. Anny;
22 września 2001 r. – pielgrzymka autokarowa do Zlatych Hor;
23 września 2001 r. – wyjazd autobusowy młodzieży do Krakowa na Misterium Pasyjne w wykonaniu aktorów i kleryków seminarium salezjańskiego oraz zwiedzanie
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach;
19 maja 2002 r. – wyjazd młodzieży na spotkanie modlitewne do Lednicy;
8 lipca 2002 r. – pielgrzymka autokarowa do Zlatych Hor;
9 lutego 2003 r. – pielgrzymka młodzieży do Krakowa;
10 lutego 2004 r. – pielgrzymka parafialna na Jasną Górę;
16 maja 2004 r. – pielgrzymka rowerowa do Studzionki Łubniańskiej;
29 maja 2004 r. – wyjazd młodzieży na spotkanie modlitewne do Lednicy;
23 czerwca 2004 r. – pielgrzymka do Zakopanego;
14 lipca 2004 r. – pielgrzymka do Lichenia;
14 sierpnia 2004 r. – pielgrzymka parafialna na Górę Św. Anny;
3 sierpnia 2004 r. – pielgrzymka autokarowa do Barda Śląskiego i Nysy;
6 listopada 2004 r. – wyjazd młodzieży do Krakowa i Łagiewnik;
24 lutego 2005 r. – pielgrzymka parafialna na Jasną Górę;
24 września 2005 r. – pielgrzymka mniejszości narodowych do Zlatych Hor;
22 września 2007 r. – pielgrzymka do kościoła pokutnego Maria Hilf koło Zlatych Hor;
18 maja 2008 r. – wyjazd rowerowy do Studzionki Łubniańskiej;
7 czerwca 2008 r. – wyjazd młodzieży na spotkanie modlitewne do Lednicy;
30 czerwca 2008 r. – wyjazd młodzieży do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach;
16 sierpnia 2008 r. – wyjazd autokarowy na Górę Św. Anny;
20 września 2008 r. – pielgrzymka Narodów do Zlatych Hor;
25 października 2008 r. – pielgrzymka do Nysy z okazji I rocznicy beatyfikacji Marii
Luizy Merkert;
6 czerwca 2009 r. – wyjazd młodzieży na ogólnopolskie spotkanie modlitewne do
Lednicy;
20 czerwca 2009 r. – parafialna pielgrzymka jubileuszowa do Sierakowa Śląskiego;
3–4 października 2009 r. – parafialna pielgrzymka do Wiednia i okolic;
3–7 czerwca 2010 r. – parafialna pielgrzymka do Bawarii;
5 czerwca 2010 r. – wyjazd młodzieży na ogólnopolskie spotkanie modlitewne do
Lednicy;
14 sierpnia 2010 r. – autokarowa pielgrzymka na Górę Św. Anny;
10–11.05.2011 r. – pielgrzymka familijna dzieci pierwszokomunijnych i rodziców;

- 23–24.07.2011 r. – wycieczka
do Lwowa i okolic, np.. Krzemieniec;
- 3.05.2012 r. – parafialna rowerowa pielgrzymka do Studzionki;
- 27.04 –6.05.2012 – pielgrzymka do Włoch: Padwa,
Loreto, Manopello, Lanciano,
Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo, Monte Cassino,
Wyjazd młodzieży na ogólnopolskie spotkanie modlitewne do Watykan, Rzym, Cassia, Asyż,
Lednicy – czerwiec 2009 r. (zdjęcie wykonał Łukasz Grzesik)
Wenecja.
Szczególne miejsce dawniej
w kościele zajmował „śpiewok”,
to on przewodniczył w nabożeństwach, nadawał charakter wszystkim uroczystościom
kościelnym. W czasach, gdy nie
było w kościołach mikrofonów,
to jego donośny głos był sły
szalny w całej świątyni. Obecnie
„śpiewoki” już nie przewodniczą uroczystościom, ich rolę
przejęli organiści. W Ligocie
Autokarowa pielgrzymka do Bawarii – czerwiec 2010 r. (zdjęcie
„śpiewokami” byli: pan Kurowwykonał Michał Panicz)
ski, Cygan, Matysek, w Kadłubie
panowie: Kulig, Maksymilian Matysek, zaś „śpiewokami” w Zakrzowie byli: pani Matysek,
Antoni Zyla, Jadwiga Król.
Szczególną rolę w kościołach spełniają organiści. Dzięki ich muzyce parafianie mogą
głębiej przeżywać nabożeństwa i msze św. Pierwszymi organistami byli miejscowi nauczyciele. Przedstawiam wykaz organistów w „naszych kościołach”:
Kadłub Turawski – ligockie siostry zakonne, Maria Waloszek, Korneliusz Waloszek,
Rajmund Wiecha.
Ligota Turawski – Casper Biernatzki do 1852 r., Karl Güntler (od ok.1900 r.–1925 r.),
Kopiec, siostry zakonne, Paweł Michalczyk.
Zakrzów Turawski – Josef Koch (ok.1900 r., miejscowy nauczyciel), siostry zakonne,
Maria Plotnik, Rainhard Kurowski.
Obecnie trzy młode osoby z „naszej parafii” uczęszczają do studium organistowskiego,
są nimi: Łukasz Grzesik, który opiekuje się również parafialną stroną internetową i prowadzi ją znakomicie, Zuzanna Tomsa, Denis Wodarz.

Przez wiele lat w Kadłubie Przez wiele
lat w Kadłubie Maria Waloszek prowadziła chór przykościelny, którego próby
odbywały się po niedzielnej sumie. Ten
męsko-żeński chór bardzo często występował w kościele: zawsze na Wielkanoc,
Boże Narodzenie, na prymicjach, a także
w czasie większych uroczystości kościelnych.
Przez wiele lat, aż do śmierci, która
Maria Waloszek z mężem Pawłem (zdjęcie udostępniła
nastąpiła w 2003 r., pan Maksymilian
Maria Waloszek-Brzozoń)
Matysek z Kadłuba Turawskiego odprawiał przed niedzielną mszą Godzinki. Wraz z jego śmiercią został zamknięty kolejny etap,
w przyszłości nikt nie będzie pamiętał, że przez długie dziesięciolecia takie nabożeństwo
było odprawiane w kadłubskim kościele. Jest grupa osób, która przewodniczy w odmawianiu różańca św. przed mszami, im również należą się słowa podziękowania.
Na terenie parafii są osoby, którym trzeba okazać szczególną wdzięczność za to, że tak
dbają o świątynię, są nimi kościelni. Przedstawiam wykaz kościelnych z trzech miejscowości wchodzących w skład parafii Ligota Turawska.
Kadłub Turawski: Franz Panitz – w okresie międzywojennym i powojennym, Piotr
Panitz, Tomasz Panicz, Teodor Panicz, Jan Reimann – obecnie. Kościołem w Kadłubie
szczególnie opiekuje się Franciszek Kulig, nazwany przez proboszcza Obsta serdecznym
stróżem tego obiektu i godnym następcą Alfonsa Sygi.
Kościelni w Zakrzowie: Michael Adamiec – w okresie międzywojennym i powo
jennym, Theodor Góra, Teofil Matysek. Obecnie nie ma już w Zakrzowie kościelnego,
jednak świątyniami szczególnie opiekują się: Paweł Michalczyk, Eryk Wenzel.
Ligota Turawska: Franz Moch w okresie międzywojennym i w czasie wojny, Ludwik
Farys po wojnie – aż do 1966 r. Po jego śmierci kościelnym został Paul Grysczyk w latach
1966–1992. Obecnie w Ligocie nie ma kościelnego, posługę tę spełniają szafarze komunii
świętej.
W czasach, gdy nie było napędu elektrycznego na dzwonnicach, kościelni pełnili również funkcję dzwonnika. Dwukrotnie wydzwaniali przed mszą św., gdy zmarł parafianin,
jak również w południe na Anioł Pański. W Ligocie przez wiele lat opiekowała się kościołem, sprzątała go i była dzwonnikiem Józefina (Zefka) Kowalik.
Urząd szafarza Komunii Św. na terenie parafii Ligota Turawska został wprowadzony
w 1992 r. Pierwszymi szafarzami zostali Walter Grzesik i Janusz Lazik, obaj z Ligoty. W
latach następnych kolejnymi szafarzami zostali: Paweł Grzesik, Piotr Grzesik z Zakrzowa
Turawskiego, Hubertus Dworaczyk, Jan Niesłony z Kadłuba Turawskiego i Henryk Staś
z Ligoty Turawskiej. W 2012 r. zostali powołani na urząd szafarza: Piotr Dworaczyk w
Kadłubie Turawskim i Łukasz Grzesik w Zakrzowie Turawskim. Oprócz tego, że pomagają przy rozdzielaniu Komunii św., to również pomagają przy wielu pracach kościelnych,
nieraz zastępują kościelnych.

Grobami „naszych proboszczów”
opiekuje się mieszkanka Ligoty Turawskiej Otylia Michalczyk. Słowa wdzięczności należą się również palaczom, którzy dbają, żeby w okresie zimowym w
kościołach było ciepło.
Kucharki na plebanii: Anna Christen
(*1872 †1943) – matka ks. Josefa Christena, nieznana już z nazwiska i imienia pani
z Dobrodzienia, p. Bocionek z Zakrzowa, Marta Kozok z Pustkowa, Adelajda
Bensz, Adelajda Kokot, Zofia Pawińska –
Groby ligockich proboszczów (zdjęcie wykonał Jerzy matka ks. Sławomira Pawińskiego.
Farys)
Na terenie parafii Ligota Turawska
istnieje Parafialna Rada Duszpasterska. Jest to organ wyłącznie doradczy i wspomagający proboszcza. Do kompetencji Rady należą sprawy wyłącznie duszpasterskie. Proboszcz
zwołuje Radę, przewodniczy jej posiedzeniom, ustala porządek obrad, nadzoruje wykonanie podjętych ustaleń oraz reprezentuje Radę.
Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii Ligota Turawska:
2000 r.
Ligota Turawska: Lipp Krystian, Lazik Janusz, Wollny Krzysztof, Bensz Herbert, Staś
Bonifacy, Kansy Brygida, Lip Teresa, Mika Hildegarda, Grzesik Irena, Morcinek Monika,
Grysczyk Jerzy, Janczyk Damian, Staś Bernadeta, Mika Krystyna.
Kadłub Turawski: Kulig Franciszek, Lip Paweł, Reimann Jerzy, Dworaczyk Hubertus,
Waloszek Paweł, Niesłony Sylwia, Waloszek Maria, Wodniok Maria, Jagusch Elfryda, Kaleja Rita, Wiecha Robert, Panicz Michał, Loch Anita, Panicz Krystyna.
Zakrzów Turawski: Janczyk Paweł, Michalczyk Adolf, Grzesik Paweł, Świtała Marek,
Michalczyk Paweł, Plotnik Maria, Świtała Genowefa, Krawczyk Hildegarda, Matysek Gertruda, Grzesik Teresa, Pipa Rafał, Dziuba Seweryn, Aptyka Ewa, Fira Katarzyna.
2006 r.
Ligota Turawska: Staś Bernadeta, Lazik Janusz, Wollny Krzysztof, Kansy Brygida, Lipp
Krystian, Bensz Herbert.
Kadłub Turawski: Kulig Franciszek, Krok Sylwia, Rudnik Krystyna, Dworaczyk Hubertus, Reimann Jan, Kilian Konrad.
Zakrzów Turawski: Michalczyk Paweł, Grzesik Paweł, Lauer Jerzy, Wenzel Eryk,
Krawczyk Hildegarda, Gryska Gertruda.
21.11.2010 r.
Kadłub Turawski: Sylwia Krok, Krystyna Rudnik, Jan Gryszczyk.
Ligota Turawska: Janusz Lazik, Krystian Lipp, Krzysztof Wollny.
Zakrzów Turawski: Paweł Grzesik, Brygida Krawczyk, Eryk Wenzel.
Ludzie tak szybko odchodzą. W środę 19.12.2007 r. dzwon żałobny oznajmił odejście

proboszcza księdza Jerzego Obsta. Parę
dni przed pasterką odszedł do wieczności proboszcz, który był związany z Parafią Ligota Turawska od 12 października
1966 r.
Pogrzeb ks. J. Obsta odbył się w sobotę 22 grudnia, brała w nim udział wielka
rzesza parafian, jego znajomych i ponad
stu kapłanów. Liczny udział wiernych w
Pogrzeb ks. proboszcza Jerzego Obsta (zdjęcie
uroczystościach pogrzebowych ks. J. Obudostępniła Helena Mańka)
sta był hołdem dla kapłana i wielkiego
gospodarza. Ksiądz wikary Jarosław Ostrowski z pomocą ludzi dobrej woli zorganizował
pogrzeb proboszcza, z zadania tego wywiązał się znakomicie.
Poniżej przedstawiam dwa fragmenty testamentów ks. proboszcza Jerzego Obsta z
28.05.1987 r. i napisanego parę godzin przed śmiercią z 19.12.2007 r. Niech oba te testamenty będą drogowskazami wskazującymi drogę, jaką mamy kroczyć. Szczególnie ten
drugi tekst jest głosem człowieka, który oczekuje na śmierć i pragnie się ze wszystkimi
pojednać. Składa podziękowanie wszystkim parafianom, jak również prosi o przebaczenie,
gdyż każdy jest „tylko człowiekiem”. Wskazuje nam cel życia, jaki nam wyznaczył Jezus
Chrystus. Często zwracałem Wam uwagę na trwanie przy Bogu zwłaszcza przez uczestnictwo we mszy św. i to właśnie dziś ponawiam. To czyńcie na moją pamiątkę – powiedział
Pan Jezus i przez swoją Ofiarę Eucharystyczną rozdaje najwięcej łask. Przychodźcie chętnie,
regularnie i często na Mszę św. i przez Jezusa Chrystusa zanoście modły ze mną przed tron
Boży. Do zobaczenia w ojczyźnie wiecznej.
Dziękuję za wszelkie dobro. Przepraszam za jakiekolwiek zło z mojej strony. Odpowiedzialnie i radośnie dążcie do celu, który wyznaczył nam nasz Pan Jezus Chrystus.
Proboszcz Jerzy Obst odszedł do domu Ojca, jednak pozostawił nam posłannictwo, jak
mamy żyć: Trwajcie nadal w prawdziwej pobożności, by każdy kapłan żywił przekonanie, iż
jest Wam najważniejszy!
Dwa miesiące po śmieci ks. J. Obsta, 11.02.2008 r. nowym proboszczem w Ligocie Turawskiej został ks. dr Sławomir Pawiński, którego nazwałem „proboszczem
wielkich zmian”. Oficjalne wprowadzenie do parafii odbyło się 27 lutego. W tej
mszy św. uczestniczyli wszyscy księża dekanatu zagwiździańskiego, a uroczysto- Fragment testamentu ks. proboszcza Jerzego Obsta
ści przewodniczył ks. dziekan Rajmund
Kała, który przekazał klucze i całą parafię pod opiekę ks. Pawińskiego. W czasie tej mszy
św. proboszcz Pawiński złożył uroczystą przysięgę na biblię oraz wyznanie wiary.
Nowy proboszcz wprowadza „naszą parafię” w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa. Przed
proboszczem stoją nowe wyzwania. Ksiądz Pawiński sięga do tradycji kościelnej, stąd
powrót do nabożeństw fatimskich, jak również do nabożeństw pierwszoczwartkowych i

pierwszopiątkowych. W grudniu 2008 r. odnowił Róże Różańcowe. Dla młodzieży i dzieci organizuje spotkania, wyjazdy. Nawet zorganizował, głównie dla młodych parafian,
adwentowy kurs „do tańca i do różańca”. W starym drewnianym zakrzowskim kościele
są odprawiane msze św. Dla parafian organizuje liczne wyjazdy i pielgrzymki. Jednym z
zadań proboszcza jest jeszcze ściślejsza integracja mieszkańców – parafian. Dlatego też
ks. Pawiński obok plebanii wiosną 2009
r. wyremontował salkę „św. Katarzyny”
dla spotkań parafialnych, a szczególnie
dla młodzieży. W centralnym miejscu
tej salki znajduje się ikona św. Katarzyny,
której twórcą jest ksiądz dr Dariusz Klejnowski-Różycki. Wzorował się na ikonie,
która znajduje się w sarajewskiej cerkwi
prawosławnej. Na kolejnej ścianie znajduje się mozaika ceramiczna. Jest to kopia bizantyjskiej mozaiki, która znajduje
Adwentowy kurs tańca (zdjęcie wykonał Łukasz
się pod ołtarzem w kościele w Tabghe w
Grzesik)
Ziemi Świętej. Mozaika ta przedstawia
cudowne rozmnożenie chleba. Obok niej znajduje się figura przedstawiająca Matkę Boską
z Lourdes. Parafialna salka pod wezwaniem św. Katarzyny, dostępna dla parafian, jest
wyposażona w sprzęt audiowizualny. Obok niej znajduje się w pełni zaopatrzony aneks
kuchenny i toalety.
Szczególna uroczystość była obchodzona w Zakrzowie w dniach 3–5.07.2009 r. Odbyła
się uroczystość upamiętniająca 250. rocznicę budowy zakrzowskiego kościoła. Obchody
rozpoczęły się już w piątek wieczorem
modlitewnym czuwaniem dla dzieci. O
godzinie 21.00 zabrzmiał hymn Apelu
Jasnogórskiego i rozpoczęło się czuwanie
modlitewne dla wszystkich wiernych naszej parafii. Następnie odbyła się uroczysta procesja po cmentarzu zakrzowskim.
O godzinie 23.00 rozpoczęła się Msza św.,
której przewodniczył o. Krystian Żmuda.
W sobotę obchody jubileuszowe rozpoczęły się Mszą św. pod przewodnictwem
o. dra Błażeja Kurowskiego. Po mszy św.
Ks. proboszcz Sławomir Pawiński w wyremontowanej
o. Błażej wygłosił wykład na temat relisalce Św. Katarzyny, widoczna kopia bizantyjskiej
gijności i pobożności na Śląsku w latach
mozaiki z Tabghe (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
1759–2009. Po południu obchody 250-lecia przeniosły się na boisko. Z ciekawym programem wystąpiły liczne zespoły artystyczne.
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna. W niedzielę uroczystą odpustową mszę św. odprawił ks. dr Joachim Waloszek. We mszy św. na świeżym powietrzu brali udział licznie

przybyli kapłani,
jak również wierni. Potem wszyscy
uczestnicy przeszli
w uroczystym korowodzie na boisko sportowe, gdzie
mogli się posilić
odpustowym obiadem.
Następnie
wystąpiły liczne zespoły z ciekawymi
programami
artystycznymi m.in.
teatr „A” z Gliwic
wystawił sztukę pt. Jubileusz 250-lecia kościoła w Zakrzowie Turawskim (zdjęcie wykonał Łukasz
Grzesik)
„Tobiasz”. Ostatnim
punktem programu artystycznego była wieczorna zabawa taneczna.
W drugim roku pobytu ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego w ligockiej parafii zostały wyremontowane organy w kościele parafialnym, otrzymały nowe brzmienie. W 2010
r., w okresie wielkanocnym, odnowiono baldachimy w naszych trzech kościołach. Został
przeprowadzony gruntowny remont kadłubskiej świątyni, która zyskała nowe oblicze.
Wykonano nowe prezbiterium, ołtarz. Ściany zostały wygładzone, zaś sufit obniżony za
pomocą płyt kartonowo-gipsowych. Na podłogę nałożono nowe płytki posadzkowe. Przy
okazji remontu wykonano nową instalację elektryczną. Całkowicie zmienił się wystrój
kadłubskiej świątyni. Zostały również wyremontowane organy w zakrzowskim kościele.
Jednak przed księdzem proboszczem stoją kolejne wyzwania, może w przyszłości powstanie dzwonnica na kadłubskim cmentarzu? Zawiśnie wtedy na niej dzwon St. Georgius,
który „cierpliwie czeka” na tę chwilę od 25 lat. Ks. proboszcz Pawiński z otwartym sercem
stanął przed wszystkimi parafianami. Oczekuje pomocy, wsparcia, jak również modlitwy.
Księdzu proboszczowi jest potrzebna wytrwałość i zapał, gdyż tworzy nową historię parafii Ligota Turawska. Ogromną pomoc proboszcz S. Pawiński ma ze strony Rady Parafialnej, która służy mu radą i pomocą.
W trzecim roku pobytu ks. proboszcza Sławomira Pawińskiego w ligockiej plebani rozpoczął się remont kościoła parafialnego. 4.07.2011 r. kilkadziesiąt osób wyniosło całe wyposażenie świątyni. W kościele usunięto starą posadzkę, ponieważ stara podłoga w niektórych miejscach zapadła się kilka centymetrów. Rozpoczęto prace montażowe ogrzewania
podłogowego oraz modernizację źródła ciepła z węglowego na źródło z energii odnawialnej – zastosowano nowoczesną pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym. W kościele
położono nową posadzkę. Większość prac wykonali sami parafianie.
14.10.2011 r. została odprawiona pierwsza msza św. w nowo wyremontowanym kościele, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup Antoni Reimann. W czasie tej mszy

Remont kościoła w Ligocie Turawskiej
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

św. zostały poświęcone nowy ołtarz i ambonka.
Ligocka świątynia po remoncie zachwyca swoim pięknem. Zachęca do skupienia i nastraja do
głębokich przeżyć nie tylko natury religijnej, ale i
estetycznych. Biskup Antoni Reimann powiedział w
homilii w czasie pierwszej mszy św. odprawianej w
wyremontowanym kościele, że teraz piękno i ciepło
tej świątyni trzeba przenieść do naszego życia, abyśmy i my stawali się Bogiem piękni i dzielili się tym
Bożym ciepłem z innymi56.
Podczas remontu ligockiego kościoła w sejfie za
szafą odnaleziono cenne dokumenty sprzed prawie
200 lat. Najcenniejszym dokumentem był akt założenia lokalii w Ligocie Turawskiej w 1813 r.
W Niedzielę Papieską 14.10.2012 r. w ogrodzie
plebanijnym została poświęcona rzeźba bł. Jana Pawła II. Rzeźbę wykonał Aron Knosala.
Rozdział ten kończę smutnym podsumowaniem. Przedstawiam wykaz miesz
kańców naszej parafii w ciągu ostatnich stu
pięćdziesięciu lat. Nasze miejscowości zamieszkuje coraz mniej mieszkańców.
Wykaz mieszkańców z lat 1989–2009.
Wykonano na podstawie spisu kolędowego.

Sejf, w którym odkryto cenne dokumenty (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)

Przedstawia on faktyczną liczbę miesz-
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Wykaz mieszkańców 2000–2009
według liczby meldunków
Miejscowość
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Rzeźba bł. Jana Pawła II (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
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5.2 Kościoły na terenie Parafii
5.2.1 Historia kościoła w Kadłubie Turawskim
Bardzo trudno jest spisać historię świątyni w Kadłubie Turawskim, gdyż wielu ważnych faktów mieszkańcy już nie pamiętają. W opracowaniu Powiat opolski – szkice monograficzne podana jest informacja, że kościół w Kadłubie Turawskim istniał już w I poł.
XVIII w. Wydaje się, że informacja ta jest raczej mylna, bo nie zachowały się na ten temat
żadne informacje, jak również żaden z obecnych mieszkańców nie wspomina o kościele,
który musiałby znajdować się w innym miejscu niż istniejący.
Historia powstania kościoła w Kadłubie Turawskim najprawdopodobniej sięga II połowy XIX w. Być może kościół istniał już w 1863 r. – informację tę potwierdziła nieżyjąca już
Katarzyna Panicz (znana jako pani „Kätha”). Najbogatszy gospodarz we wsi, Simon Panic,
kupił wtedy murowany spichlerz od właściciela Żyda z myślą,
żeby przekształcić go na kaplicę. Jak głosi legenda, spichlerz
ten miał być użytkowany wcześniej jako karczma. Być może
inicjatorem kupna tego spichlerza – karczmy i zamienienia go
na świątynię była żona Simona, która nie chciała, żeby obok
ich gospodarstwa znajdowała się karczma. Najprawdopodobniej Żyd sprzedał ten spichlerz, gdyż miał problemy finansowe i nie był w stanie płacić podatków. W czasie pierwszej
przebudowy kadłubskiej kaplicy w maju 1967 r., przy powiększaniu jej powierzchni, gdy skuto tynk, ukazały się na ścianie
dwa zamurowane okna zwieńczone łukiem. Zauważono również, że budynek ten był w okresie wcześniejszym przebudowany – podwyższony57. Oznaczałoby to, że spichlerz ten był
przebudowany na budynek mieszkalny, w którym mieściła
się karczma. W publikacji z 1966 r. Katalog zabytków sztuki
w Polsce...., Miasto Opole i powiat opolski, pod red. Tadeusza
Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego podana jest data Kadłubska kaplica – widok
1869 r. powstania kaplicy w Kadłubie Turawskim. Datę tę na od strony północnej (zdjęcie
udostępnił Piotr Sladek)
pewno podał autorom tej książki śp. ks. proboszcz Józef Christen, który być może miał dostęp do materiałów obecnie już nieistniejących.
Pan Piotr Sladek natknął się na strychu kadłubskiego kościoła, na ścianie szczytowej
w części dobudowanej w maju 1967 r., na ciekawy wyryty napis: J Morawiec 1864–1967.
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Informację tę przekazał mi Paweł Kulig, mieszkaniec Kadłuba Turawskiego.

Pierwsza data 1864 r. oznaczałaby datę budowy spichlerza, zamienionego najprawdopodobniej w 1869 r. na kaplicę. Być może w czasie rozbudowy kaplicy budowniczowie
natknęli się na tę datę w starej części świątyni i chcieli ją przekazać potomnym? Druga
data oczywiście jest datą rozbudowy kadłubskiej świątyni. Nazwisko Morawiec zostawił
budowniczy tej świątyni. Rzeczywiście, przy rozbudowie świątyni pracował murarz Józef
Morawiec z Kadłuba Turawskiego. Swój podpis zostawił również główny inicjator rozbudowy tej kaplicy, Alfons Syga, o czym wspomnę w dalszej części tekstu. Nie znalazłem
w starej części świątyni żadnych napisów potwierdzających datę powstania tego kościoła.
Najprawdopodobniej zostały usunięte w czasie przebudowy kościoła w 1969 r. W starej
części kościoła, w jego ścianach szczytowych, zostały wtedy zamontowane okna, dlatego
też podpisy budowniczych tej świątyni z XIX w. zniknęły bezpowrotnie.
Rzut ścian kadłubskiej kaplicy przypominał prostokąt, ściany były murowane, otynkowane, zaś okna zamknięte półkoliście. Drewniany ołtarz znajdował się od strony południowej, wejście było po drugiej stronie,
zaś od strony wschodniej domurowano
zakrystię. Dach kaplicy i zakrystii kryty był dachówką. Ponad elewacją nadbudowana była kwadratowa wieżyczka
– sygnaturka, nakryta namiotowym
ośmiobocznym daszkiem, krytym blachą58. Wieżyczka ta była wyremontowana po raz ostatni w 1967 r., jeszcze przed
Widoczna data budowy i rozbudowy kadłubskiej
rozbudową kadłubskiego kościoła. Wtekaplicy (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
dy pan Wurst z Ligoty Turawskiej kopułę wieży obił blachą ocynkowaną.
Pan Simon Panic wraz z małżonką udał się ok. 1870 r. do Berlina i zakupił specjalnie
sprowadzony aż z Włoch obraz przedstawiający Matkę Boską Różańcową. Obraz ten zajął honorowe miejsce w ołtarzu. Nie jest znany twórca tego płótna. Według Adama Dziuby został najprawdopodobniej namalowany
przez włoskiego malarza Tommaso Lorenzone (1824–1902), autora obrazu św. Józefa w
katedrze w Turynie. Oba te obrazy, turyński
przedstawiający św. Józefa i kadłubski z Matką Boską Różańcową, wykazują wiele cech
wspólnych, między innymi w podobny sposób
przedstawiono na nich kwiaty. Być może obraz
kadłubski mógł powstać w kręgu artystów skuPlan kadłubskiej kaplicy przed rozbudową
pionych wokół wybitnego włoskiego malarza
(wykonał Jerzy Farys)
Lorenzone. Obraz bardzo podobny do kadłubskiego znajduje się w kościele w Roszowickim Lesie, został on namalowany w 1913 r., naj
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prawdopodobniej przez malarza z Góry Św. Anny, gdyż
twórca zostawił swój podpis Fr. Rühter Maler St. Annaberg. 1913. Jednakże obraz ten nie dorównuje kunsztem
i wykonaniem obrazowi, który znajduje się w Kadłubie
Turawskim.
Świątynia kadłubska mogła poszczycić się pięknym
ołtarzem, w którego centralnym miejscu znajdował się
obraz Matki Boskiej Różańcowej. Po bokach były kolumny zakończone liśćmi akantu, które przytrzymywały górną część ołtarza wraz z „okiem opatrzności”, które
jest symbolem Ducha Świętego. W dolnej części ołtarza
znajdowało się bogato zdobione tabernakulum. Przez
bardzo długi czas pan Piotr Sladek poszukiwał zdjęcia
przedstawiającego stary kadłubski ołtarz. Jego wysiłki
nie poszły na marne, bo niedawno odnalazł zdjęcie o
znaczeniu symbolicznym, które przedstawia inicjatora Obraz Matki Boskiej Różańcowej
w kościele w Roszowickim Lesie
rozbudowy kadłubskiej świątyni p. Alfonsa Sygę wraz z
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
świeżo poślubioną małżonką na tle tegoż ołtarza. Zdjęcie to wykonano po kadłubskim odpuście 1953 r.
Kadłubska świątynia nie posiadała organów, jednak na chórze po lewej stronie świątyni znajdowała się fisharmonia – jest to instrument muzyczny o organowym brzmieniu z
grupy idiofonów dętych klawiszowych, wyglądem zewnętrznym przypominający pianino.
Kadłubska fisharmonia została wyprodukowana przez znaną niemiecką firmę Emila Müllera z Werdau – typ MerdauiSa, DRP448868, DRP451141 (Deutsche Reich Patent). Firma
ta działała od 1887 do 1945 r., gdy została wywłaszczona przez powojenne władze komunistyczne Niemiec Wschodnich. Patent DRP448868
był wydany 26.06.1926 r., zaś patent DRP451141 był
jego przedłużeniem z 15.02.1927 r. Oznacza to, że kadłubska fisharmonia została wyprodukowana w okresie
międzywojennym, najprawdopodobniej w latach trzydziestych XX w. Organistkami w kadłubskiej świątyni
były ligockie siostry zakonne. Obecnie instrument ten
znajduje się w kadłubskiej kostnicy.
Jak przypominają sobie najstarsi mieszkańcy, pierwszy pogrzeb odbył się w kadłubskiej kaplicy w 1918 r.
W roku następnym, 17.06.1919 r., ksiądz Michael Sauer
udzielił w tej kaplicy pierwszego ślubu Pawłowi Grysczyk i Marii z d. Panic. Ślub ten został udzielony w języku polskim. Zachowała się do dzisiaj pamiątka, kolorowy obrazek o następującej treści: Pamiątka Ślubu Roku
pańskiego 1919 dnia 19 czerwiec przyjęła sakrament
Fisharmonia z kadłubskiej kaplicy
małżeństwa w kościele filialnym w Kadłubie Turawskim
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

Paweł Gryszczyk i Marja Panic ks. Michał Sauer proboszcz.
Msze w kadłubskim kościele odbywały się rzadko, lecz ludzie często bez udziału kapłana
zbierali się i odmawiali wspólnie modlitwy. Na początku istnienia kaplicy, gdy ksiądz przyjeżdżał odprawiać
mszę, to w szaty liturgiczne ubierał się u rodziny Paniców (wg ksiąg metrykalnych „Panitz”), bo nie istniała
wtedy jeszcze zakrystia. Jednak wkrótce wybudowano
małą, masywną zakrystię, na miejscu której znajduje się
obecnie dzwonnica (boczne wejście do kościoła i wejście na chór). Teren wokół świątyni został ogrodzony.
W 1930 r. proboszczem w parafii Ligota Turawska został ksiądz Josef Christen. Nowy proboszcz, miejscowy
nauczyciel Pietrzyk i sołtys Syga uzyskali zgodę biskupa na odprawianie odpustu w kościele w Kadłubie Turawskim. Pierwszy odpust został odprawiony w 1932 r.
Wcześniej odprawiano kiermasze, zawsze w I niedzielę
listopada.
Przez cały ten czas kadłubską świątynią opiekowała
się przełożona kongregacji Katarzyna Panicz. W czasie
Pamiątka pierwszego ślubu
II wojny światowej kościół na szczęście nie został zniszudzielonego w języku polskim w 1919
r. w kadłubskiej kaplicy (udostępnił czony i mógł dalej służyć mieszkańcom. W październi
ku 1966 r. proboszczem w parafii Ligota Turawska zoPiotr Sladek)
stał ks. Jerzy Obst. Nowy duszpasterz nie był zadowolony z uczestnictwa mieszkańców we mszy świętej, gdyż większość ludzi stała na szosie, poza
kościołem. Nic dziwnego, bo kaplica była zbyt mała.
Rozmiary tej budowli wynosiły zaledwie 6 x 14 m.
Ksiądz J. Obst od pierwszych dni swojego pobytu w parafii namawiał wiernych do rozpoczęcia rozbudowy
kaplicy. Zachowała się do dzisiaj w ligockim archiwum
parafialnym kopia listu do Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej Wydziału do Spraw Wyznań z dnia
22.03.1967 r., w którym prosi się o wyrażenie zgody na
rozbudowę kościoła o 3–4 m. Poinformowano również,
że materiały budowlane zostały już zgromadzone.
Niestety, odpowiedzi na to pismo nie ma do chwili
obecnej. Jak poinformował mnie nieżyjący już ksiądz
proboszcz J. Obst, pismo to było drugim wysłanym do
PWRN w Opolu w sprawie rozbudowy kościoła. Jako
motywację rozbudowy kaplicy podkreślano faktyczny
stan bezpieczeństwa wiernych, którzy stali w czasie
mszy na jezdni prowadzącej do Ligoty Turawskiej. Przedwojenny gonfalon – chorągiew
procesyjna z kadłubskiego kościoła
Obecnie wejście to już nie istnieje, gdyż zostało zamu(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

rowane w czasie rozbudowy świątyni. PWRN nie zezwoliło na rozbudowę kaplicy w Kadłubie Turawskim, gdyż jak stwierdzono, gospodarka narodowa odczuwała wtedy brak materiałów budowlanych, a te, które istniały, były potrzebne na ważniejsze obiekty kulturalno-oświatowe. Nikt z mieszkańców nie pogodził się z tą decyzją. Po niedzielnym popołudniowym majowym nabożeństwie w 1967 r. spotkała się grupa mężczyzn i postanowiła
nielegalnie, bez zezwolenia dobudować część kościoła o wym. 4 x 4 m z przedłużeniem
dachu istniejącej kaplicy. W majowy poranek wykopano rowy pod fundamenty. Powstały
problemy – źle wymierzono fundamenty, toteż nastąpiła ich nowa realizacja, ale już o wy
miarach większych (5 x 6 m). Budowa przebiegała bardzo sprawnie. Ludzie zaczęli znosić
własne materiały budowlane, a betoniarkę pożyczył Józef Grysczyk. Drewno na dach pocięto u p. Józefa Koca. Budowano w cieniu i osłonie dwóch rozłożystych akacji, które rosły
przy narożnikach nowej budowli. Wykonano dach inny niż planowano, bo dwuspadowy, i
połączono go z istniejącą kaplicą. Budowę bardzo sprawnie zakończono w ciągu pięciu dni.
Prace wykończeniowe trwały trochę dłużej.
Obok napisu J Morawiec 1864–1967, o którym
wspomniałem na początku tekstu, znajduje się
drugi o następującej treści Alfons Syga 4 8 67. Jest
to podpis budowniczego tej świątyni pana Alfonsa Sygi i data wytynkowania tej części rozbudowanej kaplicy – 4 sierpnia 1967 r. Wszyscy mieszkańcy z niecierpliwością czekali na konsekwencje,
jakie podejmie władza, jednakże nie było żadnej
reakcji władz państwowych na rozbudowę świąPlan kadłubskiej kaplicy po pierwszej
tyni. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Chociaż
rozbudowie (wykonał Jerzy Farys)
świątynię rozbudowano, dalej była za mała i nie
mieściła w swoich murach wszystkich wiernych. Mieszkańcy za namową proboszcza postanowili jeszcze raz przeprowadzić rozbudowę kościoła. Zaczęto zbierać fundusze na zakup materiałów budowlanych. W tych trudnych czasach występowały kłopoty we wszystkich dziedzinach, sklepy i magazyny najczęściej były puste. Mieszkańcy składali wnioski
na zakup materiałów budowlanych potrzebnych na remonty swoich gospodarstw. Po
otrzymaniu zezwolenia na zakup materiałów przeznaczano je na rozbudowę kaplicy.
Ogrody ludzi mieszkających wokół kościoła zapełniły się cegłą. Wdowa, pani Gertruda
Koc, ofiarowała działkę pod rozbudowę kaplicy. Działka ta bezpośrednio graniczyła ze
starym kościołem. Jak przypominają sobie mieszkańcy, we wrześniowy poniedziałek 1967
r. rozpoczęto rozbudowę świątyni. Tym razem chodziło o powierzchnię 80 m² (8 x l0 m).
Do tego doszło jeszcze pomieszczenie na zakrystię, która miała równocześnie służyć katechezie. Pan Wincenty Kurowski wymierzył fundamenty. Wszyscy mieszkańcy zmobilizowali się i w krótkim czasie stanęły mury. Inna ekipa ludzi w tym czasie wykonała konstrukcję dachu. W drugim tygodniu rozbudowy, kiedy zjawiły się władze budowlane PRN w
Opolu, zastały budowę niemal gotową – w stanie surowym. Także obie części kaplicy stanowiły już jedną całość, gdyż dokonano wyłomu w ścianie starego muru. Urzędnicy bu-

dowlani wraz z milicją zaplombowali drzwi kościółka, lecz
wiatr zerwał plombę. Jeszcze tego samego wieczoru odbyła
się w tej świątyni msza święta. Jako wejście do kaplicy służyły otwory nowej przybudówki, które jeszcze nie posiadały
drzwi. Chciałbym podkreślić ogromne zaangażowanie
wszystkich mieszkańców Kadłuba w trakcie rozbudowy
kościoła. Nie chciałbym jednak wyróżnić jednej osoby czy
jakiejś grupy osób biorącej udział w pracach związanych z
rozbudową kościoła. Wszyscy mieszkańcy ciężko pracowali i nie szczędzili sił i pieniędzy. Pracę przy rozbudowie rozpoczynano bardzo wcześnie rano i starano się wykonać jak
najwięcej robót w ciągu dnia. Wszyscy liczyli się z ewentualnym zatrzymaniem budowy przez władze Prezydium
Plan kadłubskiej kaplicy w czasie Wojewódzkiej Rady Narodowej – PWRN, dlatego też kodrugiej rozbudowy (wykonał
biety i dzieci czyściły dachówkę, pomagały przy łatwiejJerzy Farys)
szych pracach, zaś mężczyźni wykonywali prace murarskie
i ciesielskie. Widząc ogromne zaangażowanie mieszkańców w rozbudowę świątyni, władze PWRN koniecznie chciały się dowiedzieć, kto tak sprawnie pokierował rozbudową. Za
wszelką cenę chciano ustalić „winnych”. Czterdziestu pięciu mężczyzn było przesłuchiwanych na posterunku milicji w Turawie. Jedni „winą” obarczyli swoją żonę, inni, że nie
wiedzieli nic o braku zezwolenia, a jeszcze inni odważnie wskazywali potrzebę istnienia
dużego kościoła w Kadłubie. Niemało kłopotu miała fundatorka działki pod rozbudowę
kaplicy, dziś już śp. Gertruda Koc. Przesłuchiwanych straszono, chciano za wszelką cenę
zdobyć obciążające zeznania. Chciano się dowiedzieć, kto rozpoczął budowę, kto był jej
kierownikiem i skąd wzięto materiały budowlane. W tym czasie budowano remizę strażacką w Kadłubie i posądzono mieszkańców, że stamtąd skradziono materiały. Udowodniono, że podejrzenia te były niesłuszne. Rzeczywiście prace przy remizie ślimaczyły się od
wielu miesięcy i nie było widoku na ich rychłe zakończenie. Gdy zaczęto budować kościół,
mieszkańcy zapragnęli również dokończyć budowę remizy. Często wcześnie rano pracowano przy budowie kościoła, a następnie przy budowie budynku straży pożarnej. W czasie
przesłuchań nikt nie podał szczegółów, jak doszło do rozbudowy kościoła. Władzę interesowało, skąd wzięto pieniądze i jaki był udział księdza proboszcza. Nikt z przesłuchiwanych się nie załamał, mimo iż próbowano ich namówić do współpracy z ORMO. Chciano
udowodnić, że budowa była prowadzona niezgodnie z techniką murarską. Okazało się
jednak, że fundamenty i ściany były wykonane solidnie. Również podciągi, które łączą
stary kościół z nową częścią, zostały dobrze obliczone i wykonane. Obliczeń tych dokonał
śp. inż. Jan Oremek, jednak tego nie można było wtedy powiedzieć władzom. Chciałbym
w tym miejscu wspomnieć o dzielnicowym, który wiedział o rozbudowie kościoła, a faktu
tego nie zgłosił swoim przełożonym. Również miejscowe władze Gromadzkiej Rady Narodowej nie zgłosiły faktu rozbudowy kościoła i miały z tego powodu bardzo poważne kłopoty. Chciałbym podkreślić zaangażowanie ks. proboszcza Jerzego Obsta, który chciał, aby
postępowanie karne zakończyło się pomyślnie dla mieszkańców. Warto przytoczyć tok

postępowania w Kolegium Orzekającym przy Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej – PPRN w Opolu. Z tych
czterdziestu pięciu osób, które zmuszono do złożenia zeznań, piętnastu otrzymało wezwanie do Kolegium Orzekającego w Opolu. Tam także stawiano pytania. Były pouczenia o praworządności Państwa Ludowego i wszystko odbyło
się tak „pro forma”. Wyrok ustalony został już wiele wcześniej. Na mocy ustawy... artykułu... pozycji... punkt... sprawa
uległa przedawnieniu i zostaje umorzona. Koniec. Radość
wszystkich była wielka. Chyba jeszcze nigdy tak wesoły autobus nie jechał do Kadłuba. 13.05.1968 r. ksiądz proboszcz
Jerzy Obst wystąpił do PPRN w Opolu z pismem o zezwolenie na zabezpieczenie wszelkich materiałów budowlanych
celem uniknięcia ewentualnych nieszczęśliwych następstw Wezwanie na przesłuchanie
niewłaściwego przechowywania. Sprawę załatwiono pozy- milicyjne Emanuela Salawy w
tywnie. Słowo „zabezpieczenie” było równoznaczne ze sło- czasie nielegalnej rozbudowy
świątyni (dokument udostępnił
wem „wykończenie”. 17.07.1968 r. inż. Karol Róża z Opola
Piotr Sladek)
dokonał inwentaryzacji obiektu oraz wykonał projekt tech
niczny. 6.06.1968 r. dokumenty te zostały złożone w PPRN w Opolu, zaś 28.09.1968 r. ks.
Jerzy Obst otrzymał zezwolenie na zabezpieczenie stanu istniejącego – wykończenie robót. Budowa świątyni posuwała się teraz już bardzo sprawnie. Podjęto także budowę wieży, która też znalazła się w „inwentaryzacji obiektu”. Na dobudowanej wieży zamocowano
ażurowy krzyż, który przeniesiono z wieżyczki ze starej kadłubskiej świątyni. Projekt przewidywał wykonanie wieży o wysokości 17,15 m, jednak z nieznanych mi przyczyn wykonano ją niższą o 3 m. Założono wykonanie wieży w całości z elementów drewnianych, bez
możliwości wmontowania dzwonów59. Ówczesny wikary parafii Ligota Turawska, dziś śp.
ksiądz Antoni Matysek, przed wstąpieniem do Seminarium Duchownego był z wykształcenia technikiem budowlanym. On także dołożył swoją
cząstkę w tę budowę, wykonując projekt okien.
Metalowe okna ze starego kościoła zostały zamontowane w wieży i na chórze. Wkrótce wykonano
nową więźbę dachową, nad starą częścią i nową, w
ten sposób dach konstrukcyjnie tworzy całość.
Więźba ta powstała na posesji Herberta Skiby. Wykonali ją miejscowi cieśle: Alfred Kopman i Michał
Jańczyk, a pomagał im Paweł Kulig. Zachował się
napis na nowej więźbie 30 06 69, oznacza datę wykonania więźby 30 czerwca 1969 r. Dach został
przykryty przedwojenną czarną ceramiczną dachówką firmy Dannenberg. AG Kodersdorf60. Insta59
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Plan kadłubskiej kaplicy po rozbudowie
(wykonał Jerzy Farys)

P. Kupka, Metryka projektu wieży kaplicy w Kadłubie Turawskim, 1986, s. 1–2
Wykonana została w Kodersdorf, jest to miasto w Saksonii koło Görlitz.

lację elektryczną w kościele wykonał Jan Sladek, ówczesny mieszkaniec Kadłuba. Wykonał
ją w rurkach Berkmanna wkutych do ścian, przewody były aluminiowe. Pragnę jeszcze raz
podkreślić ogromne zaangażowanie wszystkich mieszkańców Kadłuba Turawskiego w
rozbudowę świątyni.
Kościół otrzymał nowy drewniany ołtarz typu posoborowego w formie stołu, wykonał go z płyt paździerzowych Paweł Kulig, gdyż stary piękny ołtarz był już w złym stanie
technicznym. W okresie późniejszym wykonano nowy ołtarz ze sławniowickiego marmuru. Drewniany ołtarz wykonany przez Pawła Kuliga służył jeszcze przez wiele lat w czasie
mszy odpustowych w Zakrzowie, odprawianych na świeżym powietrzu. Ściana ołtarzowa
była bardzo skromna, zawieszono tylko obraz Matki Boskiej Różańcowej i „świecący” różaniec.
Tak naprawdę inicjatorem rozbudowy kadłubskiego kościoła był śp. Alfons Syga. W
czasie odwiedzin kolędowych na przełomie lat 1966/67 zaproponował ks. proboszczowi J.
Obstowi nielegalną rozbudowę świątyni. Podczas prac budowlanych kierował rozbudową
świątyni, organizował ekipy murarskie, mobilizował mieszkańców, organizował potrzebne
materiały budowlane. Dzięki panu Alfonsowi zbudowano obok kościoła budynek gospodarczy na działce, którą ofiarowali państwo Panicz. Budynek ten był bardzo potrzebny,
gdyż służył jako magazyn opału – oleju opałowego. Kościół w Kadłubie był ogrzewany
dwoma olejowymi piecami, które sprowadzono z Niemiec Zachodnich. W tym budynku gospodarczym zamontowano skrócone drzwi pochodzące z kadłubskiej kaplicy przed
przebudową. Pan Alfons Syga, człowiek bardzo wierzący, poświęcił swoje życie kadłubskiemu kościołowi. Dbał o jego wystrój, przez wiele lat starał się, żeby w kościele było
ciepło.
Wiele prac w czasie rozbudowy kościoła bezpłatnie
wykonał także Jan Moch – m.in. żelazne okna do nowej
części kościoła, kopułę wieży z czterema wieżyczkami i
ogrodzenie wokół świątyni. Pan Herbert Blacheta-Blanke, uzdolniony metaloplastyk, wykonał tabernakulum,
dzwonki w kształcie winogron, świeczniki. Stolarz Konrad Matysek wykonał bezpłatnie drzwi, ławki kościelne. Podobnie Paweł Kulig wykonał wiele prac na rzecz
kadłubskiego kościoła. Jego dziełem są schody prowadzące na chór, okna do zakrystii, balustrada na chórze.
W okresie późniejszym wykonał stoliki uczniowskie do
zakrystii, żeby mogły odbywać się w niej lekcje religii.
Rodzina Sladek przeznaczyła żwir na rozbudowę świątyni, a rodzina Moj piasek. Poświęcenia kościoła dokonał
Żyrandol, który wykonał miejscowy
12 października 1969 r. ks. biskup Wycisk.
kowal Jan Moch – odnalazłem go w
W 1971 r. Walter Matysek wykonał dużą szafę do zakadłubskiej wieży kościelnej (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
krystii.
W 1974 r. wymurowano wokół kościoła płot z kamienia wapiennego sprowadzonego
z Gogolina. W tym samym czasie na trzech ścianach świątyni zamocowano drewnianą

boazerię, wykonaną przez Waltera Matyska. Również
stolarstwo Matysek wykonało nowe ławki na chórze.
W II poł. lat 70. XX w. przeprowadzono remont
kościoła. Na ścianie prezbiterium wykonano z betonu
krzyż. Do ramiona krzyża został przyklejony duży styropianowy napis – O MATKO RACZ WSPIERAĆ NAS.
Poniżej zamocowany został charakterystyczny styropianowy element symbolizujący krzyż pośrodku serca,
zakończony kotwicą. Cenny zabytkowy obraz Matki
Boskiej został usunięty, a jego miejsce zajęła około 1977
r. drewniana figura Matki Boskiej Różańcowej, wykonana przez znanego rzeźbiarza Wiktora Gebauera z
Górażdży.
Przez następne 30 lat obraz Matki Boskiej Różańcowej, ufundowany przez rodzinę Simona Panica, pozostawał w zakrystii. Po tym remoncie odbyło się malowanie kościoła. Na suficie został namalowany kolorowy
Poświęcenie kadłubskiej świątyni
powtarzający się wzór.
(zdjęcie udostępnił Piotr Sladek)
W 1984 r. Paweł Lip z Kadłuba wykonał bezpłatnie
dwie ławki, które ustawiono pod chórem.
Ponieważ odgłos dzwonów nie był słyszalny w całej wsi z powodu niskiej wieży i małych rozmiarów dzwonów, w 1986 r. podwyższono wieżę o 4 m. Projekt rozbudowy wieży
wykonał inż. Paweł Kupka z Suchego Boru. Ściany podwyższono o 3 m, zaś kopułę wieży o
1 m. Na wieży zamocowano 1,5 m ażurowy krzyż, przeniesiony ze starej kadłubskiej świątyni. Wieża wraz z krzyżem osiągnęła
wysokość ok. 19,7 m. Przy okazji zmieniono pokrycie na miedziane na wieży i zakrystii. Drewnianą konstrukcję
kopuły wieży wykonali cieśle z Ligoty
Turawskiej: Józef Mikolas, Karol Wodniok, Gerard Duda. Nadbudowane
ściany zostały otynkowane, tynk wykonali Franciszek Grzesik i Engelberg
Farys z Ligoty Turawskiej.
W Hucie Małapanew w Ozimku zamówiono
nowe dzwony, które wkrótce
Kadłubski kościół w latach 70. XX w. (zdjęcie
udostępniła Helena Mańka)
zostały wykonane. Duży dzwon St. Joseph, na którym widoczny jest napis ORA PRO NOBIS (łac. Módl się za nami), wydzwania
codziennie w południe, trochę mniejszy St. Florianus, z napisem ORA PRO NOBIS, to
dzwon żałobny, jego dźwięk obwieszcza śmierć parafianina z Kadłuba. Trzeci najmniejszy dzwon St. Georgius został przeniesiony na cmentarz, gdzie w przyszłości ma powstać
dzwonnica. Na dzwonach tych widoczny jest jeszcze napis HM (Huta Małapanew), data

1986 i napis AD (Anno Domini – Roku
Pańskiego). Poświęcenia dzwonów dokonał 5 listopada ks. biskup Jan Bagiński.
Jeden ze starych dzwonów pozostał na
swoim miejscu, zaś drugi został zawieziony do dalekiej Boliwii i podarowany
parafii, w której pracował biskup Antoni
Reimann.
Staraniem ks. Jerzego Obsta i ks. Joachima Waloszka było, aby kadłubski
Dzwony ze starej kaplicy (zdjęcie udostępniła Helena kościół posiadał nowe, lepsze organy. InMańka)
westycję tę zaczęto realizować w 1989 r.
Wiele części zakupiono w Niemczech w firmie organowej Laukhuff za kwotę 8 tys. marek,
a ich zamontowania w kościele dokonała firma Jana Malińskiego z Olesna. Darczyńczą
kadłubskich organów był również ks. Joachim Waloszek, który ofiarował znaczną kwotę
na ich budowę. Są to organy dwumanuałowe z pedałem, posiadają 16 głosów. I manuał:
Mixtur 4 fach, Prinzipal 2’, Flet Minour 4’, Copel 8’, Praestrant, II manuał: Tremolo, Flet
Major 8’, Principal 4’, Swiegel 2’, Qwinta 1 1/3’, pedał: Chorałbass 4’, Oktawbass 8’, Subbass
16’. Piszczałek w organach znajduje się aż 840, wszystkie wykonane są z rurek cynkowych.
Te, które znajdują się w prospekcie organowym, nie są atrapą, jak w większości kościo
łów. Organy posiadają dwa miechy, jeden w wieży obok dmuchawy firmy Wentus. Kontuar organów jest wolnostojący, szafka jest wykonana z drewna dębowego. Poświęcenia
organów dokonał 3 czerwca 1989 r. ks. biskup Jan Wieczorek. Od 14.09.1992 r. przez dwa
tygodnie kościół w Kadłubie był malowany. Dzięki staraniom Alfonsa Sygi w 1994 r. przed
kościołem stanął nowy krzyż misyjny. W tym samym roku w styczniu założono w oknach
na wieży żaluzje, zaś we wrześniu elewacja
kościoła została oczyszczona, zagruntowana płynem „Tiefgrund” i pomalowana
białą farbą akrylową. W roku następnym
na słupki ogrodzeniowe wokół kościoła
nałożono ośmiocentymetrowe płytki granitowe. W tym samym roku w kościele
zamontowano tablicę pamiątkową ofiar II
wojny światowej. Wykonawcą tej tablicy
był Seweryn Matysek, zaś napisów – ks.
Joachim Waloszek. Dwa lata wcześniej
podobną tablicę, ale ofiar I wojny światowej, wykonał Paweł Lip, a napisy również Organy w kadłubskim kościele (zdjęcie wykonał Jerzy
Farys)
ks. Joachim Waloszek.
Problemem w kadłubskim kościele stało się ogrzewanie. Stare piece opalane olejem
wymagały bardzo częstego czyszczenia i bardzo źle funkcjonowały. Była pilna potrzeba
opracowania innego sposobu ogrzewania kościoła. Chciano z tyłu świątyni, za prezbi

terium zbudować kotłownię z piecem węglowym z nawiewem mechanicznym, jednak za
namową pana Franciszka Kuliga odstąpiono od tego pomysłu, gdyż teren w tym miejscu
jest bardzo mokry i kotłownia ta byłaby często zalewana przez wody opadowe i topniejący śnieg. Dlatego też jesienią 1997 r. kościół otrzymał nowe ogrzewanie, zostały usunięte
stare piece, a zainstalowano centralne ogrzewanie na olej opałowy. Wykonawcą tej inwestycji był zakład hydrauliczny Teofila Michalczyka z Zawady. W zakrystii powstały dwa
pomieszczenia: na piec Vaillant i na zbiornik oleju opałowego. Uruchomienie centralnego
ogrzewania nastąpiło 11.11.1997 r. W czasie tego remontu cała boazeria kościelna musiała
być zdjęta i skrócona. Prace te wykonali Paweł Lip i Paweł Kulig. W tym samym czasie
strop w kościele został wzmocniony, gdyż co roku po okresie zimowym na połączeniu ze
ścianą szczytową powstawała szpara. Zamocowano specjalną belkę, dzięki której strop jest
obecnie stabilny. Przy okazji remontu strop kościoła został ocieplony dziesięciocentymetrową warstwą wełny mineralnej.
28.10.1998 r. zamontowano w kościele w Kadłubie witraże wykonane przez Pracownię
Witraży Przybycin – Schuwald z Ziemięcic, zaś prace ślusarskie wykonał J. Różycki. Z
prawej strony kościoła, obok tabernakulum znajdują się witraże przedstawiające postać
Jezusa Dobrego Pasterza i św. Antoniego, zaś od strony zakrystii – św. Katarzynę oraz apostołów Piotra i Pawła. W starej części kaplicy zamontowano dwa skromne witraże okienne
symbolizujące „Serce Jezusa” i „Serce Maryi”. W 1999 r. w kadłubskim kościele Adam
Dziuba odnowił stacje drogi krzyżowej, zaś w okresie późniejszym odnowił figury św.
Anny i św. Józefa.
W dniach 20–29.03.2000 r. firma p. Adolfa Czurloka z Łubnian przeprowadziła malowanie kościoła. Miejscowi mężczyźni pomagali przy ustawianiu rusztowania warszawskiego.
Przeniesiono wtedy wieczną lampkę bliżej
tabernakulum, zaś z inicjatywy wikarego
ks. Obłończyka stacje drogi krzyżowej
znalazły nowe miejsce, gdyż znajdowały
się w starej części kościoła. Zostały rozmieszczone na ścianach całej świątyni. We
wtorek 4.04.2000 r. odbyło się specjalne
nabożeństwo z okazji poświęcenia stacji
drogi krzyżowej w kadłubskim kościele.
W dniu zakończenia malowania przed
kościołem Andrzej Staś z Bierdzan wykonał nowy chodnik.
23.04.2000 r. miejscowy stolarz Seweryn Matysek wykonał bezpłatnie dwoje
nowych drzwi do wieży i zakrystii, zaś w
roku następnym, w okresie wielkanocnym wykonał nowe drzwi wejściowe do
kościoła. Przed odpustem w 2001 r. zoWitraż przedstawiający św. Antoniego (zdjęcie
stała pomalowana fasada kościoła wraz z
wykonał Jerzy Farys)

wieżą. Po wielu staraniach, 10.09.2006 r. zamontowano w zakrystii nowe okna plastikowe.
Z okazji odpustu w 2009 r. zabytkowy obraz Matki Boskiej Różańcowej, perła kadłubskiego kościoła, został oczyszczony, odnowiony przez Adama Dziubę, który w trakcie prac renowacyjnych zauważył, że pierwotnie rama była koloru niebieskiego, zaś ornament miała
srebrny.
We wtorek 29.06.2010 r. rozpoczął się generalny remont kościoła w Kadłubie Turawskim, w okresie remontu msze św. odbywały się na kadłubskim cmentarzu.
Głównym wykonawcą remontu była firma Marcina Matyska z Zakrzowa Turawskiego.
Ze świątyni został wyniesiony ołtarz i cały sprzęt łącznie z ławkami. Za pomocą płyt
kartonowo-gipsowych obniżono sufit w
świątyni. Aron Knosala z Opola wykonał
i zamocował całą sztukaterię sufitową, w
środku której umieścił symbole – Krzyż i
literę M. Krzyż i wpleciona w niego litera
M odwołuje się do symboliki cudownego
medalika św. Katarzyny Labouré i do herbu papieża Jana Pawła II, który nawiązuje
do postaci Maryi stojącej pod krzyżem
Chrystusa. Ściany kościoła zostały wygładzone, pomalowane, zaś na ich dolną
część nałożono ozdobny tynk strukturalAdam Dziuba w swojej pracowni w czasie pracy nad
ny. Na posadzkę świątyni ułożono gres.
nowym wystrojem świątyni (zdjęcie wykonał Jerzy
W tym samym czasie firma Pawła KanFarys)
sego z Ligoty Turawskiej wykonała nową
instalację elektryczną. Pracownik tej firmy Piotr Sladek wraz ze współpracownikami wyjął przewody aluminiowe z rurek
Berkmanna i wymienił je na miedziane.
Wykonano również nową instalację głośnikową. Waldemar Krawczyk z Zakrzowa
Turawskiego przeniósł grzejnik centralnego ogrzewania w zakrystii, wymienił
umywalkę i zamontował nowy bojler elektryczny. Nowe drzwi pod chórem i do zakrystii wykonał Ryszard Wiora. Seweryn
Matysek wykonał nową szafę do zakrystii.
Remont kościoła (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Całkowicie zmieniono wystrój prezbiterium – według projektu Adama Dziuby. W czasie remontu zostały usunięte wszystkie
elementy ozdobne znajdujące się na tej ścianie, następnie wyrównano ją za pomocą płyt
kartonowo-gipsowych. Adam Dziuba przystąpił do upiększania świątyni, a szczególnie
prezbiterium. Z gipsu wykonał kolumny i głowice pomalowane na różowy marmur. W
prezbiterium zawieszono trzy obrazy: w centralnej, obraz Matki Boskiej Różańcowej,

Piotr Sladek przy nowej tablicy energetycznej

chlubę kadłubskiego kościoła; obok dwa
obrazy, których twórcą jest Adam Dziuba:
obraz św. Franciszka – z Kadłuba wywodzi się aż 4 zakonników, i obraz św. Jacka
– głównego patrona archidiecezji katowickiej i opolskiej. Wystrój prezbiterium
nawiązuje do ołtarza ze starej kadłubskiej
świątyni: w górnej części prezbiterium
nad obrazem Matki Boskiej Różańcowej
umieszczone jest oko objęte trójkątem –
symbol Bożej Opatrzności skierowanej ku
nam przez Trójcę Świętą. Jest to symbol
Trójcy Przenajświętszej i jej opieki nad

światem i ludźmi.
W części centralnej prezbiterium zamocowane są dwie gipsowe figury aniołów, wykonane przez Adama Dziubę. Anioły podtrzymują pięć medalionów z tajemnicami światła
Różańca Świętego: Chrzest Jezusa w Jordanie, Cud na weselu w Kanie Galilejskiej, Głoszenie
Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, Przemienienie na górze Tabor, Ustanowienie
Eucharystii, wykonanych przez Adama Dziubę, które nawiązują stylistycznie do tajemnic
różańcowych – bolesnych, chwalebnych i radosnych przedstawionych na obrazie Matki
Boskiej Różańcowej. Tajemnice światła nie są namalowane na tym obrazie, bo zostały dołączone do Różańca Świętego dopiero 16.10.2002 r. przez papieża Jana Pawła II, dlatego też
zostały zamocowane poniżej kadłubskiego obrazu Matki Boskiej Różańcowej.
Świątynia otrzymała nowy ołtarz, ambonkę, sedilia, których wykonawcą był Marek
Plotnik z Zakrzowa Turawskiego. Do ambonki zamocowana jest płaskorzeźba przedstawiająca Baranka Bożego, który siedzi na skrzyni zamkniętej siedmioma pieczęciami. Jest
to wizerunek Baranka apokaliptycznego, symbol Chrystusa tryumfującego. Na stronie
frontalnej ołtarza zamocowana jest płaskorzeźba Baranka Wielkanocnego ze sztandarem
zwycięstwa nad szatanem. Baranek ten jest symbolem ofiary Chrystusa za grzechy ludzi,
Jego Zmartwychwstania i ostatecznego zwycięstwa. Zwróconą do tyłu głowę Baranka, która symbolizuje powrót do życia Bożego, otacza nimb krzyżowy.
W czasie remontu kadłubskiego kościoła Piotr Sladek odnalazł na wieży wieczną lampkę ze starej kadłubskiej świątyni. Zakrzowska firma metaloplastyki panów Sergiusza i Gerarda Bonków odnowiła ją. Wykonano również misterne mocowanie w kształcie kiści i
liści winogron. Odnowiona wieczna lampka została zawieszona nad tabernakulum.
Pierwsza msza święta w nowo wyremontowanym kościele odbyła się 1.08.2010 r., jednak w kościele nie było jeszcze nowych ławek, gdyż były wykonywane przez miejscowych
stolarzy, panów Franciszka Fengra, Joachima Siwonia, Adriana Podstawę, Dawida Matyska. Przy pracach pomagał również Helmut Sojka.
Aron Knosola odnowił figurę św. Antoniego i zakupioną w okresie powojennym przez
Katarzynę Panicz figurę Matki Boskiej Fatimskiej, która otrzymała nowe złocenia i została
umieszczona w starej części świątyni. Po drugiej stronie świątyni ulokowano odnowioną

Kościół w Kadłubie po remoncie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

figurę przedstawiającą św. Annę.
Koszt remontu kadłubskiej świątyni był bardzo duży, gdyż wyniósł około 140 tys. zł.
W czasie comiesięcznych kolekt, w każdą trzecią niedzielę miesiąca, była zbierana składka
na remont kościoła. Mieszkańcy Kadłuba Turawskiego byli bardzo ofiarni, wykazali się
hojnością – co wielokrotnie podkreślał ks. proboszcz Sławomir Pawiński w swoich wypowiedziach.
W sobotę 8 października 2011 r. przed niedzielnym odpustem został ustawiony w kościele nowy konfesjonał, wykonany przez Ryszarda Wiorę z Ligoty Turawskiej.

5.2.2 Historia kościoła w Ligocie Turawskiej
Pierwszy kościół drewniany powstał w Ligocie Turawskiej ok. 1480 r. Taka informacja
jest zawarta w protokole wizytacyjnym z 1679 r. Dlatego też przedstawiam poniżej fragment tego protokołu: Kościół filialny w Ligocie... przed 2 wiekami ku czci św. Katarzyny
poświęcony, a więc ok. roku 1480. Informacje zawarte w protokole wizytacyjnym wydają
się być wiarygodne. Oznacza to, że pod koniec XV w. w Ligocie Turawskiej istniał już
kościół. W 1964 r. została wydana w Niemczech publikacja pt. Forschungen und Quellen
zur Kirchen – und Kulturgeschichte Ostdeutschlands przez Institut für Ostdeutsche Kirchen
– und Kultugeschichte z Bonn, w której przedstawiono wykaz zlokalizowanych kościołów
należących do biskupstwa wrocławskiego do końca XV w. Stwierdzono w niej, że kościół w

Ellguth-Turawa podlegający Wrocławiowi istniał już przed 1459 r.61 Niestety w publikacji
tej nie podano źródła tej cennej informacji.
Cennym zabytkiem obecnego ligockiego kościoła pod wezwaniem Św. Antoniego jest
rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu, późnogotycka z końca XV w. Została
przeniesiona w 1936 r. ze starego drewnianego kościoła, gdy zbudowano nową świątynię.
Być może rzeźbę tę zakupiono, gdy zbudowano pierwszy drewniany kościół w Ligocie pod
koniec XV w.? Wiele informacji na temat tego najstarszego kościoła ligockiego zostało
zapisanych w dwóch protokołach z wizytacji kościelnych z 1679 r. i z lat 1687–1688. Obie
wizytacje przeprowadził archidiakon i proboszcz kościoła kolegialnego św. Krzyża (obecna katedra opolska) Martinus Theophilus Stephetius na polecenie biskupa wrocławskiego.
Dlatego też przedstawiam informacje zawarte w obu protokołach, a dotyczące jedynie kościoła w Ligocie Turawskiej.
Protokół wizytacyjny z 1679 r.
Kościół filialny w Ligocie, przeszanownego pana Jana Blankowski, drewniany, przed 2
wiekami ku czci św. Katarzyny poświęcony, wnosi się, że tenże [kościół] jest konsekrowany,
będący w prywatnym uposażeniu. Kościół wewnątrz cały ciemny, chociaż ściany są kolorowe. Posadzka to sama goła ziemia, a w nim, w kościele, żadnej czystości i eleganckości,
i wytworności. Zakrystia i wieża z dzwonami drewniana, w niej są 2 dzwony. Cmentarz
otoczony drzewami. Ołtarz uszkodzony, zniszczony, okryty jakimiś obrusami ołtarzowymi,
mający stary kształt [ołtarz]. Przenajświętszy sakrament nie jest przechowywany. Chrzcielnica zrobiona z drewna, zawiera wodę chrzcielną. Inwentarz: kielich srebrny, patera w części
pozłacana, ornaty – 2, alba – 1, poza tym żadnych innych sprzętów. Ani kościół nie ma
wszelkich przychodów [niewielkie przychody], ponieważ rolnicy, parafianie są luteranami.
I z tego powodu mogą być sprawowane rzeczy kanoniczne (co trzeba zrobić). (tłum ks. dr
hab. Norbert Widok)
Protokół wizytacyjny z lat 1687–1688
Kościół filialny we wsi Elgoth. Ten oddalony jest jedną milę od (kościoła) macierzystego
(w Kotorzu Wielkim), cały drewniany, nie tak stary, świetniejszy jednak niż parafialny. Zakrystia po stronie ewangelii drewniana, ciemna. Nowy dach na kościele i na dzwonnicy, która
jest drewniana i stoi oddzielnie od kościoła, wewnątrz dwa dzwony i trzeci mały w wieżyczce
nad kościołem. Cmentarze [liczba mnoga] drewniany płot ze sztachet i w dobrym [stanie],
kostnica nie istnieje. Dwa ołtarze, większy stary, mały po stronie ewangelii podobnie stary
świętego krzyża. Ambona prosta z desek w kierunku wejścia po stronie epistoły, strych [piętro] z desek, posadzka podobna jak w [kościele] parafialnym, mansarda jedna malowana
przy ścianie. Nie jest przechowywany tu Przenajświętszy. Chrzcielnica prosta drewniana malowana w środku kościoła, wewnątrz pod kluczem woda czysta w małym kociołku [misie]
miedzianym wraz ze świętymi olejami. Ten kościół został ufundowany pod wezwaniem św.
Katarzyny dziewicy i męczennicy, w tym dniu jest obchodzone święto opieki [patrocinium],
święto poświęcenia kościoła w pierwszą niedzielę po święcie świętych Szymona i Judy, odpusty żadne. Żaden konfesjonał, w zakrystii słucha się spowiedzi, na przyszłość należy słuchać
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w kościele. Kolator [dobrodziej] tego [kościoła] filialnego jest ten sam, który [jest kościoła]
macierzystego pan baron Blankowsky, twardy heretyk. Do tego kościoła należą dwie wsie
Elgoth i Kadłub. W tym [kościele] filialnym nabożeństwa są sprawowane w trzecią niedzielę,
w drugie święto paschalne, w Zielone Święta, w święto św. Stefana, w święto opieki [patrocinium] i w dniu poświęcenia kościoła. Ten kościół nie ma żadnych przychodów, chyba że
sakiewkę z kazania.
Wyposażenie tego kościoła: 2 większe dzwony, trzeci mniejszy w wieżyczce, kielich z pateną posrebrzaną w części pozłacaną, pacyfikał drewniany, 3 ornaty, 2 alby, 2 welony na
kielich, 1 dzwonek do mszy, 1 korporał, 1 pałka, 2 puryfikaterze, o więcej podobnych należy
się zatroszczyć, 1 księga ewangeliarza, żadnego mszału, 1 nowa agenda [rytualne modlitwy], 1 antipendium, 1 para kandelabrów mosiężnych, 3 pary chorągwi, miska miedziana w
chrzcielnicy, druga przy wejściu na poświęconą wodę, 1 para ampułek z cyny, krzyż procesyjny, 2 obrusy ołtarza, 2 ręczniki, skrzynka na pieniądze, kasa [pancerna] wraz ze skarbem w
zakrystii, cynowe naczynia na święte oleje, 1 komża, 1 para świeczników. Co do nabożeństw:
rozpoczynają się około godziny 9, kazanie po polsku ma miejsce w środku nabożeństwa, które niekiedy jest śpiewane, a niekiedy czytane. Do chrztu dopuszcza się trzech ojców chrzestnych. Akuszerki nie są godne zaufania. Nauki zasad katechizmu mają miejsce w niedziele w
południe przez cały rok, więcej jednak zjawiają się dzieci na katechizm w zimie niż latem.
Jest w posiadaniu księga wspólna dla ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych. Do spowiedzi
wielkanocnej przychodzi 400, na przyszłość powinno się nieść w procesjach znak, dotychczas
kroczono bez krzyża. Odnośnie stanu parafian: we wsi Wangern i Kolanowitz, które są dobrami płacącymi na cesarza, wszyscy są katolikami. W pozostałych 4 wioskach, które należą
do pana kolatora, niektórzy są heretykami, mianowicie w Kotorzu Wielkim 2, w Kotorzu
Małym 11, w Elgoth 11, w Kadłubie 3; 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 Elgoth mają podobnie swój cmentarz, wewnątrz wzniesiony krzyż, w Kotorzu Małym nie mają
cmentarza, lecz grzebią pod krzyżem bez kapłana przy biciu [w dzwon] i śpiewie. (tłum ks.
dr hab. Norbert Widok).
W dokumencie z lat 1687–1688 zawarte są bardzo ważne informacje dotyczące ligockiego kościoła poświęconego św. Katarzynie – szczegółowo opisano wyposażenie świątyni. Najważniejsza, że dzwonnica nie jest połączona z kościołem i stoi oddzielnie na placu
kościelnym. Kościół ten był znakomitszy niż parafialny, miał wyremontowany dach, faktu
tego nie podał pierwszy protokół wizytacyjny. Oznacza to, że między spisaniem pierwszego i drugiego protokołu świątynię wyremontowano. W 1926 r. w gazecie Oppelner Heimatblatt ukazał się artykuł pt. Die Holzkirche in Ellguth-Turawa in alten Visitationsberichten, którego autorem był Dziendzielski z Kadlub-Turawa62. Według państwowego spisu
ludności z 1925 r. w Kadłubie był wtedy Lehrer – nauczyciel Alfons Dziendzielski. Autor
ten miał dostęp do protokołów wizytacyjnych z lat 1679 i 1787–1788 i przetłumaczył je na
język niemiecki. Ja jednak powyżej przedstawiłem tłumaczenie tekstów tych protokołów
ze źródła oryginalnego, czyli z łaciny. Wydaje mi się, że przetłumaczenie protokołów z
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łaciny na język niemiecki, a następnie na język polski mogłoby zmienić częściowo sens
słów. Oczywiście posiadam takie tłumaczenie
i przedstawiam kolejny ciekawy fragment tego
protokołu, który zamieścił pan Dziendzielski
w swoim artykule: Kościół filialny w Ligocie
ma jednego kościelnego, który był ewangelikiem.
Drugi kościelny ma być powołany przez patrona
kościoła pana Blankowskiego. W kasie kościelnej
jest 8 talarów, zaś w Kotorzu 60. Zaś z tych 8
talarów są 3 parafianom wypożyczone. Do kasy
Fragment protokołu wizytacyjnego
w opracowaniu A. Dziendzielskiego,
tej są dwa klucze. Jeden ma ksiądz, a drugi ma
zamieszczonego w „Oppelner Heimatblatt” z
kościelny63.
1926 r.
Kościół w Ligocie pod wezwaniem Św. Katarzyny był nie tylko poświęcony, ale także konsekrowany, a warunkiem konsekracji jest
stabilny ołtarz. Informacja ta została zawarta w notatce dokonanej w Grün-Donnerstag (w
Wielki Czwartek) 28.03.1834 roku przez Localistę (miejscowego duszpasterza) ks. Bartho
lomäusa Cwika, na okładce Księgi Małżeństw (Trau-Register 1814 bis 1857). Consecravit
portatiiem altaris majoris hujus ecciesiae – Joannes
Balthasar Epis. Nicur: – Sufiraganus Vratislaviensis
– In honorem Sancti Cypriani Episcopi et Martinis,
Sanctorum Beliorum Martyrum, corumque sacrae
reliquiae in lianc tabulam, id est portatiie hujus Ecciesiae Ligotensis sunt inpositae. 1629, 27 Novembris. To
znaczy: 27 listopada 1629 roku, Biskup Nicur: Joannes Balthasar, sufragan wrocławski, konsekrował portatyl w ołtarzu głównym kościoła ligockiego. W płycie
tego ołtarza przenośnego złożono relikwie ku czci św.
Cypriana, biskupa, i Marcina – Sławnych Świętych
Męczenników.
Bardzo wiele bezcennych informacji dotyczących obecnej ligockiej parafii jest zawartych w protokołach wizytacyjnych, przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Dzięki
ks. prof. Józefowi Paterowi – dyrektorowi archiwum,
miałem zapewniony dostęp do tych protokołów,
mogłem wertować siedemnasto – i osiemnastowieczne księgi. Poniżej przedstawiam najważniejsze
treści dotyczące Ligoty i Kadłuba, zapisane w proto- Notatka zamieszczona na okładce księgi
kołach. Opracowałem na podstawie tłumaczenia dr małżeństw z 1834 r. (zdjęcie wykonał
Jerzy Farys)
Beaty Gaj.
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Protokół wizytacyjny z 1697 r.
Kościół filialny we wsi Ellgotth znajduje się w odległości mili od kościoła matki (macierzystego), cały jest drewniany, niezbyt stary, zadbany; zakrystia od strony Ewangelii, drewniana, ciemna – w dobrym stanie.
Drewniany kościół z dzwonnicą ma zawieszone na wieży 2 dzwony; płot cmentarza
drewniany. Dwa stare ołtarze: większy poświęcony Błogosławionej Dziewicy Maryi, mały od
strony Ewangelii św. Krzyżowi, prosta ambona, prosta drewniana chrzcielnica, woda święcona pod kluczem. Kościół ten wzniesiono pod wezwaniem św. Katarzyny, poświęcony na
pamiątkę wzniesienia w niedzielę po święcie św. Szymona i Judy; żadnych odpustów. Prawo
patronatu należy do barona (właścicielem Turawy i okolicznych ziem był wtedy Bogusław
Ernest von Blankowski – przyp. J. F.), do którego należą wsie: Ellgott i Kadlub. W tym filialnym kościele odbywają się nabożeństwa, w święta na Zesłanie Ducha Świętego i święto św.
Szczepana i w święto patrona.
Protokół wizytacyjny z 1720 r.
Kościół filialny w Ligocie (Ellgott), zbudowany z drewna, pokryty tarcicą (gontami), wyłożony palami – drągami (drzewnymi), niekonsekrowany i bez patrona. Jednak obchodzi się
uroczyście dzień dedykacji (poświęcenia) w 22. niedzielę po Zesłaniu Ducha Św. Ma jeden
ołtarz wzniesiony ku czci św. Katarzyny, ale nie poświęcony, pojemnik z trzema obrusami,
kandelabry, krucyfiks i oddzielnie widoczne tablice wotywne. Jest tu chrzcielnica na wodę.
Nabożeństwa są sprawowane w trzecią niedzielę, w święta, Nawiedzenie NMP, na św. Katarzynę i na poświęcenie (dedykację), w dni Wielkiejnocy i na św. Jana Ewangelistę. Ambona
ma wyjście skierowane na wiernych.
Proboszcz donosi, że kościół miał część pola, które w rzeczywistości posiada dzierżawca
Gorka – oddane przez wspólnotę kościoła, jak przed śmiercią Mathias Krawek wyjaśnił proboszczowi.
W kasie są 22 talary. Są dwaj kościelni, którzy zebrane pieniądze przechowują zamknięte
pod kluczem. Zakrystia drewniana i mała, nie remontowana Jeden kielich srebrny pozłacany,
monstrancja złocona przeznaczona do niesienia, wszystkie rodzaje szat liturgicznych.
Cmentarz przestronny, otoczony drewnianym płotem, na nim pochowani sami katolicy.
Drewniana wieża, wymaga renowacji, zawieszone są 3 dzwony nad kościołem. Do tego kościoła włączona została wieś Kadlub i stąd podąża do kościoła macierzystego.
Zapobiegliwy proboszcz otrzymuje jako dziesięcinę od poszczególnych rolników 10 arg,
„grosz Mesznego”64 (Grossus Mensalis), a na Nowy Rok i przy innych okazjach Proboszcz
otrzymywał od osadników (ogrodników) placki, jajka wielkanocne i potrzebne dodatki.
Protokół wizytacyjny z 1728 r.
Kościół filialny w Ellgott
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Od kościoła filialnego w Ellgott ma proboszcz miejscowe meszne, chrześcijan jest 22 w
Ligocie (Ellgott), 18 w Kadłubie, w później przyłączonym Bremicus (nie udało się ustalić, co
oznacza ta nazwa własna) – 30, razem dawało to 9 talarów.
- Od chrztu wieśniaka – 4 srebrne guldeny
- Od wprowadzenia – 20 guldenów
- Od chrztu osadników – 8 guldenów
- Od wprowadzenia (osadników) – 2 guldeny
- Od ślubu za każdą osobę
- Od dobrze się mających – 2 talary
- Od mniej dobrze – 2 talary lub jeden lub także pół
- Od ogłoszenia (zapowiedzi) – 6 srebrnych guldenów Zgodnie z instrukcją dla biednych: od wieśniaków placek obowiązkowy, jeśli tu przyjdą – 1 srebrny gulden.
- Od pogrzebu dorosłego 12 albo 15 guldenów, albo także 1 talar od dobrze się mających, lecz niektórzy gdzieniegdzie sami sobie urządzają pogrzeby,
- od pogrzebu dziecka – 6 srebrnych guldenów
- od pobożnie (z sakramentami) zmarłego należy złożyć ofiary: od dorosłego tylko 8
groszy, od dziecka 4 grosze.
Grosz „stołowy” ofiarują tylko dzierżawcy – osadnicy.
Za określenie zdatności do małżeństwa – rolnik powinien przynieść 4 jajka, osadnik –
dzierżawca 2 i na mocy tego 10 guldenów, które w miejsce mesznego dają proboszczowi. Donosi się, że każdy z osadników utrzymuje dwóch chrześcijan. Proboszczowi z obu wsi Ellgoth
i Kadłub należy się po 10 groszy mesznego. („Meszne”)65.
Kościół ten był najprawdopodobniej wielokrotnie remontowany i przebudowywany.
Świątynia przedstawiona w powyższych protokołach uległa zniszczeniu i w Ligocie zbudowano w XVIII w. nową, którą spalili Rosjanie w styczniu 1945 r., dlatego też spróbuję na
podstawie zachowanych źródeł przybliżyć historię tej świątyni. Nie jest znany budowniczy
świątyni, najprawdopodobniej był nim okoliczny cieśla.
Wiele informacji na temat ligockiego kościoła przedstawił znawca śląskich kościołów
Herbert Dienwiebel w książce Oberschlesische Schrotholzkirchen. Według Herberta Dienwiebela pierwszy kościół w Ligocie powstał około 1470 r.66 W 1715 r. kościół miał wieżę i
małą wieżyczkę – sygnaturkę, wystającą ponad gąsior dachu, zaś strop w kościele był płaski67. Herbert Dienwiebel napisał, że nowy kościół drewniany w Ligocie pod wezwaniem
św. Katarzyny Aleksandryjskiej został zbudowany dopiero w roku 1783 r. Właścicielami
Ligoty byli wtedy Anna Barbara i Franciszek Gaschin. Być może ze starego kościoła zostały wykorzystane elementy do budowy nowego68. Chór tego kościoła znajdował się od
strony wschodniej, składał się z krótkich belek. Kościół ten posiadał bardzo proste wykończenie. Został powiększony poprzez usunięcie ściany zachodniej, dobudowanie nawy
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bocznej i dalsze prowadzenie nawy głównej69. W Ligocie została
wybudowana wieża w 1793 r., wyróżniała się latarnią i dachem w
kształcie namiotu70.
Kolejną podawaną datą budowy ligockiego kościoła jest rok
173971. W 1731 r. zmarł Martin von Löwencron, właściciel ziem
turawskich. Dobra jego przejął w 1739 r. jego niepełnoletni syn
Anton von Löwencron. Oznacza to, że Anton von Löwencron
mógł być budowniczym ligockiego kościoła. Jego żona Anna
Barbara była Panią na Turawie od 1746 do 1804 r., a to oznaczałoby, że nie zbudowała kościoła w Ligocie. Tę samą datę budowy
ligockiej świątyni 1739 r. podano w publikacji Katalog zabytków
Wieża ligockiego kościoła sztuki w Polsce72, na podstawie inwentaryzacji przeprowadzodrewnianego (zdjęcie
nej w 1960 r. W książce tej zawarta jest następująca informacja:
wykonał Jerzy Farys)
Poprzedni kościół drewniany wzniesiony 1739. Datę tę na pewno
przekazał autorom tej publikacji ówczesny proboszcz Ligoty Turawskiej ks. Józef Christen, wielki znawca historii i sztuki. Ksiądz
Christen, jako długoletni proboszcz, miał dostęp do wielu dokumentów archiwalnych. W powyższej publikacji podana jest
następująca informacja: Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny,
wzmiankowany 1459 r. Z tą datą powstania pierwszego ligockiego kościoła nie spotkałem się w żadnej z publikacji. Być może
autorzy Katalogu zabytków sztuki w Polsce natrafili na dokument,
do którego nie dotarłem? W publikacji tej są przedstawione
wszystkie „skarby ligockiego i zakrzowskiego kościoła”, o czym
wspomnę w dalszej części.
Znawca
Śląska,
ks. Augustyn Weltzel
(1817–1897),
proboszcz
parafii
TworRysunek wieży
zamieszczony w publikacji ków, w książce pt.
H. Dienwiebela
Pomniki pobożności
po ślachetnej rodzinie
hrabiów z Gaszyna w Górnym Szląsku, napisanej w języku polskim, poinformował, że Anna
Barbara von Gaschin z d. Garnier w 1766 r.
urządziła w Elgut – Turawie filialę do św. Ka- Drewniany kościół Ligocie (zdjęcie udostępnił
Piotr Sladek)
tarzyny73. Według przekazów ustnych fundatorami ligockiego kościoła byli małżonkowie Anna Barbara i Franciszek Gaszyna. Anna
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Barbara po śmierci męża Antona von Löwencron wyszła po raz drugi za mąż w 1760
r. za Franciszka Gaszynę. Po śmierci swojego drugiego męża Anna Barbara w swym te
stamencie przekazała 100 talarów na rzecz ligockiego kościoła.
Kolejną datę budowy ligockiego kościoła podał Hans Lutsch w swej publikacji: Die
Kunstdenkmäler... W publikacji tej jest następujący zapis: W 1793 r. zbudowano kościół w
międzyczasie rozbudowany, jest jedna wieżyczka. Zbudowany z drewna. Zaprojektowany i
wykonany z drewna. Na dachu rozszerzenia i wieżyczka. Sufit – płaskie hafty wyszywane na
płótnie lnianym malowanym74. (tłum. A. Kupka)
Również niewiele o ligockim kościele dowiadujemy się z protokołów wizytacyjnych
parafii Kotórz Wielki. Akta wizytacyjne z września 1843 r. informują: Kościół filialny w
Ligocie Turawskiej wybudowany z drewna grozi zawaleniem, a wieża obaleniem75. Kolejny
protokół z 1863 r. przekazał tylko, że Ligota ma własną kaplicę76. Według akt wizytacyjnych
z 9.12.1873 r. Kościół lokalny w Ligocie oraz kościół filialny w Zakrzowie zostały zbudowane
pod koniec ubiegłego stulecia77. Według tego ostatniego protokołu wizytacyjnego kościoły
ligocki i zakrzowski powstały w tym samym czasie. Jednak protokół z 1843 r. poinformował, że kościół ligocki był już całkowicie zniszczony. Gdyby zbudowano go pod koniec
XVIII w., to w roku 1843 r. miałby zaledwie 50 lat. Jest raczej niemożliwe, żeby 50-letni kościół groził zawaleniem,
oznacza to, że kościół w Ligocie musiał powstać kilkadziesiąt lat wcześniej.
Wydaje mi się, że należy przyjąć rok 1739 jako datę
budowy kolejnego, nowego ligockiego kościoła pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Być może są
dokumenty, do których nie dotarłem, albo uległy zniszczeniu w czasie wojny. Najprawdopodobniej podane powyżej daty budowy kościoła były datami jego rozbudowy. Wcześniej przedstawiłem bardzo ważną informację
z publikacji Dienwiebela – Kościół został powiększony
poprzez usunięcie ściany zachodniej, dobudowanie nawy
bocznej i powiększenie nawy głównej78. Oznacza to, że
świątynia ligocka była przebudowywana. Również DienWidok kościoła ok. 1930 r. (zdjęcie wiebel napisał, że bardzo często do budowy nowej świąudostępnił Piotr Sladek)
tyni wykorzystywano część materiału ze starego kościoła. Gdyby Anna Barbara von Garnier była fundatorem
ligockiego kościoła, to tak ważną informację podałby A. Weltzel. On jednak napisał, że
urządziła w Elgut – Turawie filialę do św. Katarzyny i w swym testamencie przekazała 100
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Plan drewnianego kościoła zamieszczony w
publikacji H. Dienwiebela

talarów na rzecz ligockiego kościoła.
Jednak poinformował, że wystawiła kościół
w Sakrowie – Turawie. Oznacza to, że kościół w
Ligocie powstał przed 1746 r., bo wtedy Anna
Barbara wyszła za mąż za właściciela Turawy i
Ligoty Turawskiej. Również data 1793 budowy
ligockiego kościoła, podana przez Lutscha, jest
najprawdopodobniej nieprawdziwa. Dienwiebel w swej publikacji poinformował, że wtedy
została wybudowana wieża kościelna w Ligocie.
Dlatego też proponuję przyjąć rok 1739 jako
datę budowy drugiego kościoła na terenie Ligo-

ty Turawskiej.
Drewniany kościół w Ligocie z 1739 r. był przykładem budownictwa zrębowego z rozbudowaną nawą poprzeczną. Była to budowla o zróżnicowanej bryle, orientowana. Od
wschodu do nawy głównej przylegało węższe prezbiterium. W korpus kościoła od za
chodu wtopiona była kwadratowa wieża79. Górna część wieży konstrukcji słupowej wystawała ponad dach świątyni. Kościół był kryty siodłowymi dachami, nad nawą z wydatnie
wysuniętym okapem od zachodu. Nad przybudówkami dachy były trzyspadowe. Nawa
główna przecięta była transeptem, czyli nawą poprzeczną. Z lewej strony kościoła wokół nawy głównej i bocznej
oraz części czterobocznej wieży, na połowie wysokości
ścian znajdowały się małe daszki – soboty. W ten sposób
z tej części świątyni woda była odprowadzana i nie uszkadzała ścian. Cały dach kościoła pokryty był gontem. Nad
zakrystią z lewej strony świątyni była loża. Prowadziły
na nią schody, obok zakrystii, które były zabezpieczone
daleko wysuniętym dachem znad prezbiterium i zakry
stii. Z prawej strony świątyni do nawy głównej dołączone
było pomieszczenie gospodarcze o konstrukcji słupowej.
Na kalenicy dachu, nad nawą główną znajdowała się bardzo ciekawej konstrukcji ośmiokątna wieżyczka na sygnaturkę. Nad tą małą wieżyczką górował ażurowy krzyż,
zamocowany do metalowej kuli. Duża wieża zakończona
była chorągiewką wskazującą kierunek wiatrów, a nad
nią kula z zamocowanymi prętami wskazującymi główne
Drewniany kościół w Ligocie
i pośrednie kierunki świata – róża wiatrów. W dzwonnicy zamocowane były ażurowe okienka, żeby mógł się wydostać dźwięk dzwonów. Dach
prezbiterium był położony poniżej dachu nawy głównej, zaś dach naw bocznych był niższy
niż dach nawy głównej, oba dachy były połączone i tworzyły całość. Z prawej strony wieży
kościelnej prowadziły schody na chór. Schody te były zabezpieczone daszkiem. Wnętrze
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kościoła oświetlone było przez duże, prostokątne okna. Wewnątrz kościoła ściany były
gładkie. Strop w świątyni był płaski, upiększony kasetonami, barwnie malowany. Świątynia posiadała oświetlenie elektryczne, ze stropu zwisał duży żyrandol. W ołtarzu głównym
był obraz barokowy – poł. XVIII w. – przedstawiający św. Katarzynę Aleksandryjską. W
nawie głównej były dwa ołtarze boczne z figurami Serca Pana Jezusa i Serca Maryi.
Kościół był ukierunkowany. Ołtarz usytuowany był od strony wschodniej, czyli od
strony obecnej szkoły, po drugiej stronie świątyni znajdowały się drzwi wejściowe. W podstawie wieży znajdowało się główne wejście do kościoła.
Kościół ten posiadał organy, lecz zachowało się bardzo mało materiałów archiwalnych
dotyczących tego instrumentu. Wykonawcą ligockich organ był zakład, który założył Johann Hawel (Havel) urodzony w Peiskretscham (Pyskowice) ok. 1825 r. W publikacji Der
Orgelbau in Schlesien podano dokładną datę budowy zakrzowskich organów. Jednak o
ligockich napisano Pleß. Instand. Beim Neubau der Orgel für Ellguth – Turawa – Pracował przy budowie nowych organów w Ligocie Turawskiej. Organy te powstały w okresie
1847–1858 r., gdyż wcześniej firma Hawela zbudowała następujące organy: 1842 – Tworkau, 1843 – Sakrau – Turawa, 1847 – Timmendorf, następnie w publikacji tej wymieniono
ligockie organy, zaś w 1860 r. – organy w Sodow. Tego samego roku Johann Hawel (Havel)
zmarł. Organy zamontowane w ligockim kościele musiały być wykonane solidnie, gdyż
nie zachowały się żadne informacje o remoncie tego instrumentu. W przeciwieństwie do
zakrzowskich organów, które wykonała ta sama firma, lecz wkrótce uległy zniszczeniu.
Dlatego też w zakrzowskim kościele zamontowano nowe organy80. Możemy uściślić datę
budowy ligockich organów, zostały zbudowane przed 1852 r., gdyż wtedy zmarł w Ligocie
nauczyciel i organista Casper Bernatzky. Jeżeli w 1852 r. zmarł w Ligocie organista, to
oznacza, że musiały już wtedy istnieć organy. Więcej informacji na ten temat zamie
ściłem w rozdziale – Historia Ligoty Turawskiej.
Stan kościoła w Ligocie Turawskiej
zaczął się pogarszać. Wieża główna była
spróchniała i groziła zawaleniem, dlatego
zbudowano nową prowizoryczną. Zawieszono w niej dzwon. Również kościół był
za mały, by mogli w nim się pomieścić
wszyscy wierni. Wspomniane w publikacji
Dienwiebela zmiany: Kościół został powiększony poprzez usunięcie ściany zachodniej,
dobudowanie nawy bocznej i powiększenie
nawy głównej81 nastąpiły w 1847 r., drewniany kościół w Ligocie Turawskiej został
wtedy rozbudowany: przesunięto wewnątrz Widok kościoła, fot. Max Glauer, ok. 1935 r. (zdjęcie
zamieszczone w publikacji H. Dienwiebela)
niektóre ściany i ten sposób powiększono
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powierzchnię kościoła82.
W 1863 r. wykonano nową podłogę w świątyni, a dach otrzymał nowe gonty.
Drewniany kościół w Ligocie Turawskiej spalili Rosjanie w środę 24.01.1945 r. Ksiądz
Josef Christen objął ligocką placówkę 2.07.1930 r. Po przybyciu do parafii stwierdził, że
drewniany ligocki kościół jest za mały, gdyż nie mieścili się w nim parafianie w czasie mszy
św., dlatego też postanowił zbudować nowy kościół w środku parafii, czyli w Kadłubie
Turawskim, lecz był problem z wyborem miejsca na tę budowę. W czasie spotkania rady
parafialnej padła propozycja zbudowania go na terenie obecnego cmentarza w Kadłubie
lub na krzyżówce Kadłub–Dylaki, lecz najbogatsi gospodarze z Kadłuba stwierdzili: mamy
bryczki i jesteśmy w stanie dojechać do sąsiedniej Ligoty. Również mieszkańcy Ligoty nie
chcieli się zgodzić, żeby nowy kościół był z dala od plebani. Obawiali się, że Ligota straci
na znaczeniu i mogłaby przestać być parafią. Zdecydowano wtedy, że nowy kościół parafialny powstanie na ligockim placu kościelnym, z tyłu za starym kościołem drewnianym,
na miejscu bagna. Czasy wtedy były szczególnie trudne, był to okres wielkiego kryzysu.
Jednak zaczęto gromadzić pieniądze na budowę nowego kościoła. Wiele funduszy zgromadził sam ksiądz J. Christen, głosząc kazania w niemieckich landach zachodnich i w
USA. Również bardzo wspaniałomyślnie zachował się turawski graf Hubertus von Garnier. Było przyjęte zwyczajowo, że przekazywał określoną sumę pieniędzy na utrzymywanie ligockiego kościoła parafialnego. Hubertus przekazał dużą sumę pieniędzy na budowę
kościoła, w ten sposób chciał nadpłacić swoje zobowiązania na wiele lat. Projekt nowego
kościoła wykonał architekt Ihla83. Zaprojektował dużą
świątynię, bo o długości 33 m (nawa główna długości
27 m, a prezbiterium 6 m) i szerokości 20 m. Budowa
nowego kościoła parafialnego rozpoczęła się w 1935 r. Z
okolicznych cegielni gospodarze na furmankach zwozili
cegłę. Kościół miał powstać na terenie ówczesnego bagna. Dlatego też należało ustabilizować podłoże. Sprowadzono specjalny parowy kafar, przy pomocy którego
wbijano do gruntu drewniane pale. Starsi mieszkańcy z
Ligoty wspominają, że nawet z dalszej odległości od budowy był słyszalny charakterystyczny dźwięk pracy kafara i wbijanych do gruntu pali. Kościół budowali sami
parafianie. Budowa trwała zaledwie dwa lata. Głównymi murarzami byli członkowie rady parafialnej: Duda
Piotr, Sikora Johann, Grzesik Johann, Grzesik Izydor.
Co roku wyjeżdżali oni na roboty sezonowe do landów
zachodnich, wtedy jednak nie wyjechali, gdyż budowaPlan nowego kościoła parafialnego li kościół. W samo południe dzieci murarzy przynosiły
w Ligocie Turawskiej (opracował
ojcom obiad na budowę, żeby nie musieli tracić czasu
graficznie Jerzy Farys)
na dojście do domu. Prace przy budowie kościoła trwały od świtu do zmierzchu.
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W pierwszym etapie budowy wmurowano kamień węgielny pod budowę świątyni.
Miejscowy dyrektor szkoły i organista Kopiec przygotował program artystyczny, w którym wzięły udział miejscowe dzieci szkolne. Po występie uczniowie powrócili do szkoły.
Inwestycja przebiegała bardzo sprawnie. W drugim roku budowy trwały już tylko prace
wykończeniowe. Wtedy kościół został otynkowany od wewnątrz, jak również od zewnątrz.
Stropy konstrukcji kasetonowej zostały wykonane z drewna. Kościół został przykryty czerwoną dachówką ceramiczną typu mnich – mniszka. Na każdej dachówce wytłoczony jest
napis A-G. Sturm. Freiwaldau. Dachówka ta została wykonana w zakładzie założonym
przez Johanna Gottfrieda Sturma w Freiwaldau84. Produkowano w tym zakładzie najlepsze dachówki w Niemczech. Po drugiej wojnie światowej zmieniono nazwę Freiwaldau na
Gozdnicę, jest to miasteczko położone w woj. lubuskim w powiecie żagańskim.
Do kościoła dobudowano 33 m wieżę zwieńczoną czterometrową kulą, zakończoną
metalowym krzyżem. Na wysokości 25 m od podłoża zamocowano trzy dzwony, a poniżej duży zegar wieżowy, wskazujący czas na cztery strony świata. Czas z wieży kościelnej
można odczytać nawet z
dalszej odległości, gdyż
każda z tarcz zegarowych
ma średnicę 2 m. Do kościoła prowadzą szerokie
drzwi wejściowe i dwoje
drzwi do naw bocznych.
Nawy te o szer. 3 m znajdują się po obu stronach
kościoła. Nad nawą główNapis na dachówce (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ną znajduje się duży chór
o wym. 12 x 8 m. Po prawej stronie kościoła jest zakrystia, z której prowadziły schody
do ambony kościelnej (obecnie schody te zostały zlikwidowane). Do upiększenia kościoła
ksiądz Christen zaprosił utalentowanego śląskiego malarza Karla Platzka (1892–1974) z
Kluczborka. Platzek był bardzo znanym, cenionym malarzem i tylko nieliczne kościoły
były w stanie go zatrudnić. Ozdabiał głównie świątynie na Górnym Śląsku. Jest jednak
wykonawcą wspaniałych fresków zdobiących ligocki kościół – między innymi drogi krzyżowej, siedzącej postaci Chrystusa Króla nad ołtarzem. Pomagał mu samouk z Ligoty Teofil Wodniok85. Platzek namalował następujące postacie apostołów: St. Petrus, St. Paulus –
prezbiterium, St. Simon, St. Thomas, St. Matthäus, St. Thaddäus, St. Philippus – lewa nawa
główna, St. Jacobus, St. Johannes, St. Jacobus Min, St. Andreas, St. Bartholomäus – prawa
nawa główna. W półkolistych wnękach między postaciami apostołów Platzek namalował
stacje drogi krzyżowej, po dwie w każdej wnęce.
Prezbiterium zostało zakończone półkolistą absydą, w której znajduje się ołtarz główny. W nowym ołtarzu wykorzystano fragmenty snycerki późnobarokowej i rokokowej.
Znajduje się w nim barokowy obraz z XVIII w. przedstawiający zaślubiny św. Katarzyny,
84
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ze sceną męczeństwa. Obraz ten został przeniesiony z
ligockiego kościoła drewnianego. W dolnej części ołtarza znajduje się barokowe tabernakulum z XVIII w.
z płaskorzeźbą kielicha na drzwiczkach86. W ołtarzu
głównym znajdują się również obrazy przedstawiające śś. Antoniego z Dzieciątkiem i Urbana. W starym
drewnianym kościele w tylnej części ołtarza znajdował
się obraz przedstawiający św. Katarzynę. Obraz ten również przeniesiono do nowego kościoła, zamontowano go
jednak na tylnej ścianie ołtarza głównego, dlatego też był
widoczny tylko w czasie ofiary – „Opfergangu”. Gdy jego
rama uległa zniszczeniu, został przeniesiony do przedsionka kościoła.
Do budowy nowej chrzcielnicy wykorzystano frag
menty barokowej szafy gdańskiej z XVIII w., z herbem
Gdańska, kręconymi kolumienkami i ornamentem
Obraz przedstawiający św. Katarzynę
akantowym. W lewej nawie kościoła znajduje się ołtarz,
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
na który warto zwrócić uwagę. Ołtarz ten podtrzymują
dwie barokowe rzeźby aniołów z XVIII w. Powyżej powieszony jest obraz przedstawiający
św. Annę, późnobarokowy z 2. poł. XVIII w., wstawiony w bogato rzeźbioną rokokową
ramę lustra.
Do nowej świątyni przeniesiono najważniejsze wyposażenie
z drewnianego ko
ścioła, ołtarz
główny, ołtarze boczne z figurami
Serca Pana Jezusa i Serca Maryi,
jak również część ławek.
Jednak większość zabytkowego wyposażenia, znajdującego się
obecnie w ligockim kościele, ofiarował ks. Josef Christen, a stanoHerb Gdańska nad chrzcielnicą (zdjęcie wykonał Jerzy Farys) wiło ono jego prywatną kolekcję
dzieł sztuki. Najcenniejsze skarby
z kolekcji ks. Christena znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.
Konsekracja ligockiego kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego odbyła
się w niedzielę 19.07.1936 r., ks. Christen na uroczystość tę zaprosił kardynała Adolfa Bertrama z Wrocławia.
Kościół otrzymał nowoczesne solidne organy pneumatyczne Rieger – Opus 2752,
wykonane przez renomowaną firmę braci Rieger z Jägerndorfu (obecne Krnov na Morawach). Są to organy dwumanuałowe z pedałem, posiadają 16 rejestrów. I manuał: Mixtur
4 fach, Offenflote 4’, Prinipal 8’, Bourdon 8’, Salicet 8’, II manuał: Schweba Aeoline 8’, Rohr
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Konsekracja ligockiego kościoła. Na zdjęciu widoczny kardynał Adolf Bertram, ks. proboszcz Josef
Christen, mężczyźni z baldachimem: Paul Grysczyk, Franz Lesch, Albert Lesch, Franz Mendel, za
proboszczem mężczyzna z wąsikiem Franz Moch – długoletni kościelny, wysoka dziewczynka w
okularach i w białej sukience – Mücka Wodniok z Kadłuba, która wtedy recytowała wiersz na powitanie
kardynała.

gedackt 8’, Viola di Gamba 8’, Ital prinzipal 4’, Wald flote 2’, Sesquialtera 2’, Trompete 8’,
pedał: Choralbass 4’, Oktawbass 8’, Subbass 16’, Sanftbass 16’. Piszczałki instrumentu są
wykonane z rurek cynkowych, zaś obudowa zewnętrzna organów wykonana jest z pełnych
płycin z drewna sosnowego. Kontuar jest wolnostojący z lewej strony. Organy posiadają 2
miechy. Miech główny magazynowy pływakowy z podawaczem, miech pomocniczy na
manuał II magazynowy jednofałdowy. Traktura tonowa pneumatyczna tłocząca wykonana na wentylach. Wszystkie przewody doprowadzające powietrze do piszczałek są ołowiane. Koszt budowy tych organów były ogromny.
Ławki do kościoła wykonano w miejscowej stolarni Lorentza Schwientka – Świętka.
W pierwszym etapie wykonano tylko 18 ławek, w okresie późniejszym cyklicznie wykonano pozostałe. Również w okresie późniejszym
zakupiono dwa kryształowe żyrandole. Jeszcze w
okresie przedwojennym, z inicjatywy miejscowej
młodzieży zakupiono figurę św. Józefa, która obecnie zdobi prawą nawę boczną.
Najprawdopodobniej do nowej świątyni przeniesiono dwa dzwony ze starego zabytkowego
drewnianego kościoła. W czasie II wojny światowej, gdy brakowało materiałów szlachetnych, potrzebnych do produkcji amunicji, przy pomocy
dźwigu zdjęto dzwony z wieży kościelnej w Ligo- Organy w kościele (zdjęcie wykonał Jerzy
cie. Przez ponad tydzień stały ustawione na placu
Farys)

kościelnym, z lewej strony kościoła parafialnego, następnie zostały wywiezione w głąb Niemiec. Najprawdopodobniej ligockie dzwony nie zostały przetopione i
obecnie jeden z nich znajduje się w Niemczech, w jednym z kościołów w Köln. W czasie wojny pozostawiono na wieży jeden dzwon, ma średnicę 58 cm. Podobno
zabrano dzwony największe. Dzwon, który pozostał,
został odlany w 1932 r., gdyż taka jest widoczna na
nim data. Jest bogato zdobiony motywami roślinnymi
– winoroślami. Cztery łapy, które służą do zawieszenia dzwonu, są w kształcie kobiecych głów. Na dzwonie tym znajduje się wypukły napis GEGOSSEN VON
GEITTNER BRESLAU87(odlano Geittner Wrocław) i
Kryształowy żyrandol (zdjęcie
poniżej kolejny napis UNS ZUR SELIGKEIT. 1932. W
wykonał Jerzy Farys)
okresie powojennym zostały odlane dwa nowe dzwony:
jeden mały, skromny, wykonany z materiału szlachetnego, najprawdopodobniej z brązu, z widocznym napisem REGINA PACIS TUROVIENIS 1952, drugi dzwon
stylistycznie i wielkościowo jest podobny do przedwojennego, jednak jest gorzej wykonany. Dzwon ten
poświęcony jest św. Katarzynie, umieszczono na nim
napis: E.K. poniżej ST. CATHARINA ORA PRO NOBIS. Niestety, nie umieszczono na tym dzwonie żadnej
daty. Najprawdopodobniej oba dzwony zostały odlane
w 1952 r. w Hucie Małapanew w Ozimku.
Kościół parafialny w Ligocie budowano w czasach
wielkiego kryzysu, jednak wszyscy parafianie wykazali
się ogromną ofiarnością. Oprócz czynnego udziału w
pracach fizycznych w czasie budowy świątyni, wielu
parafian z własnej inicjatywy składało ofiary na konkretne cele związane z wyposażeniem wnętrza kościoła.
Dzwon z 1932 r. (zdjęcie wykonał
Budowniczowie tego kościoła już nie żyją. Pozostał po
Jerzy Farys)
nich materialny ślad. Budowa świątyni była ogromną
inwestycją, w którą włączyli się wszyscy parafianie. Tych najznaczniejszych możemy poznać, bo zostawili „swój podpis”, gdyż byli sponsorami witraży. Poniżej przedstawiam listę
darczyńców ligockiego kościoła.
Nawa prawa, witraże okrągłe:
– St. Michael – Michael Duda Kadlub-Turawa – przedsionek prawy
– St. Adalbert (św. Wojciech) – Albert Kasprzyk Kadlub-Turawa
– St. Agidius – Johann Warzecha Kadlub-Turawa
– St. Dorothea – Paul Gryszczyk Ellguth-Turawa
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– St. Walentin – Peter Jagusch Kadlub-Turawa
– St. Barbara – Franz Grzeschik Kadlub-Turawa
– Pan Jezus w Ogrójcu –Michalczyk Ellguth-Turawa – ściana frontowa prawa strona.
Zakrystia:
– St. Anna – Anna Gabrysch Kadlub-Turawa
– St. Hedwig – Agnes Moj Kadlub-Turawa.
Nawa lewa, witraże okrągłe:
– St. Leonard – Josef Lesch Ellguth-Turawa
– Blasius – Emil Moch Ellguth-Turawa
– St. Agnes – Mariensche Jungfrau Kongregat
Jeden z ligockich witraży (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
– St. Benedikt – Wilhelm Jagusch und Wiktor
Stasch Kadlub-Turawa
– St. Cecilia – Hauptlehrer Kopiec Ellguth-Turawa
– St. Christophorus – Johann Schikora Ellguth-Turawa
– Matka Boska Dobrej Rady – Ellguther Mädchen
– Gute Hirt – Dobry pasterz – F. Bocionek Ortsbauern Führer Sakrau-Turawa –
ściana frontowa lewa strona.
Wieża:
– ornament – dwa okna – Karl Dawid Ellguth-Turawa
– St. Raphael – Rafael und Wiktor Grzeschik Ellguth-Turawa
– St. Gabriel – Johann und Kleofas Duda Sakrau – Turawa, Mathias Duda EllguthTurawa.
Nawa prawa, witraże górne:
– St. Ignatius – bez fundatora
– St. Wendelin – Thomas Sladek Ortsbauern Führer Kadlub-Turawa
– St. Stephanus – Fam. Stephan Frassek Ellguth-Turawa
– St. Franciskus – III Orden
– St. Johannes – Johann Frassek Sakrau-Turawa
– St. Isidor – Familie Wiktor Sygulla Sakrau-Turawa
– St. Judas Thadaüs – Bürgermeister Foegelle Sakrau-Turawa
– St. Theresia vom Kinde Jesus – Bürgermeister Josef Jagusch Kadlub-Turawa
– Jesus – Schmied Johann Mendel Ellguth-Turawa.
Prezbiterium, witraże z prawej strony bez nazwy:
– St. Anton – Franz Lesch Ellguth-Turawa
– Bischof – Bürgermeister Grzeschik Ellguth-Turawa
– Mutter Gottes Sieben Schmerzen – Franciska Blachnik Ellguth-Turawa
– St. Josef mit Kind Jesu – Familie Michalczyk Ellguth-Turawa.
– Prezbiterium, witraże z lewej strony bez nazwy

– Dreifaltigkiet – Trójca Św. – Mütterverein
– Madonna mit Kind Jesus – Matka Boska z Dzieciątkiem – Mütterverein
– St. Catharina – Ludwig Farys Ellguth-Turawa
– St. Georg – Alfred von Aulock Poliwoda.
Nawa lewa, witraże górne:
– St. Maria – Marianische Jungfrauer Kongregat
– St. Paulus – Männer – Apostolat
– St. Elisabeth – N.S Frauenschaft
– St. Franciscus Xaverius – Franz Grzeschik Ellguth-Turawa St. Florian – bez fundatora
– St. Monika – Johann Janta Ellguth-Turawa
– St. Rochus – Brüder Peter und Paul Panitz Kadlub-Turawa
– St. Borromäus – Eduard Warsitz Ellguht-Turawa, Katzmarek Sakrau-Turawa.
Rozeta – św. Katarzyna – obok prawej nogi świętej stał duży miecz, widoczne było
również złamane koło88– Baranek Boży – od 2006 r.
Wojska radzieckie wkroczyły do Ligoty Turawskiej 21.01.1945 r., ucierpiała wtedy wieża w ligockim kościele: radziecki pocisk artyleryjski, wystrzelony od strony wschodniej
wsi, uszkodził wieżę – Rosjanie myśleli, że w wieży znajduje się punkt obserwacyjny wojsk
niemieckich. W okresie powojennym uszkodzenia usunięto.
W środę 24 stycznia 1945 r., w godzinach przedpołudniowych pijani żołnierze radzieccy spalili w Ligocie stary zabytkowy kościół. Nikt nie poznał motywów ich działania.
W ciągu kilkunastu minut spłonęła zabytkowa świątynia. Nikt z mieszkańców nie odważył się ratować tego obiektu, bo mógł zostać zastrzelony przez Rosjan. W wyniku pożaru
ucierpiał również nowy kościół parafialny. Odpadła część tynków i uległy całkowitemu
zniszczeniu szybki dużego witraża przedstawiającego
św. Katarzynę. Witraż-rozeta znajdował się w frontowej
ścianie świątyni, nad drzwiami wejściowymi. Pozostała
jednak jego metalowa konstrukcja. Witraż ten zawierał
również listę pozostałych fundatorów ligockiego kościoła, tych, których nie było stać na zakup „własnego”
okna witrażowego. W czasie budowy kościoła w 1936 r.
liczni mniejsi darczyńcy zakupili wspólnie duże 3-metrowe okno witrażowe. Po pożarze miejsce po witrażu
zostało częściowo zabite deskami, a wewnątrz umieszczono okno trzyskrzydłowe. Dopiero w okresie powojennym, około 1960 r., Wiktor Staś z Ligoty Turawskiej
Rozeta nad wejściem głównym
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
zamontował do ramy witrażowej szyby ornamentowe.
Koszt wykonania nowego witraża był bardzo duży i parafian nie było stać na zakup nowego. Dopiero w 2006 r., staraniem ks. proboszcza Jerzego
Obsta, zamówiono nowy witraż przedstawiający Baranka Paschalnego, został on wyko88
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nany przez firmę Aleksander Devosges – Cuber z Głogówka. Projekt tego witraża został
uzgodniony z kurią. Osadzono go do przedwojennej ramy witrażowej. Kościół parafialny
w Ligocie odzyskał nowy przedwojenny blask.
W okresie powojennym, w 1959 r., zostały wykonane nowe kolejne freski nad ołtarzem
głównym89. Jednak mieszkańcy nie pamiętają, kto był autorem tych fresków. Po lewej stronie tronu Chrystusa znajduje się postać Matki Boskiej, a poniżej postacie: św. Krzysztofa,
św. Józefa i św. Jadwigi Śląskiej. Po drugiej stronie górującej postaci Chrystusa Króla jest
przedstawiony Jan Chrzciciel, zaś poniżej postacie: św. Urbana, św. Barbary i św. Floriana.
W połowie lat pięćdziesiątych XX w. kościół otrzymał ogrzewanie węglowe z nawiewem
mechanicznym. Wykonano wtedy specjalne nawiewy, dzięki którym ciepło wydostaje się
do kościoła.
Bardzo popularny był na terenie parafii Ligota Turawska kult Matki Boskiej Fatimskiej.
Z inicjatywy pani Agnes Kurzacki miejscowe parafianki zakupiły w 1952 r. dużą figurę
drewnianą przedstawiającą Matkę Boską Fatimską.
W 1963 r. ksiądz wikary Jan Rigol zakupił do kościoła dębowy konfesjonał. Również
dzięki jego staraniom świątynia zyskała w 1966 r. dwa nowe ołtarze boczne, których tłem
są promienie słoneczne. W lewym ołtarzu bocznym, na tle promieni słonecznych jest zawieszona drewniana figura Chrystusa ukrzyżowanego. Na ścianie ołtarzowej zamocowane
są dwie tabliczki z wyrzeźbionym napisem: PÓJDZCIE DO MNIE WSZYSCY KTÓRZY
OBCIĄŻENI JESTEŚCIE. Drugi ołtarz boczny jest podobny, tylko zawieszona jest figura
Madonny z Dzieciątkiem. Po obu stronach figury zamocowane są płaskorzeźby przedstawiające kościół ligocki i bazylikę św. Piotra w Rzymie.
Obok na ścianie zamocowane są dwie tabliczki z wyrzeźbionym napisem: MATKO KOŚCIOŁA BOŻEGO MÓDL
SIĘ I CHROŃ NAS OD ZŁEGO. Autorem obu ołtarzy był
pan Masorz z Rybnika. Na przełomie lat 1966–1967 wokół placu kościelnego wykonano betonowy parkan i metalowy płot.
W okresie powojennym przed ołtarzem głów
nym
ustawiono skromny drewniany ołtarz soborowy. Na cokołach w nawach bocznych zamocowane są figury.
Strona prawa:
– św. Katarzyny z palmą męczeństwa. Figura ta
była odnowiona w Bytomiu w połowie lat 70. XX
w.
– pusty cokół, na nim była ustawiona figura Lewy ołtarz boczny (zdjęcie już
Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu, historyczne wykonał Jerzy Farys)
późnogotycka – koniec XV w. Obecnie znajduje
się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu.
– gipsowa figura św. Józefa z Dzieciątkiem zakupiona przez młodzież w okresie
przedwojennym.
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Figurę św. Antoniego znajdującą się w przedsionku kościelnym ofiarowali państwo Klimas z Ligoty. W latach 70. ubiegłego stulecia w czasie malowania kościoła sufit uzyskał
jaśniejszy kolor, zostały wtedy zamalowane freski nad ołtarzem. Jednak na prośbę parafian
parę lat później obrazy odzyskały swój blask, odnowił je pan Stefan Kotyrba z Ligoty Turawskiej. Organy kościelne na skutek różnicy temperatur ulegały stopniowemu niszczeniu,
dlatego też wymagały remontu, który rozpoczął się 4.08.1986 r. W 1987 r. przeprowadzono
remont wieży kościelnej, gdyż na skutek pęknięć poszycia przepuszczała wodę. Ogromnym problemem okazało się ustawienie odpowiedniego rusztowania. Pan Józef Nikolas z
najwyższego piętra wieży wypuścił na zewnątrz z okna belki i na nich skonstruował rusztowanie. Wszystkie uszkodzenia dachowe wieży naprawiono blachą miedzianą.
W 1992 r. parafianie z Ligoty złożyli dodatkowe ofiary
i zakupili dywan, który ułożono w prezbiterium przed ołtarzem głównym.
21.05.1994 r. zakończono malowanie kościoła parafialnego, zaś na przełomie maja i czerwca tego samego
roku Marek Świtała z Zakrzowa odrestaurował freski nad
ołtarzem, odnowił napisy pod stacjami drogi krzyżowej i
nadał im „żywszy kolor”. W tym samym czasie wykonano nowe podium pod ołtarz św. Anny i konfesjonał. Zaś
przed odpustem ku czci św. Antoniego dokonano remontu głównego wejścia do kościoła.
Bolączką kościoła parafialnego w Ligocie było zawilgocenie ścian od strony plebanii. Stale zalegała woda w
piwnicy pod zakrystią, gdyż kościół był zbudowany na
osuszonym bagnie, dlatego też piwnicę tę zasypano piaskiem. Był to krok bardzo nierozważny, gdyż na ścianach
kościoła pojawiła się jeszcze większa wilgoć. Również dre21.05.1987r. – remont wieży
naż odprowadzający wodę przestał spełniać swe zadanie,
(zdjęcie udostępniła Helena
Mańka)
gdyż uległ zamuleniu. W 1995 r. drenaż został odkopany,
rury oczyszczone i z powrotem ułożone. Wtedy również usunięto cały mokry piasek z
piwnicy znajdującej się pod zakrystią. Dojście do piwnicy było bardzo utrudnione, dlatego
też pan Erich Gabryś na kolanach usuwał łopatką piasek. W roku następnym zamontowano w piwnicy studzienkę z kręgu betonowego i zainstalowano pompę pływakową. Od tej
pory ściany kościoła parafialnego są suche.
W 1996 r. przed kościołem ułożono nową kostkę brukową o pow. 420 m² i zamon
towano nowe stopnie granitowe na schodach wejściowych do kościoła.
Bardzo dokuczliwy był dla kościoła deszcz od strony zachodniej. Po opadach woda

dostawała się przez witraże do kościoła. Dlatego też w październiku 2001 r. zamontowano ramy metalowe i okna od zewnątrz. Przez nowe okna nie ucieka ciepło zimą i kościół
parafialny w Ligocie stał się cieplejszy. W tym samym roku odbyło się kolejne malowanie
kościoła.
W 2003 r. wykonano do kościoła troje nowych drzwi zewnętrznych: wejście obok wieży, wejście od strony plebanii i drzwi od strony ul. Dworskiej. W tym samym roku zostały
odrestaurowane zabytkowe figury aniołów (koszt – 4 tys. zł), które znajdują się z lewej i
prawej strony ołtarza. W czasie mszy pierwszokomunijnej 1.05.2003 r. ks. Piotr Wojtala
dokonał poświęcenia tych figur. 7.06.2004 r. pomalowano ławki w kościele, zaś 10 września zamontowano wyświetlacz – numerator pieśni, którego fundatorami byli Edeltrauda i
Ginter Rösner z Ligoty Turawskiej.
Dzięki staraniom proboszcza ks. S. Pawińskiego
w 2009 r. przeprowadzono generalny remont orga
nów w kościele parafialnym w Ligocie. Przeprowa
dziła go firma Nawrot&Synowie z Wronek. Organy
były zaatakowane przez owada kołatka. Wszystkie części: wnętrze szafy, wiatrownice, piszczałki,
traktura zostały wyczyszczone. Przeprowadzono
remont kontuaru. Wymieniono dmuchawę i usta
wiono ją na chórze. Obecnie zasilana jest silnikiem
bezobsługowym. Wymienione zostały uszkodzone
mieszki doprowadzające powietrze bezpośrednio
do piszczałek. Wykonano również renowację klawiatury manuałowej i pedałowej. Organy otrzymały nowe brzmienie. Koszt remontu wyniósł 70
tys. zł. Mieszkańcy Ligoty Turawskiej mieli świa- Odrestaurowana figura anioła (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
domość, że remont organów był bardzo potrzebny,
dlatego też w czasie comiesięcznych kolekt wykazali się wielką hojnością – co wielokrotnie
podkreślał ks. proboszcz Sławomir Pawiński w swoich wypowiedziach.
Na przełomie maja i czerwca 2010 r. została osuszona ściana frontowa kościoła parafialnego metodą iniekcji krystalicznej. Na ścianę nałożono nowy tynk. W tym samym
okresie zostały zamontowane poręcze na stopniach schodów prowadzących do świątyni.
Wykonawcą misternie wykonanych nowych poręczy była firma Sergiusza i Gerarda Bonka
z Zakrzowa Turawskiego.
4.07.2011 r. rozpoczął się generalny remont kościoła w Ligocie Turawskiej. Przyszło
kilkadziesiąt osób, aby demontować i wynosić ławki z kościoła, ołtarze boczne, figury,
sprzęt liturgiczny – całe wyposażenie świątyni. Ligocki kościół opustoszał w ciągu czterech godzin. Tymczasowym kościołem na kilka miesięcy stała się świeżo wyremontowana
kaplica pogrzebowa. W kościele usunięto posadzkę, ponieważ stara podłoga w niektórych
miejscach zapadła się o kilka centymetrów. Wymieniono ogrzewanie z węglowego na nowoczesne podłogowe z zastosowaniem wymiennika gruntowego.
Na wierzchnią warstwę gruntu nałożono pierwszą warstwę betonu, prace wykonali

sami mieszkańcy Ligoty Turawskiej.
Po dwóch tygodniach firma p. Andrzeja Ofiery NarokTerm z Naroka
rozpoczęła prace montażowe ogrzewania podłogowego oraz modernizację źródła ciepła z węglowego na
źródło energii odnawialnej – zastosowano nowoczesną pompę ciepła z
wymiennikiem gruntowym. W tym
czasie do pracy wkroczyli elektrycy
z firmy p. Pawła Kansego z Ligoty
Turawskiej, którzy rozpoczęli mo17.05.2009 r. – poświęcenie odnowionych organów w
dernizację sieci elektrycznej w kośkościele parafialnym (zdjęcie wykonał Łukasz Grzesik)
ciele. Wkrótce na przewody grzewcze nałożono wylewkę betonową.
Cement do tej warstwy posadzki
podarowała firma „Lukas” Tomasza Prządo z Ligoty Turawskiej.
Następnie firma Marcina Matyska
z Zakrzowa Turawskiego rozpoczęła malowanie kościoła. Częściowo
prace przy malowaniu wykonywali
również sami parafianie. Równocześnie z pracami malarskimi Aron
Knosala z Opola zajął się odnawianiem malowideł w prezbiterium i
Remont kościoła („Fala” 2/2011)
Drogi Krzyżowej. Równolegle działali parafialni stolarze: Marek Plotnik z Zakrzowa Turawskiego wykonał nowy ołtarz i ambonkę ozdobioną płaskorzeźbami
pelikana i gołębicy, które wyrzeźbił Aron Knosala; Ryszard Wiora z Ligoty Turawskiej wykonał nowe drzwi do zakrystii i prezbiterium oraz półki pod figury w nawach bocznych, a
także podstawy pod podświetlenie Drogi Krzyżowej; Seweryn Matysek z Kadłuba Turawskiego zrobił nowe meble do zakrystii.
Rozpoczęło się układanie posadzki: firma Marka Kostorza z Ligoty Turawskiej zajęła
się układaniem płytek w nawach kościoła; Józef Gryszczyk zaczął kłaść granit w prezbiterium, które zaprojektował, i pod ołtarzami bocznymi. Dzięki jego negocjacjom został
znacznie obniżony koszt zakupu włoskiego granitu „Madura Gold”.
Liczne złocenia, które wykonał Aron Knosala, ozdobiły i podkreśliły charakter odnowionej świątyni.
14.10.2011 r. została odprawiona pierwsza msza św. w nowo wyremontowanym kościele, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił biskup Antoni Reimann. W czasie tej
mszy św. został poświęcony nowy ołtarz i ambonka. Od tego dnia kościół w Ligocie Tu-

rawskiej po generalnym remoncie zaczął na nowo służyć Panu Bogu na chwałę i ludziom
na pożytek.
Koszt remontu świątyni był bardzo duży. Na poczet inwestycji ogrzewania podłogowego z pompą ciepła i wymiennikiem gruntowym, którego całkowity koszt wyniósł 120
tys. zł, pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 50 tys. zł. Mieszkańcy Ligoty Turawskiej w ciągu roku
zebrali imponującą sumę 60 tys. zł. Pani Hildegarda von Gasch z Niemiec ofiarowała na
remont ligockiego kościoła 10 tys. euro.
Ligocka świątynia po remoncie zachwyca swoim pięknem, złocenia i oświetlenie nadają jej mistyczny charakter, podkreślając misterium spotkania Boga z człowiekiem w przestrzeni modlitwy. Zachęca do skupienia i nastraja do głębokich przeżyć nie tylko natury
religijnej, ale i estetycznych.90
W Niedzielę Papieską 14.10.2012 r. w ligockim kościele odbyło się poświęcenie nowych witraży: św. Faustyny Kowalskiej, św. o. Pio i bł. Jana Pawła II. Witraże ufundowali
pp. Günther i Waltraud Rösner z Ligoty Turawskiej.
Najcenniejsze zabytki ligockiego
kościoła
Obrazy:
– św. Anny nauczającej
Maryję, późnobarokowy,
2. poł. XVIII w., w bogato
rzeźbionej ramie rokokowej.
– św.
Antoniego,
późnobarokowy,
XVIII
w., w ramie o dekoracji
roślinnej, w zwieńczeniu
Kościół po remoncie (zdjęcie wykonał Łukasz Grzesik)
której współczesny obraz
Matki Boskiej Bolesnej.
– nieoznaczonego świętego, XVIII/XIX w., w ramie, na której umocowane są fragmenty snycerki o motywach chrząstki i akantu XVII w.
– św. Marii Magdaleny, ok. poł. XIX w., w ramie regencyjnej.
Rzeźby:
– Matki Boskiej z Dzieciątkiem na półksiężycu, późnogotycka koniec XV w.
– św. Katarzyny, renesansowa, XVI w.
– płaskorzeźbione popiersie Matki Boskiej Bolesnej, późnogotyckie, 1. poł. XVI w.
– św. Rocha, barokowa, ok. poł. XVII w.
– nieoznaczonego diakona, barokowa, XVII/XVIII w.
– Chrystusa, ludowo-barokowa, XVII/XVIII w.
90 Ks. dr S. Pawiński, Marzenia, które pobłogosławił Bóg…Jubileuszowy remont kościoła parafialnego pw. św. Antoniego
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– dwóch aniołów, barokowe, XVIII w., na konsolach po bokach ołtarza głównego.
– dwóch aniołów, barokowe, XVIII w., obecnie w antepedium ołtarza bocznego.
– św. Jana Nepomucena, rokokowa, 2. poł. XVIII w.
– krucyfiks ludowy, XVIII w.
Inne zabytki:
Fragmenty szafy barokowej XVIII w., z herbem Gdańska, kręconymi kolumienkami
i ornamentem akantowym, użyte w ogrodzeniu nowej chrzcielnicy. Na nowej ambonie
fragmenty snycerki o dekoracji chrząstkowej oraz główki aniołków 3. ćw. XVII w. Belka
stropowa renesansowa XVI w., profilowana z ornamentem sznurowym, użyta jako podstawa skarbony. Płyty epitafijne renesansowe i barokowe XVI i XVII w., żeliwne, pochodzące
z kościoła św. Maurycego we Wrocławiu:
– ze sceną Ukrzyżowania, zapewne 2. poł. XVI w.;
– z przedstawieniem Chrystusa i Samarytanki u studni oraz dwoma antykizującymi popiersiami w medalionach, 2. poł. XVI w.;
– z analogiczną sceną, gmerkiem GH i datą 1660;
– ze sceną Zwiastowania, silnie zniszczona (płyty te są przykręcone do ściany
frontowej kościoła po obu stronach drzwi wejściowych).
Dwie chorągwie z malowanymi obrazami ludowymi, 1. poł. XIX w., uszkodzone. Dwa
lichtarze w kształcie klęczących aniołków z rogami obfitości, barokowe XVIII w. Kraty
żelazne, kowalskie, o bogatej dekoracji, barokowe XVII w., umieszczone w balustradzie
wydzielającej prezbiterium oraz na ścianach prezbiterium i nawy głównej, stanowiące
pierwotnie zapewne fragmenty większej całości. Dwa pająki kryształowe ok. poł. XIX w.
Zabytkowe wyposażenie kościoła, ofiarowane po 1945 r. przez miejscowego proboszcza
ks. Józefa Christena, stanowiło część jego kolekcji dzieł sztuki91.
5.2.3 Historia kościoła w Zakrzowie Turawskim
Nie zachowały się żadne informacje dotyczące daty powstania pierwszego kościoła w
Zakrzowie Turawskim. Bardzo istotny jest dokument turawski nr 16 sporządzony w Opolu 22.01.1580 r. w języku czeskim, w którym poinformowano, że Georg Nawoj von Dulno
sprzedał swoją część Zakrzowa Johannowi Hossek von Lenka na Pawłowicach w powiecie
oleskim, zaś w 1600 r. udział ten został sprzedany przez Bartholomausa Donatha von Pohlom Johannowi Bress von Ludwigsdorf za 1230 śląskich talarów. W dokumencie tym podano, iż na tym majątku spoczywa powinność utrzymania, prezencji kościoła i proboszcza
w Zakrzowie. Oznacza to, że w 1600 r. w Zakrzowie Turawskim istniało probostwo wraz
z kościołem. Kotorski proboszcz znawca historii Carl Kahl przypuszczał, że w ciężkich
czasach wojny trzydziestoletniej zakrzowski proboszcz został wyrugowany, a uposażenie
kościoła zostało skonfiskowane przez ówczesnych luterańskich właścicieli92. W kościele
zakrzowskim zachowała się cenna gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 4. ćw.
XIV w. Być może rzeźba ta została zakupiona, gdy zbudowano pierwszy drewniany kościół
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w Zakrzowie? Oznaczałoby to, że Zakrzów jest wsią starszą niż dotychczasowe ustalenia.
Jeżeli istniało probostwo w Zakrzowie około 1600 r., to pierwszy kościół musiał w tej wsi
powstać wiele lat wcześniej.
Prawa patronackie nad zakrzowskim kościołem po wojnie trzydziestoletniej sprawował luteranin, właściciel Turawy, Zakrzowa i Zębowic – pan Blankowski. Przypuszczam,
że kościół ten znajdował się w tym samym miejscu co obecny, gdyż taki wniosek można
wyciągnąć z przedstawionych poniżej protokołów wizytacyjnych.
Bardzo szczegółowe informacje na temat kościoła w Zakrzowie zostały zawarte w
dwóch protokołach wizytacyjnych. Wizytacje te przeprowadził archidiakon i proboszcz
kościoła kolegialnego św. Krzyża w Opolu Martinus Theophilus Stephetius na polecenie
biskupa wrocławskiego. Przedstawiam fragmenty obu protokołów dotyczących kościoła
w Zakrzowie.
Protokół wizytacyjny z 1679 r.
Kaplica we wsi Zakrzów pana Jana Blankowskiego, drewniana pod wezwaniem św. Szymona i Judy oraz św. Stanisława, wzniesiona od niepamiętnych czasów na wzgórzu w odległości jednego stadionu [„uno stadio” – dawna miara odległości, odległość niespełna 200
metrów (ok. 192 m)] od wsi wątpliwie czy jest poświęcona, ponieważ nie ma żadnych dowodów. Ta kaplica stoi w odległości jednej mili od parafii; wewnątrz żadnej ozdoby, posadzka
zbutwiała, ponieważ wykonana z desek. Jest w dobrym stanie ołtarz utworzony z cegieł,
ponad którym stara rzeźba pozłacana, starannie pokryty obrusem. Chrzcielnica drewniana,
tabernakulum brak. Drewniana wieża dzwonowa, w której dwa dzwony. Nabożeństwa odbywają się tu pięciokrotnie w ciągu roku. Wokół cmentarz otoczony zielenią, na nim kostnica. Wyposażenie: kielich cynowy z posrebrzaną pateną, jeden ornat, w skarbcu kościelnym 5
talarów, kandelabry drewniane 2, chorągwie 4. (tłum. ks. dr hab. Norbert Widok)
Protokół wizytacyjny z lat 1687–1688
Drugi kościół filialny we wsi Zakerau, pospolicie Zakrzow. Ten oddalony od macierzystego jedną milę, zakłada się, że jest konsekrowany, pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i wyznawcy; święto poświęcenia kościoła nie jest obchodzone, żadne odpusty. Cały jest
drewniany i stary, położony poza wsią, pokryty deskami, niemalowany, podłoga podobnie
drewniana. Zakrystia po stronie ewangelii drewniana ostatnio naprawiana, tron po tej samej stronie mały i prosty drewniany, nie ma żadnej mansardy (chóru) w kościele, ołtarz
jeden stary appositicium z mensą drewnianą, wejścia do kościoła i zakrystii dosyć staranne.
Przenajświętszy nie jest tu przechowywany, ani nie ma wody chrzcielnej, ani żadnej dzwonnicy, wieżyczka ponad kościołem z dwoma dzwonami, coemeterium [Coemeterium: to słowo
ma dwa znaczenia 1) cmentarz, 2) kościół mający prawo udzielania azylu] drewniany z
daszkiem naprawiany przed dwoma laty, w dobrym stanie. Jedynie ta właśnie wieś należy do tego kościoła, kolator [dobrodziej kościoła] ten sam, co przy [kościele] macierzystym.
Dochody i wyposażenie tych kościołów wylicza pan proboszcz wedle swego ustalenia. Co
do nabożeństw: są sprawowane w Zakerau pięciokrotnie w ciągu roku, w Radau trzecią nie-

dzielę, w święto u matki, kazanie po polsku w środku nabożeństwa, wykład zasad wiary po
kazaniu. W czasie paschalnym 700 penitentów, dopuszcza się 3 ojców chrzestnych podczas
chrztu, ochrzczonych i zaślubionych i zmarłych wpisuje [do ksiąg] sam proboszcz, jest tylko
jedna zszyta księga dla wszystkich 3 kościołów. Akuszerka w jedynej wsi Radau jest godna
zaufania, lecz nie zaprzysiężona, pouczona o sposobie chrzczenia w razie konieczności. Ave
[Anioł Pański] jest wydzwaniane dwa razy za dnia, dzwonienie i modlitwy przeciw Turkom
zostały przywrócone. Hostie przygotowuje (chyba: wypieka) scholarcha; Przenajświętszy do
chorych roznoszony jest w tym miejscu w bursie uroczyście, do innych wsi mniej uroczyście,
zapowiedzi małżeńskie są wykonywane trzykrotnie; Przenajświętszy jest odnawiany [tzw.
renowacja] co 2 lub 3 tygodnie, woda chrzcielna jest poświęcana dwa razy w roku. Należności (tzw. iura stolae): od chrztu 4 arg., od wprowadzenia [być może wpisania w księgi] 2 arg.
[argentum – łacińska nazwa srebra], od mszy 4 arg., pogrzeby i śluby według żądania. (tłum.
ks. dr hab. Norbert Widok)
W Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu znajdują się protokoły wizytacyjne z
parafii Zębowice, które obejmowały również kościół filialny w Zakrzowie. Przedstawiam
najistotniejsze zawarte w nich informacje. Opracowałem je na podstawie tłumaczenia dr
Beaty Gaj.
Protokół wizytacyjny z 1720 r.
Kościół filialny w Zakrzowie, który jest drewniany, oszalowany, pokryty gontem wymagającym remontu, nie konsekrowany, zaś dzień dedykacji obchodzony jest w niedzielę po
święcie św. Szymona i Judy. Ołtarz jest jeden, poświęcony św. Stanisławowi biskupowi i męczennikowi, opatrzony portatylem, trzema obrusami, krucyfiksem, świecznikami i tekstami
kanonów, Najświętszy Sakrament nie jest przechowywany, nie ma też chrzcielnicy ani ampułek. Nabożeństwa odprawiane są w święta Pańskie, w święto św. Stanisława, Szymona i
Judy oraz w dniu poświęcenia. Kościół nie posiada żadnej darowizny, za chrzty pobrana jest
opłata – 28 talarów i 24 grosze. Cmentarz z drewnianym ogrodzeniem, wieża drewniana –
dwa dzwony. Do tego kościoła żadne pola nie należą. Prawo patronatu takie jak dla kościoła
Matki w Zębowicach. Do kościoła zakupiono na Nowy Rok podwójny krzyż.
Protokół wizytacyjny z 1731 r.
Kościół filialny w Zakrzowie pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika i św.
Apostołów Szymona i Judy; w kościele tym nabożeństwa odbywają się, odprawiane są dwa
odpusty wewnętrzne. W związku z pragnieniem Kościoła, odpust ku czci św. Stanisława
niech będzie w pierwszą niedzielę po święcie św. Szymona i Judy. Patronat nad tym kościołem ma szlachetnie urodzony pan Martinus de Löwenkron, pan Turawy, dziedzic. Jednak
budowa, utrzymanie, naprawa i konserwacja, jak podają stare dokumenty – rejestry, były
ze środków Kościoła. Kościół filialny w Zakrzowie nie ma żadnych opiekunów ani innych
dochodów, tylko to co z „woreczka” [koszyka], tylko gdy są sprawowane nabożeństwa, ma
więc pieniądze na tu i teraz – 5 talarów 22 grosze.

Ów kościół zakrzowski (Ecclesia Zakrzowiensis) posiada następujące sprzęty:
– Kielich cały srebrny, pozłacany – 1
– Patena srebrna – 1
– Drewniane świeczniki – 2
– Ornaty – 2, oczywiście różnych kolorów, jeden czarny
– Alba – 1
– Komża – 1
– Humerał93 – 1
– Korporały – 4
– Puryfikatoria – 2
– Obrusy – 4
– Portatile – 1
– Strofia – 2
– Dwa większe dzwony na wieży, także mniejszy przy ołtarzu
– Obraz przy dużym ołtarzu św. Stanisława
– Portret Błogosławionej Dziewicy Maryi – 1
– Sztandary – 2
– Krzyż na procesję – 1
– Mały krzyż drewniany na ołtarz – 1
– Kielichy szklane – 2 – Ewangeliarz diecezjalny – 1. 94
W 1759 r. wybudowany został w Zakrzowie nowy kościół z
prawdziwego zdarzenia, ale pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła.
Stary kościół, który został rozebrany, był pod wezwaniem św.
Szymona i Judy oraz św. Stanisława. Fundatorem nowego kościoła była ówczesna właścicielka ziem turawskich i Zakrzowa Anna
Barbara von Löwencron. 22.04.1759 r. zmarł jej mąż Antoni95. Jej
drugim mężem został w 1760 r. Franciszek Gaszyn. Wszystkie jej
dzieci z obu małżeństw, a było ich aż 13, zmarły bardzo wcześnie, przed śmiercią matki. Najprawdopodobniej, żeby poprosić
o dalsze łaski, zbudowała aż trzy kościoły w swoich dobrach. W
swym testamencie przekazała 100 talarów na rzecz zakrzowskiej
świątyni. Nie jest znany budowniczy drewnianego kościoła w Zakrzowie. Podawany w różnych publikacjach Florian Kowalczyk
z Jełowej, jako budowniczy-cieśla, najprawdopodobniej tylko w
1815 r. zmienił pokrycie dachowe na zakrzowskim kościele96. Nie
udało mi się sprawdzić danych metrykalnych dotyczących FloriaPlan drewnianego
na Kowalczyka, gdyż jełowskie księgi metrykalne uległy zniszcze- zakrzowskiego kościoła
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niu w czasie II wojny światowej. Żadne źródła z XVIII i XIX w. nie wymieniają budowniczego zakrzowskiego kościoła. Autorzy publikacji dotyczących kościoła w Zakrzowie dopiero w XX w. uznali cieślę Kowalczyka za budowniczego tej świątyni. Dlatego też budowniczy drewnianego kościoła w Zakrzowie jest nieznany, nie pozostawił żadnego podpisu.
Jedynie w tęczy kościoła jest fazowana belka z wyrytym monogramem IHS, datą 1759 i
napisem St. Petre et St. Paule orate pro nobis!. W tylnej części ołtarza znajdowały się dokumenty kościelne, jednak pan Adamiec w
styczniu 1945 r. spalił je, gdyż obawiał się,
że gdy Rosjanie znajdą niemieckie dokumenty to tylko z tego powodu będą chcieli
spalić zakrzowski kościół. W ten sposób
uległy zniszczeniu bezcenne dokumenty
związane z budową kościoła w Zakrzowie.
Z historią budowy tej świątyni wiąże
się ciekawa legenda. Mieszkańcy Zakrzo
wa zapragnęli zbudować kościół pomię
dzy dwiema wsiami: Zakrzowem a Ligotą.
Belka stropowa z podaną datą budowy kościoła
Nawet już zgromadzili drewno potrzeb
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
ne do jego budowy. Jednak okazało, że w
nocy drewno zmieniło swoje położenie i
przeniosło się w inne miejsce. Mieszkańcy pomyśleli, że ktoś dla kawału przewiózł
drewno, dlatego też przewieźli materiał z
powrotem na plac budowy. Jednak drewno
w tajemniczy sposób znów zmieniło swoje miejsce. Sytuacja ta powtórzyła się parę
razy. Mieszkańcy Zakrzowa zrozumieli, że
kościół trzeba zbudować w miejscu, które
wybrało sobie drewno potrzebne do zbudowania świątyni. I na tym tajemniczym
miejscu zbudowano kościół.
Widok kościoła od strony wschodniej (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
Kolejne informacje na temat za
krzowskiego kościoła przedstawił Lutsch, autor publikacji o prowincji śląskiej: Kościół Piotra i Pawła oddalony 0,5 km od wsi. Ukierunkowany w kierunku północnym. Nawa główna
jest dołączona, dłuższa na trzy strony, sześciokątnie zamknięty chór. Zachodnia wieża nie
jest nachylona. Później zbudowano wokół daszki – soboty, w których dachu zrobiono okna.
Nad środkową częścią nawy głównej znajduje się mała wieżyczka. Belka triumfalna z 1759.
Patronat Majorat Turawa. Sufit – lniane płaskie płótno wyszywane97. (tłum. A. Kupka)
W październiku 1867 r. w kościele zakrzowskim położono nową podłogę z desek, które
zakupiono w turawskim tartaku za 33 talary 15 szylingów98.
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Na początku lat sześćdziesiątych XX w. w zakrystii zakrzowskiego kościoła znajdowała
się metalowa chorągiewka, która spadła z wieży, z wytłoczoną datą 1759 i literami ABvL99,
oczywiście inicjały te oznaczały fundatorkę zakrzowskiego kościoła: Annę Barbarę von
Löwencron i datę budowy kościoła. Obecnie z prawej strony kościoła zamocowana jest
metalowa tabliczka z napisem BvL, a u dołu data
759. Oczywiście brakuje litery A i cyfry 1, napis
powinien brzmieć: ABvL 1759. Wydaje mi się, że
tabliczka ta jest tą chorągiewką, która spadła z
wieży i znajdowała się w 1960 r. w zakrystii. Tabliczka ta nie jest żadnym odlewem żeliwnym, jak
podaje część źródeł, tylko jest wykonana z cienkiej blachy. Pan Paweł Michalczyk wykonał nową
tabliczkę ze szlachetnego metalu i zawiesił ją poniżej tej zabytkowej, żeby była łatwo rozpoznawalna przez odwiedzających ten obiekt turystów.
Pierwsze organy w Zakrzowie powstały w
1843 r., ich budowniczym był Johann Hawel (Havel) – urodzony w Peiskretscham (Pyskowice)
ok. 1825 r., zmarły w 1860 r. W 1858 r. firma jego
Chorągiewka z zakrzowskiego kościoła
otrzymała nazwę Hawel aus Rosenberg – Hawel
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
z Olesna100. Organy te musiały być źle wykonane,
gdyż trzydzieści lat później, bo już w 1888 r., wyremontował je Anton Czopka (Czopke) z
Olesna. Miał on niewielki zakład, gdzie bez użycia maszyn budowano małe instrumenty
systemu mechanicznego. Zakład ten przejął jego syn Felix, ur. 1874 r., istniał do ok. 1900
r.101 Remont tych organów musiał być nieskuteczny, gdyż w zakrzowskim kościele zamontowano nowe organy. Ich wykonawcą była firma z Rybnika. Na tabliczce umieszczonej
na kontuarze zakrzowskiego instrumentu znajduje się następujący napis: GEGR. 1850 H.
DÜRSCHLAG&SOHN Orgelbau-Anstalt. Rybnik o/s. (organy Heinricha Dürschlaga i Syna
Hansa znana firma z Rybnika założona w 1850 r.) Założycielem firmy organowej DÜRSCHLAG był Heinrich Dürschlag, żyjący w latach 1825–1906, w 1888 r. w firmie tej zaczął
pracować jego syn Hans Dürschlag, urodzony w 1856 r., i zmieniono wtedy nazwę na H.
DÜRSCHLAG&SOHN. Oznacza to, że zakrzowskie organy powstały po 1888 r., czyli po
remoncie poprzedniego instrumentu. W 1992 r. organy zostały przeniesione do nowo wybudowanego kościoła. Pozostał jedynie w kościele prospekt organowy – ozdobne atrapy
piszczałek organowych.
Obecny zabytkowy kościół w Zakrzowie jest orientowany, o konstrukcji zrębowej z
prostokątną nawą i wyodrębnionym prezbiterium102. Od zachodu połączona jest z korpusem świątyni masywna, kwadratowa wieża nakryta dachem czterospadowym, pokrytym
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gontami i przekształconym w niski cebulasty hełm z szerokimi dolnymi połaciami. Wieża
ma ściany oszalowane, nieznacznie zwężające się ku górze. Wejście do kościoła w wieży
chroni cebulaste zadaszenie. Jego wykonawcą był w 1960 r. Eryk Wenzel, zaś stolarstwo Foegelle – Plotnik wykonało wtedy nowe dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Nad nawą główną znajduje się wieżyczka na sygnaturkę,
sześcioboczna z latarnią, zwieńczona
baniastym hełmem obitym gontem. Na
zewnątrz kościół otoczony jest częściowo sobotami, są to daszki okalające kościół. Soboty miały odprowadzać wodę
spływającą z dachu i ścian, jak najdalej
od świątyni. Te przy wieży są zabudowane, powstały w ten sposób pomieszczenia gospodarcze. Zaś przy nawie soboty
są podwyższone z bramką zamkniętą
półkoliście z mieczami. Powyżej sobót
Zabytkowy kościół w Zakrzowie (zdjęcie wykonał Jerzy
ściany kościoła są częściowo obite gonFarys)
tem. Dachy świątyni są konstrukcji siodłowej, dach nawy przechodzi spływem
na niższy dach prezbiterium, który również kryty jest gontem. Szersza nawa kościoła jest
dwuprzęsłowa i ma ścięte narożniki od strony wschodniej. Krótkie prezbiterium jest zamknięte, trójboczne. Od północy domurowana została zakrystia, najprawdopodobniej na
początku XX w. Nad zakrystią znajduje się na piętrze loża, nazywana przez mieszkańców
chórem pańskim, obecnie już nieczynna. Do końca II wojny światowej prawo wstępu do
niej mieli miejscowi nauczyciele, zarządca gorzelni – „polocz”, zarządca folwarku – „Forner”. W pierwszej ławce w kościele przy zakrystii siedział pan Aulock, właściciel poliwodzkiego pałacu, z nieodłącznym monoklem na oku. Loża aż do lat 50. XX w. była otwarta
do prezbiterium podłużnym wycięciem. Wtedy też w czasie remontu kościoła wycięcie
zostało zamknięte oknem. W zakrystii i loży stropy są konstrukcji belkowej. W oknach
zamocowane są stare kraty, które są zamknięte odcinkowo. Chór muzyczny jest wsparty na sześciu profilowanych słupach103. Do końca II wojny światowej msze niedzielne w
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zakrzowskim kościele odbywały się 1–2
razy w miesiącu. Kościół w czasie wojny
został oszczędzony przez Rosjan.
Na początku 1949 r. w miejscowym
zakładzie stolarskim u Państwa Foegelle
wykonano drewniane elementy kasetonów i krzyży, zamontowano je na suficie w
prezbiterium. Wykonawcami tej pracy byli
Konstanty Kurowski i Paweł Michalczyk z
Zakrzowa. Pan Paweł, jako młody chłopak,
po ukończeniu szkoły podstawowej pracoWidok kościoła od strony zakrystii (zdjęcie wykonał
wał u swojego sąsiada stolarza Foegelle.
Jerzy Farys)
W okresie powojennym Zakrzów bardzo się rozwijał, liczba mieszkańców wzrosła prawie do tysiąca i zaczęło brakować miejsca
w kościele, dlatego też parę lat po zakończonej II wojnie światowej rada parafialna i jej
najbardziej aktywni członkowie Leon Foegelle i Johann Halupczok, razem z księdzem proboszczem Józefem Christenem postanowili powiększyć powierzchnię kościoła.
Wieża kościelna służyła wtedy jako przedsionek świątyni i pomieszczenie gospodarcze.
Dlatego postanowiono powiększyć powierzchnię kościoła kosztem tego przedsionka. Usunięto wtedy ściankę działową między wieżą a nawą główną. Chór składał się z dwóch części, po prawej stronie kościoła był dla dorosłych mężczyzn, zaś po lewej stronie dla
młodzieży. Pośrodku chóru znajdowały się
organy. Do obu części prowadziły osobne
schody. Organy przesunięto do lewej części chóru, by było swobodne przejście pod
nim, żeby wierni nie zahaczali głowami o
obniżenie pod organami. Zlikwidowano
wtedy lewe wejście na chór. Również wyrównano poziomy kościelnych posadzek.
Chór został wykonany wtedy prawie w całości z nowych materiałów. Wtedy również Widoczny wystrój zabytkowego kościoła (zdjęcie
przeniesiono ambonę i chrzcielnicę na
wykonał Jerzy Farys)
prawą stronę kościoła. W ten sposób powiększono bardzo powierzchnię świątyni, również wykonano wtedy część nowych ławek
i wymieniono część desek podłogowych. Zlikwidowano też boczne prawe wejście do kościoła. Wieczną lampkę przeniesiono ze środka świątyni na ścianę boczną, obok zakrystii.
Cały materiał na remont kościoła nieodpłatnie przekazali państwo Foegelle z Zakrzowa,
wykonali również nieodpłatnie stoły i ławki do zakrystii. W 1953 r. zatrudniono malarza
z Dobrzenia o nazwisku Stefan, który namalował płótna przedstawiające sceny biblijne.
Obrazy te zamocowano w kasetonach sufitowych. Fundatorami tych pięknych obrazów
byli pracownicy fabryki z Dylak (Chrystus wstępujący do Nieba), pracownicy Huty Mała-

panew z Ozimka (Chrystus Zmartwychwstały), a J. Frasek był fundatorem trzeciego obrazu
nad ołtarzem (Bóg Wszechmogący). W czasie całego kilkutygodniowego okresu pracy w
Zakrzowie pan Stefan mieszkał u państwa Foegelle. Odnowił wtedy również zabytkową
figurę Matki Boskiej znajdującą się w zakrzowskim kościele.
W czasie II wojny światowej zdjęto z kościelnej wieży dzwony, najprawdopodobniej
najmniejszy pozostawiono, a pozostałe wywieziono w głąb Niemiec i być może przetopiono je na amunicję. Obecnie w zakrzowskim kościele znajdują się następujące dzwony:
bez nazwy z datą 1824 odlew z brązu, St. Antonius Pat.-1951 odlew z brązu, St Maria 1957,
Petre et Paule 1957; dwa ostatnie dzwony stalowe odlane zostały w hucie „Małapanew” w
Ozimku. Dzwony te zostały poświęcone w 1957 r. przy krzyżu obok kościoła.
Belki kościelne znajdujące się na powierzchni gruntu, na których opierał się kościół,
uległy zniszczeniu, dlatego też w 1964 r. zostały wycięte, a
wokół kościoła wykonano podmurówkę. Okazało się wtedy, że nie trzeba było wykonać nowych fundamentów, gdyż
takie już znajdowały się i na nich były oparte zbutwiałe już
wtedy belki. Żeby zasłonić ceglaną podmurówkę, widoczną
od wewnątrz kościoła, malarz Stefan przygotował płótna, na
których namalował symbole religijne. Ołtarz został wyremontowany na początku lat 50. ubiegłego stulecia, otrzymał
wtedy podmurówkę z cegły. W centralnej części ołtarza jest
umieszczony obraz przedstawiający patronów kościoła śś.
Piotra i Pawła. Tabernakulum znajduje się w metalowej kasecie, jej fundatorem był Leon Foegelle.
W kościele znajDzwon z zabytkowego kościoła dują się dwa ołtarze
z 1824 r. (zdjęcie wykonał Jerzy boczne o charakFarys)
terze
barokowoklasycystycznym, z lewej strony umieszczony jest
w ołtarzu obraz św. Grzegorza, zaś w prawym –
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Kościół
w Zakrzowie posiada szczególne bogate wyposażenie: gotycką rzeźbę Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 4 ćw. XIV w., ambonę rokokową z II poł.
XVIII w., chrzcielnicę barokową z XVIII w. Johann
Schwingel jest autorem następujących zakrzowskich obrazów: Chrystus na Górze Oliwnej, Wjazd
do Jerozolimy (podana data 1853 i napis gemalt
Jo Schwingel z inskrypcją Oice możeli być rać ten
kcielich oddali), Ostatnia Wieczerza, Matka Boska
Bolesna. Schwingel jest najprawdopodobniej także
autorem Drogi Krzyżowej.
Ołtarz w zakrzowskim drewnianym kościele
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Utrzymanie drewnianego kościoła w Zakrzo-

wie bardzo obciążało fundusze parafialne. Urzędnicy
opolscy zaproponowali proboszczowi ks. Jerzemu Obstowi przeniesienie drewnianego kościoła do muzeum
w Opolu (prawdopodobnie do Bierkowic). Jednak
proboszcz, po dłuższym zastanowieniu, nie zgodził
się na przeniesienie tej świątyni. Stwierdził, że kościół
zbudowany przez przodków nie może być przeniesiony (Informację tę przekazał mi Josef Wolfgang von
Saint Paul – Illare, na podstawie rozmowy, jaką przeprowadził z śp. proboszczem J. Obstem).
W czasach komunizmu nie można było budować
nowych kościołów. W Zakrzowie istniał kościół drewniany, lecz proboszcz Obst wiedział, że trzeba pomyśleć o budowie nowego murowanego. Oczywiście nie
otrzymał zgody na tę inwestycję od ówczesnych władz,
dlatego postarał się o pozwolenie na budowę kostni- Barokowy ołtarz boczny z obrazem
św. Grzegorza (zdjęcie wykonał Jerzy
cy. Projektantami tej budowli byli K. Raczyński i J.
Farys)
Szydło. Zbudowano ją w 1972 r. z tyłu za
starym kościołem, w nowej części cmentarza. Budynek ten był przeznaczony na
przechowywanie zwłok przed pogrzebem
oraz na składanie narzędzi grzebalnych
i ogrodniczych niezbędnych do konserwacji cmentarza. Oczywiście druga część
budynku była przeznaczona na salkę katechetyczną. Plan kostnicy przypominał
krzyż, którego każde ramię miało długość
ok. 3 m i szerokość 6 i 7 m. Pomieszczedo Jerozolimy autorstwa J. Schwingela
nie główne miało wymiary 12 x 6 m, zaś Obraz Wjazd
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
pomocnicze 5.24 x 3,5 m. W pracach przy
budowie kostnicy wzięli udział wyłącznie mieszkańcy
Zakrzowa. Za wykonaną pracę nie żądali żadnego wynagrodzenia. Ze względu na dużą powierzchnię kostnica ta
mogła w przyszłości być wykorzystana również na kościół.
W lewej części kostnicy urządzono salkę katechetyczną,
w której odbywały się lekcje religii. Śp. ksiądz Obst miał
w planach dalszą rozbudowę tej kostnicy na kościół, do
rozbudowy doszło w 1982 r. Tak naprawdę nie było konkretnego pozwolenia na budowę kościoła. Istniało jednak
zezwolenie na rozbudowę domu przedpogrzebowego –
kostnicy, który miał być wykorzystywany jedynie na katechezę. W pozwoleniu budowlanym napisano, że będą wy- Plan kaplicy przedpogrzebowej
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

konane dobudówki do istniejącego domu
przedpogrzebowego. Miało powstać kilka
nowych pomieszczeń. Dopiero później
padła myśl, by zbudować kościół. Jednak
w dokumentach budowa ta nosiła dalej
nazwę – rozbudowa zaplecza kostnicy,
dlatego też nie można było od razu wybudować kościelnej wieży. Część starych
ścian musiała być wyburzona, wkrótce
powstały nowe. Głównymi budowniczyRozbudowa kaplicy przedpogrzebowej (zdjęcie
mi kościoła – murarzami byli: Eryk Czyrudostępniła Helena Mańka)
nia, Paweł Bort, Paweł Żmuda, Paweł Janczyk, Ludwik Krawczyk, Helmut Jonek. Pracami przy budowie kościoła kierował Paweł
Żmuda, a w okresie późniejszym również Paweł Janczyk. Bardzo duże było zaangażowanie
parafian w budowę świątyni. Budowa przebiegała stosunkowo wolno, gdyż w czasach komunizmu brakowało materiałów budowlanych.
W nawach bocznych wykonano sufit betonowy, zaś w nawie głównej drewniany. Wykonawcą tego sufitu było stolarstwo Pawła i Marka Plotnika. W październiku 1988 r. kościół w Zakrzowie otrzymał okna, metalowe ramy zostały
wykonane w Murowie. W czerwcu 1989 r. Józef Grysczyk
z Ligoty Turawskiej zakończył układanie posadzki w zakrzowskiej świątyni. Posadzkę wykonał z odpadów marmurowych sprowadzonych spod Kielc. Praca ta była bardzo
żmudna i niebezpieczna. Pomocnikiem Józefa Grysczyka
był Werner Świtała. W tym samym roku pan Józef Grysczyk
ułożył również płyty granitowe na schodach prowadzących
na chór. Zaprojektował kształt prezbiterium, wcześniejsze
było półokrągłe. Wykonał również schody: wewnętrzne
i prowadzące na chór. Schody zewnętrzne z lewej strony
wykonał Werner Świtała104. Emeryci z Raszowej k. Koźla,
dzięki uprzejmości tamtejszego proboszcza ks. T. Kasprzyka, bezpłatnie wykonali balustrady metalowe przy schodach
na chór i na chórze, tabernakulum ołtarzowe, dwie wieczne
Plan rozbudowy zakrzowskiej lampki, szafę pancerną do przechowywania naczyń liturkaplicy przedpogrzebowej
gicznych, bramy na cmentarzu parafialnym w Ligocie Tu(opracował Jerzy Farys)
rawskiej.
W październiku 1989 r. wykonano resztę tynków wewnętrznych w kościele. Część tynków wykonał pan Ploch z Ligoty Turawskiej. Również ścięto wtedy część drzew na cmentarzu.
W okresie wielkopostnym 1990 r. zakupiono stopnie granitowe na schody przy wejściu
głównym.
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Z inicjatywy ks. Jana Tomaszewskiego został wykonany
tynk zewnętrzny kościoła w Zakrzowie Turawskim. Prace tynkarskie wykonali Wendelin Gryszczyk i Waldemar
Grzesik, pomagali im Paweł Żmuda i Paweł Janczyk z Zakrzowa Turawskiego105.
22.07.1991 r. p. Duda z Ozimka wykonał na chórze obramowanie posadzki z płyt granitowych i położył lastriko
pod ławkami, zaś na drugiej połowie chóru ułożono deski.
Zaraz po uroczystości Wszystkich Świętych założono nagłośnienie. W tym czasie inna grupa mieszkańców ustawiła wewnątrz kościoła rusztowanie do malowania świątyni.
Wszystkie drzwi kościelne nieodpłatnie wykonała firma
stolarska Pawła i Marka Plotnika. Pan Reinhard Wodniok z
Ligoty wykonał w kościele oświetlenie. Z lewej strony kościoła mężczyźni z Zakrzowa ułożyli chodnik z trylinki.
Plan kościoła po rozbudowie
Ks. proboszczowi J. Obstowi bardzo zależało na tym,
(opracował Jerzy Farys)
by kościół w Zakrzowie był nie tylko poświęcony, ale także
konsekrowany. Wymogiem konsekracji jest stabilny ołtarz.
Niemal w ostatniej chwili udało się wykonać ołtarz z kamienia granitowego. Wykonawcą
był Gerhard Grzechacz z Ciasnej. Konsekracja i poświęcenie kościoła w Zakrzowie pod
wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła odbyła się 24 listopada 1991 r. o godz. 15.00, dokonał jej ks. biskup Jan Wieczorek. W czasie porannej mszy
parafianie usłyszeli następujący tekst: W minionym tygodniu wykonano roboty końcowe w przygotowaniu Kościoła do konsekracji. Ukończono malowanie ścian wnętrza,
pomalowane drzwi, posadzka i okna błyszczą, uporządkowano plac wokół kościoła i na cmentarzu, przygo
towano szereg wieńców wewnątrz i na zewnątrz kościoła.
Zaś szczególnego splendoru nowej świątyni nadaje ołtarz
granitowy oraz tabernakulum, a nad nim na szkle malowane postacie świętych patronów – Apostołów Piotra i
Pawła [autorstwa Marka Świtały z Zakrzowa – przypis
J. F.]. Niech Bóg w Trójcy Jedyny przyjmie na tym miejscu
należny hołd i uwielbienie. Wszystkich ludzi życzliwych –
ofiarodawców i wykonawców niech Bóg hojnie darzy swoją łaską.
Prezbiterium zakrzowskiego
W czerwcu 1992 r. przeniesiono organy z zabytkokościoła (zdjęcie wykonał Jerzy
wej
drewnianej świątyni do nowego kościoła, w miejsce
Farys)
nowej szafy organowej. Prace przy przenoszeniu pro
wadził organomistrz Maliński. W starym kościele pozostał dawny prospekt instrumentu,
a w trakcie przenoszenia zmieniono trakturę organów na pneumatyczną. Dokonano dość
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prowizorycznego montażu instrumentu, bez architektonicznego prospektu, ponieważ planowana była jego rozbudowa. W organach tych oryginalnego pochodzenia są wiatrownice, miech i kontuar oraz prawdopodobnie część substancji brzmieniowej. Są to elementy
o dużej wartości historycznej (w diecezji opolskiej znane są 3 instrumenty pochodzące
z warsztatu H. DÜRSCHLAG&SOHN. z Rybnika), dlatego też w 2010 roku instrument
został wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego106.
W czasie przenoszenia organów dobudowano dodatkowo trzy głosy. Po raz pierwszy
wierni usłyszeli dźwięk przeniesionych organów w czasie odpustu 28 czerwca. Organy zakrzowskie są jednomanuałowe. I manuał: Pryncypal 8’, Gamba 8’, Octawa 4’, Oktawa 2’,
Flet 2’, pedał: Violon 8’, Fletbas 8’. Kontuar jest wbudowany w szafę z boku instrumentu. W
organach zastosowany jest system wiatrownic podłużnych stożkowych. Zawory tonowe
z pojedynczą regulacją. Organy posiadają miech magazynowy jednofałdowy z podawaczem. Piszczałki są wykonane z cynku.
W styczniu 1993 r. kościół w Zakrzowie otrzymał nowe ławki kościelne, wykonawcą
była firma stolarska Pawła i Marka Plotnika. Za wykonaną pracę nie żądali żadnej zapłaty. Pod ławkami posadzka nie jest wykonana z marmuru, lecz z mieszaniny trocinowo-klejowej, bardzo ciepłej.
16.04.1995 r. parafianie dowiedzieli się, że w Zakrzowie obok kościoła ma powstać wieża. Ostatecznie zwyciężył projekt usytuowania wieży z lewej strony przed bocznym wejściem do kościoła. We wrześniu projekt budowy wieży został wykonany, zaś 2 października Urząd Rejonowy w Opolu wydał decyzję pozwolenia budowlanego. Prace budowlane
ruszyły pełną parą. Wykopano głębokie fundamenty o wymiarach 5 x 4 m i głębokości
1,8 m. Wkrótce wylano pierwszą warstwę betonu pod fundamenty. Prace przerwano na
skutek zimy. Wiosną, 27.04.1996 r., wylano resztę betonu do fundamentów. W czerwcu
wieża osiągnęła już wysokość 5,06 m, w lipcu wysokość 7,65 m, 1 sierpnia – 10,45 m, zaś
17 sierpnia 13,15 m.
24.09.1996 r. zamontowano na wieży krzyż z kulą o średnicy 50 cm, zaś następnego
dnia o godz. 17.00 ks. biskup Jan Bagiński poświęcił trzy nowe dzwony, które zostały odlane w Hucie „Małapanew” w Ozimku już w 1983 r. i trzynaście lat musiały czekać na zawieszenie w wieży kościelnej. W zakrzowskiej wieży kościelnej zamocowane są trzy dzwony.
Najniżej jest zawieszony największy dzwon św. Józef. Na tym ogromnym dzwonie znajduje
się następujący wypukły napis: AD. 1983 i St. Joseph ora pro nobis. Powyżej znajdują się
dwa mniejsze dzwony. Na obu znajduje się data AD.1983 i wypukłe napisy Regina pacis ora
pro nobis (litera g w wyrazie Regina jest odbiciem lustrzanym), a na drugim St. George ora
pro nobis (litera g w wyrazie George jest odbiciem lustrzanym). W listopadzie do dzwonów zamontowano napęd elektryczny. 6.10.1996 r. ukończono ciesielkę dachową na wieży. Dekarze zakończyli prace przy budowie dzwonnicy 22 października, zaś ostanie tynki
wykonano 2 listopada. Wewnątrz kościoła wykuto otwór i zamontowano drzwi łączące
kościół z wieżą. W czerwcu 1997 r. wieża otrzymała świąteczny wygląd, ściany zewnętrzne
zostały zagruntowane i pomalowane farbą akrylową. W 2000 r. podjęto nową inwestycję w
zakrzowskim kościele, zlikwidowano schody od strony Ligoty prowadzące do piwnicy pod
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zakrystią. W ten sposób powstały pomieszczenia sanitarne –
2 kabiny ustępowe i umywalka. W kąciku sanitarnym kafelki
ułożyli bracia Jan i Werner Świtała.
W niedzielę palmową 8.04.2001 r. o godz.15.00 poświęcono w kościele w Zakrzowie witraże – nowe stacje drogi
krzyżowej. W czasie tego nabożeństwa ojciec B. Kurowski
przedstawił historię obrazów drogi krzyżowej. Wykonawcą
tych witraży był Witold Piekorz z Opola-Półwsi. Witraże
miały być zamontowane wcześniej, bo już na święto Chrystu
sa Króla, lecz w czasie szklenia w pracowni szklarskiej osiem
witraży spadło i potłukło się. W tym samym roku kościół
otrzymał nowe nagłośnienie, również zewnętrzne, zakuDzwon St. George (zdjęcie
piono nowy wzmacniacz mocy.
wykonał Jerzy Farys)
Również w 2001 r. został odnowiony zabytkowy drewniany kościół w Zakrzowie. Wymieniono uszkodzone gonty i pomalowano impregnatem cały kościół. 11.08.2007 r. kowalstwo artystyczne pana Gerarda Bonka
w kościele w Zakrzowie wykonało i zamontowało bezpłatnie
kutą poręcz, wspaniale dopasowaną do całości tabernakulum.
Obecny proboszcz ks. S. Pawiński również dba o zakrzowskie kościoły. Dzięki jego staraniom w 2008 r. firma malarska
Marcina Matyska nadała świątyni nowy, bardzo ciekawy wystrój. Wiele prac wykonano w drewnianym kościele. Najważniejszą i najkosztowniejszą inwestycją było wykonanie dokumentacji konserwatorsko-technicznej całego obiektu. Dzięki
niej można opracować harmonogram prac renowacyjnych.
Cały kościół został zaimpregnowany, otrzymał również nową
instalację odgromową. Wykonano nowy daszek nad wejściem
i dokonano renowacji drzwi wejściowych. Cały koszt robót
wyniósł 75 tys. Inwestycje te zostały częściowo sfinansowane dotacjami z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu i Urzędu
Gminy w Turawie.
Droga krzyżowa – witraż
(zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
W 2009 r. w Zakrzowie obchodzono 250-lecie istnienia
zabytkowego kościoła drewnianego. Trzydniowy festyn miał
szczególny wymiar nie tylko dla ciała, ale również dla duszy.
Marzeniem ks. Obsta było, żeby zakrzowskie organy były rozbudowane. W 2010 r.
przeprowadzony został ich generalny remont, konserwacja i rozbudowa. Organy te od
pewnego czasu odmawiały posłuszeństwa i mogły zupełnie zamilknąć. Wymagały renowacji, gdyż były zaatakowane przez kołatka. Niesprawny był kontuar. Remontu wymagała traktura tonowa tłocząca, rejestrowa pneumatyczna i tłocząca. Wymagały również
czyszczenia wszystkie części: wnętrze szafy, miech, wiatrownice, piszczałki, traktura. Wymieniono mieszki tonowe, dobudowano wiatrowniczki na dwa głosy, Kwinta i Fletbas.

Również wymieniono miech i podawacz. Piszczał
ki
pokryto nową warstwą metaliczną. Remont organów
przeprowadziła firma Nawrot&Synowie z Wronek. Organy posiadały 6 rejestrów, po przebudowie posiadają 8
rejestrów. Rozbudowa zakrzowskich organów o kolejne dwa głosy przyczyniła się do wzbogacenia walorów
brzmieniowych. Prace remontowe przeprowadziła firma
Nawrot&Synowie z Wronek, która wyremontowała już
organy w kościele parafialnym w Ligocie Turawskiej.
Koszt remontu organów w zakrzowskim kościele wyniósł 27 tys. zł.
Zamontowane zostały misternie wykonane poręcze
na schodach prowadzących do kościoła. Ich wykonawcą
była firma Sergiusza i Gerarda Bonka z Zakrzowa Tu
rawskiego.
Marzeniem śp. księdza proboszcza Jerzego Obsta
było, żeby w zakrzowskim kościele we wszystkich
Zakrzowskie organy (zdjęcie
wykonał Jerzy Farys)
oknach były witraże. Jeszcze parę godzin przed swoją
śmiercią proboszcz spisał testament, w którym nie zapomniał o tej filialnej świątyni. Pieniądze, które pozostały na koncie parafialnym po jego
śmierci, przeznaczył na zakup dwóch witraży do kościoła w Zakrzowie. Wykonawcą tych
witraży ma być Witold Piekorz z Opola, który wcześniej wykonał w tym kościele witraże drogi krzyżowej. Od strony Ligoty motywem tego witraża ma być Maria Magdalena,
a drugiego – po stronie przeciwnej – syn marnotrawny. Ksiądz proboszcz Sławomir Pawiński pamięta o ostatniej woli ks. Obsta. Obecnie prowadzone są prace projektowe i w
najbliższym czasie planowane jest wykonanie i montaż witraży.
Ksiądz proboszcz Sławomir Pawiński często dziękuje w swoich wypowiedziach mieszkańcom Zakrzowa Turawskiego, za ich wielkie zaangażowanie w organizację jubileuszu
250-lecia zabytkowego kościoła.

5.3 Kapłani parafii Ligota Turawska
W 1813 r. utworzono lokalię w Ligocie Turawskiej. Do tego okresu kościołem ligockim
opiekowali się proboszczowie z Kotorza Wielkiego, dlatego przedstawiam spis kotorskich
proboszczów, aż do utworzenia ligockiej Lokalii:
- ks. Blasius Stukaliuz 1650 do ok. 1671
- ks. Johann Saffranek 1692–1701
- ks. Johann Ernst 1710–1730
- ks. Delacourt 1730–1736?
- ks. Leopoldus de Skronsky 1738–1759
- ks. Josephus Kalinowsky 1759–1767
- ks. Carolus Padiera 1767–1783

- ks. Johannes Rinke 1783–1787
- ks. Franziscus Brosig 1788–1813107
Kościołem w Zakrzowie aż do czasów odłączenia się od parafii w Zębowicach opiekowali się proboszczowie:
- ks. Franciszek Młodziński w czasie kontrreformacji ok. 1615 r.
- ks. (Andreas) Andrzej (Clava) Clawa 07.1671– ?
- ks. Jan Przęsiglowski po 1740 r.
Ligota Turawska została lokalią w 1813 r. Wtedy kapłanem lokalistą był ks. Daniel Latussek. Na tę bardzo ważną informację natrafiłem w publikacji Erwina Gatza Die Bischöfe
der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945108, w której napisano, że biskup Daniel
Latussek (1787–1857), urodzony w Groß Wartenberg – Sycowie, powołany przez papieża
w 1838 r. na wrocławskiego biskupa pomocniczego, był w 1813 r. kapłanem w Ligocie
Turawskiej. Przedstawiam ten tekst w oryginalnej formie – Daniel Latussek * 1.1.1787 in
Groß Wartenberg (Niederschlesien); Besuch des Matthiasgymnasiums und der Universität in
Breslau; 21.9.1811 Priesterweihe ebd.; Kaplan in Schalkowitz, 1813 in Rosenberg und Ellguth
– Turawa, 1814 in Groß-Strehlitz; 1815 Feldprediger in Frankreich. Fakt, że biskup Latussek był kapłanem w Ligocie Turawskiej, potwierdził również J. G. Knie w książce z 1845
r. Alphabetischstatistisch-topographische …, publikacja ta zawiera bardzo ważną informację, dlatego też przedstawiam tłumaczenie tego tekstu – Z powodu rozrostu dusz w 1813
r. został wprowadzony i zatrudniony lokalny kapłan, obecny wielebny biskup pomocniczy
i aktualny dziekan biskupstwa pan Latussek. W publikacji tej stwierdzono, że pierwszym
ligockim lokalistą był ks. Daniel Latussek, późniejszy wrocławski biskup pomocniczy.
Oznacza to, że ligocka lokalia, a następnie probostwo miało szczęście do kapłanów, gdyż
pierwszy lokalista ks. Daniel Latussek zapoczątkował chlubną kartę wielkich ligockich kapłanów i został biskupem. Potwierdzenie powyższych informacji zostało zawarte w dokumencie lokacyjnym odkrytym w 2011 r. w sejfie ligockiej zakrystii. W odnalezionych
aktach zapisano, że ks. Daniel Latussek był ligockim lokalistą osiem miesięcy od 1.09.1813
r. Zastąpił go w 1814 r. ks. Sebastian Fietzek. Pełnił posługę w Ligocie Turawskiej przez
trzynaście lat do 1827 r.
Lokalię ligocką objął w styczniu 1828 r. Antonius (Anton) Strunk. W ligockiej księdze
zmarłych zapisano, że 17.05.1832 r. o godz. 17.30 zmarł w Ligocie Turawskiej 62-letni lokalista ks. Anton Strunk. Kapłan ten zmarł na zapalenie płuc, w czasie choroby opiekował
się nim lekarz. Został pogrzebany 21.05.1832 r. przez księdza dziekana z Proskau (Prószkowa).
Jego następcą został ks. Laurentius Kias. Zmarł trzy lata później 22.06.1835 r., w wieku
63 lat. Przyczyną jego śmierci było także zapalenie płuc. Uroczystościom pogrzebowym w
dn. 25.06.1835 r. przewodniczył „Erzpriester Jarosch aus Proskau”. Dziedziczyła po zmarłym lokaliście Johanna Pokorny z d. Urban.
Lokalistą w Ligocie Turawskiej przez okres dwóch lat był ks. Zimmermann: 1835 –
wrzesień 1837.
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Kolejnym ligockim lokalistą został młody kapłan Bartholomäus Cwik (Czwik), urodzony 18.02.1804 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1832 r.109Przebywał w Ligocie od
września 1837 r. do 1842 r.
Po nim duszpasterstwo w czerwcu 1842 r. objął ks. Leopold110 Tunkel111, ur. 1815 r.
który obok swego podpisu używał również tytułu „Ortsgeistlicher”, czyli „Duszpasterz
miejscowy”. Ostatni jego podpis w księgach metrykalnych widnieje pod datą 6.07.1852
r., obok wizytatora, ks. dziekana Jansky’go. W tym czasie jednak, od 2.05.1852 r., lokalistą był ks. Vincent Hattwich („Localkaplan”)112. Był kapłanem dwujęzycznym, urodził
się 20.01.1818 r. w Rosenberg (Olesno), święcenia kapłańskie otrzymał 27.07.1845 r.113 Za
czasów jego posługi duszpasterskiej odbyła się Kanoniczna Wizytacja Biskupia. W księdze
metrykalnej znajduje się wpis następującej treści: Geselien bei der kanonischen Kirchenvisitation. Groβ Kottorz, den 19 Juli 1855. Fürst – Bischof +Heinrich (Widziałem w czasie wizytacji kanonicznej. Kotórz Wielki, dnia 19.07.1855 r. Książę – Biskup Henryk). W księgach
metrykalnych zachował się tylko jeden wpis ks. Carla114 Hoschka. 19.09.1852 r. udzielił
ślubu Johannowi Zok z Turawy i Johannie Drinda z Poliwody. Ks. Carl Hoschek użył jednak podpisu Lokalkaplan. Najprawdopodobniej zastępował miejscowego kapłana, gdyż w
latach 1848–1882 był lokalistą, ale kościoła bierdzańskiego115. Ks. Vincent Hattwich był
lokalistą w Ligocie Turawskiej do lipca 1860 r.
Od sierpnia 1860 r. nowym lokalistą ligockim był ks. Carolus (Karl) Roelle (Rölle),
dwujęzyczny kapłan z Groß Dubensko (Dębieńsko Wielkie) urodzony 17.12.1814 r. Święcenia kapłańskie przyjął 25.05.1839 r.116 31.03.1864 r. odbył się w kotorskim kościele konwent, obecny był lokalista Roelle z Ligoty Turawskiej. Najprawdopodniej w lipcu 1887 r.
opuścił ligocką lokalię, został przeniesiony do Ober Jastrzemb (Jastrzębie Zdrój) k. Rybnika, gdzie zmarł w 1891 r.117
W latach 1887–1888 w Ligocie Turawskiej był dwujęzyczny kapłan ks. Franz Wanke.
Urodził się 4.06.1842 w Raciborzu, święcenia kapłańskie przyjął 28.06.1869 r.118 Lokalię
ligocką opuścił przed świętami Bożego Narodzenia.
Po nim posługę duszpasterską spełniali kapłani okolicznych parafii:
- Ks. Alois Lisseck „aus Bierdzan” (12.1888 i 1889 i 1890 – zapisy w księdze chrztów)
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- Ks. Jaroschek „aus Zembowitz und Radau”
(30.12.1888–16.02.1890)
- Ks. Karol119 Kittelmain – Kittelmann „aus Jelowa”
(27.04.1890–05.06.1890)
- Ks. Rudolf Lubetzky „aus Gr. Kottorz” (11.05.1890–
01.07.1890)
- Ks. Franz Wanke „aus Sczedrzik” (16.04.1890–
22.06.1890)
- Bardzo krótko, bo tylko w maju i czerwcu 1890 r.,
posługę kapłańską w Ligocie pełnił ks. Schneider.
Lokalistą ligockim w 1891 r. był ks. Joseph Goretzki,
dwujęzyczny kapłan, ur. 15.03.1855 r. w Gliwicach. Święcenia kapłańskie uzyskał 27.06.1885 r.120 Został przeniesiony w lipcu 1891 r. z Fałkowic. Następnie od 20.08.1891 do
15.11.1891 r. lokalistą w Ligocie Turawskiej był ks. Josep- Ks. proboszcz Rudolf Lubetzky
hus Nowak ur. 1.12.1859 r. w Gamman, święcenia kapłańskie przyjął 27.06.1885 r.
Ks. Josephusa Nowaka zastąpił. lokalista ks Paul Polednia, kapłan dwujęzyczny. Urodził się 29.06.1860 r. w Luboschütz (Luboszyce). Święcenia kapłańskie przyjął 25.07.1885
r.121 Opiekował się od 17.10.1891 r. kościołem w Bierdzanach. Został również 26.05.1894 r.
pierwszym proboszczem w Ligocie Turawskiej i w księgach metrykalnych od 1894 r. podpisywał się Pfarrer. Inwestyturę nad parafią otrzymał 20.06.1895 r.122 Za jego czasów ok.
1892 r. wybudowano nową plebanię w Ligocie. Pełnił również obowiązki administratora w
sąsiednich Bierdzanach. Z powodu konfliktu z turawskim hrabią Carlem Garnierem opuścił Ligotę Turawską. Nie wiadomo, czego dotyczył ów konflikt. Ks. Paul Polednia został od
1.09.1896 r. proboszczem w Wallendorf (Włochy) koło Namysłowa123.
Od 25.11.1896 r. do 16.08.1897 r. roku parafią kierował ks. Anton Conrad z Bierdzan.
Był kapłanem dwujęzycznym, posługiwał się językiem polskim i niemieckim124. Urodził
się 25.04.1867 r., zaś święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1893 r. Po nim placówkę objął
ks. Michael Sauer. Był proboszczem na terenie parafii Ligota Turawska od 26.08.1897 r.
do 10.08.1919 r. Urodził się 19.09.1868 r. w Hoske w Niemczech, był Łużyczaninem. Święcenia kapłańskie przyjął 23.07.1897 r. Znał język niemiecki, jak również język polski, dzięki temu dzieci mogły uczęszczać na religię nauczaną w języku polskim lub niemieckim.
Ks. Sauer udzielał również ślubów w języku polskim, takiego ślubu udzielił chociażby Pawłowi i Marii Grysczyk z d. Panic 17.06.1919 r. w kadłubskiej świątyni. W księdze chrztów
w 1897 r. podpisał się Baptizavit Michael Sauer, p. administrator. Najprawdopodobniej z
jego inicjatywy zakonnicy z Góry Św. Anny założyli na terenie ligockiej parafii w 1902 r. III
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Zakon Franciszkański. Za jego probostwa w latach 1897–
1919 do III Zakonu na terenie ligockiej parafii wstąpiło aż
31 osób. W 1905 r. ks. M. Sauer sprowadził do parafii porębskie siostry zakonne i zakupił dla nich w Ligocie dom
zakonny. Na tę inwestycję bardzo się zadłużył. W czasie
jednego z wywiadów ze starszą parafianką dowiedziałem
się, że ks. Sauer bardzo często się denerwował, a wtedy wymierzał dzieciom kary cielesne. Po pierwszej wojnie światowej bardzo krótko ligockim proboszczem był ojciec Kuczera, bo tylko od 15.08.1919–20.09.1919 r.
O. Kuczerę zastąpił dwujęzyczny kapłan ks. dr Joseph Jelitto – późniejszy profesor Wyższego Seminarium
Duchownego w Nysie. Znał starożytne języki Bliskiego
Wschodu, potrafił odczytać pismo klinowe i znał język
Ks. proboszcz Michael Sauer
arabski. Urodził się 7.03.1887 r., święcenia kapłańskie przyjął 18.06.1914 r. Dr teologii i filologii Joseph Jellito przebywał od 1.10.1918 r. w szpitalu wojskowym w Berlina, zapisano w Handbuch des Bistums … w 1919 r.125 Do Ligoty
Turawskiej został przeniesiony 18.09.1919 r. Jednak w następnym roczniku napisano, że
kapłan ten opuścił ligocką parafię126 Ksiądz ten bardzo angażował się w politykę, był zwolennikiem przynależności Śląska do Polski. Szczególnie propolską działalność agitacyjną
prowadził w Kadłubie, dlatego też przetrwał w ligockiej parafii zaledwie 9 miesięcy do
16.05.1920 r. Od maja do sierpnia 1920 r. administratorem ligockiej parafii był ks. Gottfried Pillawa (11.01.1877 zm. 4.07.1941) z Bierdzan.
Przez następne 10 lat ligocką parafią kierował ks. Bonifatius (Bonofatius) Piecha – od
20.08.1920 r. do 30.06.1930 r. Ten dwujęzyczny proboszcz
urodził się 5.06.1881 r., święcenia kapłańskie otrzymał
12.06.1908 r.127
Od lipca 1930 r. przez następne 36 lat obowiązki ligoc
kiego proboszcza pełnił ks. Josef Christen. Parafia Ligota
Turawska miała dwóch wielkich proboszczów: ks. Josefa
Christena – proboszcza, który zawsze był i pozostał „wielkim człowiekiem”, i ks. Jerzego Obsta – wielkiego budowniczego kościołów. Dlatego też pozwolę sobie przedstawić
ich krótkie noty biograficzne zebrane na podstawie wspomnień parafian. Wspomnienie o księdzu Józefie Christenie
rozpoczynam jednak od zapisków, jakie sam pozostawił:
Urodziłem się 25 sierpnia 1892 roku w miejscowości Groß
Kunzendorf [Małowice, w województwie lubuskim, w poKs. proboszcz Bonifatius Piecha wiecie żarskim, w gminie Lubsko – przypis autora publikacji], powiat Freiwaldau (Gozdnica). Mój ojciec nazywał się
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Karol, zaś moja matka Anna. Jej panieńskie nazwisko brzmi Franke. Ojciec mój był artystą
rzeźbiarzem. Do gimnazjum uczęszczałem w Pszczynie i w Bytomiu. Tam też zdałem maturę w 1912 roku. Studia teologiczne ukończyłem w 1915 roku we Wrocławiu. Święcenia
kapłańskie przyjąłem 25 czerwca 1916 roku we Wrocławiu. Prymicje miałem w Pszczynie.
Egzamin proboszczowski zdałem w roku 1922. Wyliczam kolejno placówki wikariuszowskie:
Bobrek (1916–1917), Neumark (1917), Berlin (1917–1918), Opole (1918–1921), Krapkowice (1921–1924), Gorzów (1924–1925) oraz Bobrek (1925–1930). Dekret nominacyjny nosi
datę 30 czerwca 1930 roku. Kanoniczne wprowadzenie na urząd proboszcza było 2 lipca
1930 roku.
Niestety nie zachowała się
kronika, jaką prowadził sam
ksiądz Josef Christen, podobno
było w niej bardzo dużo zdjęć
i zapisków z prawie 40-letniej
posługi kapłańskiej na terenie
parafii Ligota Turawska, dlatego
też będę opierał się wyłącznie
na wspomnieniach parafian. W
1930 r. ks. Josef Christen objął
probostwo w Ligocie Turawskiej
i stanął przed
bardzo trudnym wyzwaniem:
we wsi był w tym czasie mały
drewniany kościół parafialny
Zdjęcie rodziny ks. proboszcz Josefa Christena z 1905r.
z XVIII w., proboszcz Chri(udostępniła Helena Mańka)
sten wiedział, że musi powstać
nowy murowany kościół z prawdziwego zdarzenia. Spotkał się z mieszkańcami trzech wsi
tworzących parafię: Kadłuba, Ligoty, Zakrzowa i przedstawił im pomysł zbudowania nowego kościoła. Chciał, żeby kościół znajdował się w środku parafii, czyli w Kadłubie, lecz
trudno było znaleźć odpowiednie miejsce pod budowę, tym bardziej, że mieszkańcy Kadłuba stwierdzili – „mamy bryczki i je
steśmy w stanie dojechać do sąsiedniej Ligoty”. Zdecydowano wtedy, że nowy kościół
powstanie na ligockim placu kościelnym, z tyłu za starym kościołem drewnianym, na miejscu bagna. W 1935 r., w latach wielkiego kryzysu, zaczęto budować nowy kościół parafialny
w Ligocie. Już po roku budowy, 19.07.1936 r., ks. Christen zaprosił kardynała Adolfa Bertrama na konsekrację nowego parafialnego kościoła. Jak przypominają sobie starsi parafianie, proboszcz Christen wyjeżdżał do zachodnich landów Niemiec i najprawdopodobniej
do USA, aby głosić kazania i w ten sposób zbierał pieniądze na budowę nowego kościoła.
Był proboszczem, który miał dar jednoczenia parafian, a ci nie szczędzili środków na budowę świątyni. Ks. proboszcz Józef Christen potrafił wydobyć z ludzi ich ukryte możliwości. Jako dobry kapłan i gorliwy duszpasterz wywarł on decydujący wpływ na rozwój parafii. Był człowiekiem bardzo skromnym i przyjaznym, jak również uczciwym, łagodnym

i taktownym. Zawsze pierwszy pozdrawiał parafian, miał
czas z nimi porozmawiać. Był prawdziwym człowiekiem,
również z ludzkimi słabostkami – smakosz dobrej kawy.
W tamtych czasach parafianie na weselach pili kawę naturalną zmieszaną ze zbożową, jednak dla księdza proboszcza Christena przygotowywano specjalnie filiżankę bardzo
mocnej naturalnej kawy. Jego pasją były książki, spędzał
długie godziny nocne na ich czytaniu. Nocne światło w
jego pokoju oznaczało, że proboszcz wciąż pracuje i czyta kolejną książkę. Zmęczony, odpoczywał w swoim ulubionym pokoju urządzonym w stylu chińskim. Uczył się
również języka angielskiego, bo chciał wyjechać na misje
do Anglii. Pragnął, żeby Kościół anglikański powrócił na
łono Kościoła katolickiego. Znał języki obce i dlatego też
Ks. proboszcz Josef Christen
korespondował z uczonymi z całego świata. Zgromadził
udziela ślubu w kadłubskiej
ogromną bibliotekę, do dzisiaj zachowały się już tylko
kaplicy (zdjęcie udostępnił Piotr
te najwartościowsze dzieła. Po swoim ojcu odziedziczył
Sladek)
ogromne zamiłowanie do sztuki. Obrazy i rzeźby to było
jego hobby, dlatego też do przyozdobienia nowo wybu
dowanego ligockiego kościoła zaprosił znanego artystę
Karla Platzka z Kluczborka. Kolejną jego pasją była jazda
konna. Chociaż miał samochód, podróżował wyłącznie
konno. Bardzo często po mszy porannej dosiadał swego
ulubionego wierzchowca i udawał się na przejażdżkę, najczęściej w kierunku Kuchniowej Góry w Ligocie. W czasie
II wojny światowej Wehrmacht zabrał mu jego ulubionego
wierzchowca, nowego podarował mu Aulock, właściciel
pałacu w Poliwodzie. Proboszcz musiał go ujeżdżać i nieraz koń zrzucał go z siodła. Parafianie wspominają, że gdy
wracał z przejażdżki konnej, nie otwierał plebanijnej brany,
koń jak na zawodach hippicznych wierzchem przeskakiwał
nad przeszkodą. W 1943 r. zmarła jego matka Anna, która
była kucharką na farze (plebanii). Parafianie bardzo bali się
Zakonnica Flora Christen,
o życie swojego proboszcza w czasie II wojny światowej, a
rodzona siostra ks. Josefa
szczególnie w czasie wejścia wojsk radzieckich w styczniu Christena (zdjęcie udostępnił
Piotr Sladek)
1945 roku, dlatego też Państwo Michalik ukryli go przed
Sowietami w pokoju, do którego wejście zasłonięto szafą, następnie przez sześć tygodni
ksiądz Christen przebywał w domu Państwa Miś, gdzie w jednym z pokoi codziennie odprawiał mszę świętą. Nie mógł powrócić na plebanię, gdyż znajdował się w niej rosyjski
szpital wojskowy. Rosjanie znali tożsamość księdza Christena i zwracali się do niego pop.
Połakomili się nawet na jego buty, jeden z żołnierzy radzieckich kazał mu je ściągnąć z nóg,
a następnie zabrał. W okresie powojennym ksiądz Christem bardzo szybko nauczył się ję-

zyka polskiego, by móc służyć wiernym pomocą duszpasterską. Miał możliwość opuścić po
wojnie parafię w Ligocie, pozostał jednak z parafianami. Jako wieloletni proboszcz parafii
znał dobrze każdą rodzinę. Zapisał się w pamięci parafian jako gorliwy duszpasterz i dobry
gospodarz. Był kapłanem roztropnym, co pozwoliło mu przetrwać na jednej placówce niemal 40 lat. Prowadził gospodarstwo rolne, uprawiał plebanijne pole, pracował
sam w ogrodzie. Mój dziadek, Ludwik
Farys, wieloletni kościelny ligoc
kiego
kościoła, pomagał mu przy pracach polowych, zaś jego córki, a moje ciocie, nieraz zbierały ziemniaki na plebanijnym
polu. Plebanijna obora pełna była kaczek
i kur. Zimą młode kobiety przychodziły na darcie pierza na farę, oczywiście
zawsze był przygotowany dla nich poczęstunek. Jeżeli mężczyźni wykonywali
jakieś prace na rzecz kościoła lub fary,
proboszcz Christen nie tylko dziękował
słowem za pracę, ale częstował wyśmienitym winem z dzikiej róży, jego własnej
domowej roboty. Był kiedyś zwyczaj, że
w drugie święto Bożego Narodzenia obrzucano w kościele kapłana owsem. Gdy
kończyła się msza i proboszcz udawał się
do zakrystii, dzieci obrzucały go zbożem,
był to symbol męki pierwszego męczenKs. Josef Christen - zdjęcie wykonano
nika św. Szczepana. Ksiądz Christen nie najprawdopodobniej w dniu prymicji ks. Józefa Panitza
w 1955 r. (udostępnił Piotr Sladek)
obrażał się na dzieci i specjalnie przystawał, żeby miały większą frajdę, a dzieci celowały wyłącznie w twarz kapłana. Bardzo kochał
dzieci, lubił z nimi rozmawiać, moja mama wspomina, że gdy była jeszcze dzieckiem, ks.
Christen nieraz ją pytał a kluski umiesz już gotować?. Parafianie bardzo mile wspominają
księdza proboszcza Josefa Christena za to, że był takim ludzkim kapłanem, dlatego też co
roku w sobotę przed kadłubskim odpustem jest odprawiana msza św. w Jego intencji. W
mszy tej biorą udział wyłącznie mężczyźni, zajmują miejsca w ławkach przed ołtarzem, a
w całym kościele roznosi się ich donośny głos. Mało znanym faktem jest, że ksiądz nieraz
interweniował u ówczesnych władz terenowych w obronie parafian. Niejednokrotnie, o
czym nie wiedzą nawet sami zainteresowani, „wykupił” umorzenie lub zakończenie postępowania wyjaśniającego, skierowanego przeciw parafianom. W ten sposób ratował parafian przed karami, a być może i więzieniem. W 1966 r. proboszcz Christen poszedł na
emeryturę, jednak pozostał na terenie swej ukochanej ligockiej parafii. Kolekcję dzieł sztuki, jaką zbierał przez całe życie, przekazał na rzecz parafii, część tej kolekcji zdobi Muzeum
Diecezjalne w Opolu. W poniedziałek, 6 października 1969 roku, o godzinie 9.00 dzwon

z wieży kościelnej
obwieścił
odejście
księdza proboszcza
Josefa Christena. Pogrzeb odbył się 9 października 1969 roku o
godz. 10.00. We mszy
pogrzebowej, którą
odprawił dziekan ze
Starych Budkowic ks.
Henryk Kocek, brało
udział około 60–70
kapłanów, a kazanie
wygłosił ks. Edgar Soremba z Zagwiździa.
Ks. proboszcz Josef Christen (zdjęcie udostępniła Anna Panicz)
W czasie mszy pogrzebowej nie byli obecni biskupi opolscy, ale brali w niej udział wszyscy parafianie.
Wcześniej przystąpili do spowiedzi świętej, by z czystą duszą móc przyjąć komunię
świętą w czasie ceremonii pogrzebowej. Ksiądz Josef Christen został pochowany na parafialnym placu kościelnym, wśród ukochanych parafian i w cieniu ligockiego kościoła, którego był budowniczym. Dla parafian z Ligoty Turawskiej,
Kadłuba Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego ksiądz Josef
Christen pozostał wielkim duszpasterzem i człowiekiem.
Pod koniec życia ksiądz Christen chorował, dlatego też
w posłudze kapłańskiej pomagał mu ksiądz wikary Jan Rigol – wielki kapłan, który zaskarbił sobie wdzięczność parafian. Po przybyciu w 1962 r. do Ligoty sprzedał swój motocykl MZ, a za otrzymane pieniądze upiększył parafialny
kościół, zakupił dębowy konfesjonał i dwa boczne ołtarze,
stajenkę bożonarodzeniową.
W zakrzowskim kościele
przeprowadził remont organ.
W czerwcu 1966 r. ksiądz J.
Grób ks. proboszcza Josefa
Christen obchodził Złoty JuChristena
bileusz kapłański, dlatego też
biskup mianował nowego administratora – zarządcę ligockiej parafii. Dekret nominacyjny otrzymał ksiądz Ryszard
Stokłosa. Jednak mieszkańcy Ligoty Tu
rawskiej chcieli,
żeby proboszczem został ksiądz Rigol i nie pozwolili objąć
parafii księdzu Stokłosie. Ksiądz Rigol dekretem biskupim
został w 1966 r. przeniesiony do Łowkowic koło KluczborKs. wikary Jan Rigol

ka. Wspólna delegacja parafian udała się do Opola, do księdza biskupa Franciszka Jopa,
żeby prosić o przywrócenie ks. Rigola do ligockiej parafii. Ksiądz biskup tylko wysłuchał
uczestników delegacji i nie odpowiedziawszy słowem na prośbę parafian, odwrócił się i
wyszedł. Parafianie poczuli się rozgoryczeni i postanowili zaprotestować, przeciwko – ich
zdaniem – niesprawiedliwej decyzji przeniesienia księdza Rigola: zamknęli drzwi kościoła parafialnego i nie chcieli wpuścić nowego kapłana. Parę dni później odbyło się popołudniowe spotkanie przed ligockim kościołem, w czasie którego ksiądz dziekan Henryk
Kocek z Budkowic chciał namówić parafian, żeby przyjęli nowego kapłana do parafii, jednak drzwi kościoła
parafialnego były wciąż zamknięte. Przez kilka tygodni
opiekę duszpasterską nad parafią sprawowali Ojcowie
Franciszkanie z Opola. Dekretem z dnia 12 października 1966 r. nowym ligockim proboszczem został ksiądz
Jerzy Obst. Dwa dni po nominacji przyjechał do Ligoty
Turawskiej. Do parafii wprowadził go ksiądz Czerwonka. Parafianie wpuścili proboszcza Obsta do kościoła,
plebanii i pozostał na terenie parafii Ligota Turawska
ponad czterdzieści lat, aż do swojej śmierci.
Ks. Jerzy Obst urodził się 7.04.1933 r. w wielodzietnej
rodzinie w Kolonowskiem. Jego rodzicami byli Johann
Obst i Marie z d. Scholz. Święcenia kapłańskie przyjął
17.06.1956 r., we wrześniu został przeniesiony do parafii
w Komornikach, zaś od stycznia 1961 r. do października
kapłańskie ks. Jerzego Obsta
1966 r. był proboszczem w Rusocinie. Od 12.10.1966 r., Prymicje
(zdjęcie udostępniła Helena Mańka)
aż do swej śmierci 19.12.2007 r. był proboszczem w parafii Ligota Turawska. W 1991 r. został odznaczony tytułem radcy duchownego, również
kilkakrotnie pełnił funkcję dziekana dekanatu zagwiździańskiego.
Ksiądz Jerzy Obst był „wielkim budowniczym”. Przez 41 lat służył opieką duszpasterską
na terenie parafii Ligota Turawska. Postarał się, żeby każda miejscowość wchodząca w
skład ligockiej parafii miała swoją dużą świątynię. Pierwszą jego inwestycją była rozbudowa kościoła w Kadłubie. W czasie pierwszych odwiedzin kolędowych ks. J. Obsta praworządny parafianin z Kadłuba Turawskiego Alfons Syga zaproponował ks. proboszczowi
rozbudowę kadłubskiej kaplicy. Świątynia ta była bardzo mała i nie mieścili się w środku
wszyscy wierni obecni w czasie mszy. Ksiądz Obst zgodził się i w 1967 r. dwukrotnie roz
budowano tę niewielką kaplicę – nielegalnie, gdyż władze państwowe nie wyraziły zgody
na tę inwestycję. Rozbudowa tej świątyni trwała do 1969 r. Proboszcz Obst kierował tą
rozbudową z ukrycia, gdyż nie mógł jawnie wystąpić przeciwko władzy ludowej (Szerzej
rozbudowę tej świątyni przedstawiłem w rozdziale opisującym kadłubski kościół).
Z inicjatywy proboszcza w 1972 r. została zbudowana kostnica w Zakrzowie. W 1982
r. rozpoczęto rozbudowę tej kostnicy na kościół, chociaż formalnie istniało tylko zezwolenie na rozbudowę domu przedpogrzebowego na salkę katechetyczną. Dzięki tej inwestycji
Zakrzów może poszczycić się nowoczesnym dużym kościołem.

Srebrny Jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza Jerzego Obsta (zdjęcie udostępniła Helena Mańka)

Proboszcz J. Obst był inicjatorem budowy kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu w
Kadłubie. We wrześniu 1985 r. inwestycję tę zakończono. W roku następnym podwyższono wieżę kadłubskiego kościoła o 4 m i przy okazji zmieniono pokrycie wieży kościelnej i
zakrystii na miedziane. Świątynia ta otrzymała wówczas trzy nowe dzwony, które poświęcił 5.11.1986 r. biskup Jan Bagiński.
W kwietniu 1987 r. wyremontowano wieżę w ligockim kościele.
W 1988 r. dzięki proboszczowi rozpoczęto budowę kaplicy przedpogrzebowej w Ligocie, według projektu inż. Pawła Kupki. W sierpniu parafianie wykonali bloki. Rok później
prace przy jej budowie zostały zakończone, a 14.11.1989 r. kaplica ta została poświęcona.
Parę miesięcy później, 24 listopada 1991 r., ks. biskup Jan Wieczorek dokonał konsekracji kościoła w Zakrzowie pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. ks. J. Obst zachorował, gdyż miał problemy
z sercem. Stan jego zdrowia bardzo się pogorszył i dlatego 19.12.1990 r. założono proboszczowi bajpasy w Zabrzu. Do 26.02.1991 r. przebywał na leczeniu Od tej pory ksiądz
Obst wielokrotnie przebywał na leczeniu szpitalnym, jednak nie poddawał się chorobie
i nie zaniechał swej pracy duszpasterskiej, nawet ze zdwojoną siłą nadzorował liczne remonty i inwestycje kościelne na terenie trzech miejscowości: Kadłuba, Ligoty i Zakrzowa.
Mieszkańcy docenili jego zaangażowanie w rozwój materialny i duchowy parafii, wielokrotnie dali wyraz sympatii „swojemu proboszczowi”. Gdy w środę 7.04.1993 r. obchodził
60. urodziny, bardzo wielu parafian brało udział w tej niecodziennej mszy św. w kościele
parafialnym.

W 1993 r. ks. proboszcz Jerzy – Georg (takim imieniem zaczął podpisywać się pod
koniec życia) Obst zaczął odprawiać co drugą niedzielną mszę poranną w języku niemieckim.
W połowie października 1993 r. z inicjatywy proboszcza dokonano konserwacji zabytkowego kościoła w Zakrzowie, pomalowano wieżę, ściany zewnętrzne i dach.
Proboszcz Obst chciał, żeby kościół w Zakrzowie był świątynią z prawdziwego zdarzenia. Dzięki jego inicjatywie ruszyła w 1995 r. budowa wieży kościelnej przy zakrzowskim
kościele. 27.04.1996 r. wylano resztę betonu do fundamentów, zaś 25.09.1996 r. ks. biskup
Jan Bagiński poświęcił trzy nowe dzwony, które zawisły na nowej wieży. W czerwcu 1997
r. wieża ta otrzymała świąteczny wygląd, ściany zewnętrzne zostały zagruntowane i pomalowane farbą akrylową.
Jesienią 1997 r. kościół w Kadłubie otrzymał nowe ogrzewanie na olej opałowy. Rok
później, 28.10.1998 r., zamontowano w kadłubskim kościele witraże. W tym samym roku
przeprowadzono remont plebanijnych piwnic. W 1999 r. firma Holik z Jełowej wykonała
chodnik na parafialnym cmentarzu.
W lipcu 2001 r. odbyło się malowanie kościoła parafialnego.
Parafianie cenili zaangażowanie proboszcza w rozwój parafii. Licznie uczestniczyli we
mszy św., która odbyła się 7.04.2001 r., gdy ks. Jerzy Obst obchodził 70. urodziny. Jednak
szczególną uroczystość – 50-lecie święceń kapłańskich ks. proboszcza Jerzego Obsta – obchodzono 18.06.2006 r. Ksiądz proboszcz podkreślił w swoim jubileuszowym kazaniu, że
jego gośćmi są wszyscy parafianie, jednak ze względów technicznych nie mógł urządzić
przyjęcia dla wszystkich mieszkańców, dlatego tylko dla zaproszonych gości zorganizowano przyjęcie w sali OSP w Ligocie Turawskiej. Wyrazem podziękowania i uznania zasług
ks. proboszcza Jerzego Obsta w rozwój parafii Ligota Turawska był liczny udział wiernych
w wyżej wymienionych uroczystościach.
19 grudnia 2007 r. dzwon kościelny oznajmił zgon proboszcza Jerzego Obsta.
Zmarł na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Ksiądz wikary Jarosław Ostrowski,
będący na terenie parafii Ligota Turawska dopiero od czterech miesięcy, przyjął ciężar organizacji uroczystości pogrzebowych ks. proboszcza Jerzego Obsta. Wywiązał się z tego
zadania wyśmienicie. W piątek 21 grudnia, po przywiezieniu ciała proboszcza do parafii,
odbyła się wieczorna msza celebrowana przez ks. dziekana Rajmunda Kałę, a kazanie wygłosił ks. rektor Joachim Waloszek. Po mszy św. odbyło się nocne czuwanie przy trumnie
proboszcza. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 22.12.2007 r. w kościele parafialnym w
Ligocie Turawskiej. Sobotnią mszę pogrzebową celebrowało ponad stu kapłanów, przewodniczył jej biskup Antoni Bonifacy Reimann i biskup pomocniczy Jan Bagiński, kolega
kursowy zmarłego kapłana, który wygłosił również homilię. Parafianie docenili zasługi
długoletniej pracy duszpasterskiej ks. Jerzego Obsta. W czasie mszy pogrzebowej kościół
parafialny nie pomieścił wszystkich wiernych, którzy chcieli pożegnać „Swojego Proboszcza”. Część osób, dla których zabrakło miejsca w świątyni, uczestniczyła we mszy św. na
dworze, przy kilkustopniowym mrozie. Pogrzeb proboszcza zgromadził setki wiernych,
znajomych z całego długiego kapłańskiego życia ks. J. Obsta. Był to hołd dla kapłana i
człowieka, wielkiego budowniczego i gospodarza.

Życie nie znosi pustki. Po
śmierci księ
dza Obsta proboszczem parafii Ligota Tu
rawska
został ks. dr Sławomir Pawiński.
Przed nim stanęły nowe wyzwania i zapisuje się w nowej karcie
„wielkich ligockich kapłanów”.
Ksiądz Pawiński urodził się w
26.05.1970 r. w Wieruszowie, jako
syn Henryka i Zofii z d. Perzyna.
Wychował się w Byczynie, gdzie
ukończył szkołę podstawową.
Po ukończeniu szkoły średniej
– technikum mechanicznego w
Kluczborku – wstąpił w 1990 r.
Tablica na kadłubskim kościele poświęcona ks. proboszczowi
do Wyższego Semina
rium DuJerzemu Obstowi (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
chownego w Nysie. Ukończył
studia teologiczne już w ramach Uniwersytetu Opolskiego z tytułem magistra. Święcenia
kapłańskie przyjął 25.05.1996 r. z rąk ks. biskupa Alfonsa Nossola i przez następny rok był
wikariuszem w Kędzierzynie-Koźlu, w parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej. W1997
r. rozpoczął studia licencjackie i doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w
Instytucie Teologii Pastoralnej – sekcja homiletyki. Egzamin licencjacki obronił w 1999
r., a 19.06.2001 r. złożył egzamin doktorski i obronił pracę doktorską pt. Święci jako znaki
czasu dla Kościoła w Polsce w nauczaniu Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymek do Ojczyzny w latach 1979–2001. Rada Wydziału Teologii KUL w dn. 25.06.2001 r. przyznała mu
stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. Jest również absolwentem dwuletniej Szkoły Retoryki przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2002
r. rozpoczął pracę jako wykładowca homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Opolskiego, na stanowisku adiunkta przy Katedrze Homiletyki, Mediów i Komunikacji.
W latach 2002–2008 był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Po
śmierci proboszcza J. Obsta, ks. Sławomir Pawiński 11.02.2008 r. wolą abpa Alfonsa Nossola został proboszczem parafii Ligota Turawska z zachowaniem jednocześnie stanowiska
adiunkta i wykładowcy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Ks. proboszcz Pawiński bardzo często występuje w mediach. Od 2002 r. głosi w Radiu Opole słowo na niedzielę. Również od 2002 r. jest częstym gościem w Radiu Plus w audycji Z wiarą
szukam… i Słowo plus życie. Jego kazania radiowe zostały wydane drukiem w 2006 r. w
książce pt. Słuchając słowa. Ks. proboszcz Sławomir Pawiński jest dobrym gospodarzem,
który dba o kościoły wchodzące w skład parafii Ligota Turawska. Dzięki niemu są przeprowadzone remonty i modernizacje podległych mu placówek. Jest kapłanem i człowiekiem,
którego sercu bliscy są parafianie, ma z nimi bardzo dobry kontakt. Ks. proboszcz Sławo
mir Pawiński jest kolejnym wielkim kapłanem ligockiej parafii.
Kapłani Parafii Ligota Turawska po 1945 r.:

Ks. proboszcz Sławomir Pawiński. (zdjęcie wykonał Łukasz Grzesik)

proboszczowie:
– ks. Józef Christen,
– ks. Jerzy Obst,
– ks. Sławomir Pawiński
wikariusze:
– ks. Jan Rigol 1962–1966
– ks. Antoni Matysek 1966–1968
– ks. Tadeusz Słocki 20.08.1968–07.08.1970
– ks. Konrad Czaplok 07.08.1970–07.08.1972
– ks. Kazimierz Czajka 01.09.1972–21.08.1974
– ks. Franciszek Piontek 21.08.1974–05.08.1976
– ks. Hieronim Gorszczuk 05.08.1976–07.07.1977
– ks. Piotr Warzecha 14.06.1977–01.07.1980
– ks. Zygmunt Jaworek 14.08.1980–25.08.1984
– ks. Józef Maślanka 25.07.1984–28.08.1985
– ks. Krystian Hampel 28.05.1985–27.08.1988
– ks. Jan Tomaszewski 1988–31.03.1991
– ks. Marciniak – tymczasowy zastępca – kwiecień–lipiec 1991
– ks. Korneliusz Wójcik 27.08.1991–17.10.1995
– ks. Janusz Konofalski 21.08.1995–23.08.1998

–
–
–
–
–

ks. Jan Obłończyk 23.08.1998–16.08.2001
ks. Piotr Wojtala 16.08.2001–19.08.2005
ks. Rafał Kiełek 19.08.2005–17.08.2007
ks. Jarosław Ostrowski 17.08.2007–24.08.2011
Ks. Tomasz Maintok 24.08.2011 – nadal.

5.4 Powołania kapłańskie i zakonne w parafii
Powołanie kapłańskie i zakonne jest jednym z najpiękniejszych wśród wszystkich powołań, jakimi stale przemawia do nas Ewangelia, rodzi się we wspólnocie Kościoła – powiedział papież Jan Paweł II. Jest darem Bożym, stanowiącym niewątpliwie wielkie dobro
dla tego, dla kogo jest przede wszystkim przeznaczone. Powołanie do kapłaństwa jest jednocześnie darem i tajemnicą, które jest wyrazem troski Boga o człowieka. Kapłaństwo
jest tajemnicą spotkania dwóch wolności: wolności Boga, który powołuje, oraz wolności
człowieka, który odpowiada na to powołanie.
Powołania kapłańskie i zakonne świadczą o poziomie życia religijnego każdej parafii.
Parafia Ligota Turawska może być dumna z licznych powołań kapłańskich i zakonnych.
Bardzo trudno jest określić, ile powołań było w wiekach wcześniejszych. Niestety, nie zachowały się żadne materiały źródłowe, a ludzka pamięć jest bardzo ulotna. Na pewno były
takie powołania, lecz wiemy o nich bardzo mało. Dowiedziałem się od pani Teresy Dudy
z Zakrzowa, że z domu, w którym mieszka, wywodziła się siostra zakonna, która była
siostrą jej nieżyjącej teściowej Anny Dudy z d. Panitz ur. 1898 r. Niestety, pani Duda
nie zna imienia tej siostry zakonnej, ani do jakiej wstąpiła formacji. Na podstawie ksiąg
metrykalnych stwierdziłem, że rodzicami jej teściowej byli Johann i Anna z d. Plotnik.
W małżeństwie tym urodziło się co najmniej siedem córek: Franciszka – 1887, Marie –
1888, Paulina – 1892, Marta – 1894, Anna – 1898, Gertuda – 1900, Angela – 1906. Marie,
Anna, Gertruda wyszły za mąż, Paulina i Marta wcześnie zmarły. O Franciszce i Angeli
brak danych w księgach metrykalnych, być może jedna z nich wstąpiła do zakonu? Na
pewno nie wstąpiła do najbardziej popularnego zakonu na Opolszczyźnie – do Sióstr Niepokalanego Poczęcia w Porębie, gdyż żadna siostra zakonna o nazwisku Plotnik z Zakrzowa nie jest ujęta w ich spisie. Również z Zakrzowa, z domu państwa Morawiec przy ul.
Głównej, wywodziła się siostra zakonna. Jednak nie wiadomo, jak się nazywała i do jakiego wstąpiła zgromadzenia. Na pewno nie wstąpiła do sióstr zakonnych w Porębie.

5.4.1 Powołania kapłańskie i zakonne w Kadłubie Turawskim
O. Marcin Franz Plottnik 9.04.1888–3.11.1942
Ojciec Marcin Franz Plottnik urodził się 9.04.1888 r. w Kadłubie Turawskim. Dzień później został ochrzczony
i nadano mu imię Franz. Rodzice jego,
Zapis w ligockiej księdze chrztów
Franz i Johanna Plottnik z d. Schweda,
byli chałupnikami. Jego rodzice chcieli być znaczniejszymi mieszkańcami, dlatego też
Marcin Franz Plottnik miał aż czworo chrzestnych: z Ligoty – Paul Hylla (chałupnik),
Elisabeth Kupka, Julianna Stasch, i Brigitta Morawiec z Kadłuba. Najprawdopodobniej do szkoły powszechnej uczęszczał w Kadłubie Turawskim. Do zakonu franciszkańskiego wstąpił 25.04.1908 r. i przyjął imię zakonne Marcin. Święcenia kapłańskie
otrzymał 8.04.1916 r. Po święceniach został skierowany do Olsztyna, gdzie pracował
jako misjonarz ludowy. W 1923 r. Prefekt Apostolski z Sapporo zwrócił się do śląskiego prowincjała z propozycją objęcia posługą duszpasterską Sachalinu, jako własnej placówki misyjnej. Przyjęcie propozycji wymagało skierowania na miejsce nowych misjonarzy. W tym samym roku wyruszyło tam ze Śląska dwóch misjonarzy – O. Marcin
Plottnik i O. Damazy Golla. W dniu 23.06.1923 r. rozpoczęli swą podróż: wyruszając
z Karłowic, przez Fuldę, Asyż, Rzym i Florencję dotarli do Genui, skąd dnia 13.08.1923
r. statkiem pasażerskim popłynęli w kierunku Singapuru. Po przeszło roku żeglugi,
dnia 27.10.1924 r. dotarli do miejsca przeznaczenia. Warunki życia i pracy misyjnej,
jakie zastali na Sachalinie śląscy misjonarze, przekroczyła ich najczarniejsze oczekiwania. W 1925 r. O. Marcin przesłał list do prowincjała, w którym przedstawił problemy,
z jakimi borykają się w pracy duszpasterskiej, a szczególnie z wysokimi kosztami utrzymania ośrodka misyjnego. Ponadto O. Marcin miał żal do prefekta apostolskiego oraz
prowincjałów turyńskiego i śląskiego za brak z ich strony jakiegokolwiek materialnego
wsparcia dla nierzadko przymierających głodem
misjonarzy. W 1925 r. Sachalin został przyłączony
do ZSRR i zakonnicy musieli opuścić ten ośrodek
misyjny. Nie wiemy, jak dalej potoczyły się losy
O. Marcina Plottnika, gdyż nie zachowały się akta
personalne tego zakonnika.
Zmarł na zawał serca 3.11.1942 r. Na pewno
wystąpił z zakonu, gdyż zmarł jako pastor ewangelicki. W księdze chrztów zachowała się adnotacja ks. J. Christena następującej treści: lt. Benachrichtung des kath. Pfr von Astern/Langerhausen ist
Franz Plottnik gestorben 3.11.1942 an Herzschlag
als evangelischer Pfarrer. Wann geweiht in Breslau? (To zgłoszenie od katolickiego księdza z Astry /
Langerhausen – Franz Plottnik zmarł 3.11.1942 r.
Adnotacja ks. proboszcza Josefa Christena

jako proboszcz ewangelicki na zawał serca128).
Mieszkał w Kadłubie Turawskim przy ul. Polnej w domu obecnie zamieszkałym
przez pp. Sladek i Wróblewskich.
S. Maria Tea – Paulina Farys 31.12.1894–08.10.1966
S. Maria Tea Paulina Farys urodziła się 31.12.1894 r. w Kadłubie Turawskim. Rodzice: Stanislau, cieśla budowlany i Katharina
z domu Moch. Miała siedmioro rodzeństwa: trzech braci i cztery siostry. Została ochrzczona w kościele parafialnym w Ligocie
Turawskiej. Sakrament bierzmowania przyjęła w 1912 r. W 1909
r. ukończyła 8-letnią szkołę podstawową w Kadłubie Turawskim.
Do Zgromadzenia w Porębie wstąpiła 23.02.1914 r.
Profesję zakonną złożyła dnia 1.12.1917 r. Była uczennicą Katolickiego Seminarium Ochroniarskiego we Wrocławiu. Jako młoda profeska pracowała
w przedszkolu w Leśnicy. W 1922 r. została przeniesiona do Miasteczka. Tam prowadziła przedszkole do wybuchu wojny w 1939 r.
We wrześniu 1943 r. siostra Maria Tea została przeniesiona na placówkę do Lubecka, gdzie pracowała przy kościele. Od marca 1945
r. do 1952 r. była znów wśród dzieci w przedszkolu
w Lubecku. W 1953 r. wróciła do Miasteczka jako
„emerytka” – zwolniona z pracy wychowawczej ze
względu na wiek. Jednakże nadal była czynna i bardzo ruchliwa. Zajęła się kościołem, troszczyła się
o bieliznę kościelną, ubierała ołtarze. Znana przez
tamtejszą ludność i szanowana jako długoletnia
wychowawczyni młodych pokoleń.
W 1962 r. nieszczęśliwie upadła i złamała nogę;
po długim czasie mogła tylko trochę poruszać się
przy pomocy laski. Ponieważ nie mogła już chodzić
do kościoła na mszę świętą, w grudniu tego samego
roku przewieziono ją do Bierunia Starego, gdyż tam
była codziennie msza św. w klasztorze. Schorowana, ostatnie miesiące życia spędziła w klasztorze św.
Anny w Panewnikach.
Zmarła 8.10.1966 r. w Panewnikach w 72 roku
życia, a 53 – powołania zakonnego. Tam również została pogrzebana 11.10.1966 r. Należała do Prowincji
Pamiątka z okazji 50-lecia powołania
Katowickiej Zgromadzenia.
zakonnego
Ks. Franz Zmuda 22.09.1908–19.07.1988
Ks. Franz Zmuda urodził się 25.09.1908 r. w Kadłubie Turawskim. Został ochrzczo
ny 27.09.1908 r., jego rodzicami chrzestnymi zostali Johann Lesch z Ligoty i Zofia Kli128

Na podstawie księgi chrztów 1888, s. 9 poz. 24 i pracy doktorskiej O. Błażeja Kurowskiego.

mas z Kadłuba Turawskiego. Rodzice Franza Zmudy Johan
i Maria z domu Grzeszik byli zamożnymi rolnikami. Franz
Zmuda był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. Miał dwóch
braci – Jana i Pawła, dwie siostry – Marię i Helenę. Do szkoły powszechnej uczęszczał do Kadłuba Turawskiego. Szkołę
średnią najprawdopodobniej ukończył w Opolu, zaś studia
teologiczne kontynuował we Wrocławiu.
Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 6.06.1936 r. Po
otrzymaniu święceń kapłańskich był wikarym na parafii w
Dobrzeniu, a następną jego parafią była Nowa Wieś Królewska w Opolu – Bolko.
W 1940 r. ksiądz Zmuda, jako obywatel Rzeszy został
wcielony do Wehrmachtu, w którym był kapelanem wojskowym. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. dostał się do niewoli do obozu jenieckiego Salzgitter. Rok później został z niej zwolniony,
jednak pozostał w Salzgitter, gdzie wkrótce objął miejscową parafię. W 1954 r. objął
probostwo w Braunlage Harz, gdzie przebywał do 1976 r. Dziełem jego życia było wybudowanie kościoła katolickiego w Braunlage Harz. W czasie II wojny światowej Rosjanie zastrzelili większość mieszkańców
podopolskich Boguszyc. W miejscowości
tej znajdowała się również matka księdza
Zmudy, jego brat Paweł i siostra Helena.
Wszyscy zostali rozstrzelani 27.01.1945 r.
przez Sowietów.
Funkcję proboszcza ks. Franz Zmuda pełnił do 1980 r., wtedy przeszedł
na zasłużoną emeryturę. Zamieszkał w
miejscowości Hildesheim-Itzum. Zmarł
19.07.1988 r. w wieku 80 lat i w 52 r. kaKs. proboszcz Zmuda z dziećmi
pierwszokomunijnymi (zdjęcie udostępnił Piotr
płaństwa.
Sladek)

Ks. Józef Panitz 26.08.1929–21.10.1976
Josef (Józef) Franz Panitz, syn Theodora i Agnes Banski,
urodził się w Kadłubie Turawskim 26.08.1929 r. Rodzice ks.
Józefa zakupili dom na skrzyżowaniu Kadłub–Dylaki. Najprawdopodobniej dawniej w tym domu mieściła się żydowska karczma. Gospodarowali na małym gospodarstwie rolnym, dlatego też jego ojciec, żeby utrzymać rodzinę pracował
również jako robotnik leśny u „grafa” Garniera w Turawie, a
matka zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Był
najmłodszym dzieckiem w rodzinie, miał trzy starsze siostry.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kadłubie Turawskim.

Po ukończeniu czwartej klasy szko
ły
podstawowej w Kadłubie rozpoczął naukę w gimnazjum w Opolu. Jednak w
styczniu 1945 r. na Śląsk wkroczyły wojska radzieckie i nauka w szkołach została
przerwana. Po II wojnie światowej kontynuował naukę w gimnazjum, a następnie w liceum ogólnokształcącym przy
ul. Mickiewicza w Opolu, w 1952 r. zdał
maturę. W czasie jego edukacji w szkole
Prymicje ks. Józefa Panitza
średniej, przez rok mieszkał w internacie
przy ul. Duboisa w Opolu, w jednym pokoju z panem Józefem Passonem z Zakrzowa
Turawskiego W pamięci pana Passona ks. Józef Panitz pozostał jako człowiek pobożny,
lecz stanowczy, wytrwały, jak również bardzo spokojny i życzliwy. W 1952 r. wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, wyświęcony został w 19.06.1955 r. W
1955 r. został wikariuszem w Opolu w Nowej Wsi Królewskiej. W latach 1956–1958 był
wikarym w Kietrzu, a w 1958 r. – w Bytomiu Miechowie. W 1958 r. został proboszczem
w Starym Lesie koło Nysy. W latach 1958–1959 opiekował się dodatkowo kościołem w
Kępnicy. Ksiądz Emil Ojczyk, kolega ks. Panitza od czasów seminarium, wspomina jego
wielką sumienność i pracowitość. Już w seminarium J. Panitz był ambitnym klerykiem.
Gdy był proboszczem, to dbał o plebanię i przykościelny ogród – drzewa i krzewy. Jednak jego pasją była jazda samochodem. Uwielbiał jeździć swoim fiatem.
Zmarł po krótkiej chorobie 21.10.1976 r. w wałbrzyskim szpitalu na raka kręgosłupa,
w wieku 47 lat i w 24 r. kapłaństwa. Pogrzeb ks. Józefa Panitza odbył się w Starym Lesie.
Biskup Antonii Bonifacy Reimann
Biskup Antoni Reimann urodził się 14.05.1952 r. w Kadłubie Turawskim, jako najmłodszy syn Konrada i Konstantyny
z d. Panitz. Rodzice jego byli rolnikami, pracowali na kilkuhektarowym gospodarstwie. Biskup Antoni jest najmłodszym
dzieckiem w rodzinie, ma trójkę rodzeństwa: dwie siostry i
brata. Naukę w szkole podstawowej realizował w Kadłubie
Turawskim W dzieciństwie uczęszczał do szkoły muzycznej
w Ozimku, uczuł się gry na skrzypcach. Szkołę średnią realizował w Technikum Mechaniczno-Odlewniczym w Ozimku,
gdzie zdobył tytuł technika. Po zdaniu egzaminu dojrzałości
wstąpił 1.08.1972 r. do Zakonu Braci Mniejszych prowincji
św. Jadwigi z siedzibą we Wrocławiu i przyjął imię zakonne
Bonifacy. Roczny nowicjat odbył w Borkach Wielkich koło
Olesna. 2.09.1973 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Studia
filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Kłodzku. 2.02.1978 r. złożył uro-

czystą profesję zakonną, a rok później z rąk J. E. ks. arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Henryka kardynała Gulbinowicza przyjął święcenia kapłańskie. Po święceniach
został skierowany do pracy w parafii św. Antoniego we Wrocławiu-Karłowicach, gdzie
pełnił posługę wikarego i katechety. W 26.08.1983 r. w święto Matki Boskiej Częstochowskiej wyjechał na misje do Boliwii. Od 21.01.1984 r. przez dziesięć lat pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Klary w El Fortin Libertad. Znaczące dla niego były wyjazdy
duszpasterskie w parafii trwające nieraz i dwa tygodnie. Mógł dzielić się wtedy z ludźmi
ich radościami i troskami. W okresie deszczowym musiał dosiadać konia, aby dotrzeć
do wiosek. 27.12.1993 r. został przeniesiony do pracy w domu formacji franciszkańskiej
de Cochabamby, pełniąc funkcję gwardiana domu. Zaś od 14.12.1999 r. był proboszczem i gwardianem w klasztorze św. Anny w Sucre, gdzie mieści się nowicjat.
W środę 31.10.2001 r. radio watykańskie poinformowało, że Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Antoniego Bonifacego Reimanna Wikariuszem Apostolskim Wikariatu Nuflo de Chavez w Boliwii. Konsekracja nowego biskupa odbyła się 1.12.2001 r.
w katedrze Wikariatu Apostolskiego Nuflo de Chavez. Święceń biskupich dokonał Ks.
Kardynał Julio Terrazas Sandoval z Santa Cruz de la Sierra. W czasie tej uroczystości
obecnych było 15 biskupów boliwijskich i proboszcz z parafii Ligota Turawska ks. Jerzy
Obst wraz z O. Błażejem Kurowskim, ówczesnym Prowincjałem Prowincji Św. Jadwigi.
Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów (Łk 5,4), te słowa skierowane w łodzi do
Szymona obrał sobie jako hasło biskupiego pasterzowania. Mieszkańcy parafii Ligota
Turawska na wieść, że Antonii Reimann został biskupem poczuli się dumni, że „nasz
parafianin” tak wiele osiągnął. Dlatego też wszyscy z niecierpliwością czekali na przyjazd
dostojnego gościa do rodzinnej miejscowości i parafii. 4 i 5 maja 2002 r. przeżyliśmy
niezwykłą uroczystość – prymicje biskupie bpa Antoniego Reimanna. Najpierw w kościele parafialnym odprawiona została msza z jego udziałem oraz abpa Alfonsa Nossola
i bpa Jana Wieczorka, a następnie w ogromnym namiocie w Kadłubie przygotowano na
cześć dostojnego gościa ciekawy program artystyczny. Uroczystość ta miała charakter nie tylko
religijny, było to święto radości i dumy, że taka
mała parafia ma „swojego biskupa”. Daleko roznosił się głos uczestników tej uroczystości, gdy
śpiewali: hej, viva Antonio, Antonio, żyj sto lat.
Po uroczystości mieszkańcy zrozumieli, że niewiele się zmieniło, bo biskup Antonii pozostał
dalej „naszym człowiekiem”.
Biskup Antonii jest człowiekiem, dla którego
posługa kapłańska jest najważniejsza, a misje są
dla niego powołaniem.
Biskup Antonii żyje problemami współczesnej Boliwii, widzi biedę tego łacińskiego państwa.
Jego marzeniem jest, aby było jak najwięcej powołań wśród rodzimych mieszkańców Boliwii.

W Konferencji Biskupów Boliwijskich od roku 2003 do 2009 pełnił funkcje odpowiedzialnego za życie konsekrowane w Boliwii. Zaś od kwietnia 2010 został wybrany
jako odpowiedzialny za działalność ewangelizacyjną w Boliwii z ramienia Konferencji
Biskupów Boliwijskich.
Bardzo często mówi, że prosi o modlitwę w intencji misjonarzy i misjonarek, aby
mogli wypełnić zadanie, które Bóg im powierzył.
Ks. Joachim Paweł Waloszek
Ks. Joachim Paweł Waloszek urodził się
7.11.1953 r. w Zakrzowie Turawskim, jako
drugi syn Pawła i Marii Waloszków. Pochodzi
z katolickiej rodziny inteligenckiej. Ma trójkę
rodzeństwa: dwóch braci, Huberta i Corneliusa, i siostrę Marię. Jego ojciec skończył szkołę
handlową i pracował jako kierownik sklepu,
najpierw w sąsiednich Dylakach, później
w Opolu. Matka (†22.01.2002), ze średnim
wykształceniem humanistycz
nym pracowała najpierw jako nauczycielka w szkole podstawowej w Zakrzowie Turawskim, później u boku męża jako ekspedientka sklepowa
i przed emeryturą w Urzędzie Gminy w Turawie. Bardzo aktywnie angażowała się w
życie kulturalne lokalnej społeczności: prowadziła świetlicę i koło teatralne w Zakrzowie
Turawskim, później przez kilkanaście lat była również organistką i dyrygentką chóru
parafialnego w parafii Ligota Turawska. Szczególny wpływ na wychowanie i zainteresowania Joachima miał dziadek Jerzy, wieloletni, doświadczony pedagog, organista, poeta,
doskonale władający zarówno językiem polskim, jak i niemieckim, miłośnik przyrody i
znawca literatury.
W 1959 r. rodzina Waloszków przeniosła się z Zakrzowa do Kadłuba Turawskiego i
zamieszkała w domu przy ulicy Polnej 4a. W 1960 r. Joachim rozpoczął naukę w szkole
podstawowej w Kadłubie Turawskim, którą ukończył w roku 1968. Od 1965 r. podjął
równolegle naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Opolu w klasie fortepianu pani prof.
Jadwigi Grossowej. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Opolu i w 1972 r. złożył egzamin
dojrzałości. W międzyczasie zakończył również edukację w szkole muzycznej w stopniu
podstawowym, a później, do czasu matury, kontynuował prywatne lekcje na fortepianie
u prof. Grossowej. Od I Komunii Świętej, którą przyjął w II klasie szkoły podstawowej
(razem ze starszym bratem), do ósmej klasy włącznie był ministrantem w Kadłubie Turawskim, a od VIII klasy również parafialnym organistą.
Po maturze, jesienią 1972 r., przyjęty został do Wyższego Seminarium Duchow
nego Śląska Opolskiego w Nysie i po ukończeniu sześcioletnich studiów filozoficzno
-teologicznych przyjął 23.04.1978 r. w Katedrze Opolskiej święcenia kapłańskie z rąk
biskupa opolskiego Alfonsa Nossola.

Pierwszą placówką jego duszpasterskiej pracy była parafia św. Anny w Zabrzu. W parafii powierzono mu między innymi obowiązki duszpasterza akademickiego, katechety,
opiekuna sodalicji mariańskiej, dyrygenta chóru dziecięcego. Wiosną 1979 r. obronił
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, napisaną jeszcze w nyskim seminarium pod
kierunkiem ks. bp. prof. Alfonsa Nossola, pracę magisterską z teologii dogmatycznej pt.
Problematyka ubiblijnienia teologii dogmatycznej w świetle współczesnej polskiej literatury teologicznej. Po zaledwie rocznym okresie pracy duszpasterskiej został skierowany
przez biskupa na studia specjalistyczne w Instytucie Muzyki Kościelnej Wydziału Teologii KUL, które ukończył w roku 1984, zdobywając magisterium z muzykologii w oparciu
o pracę pt. Koncepcja muzyki kościelnej w piśmiennictwie po Soborze Watykańskim II,
pisaną pod kierunkiem ks. prof. Karola Mrowca. W ramach studiów muzykologicznych
rozwijał też swoją umiejętność gry na organach w klasie organów specjalnych ks. prof.
Karola Mrowca. W czasie studiów posługiwał jako organista w kościele akademickim
KUL. Razem z kilkunastoma kolegami i koleżankami ze studiów aktywnie działał też w
studenckim kameralnym zespole wokalnym: „Cantores Lublinenses pro Musica Sacra”.
W tym czasie poznał też i zaangażował się w kościelny ruch „Comunione e Liberazione”,
z którym związany jest do dzisiaj. Jest od samego początku obecności ruchu w Polsce
członkiem diakonii krajowej ruchu.
Po zakończeniu studiów muzykologicznych, jesienią 1984 r., został mianowany prefektem kleryków (wychowawcą) i wykładowcą muzyki kościelnej oraz fonetyki pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Powierzono mu również prowadzenie kleryckiego chóru, z którym pracował przez kolejne 18 lat. Równolegle prowadził też zajęcia w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu oraz w Diecezjalnym Instytucie
Pastoralnym, filii KUL. Na wzór lubelskiego chóru z czasów studiów założył w Opolu
kameralny zespół wokalny „Cantores Opolienses pro Musica Sacra” i aktywnie uczestniczył w jego artystycznej działalności. Na KUL-u kontynuował studia licencjackie i doktoranckie z zakresu muzykologii kościelnej.
Po zakończeniu studiów muzykologicznych, jesienią 1984 r., został mianowany prefektem kleryków (wychowawcą) i wykładowcą muzyki kościelnej oraz fonetyki pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Powierzono mu również prowadzenie kleryckiego chóru, z którym pracował przez kolejne 18 lat. Równolegle prowadził też zajęcia w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu oraz w Diecezjalnym Instytucie
Pastoralnym, filii KUL. Na wzór lubelskiego chóru z czasów studiów założył w Opolu
kameralny zespół wokalny „Cantores Opolienses pro Musica Sacra” i aktywnie uczestniczył w jego artystycznej działalności. Na KUL-u kontynuował studia licencjackie i doktoranckie z zakresu muzykologii kościelnej.
Po pięciu latach pracy w seminarium otrzymał 1,5-roczne stypendium naukowe w
Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (1989–1991), gdzie przygotowywał
swoją pracę doktorską na temat ,,Współczesna myśl teologiczna o muzyce”. Obronił ją
na KUL-u w 1992 r.
Po powrocie z Rzymu zlecono mu urząd wicerektora nyskiego seminarium. Nadal
prowadził z klerykami zajęcia z muzyki kościelnej. Dekretem ks. bp. opolskiego Alfonsa

Nossola z 16 sierpnia 1994 r. został mianowany siódmym rektorem WSD Śląska Opolskiego. Stanowisko to objął z dniem 1 września 1994 r. Od jesieni 1997 r. nową siedzibą
prowadzonego przez niego seminarium stało się Opole.
Wraz z powstaniem Uniwersytetu Opolskiego ks. Joachim Waloszek został adiunktem przy Katedrze Liturgiki i Hagiografii Wydziału Teologicznego UO i nadal odpowiedzialny jest za muzyczną formację kleryków.
Z pracą w seminarium i na Wydziale Teologicznym UO łączy szereg obowiązków w
Kościele lokalnym. Jest członkiem diecezjalnej Rady Konsultorów, Rady Kapłańskiej,
wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, moderato-rem formacji stałej
księży w diecezji opolskiej. Aktywnie uczestniczył w pracach I synodu diecezjalnego.
Zasłużył się jako redaktor kilku modlitewników i śpiewników kościelnych (Droga do
nieba, Weg zum Himmel, Psallite Domino sapienter, Chorał Opolski, Chorał „Droga do
nieba”, Nasze wołanie, Nasz głos, Stimme des Herzens i inne). Opublikował szereg artykułów o tematyce muzykologicznej i formacyjno-kapłańskiej. W 2010 r. ks. Joachim
Waloszek, po szesnastu latach bycia rektorem WSD Śląska Opolskiego, został wikariuszem biskupim ds. formacji stałej kapłanów.
W czasie ferii świątecznych i wakacji chętnie angażuje się duszpastersko, zwłaszcza w rodzimej parafii Ligota Turawska. Od wielu lat głosi też rekolekcje wielkopostne i
adwentowe.
Jego pasją, obok muzyki i literatury pięknej, pozostaje turystyka górska, rowerowa,
piłka nożna.
O. Błażej Bernard Kurowski OFM
Urodziłem się 25 sierpnia 1957 roku w Kadłubie
Turawskim z rodziców Wincentego i Elżbiety z d.
Michalczyk. Mam młodszą o 7 lat siostrę Beatę. W
latach 1964–1972 uczęszczałem do szkoły podstawowej w Kadłubie Turawskim. Po jej zakończeniu w
latach 1972–1974 uczyłem się w Zespole Szkół Budowlanych im. K. Gzowskiego w Opolu. Szkołę budowlaną zakończyłem w zawodzie murarz-tynkarz.
W 1974 roku rozpocząłem pracę zawodową w warsztatach szkolnych i kontynuowałem naukę w technikum budowlanym dla pracujących. W 1976 roku
otrzymałem angaż w Zespole Szkół Budowlanych
jako nauczyciel zawodu. W maju 1977 roku zdałem pomyślnie maturę i uzyskałem również dyplom
technika budowlanego po zdaniu odpowiednich
egzaminów. Początkowo chciałem podjąć studia w
Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu, pracując dalej w szkole, jednak w czerwcu 1977
r. na zakończenie roku szkolnego zerwałem umowę o pracę i dałem 3-miesięczne wypowiedzenie. Na początku sierpnia złożyłem dokumenty o przyjęcie do Zakonu Braci

Mniejszych Prowincji św. Jadwigi z siedzibą we Wrocławiu. Po otrzymaniu pozytywnej
odpowiedzi w dniu 14 sierpnia 1977 roku pojechałem do klasztoru w Borkach Wielkich,
gdzie 21 sierpnia otrzymałem habit zakonny i rozpocząłem roczny nowicjat. Po upływie
roku złożyłem pierwsze śluby zakonne i zostałem skierowany na studia filozoficzno-teologiczne do Kłodzka. Po skończeniu studiów w WSD Franciszkanów w Kłodzku 4
lutego 1984 przyjąłem święcenia kapłańskie. Po święceniach pozostałem w Kłodzku i
pracowałem najpierw jako katecheta, a później jako wikary parafii i katecheta. Po trzech
latach pobytu w Kłodzku, w 1987 roku zostałem skierowany na studia specjalistyczne na
Katolicki Uniwersytet Lubelski w zakresie historii kościoła. W 1989 roku otrzymałem
tytuł magistra teologii oraz zdałem egzamin licencjacki z historii Kościoła, który kwalifikował mnie do otwarcia przewodu doktorskiego. Studia doktoranckie ukończyłem w
1991 roku. W latach 1991–1994 byłem gwardianem klasztoru w Kłodzku. Od 1991 roku
byłem wykładowcą historii Kościoła i Patrologii w WSD Franciszkanów. W czerwcu
1994 roku, po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów i napisaniu pracy Franciszkanie prowincji św. Jadwigi na Śląsku w latach 1887–1939, uzyskałem tytuł doktora teologii
w zakresie historii Kościoła. Promotorem mojej pracy był ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński. Moja praca została opublikowana pod tym samym tytułem jako książka w 1997
roku we Wrocławiu. W moim skromnym dorobku naukowym jest obecnie ponad 30
artykułów dotyczących historii franciszkanów na Śląsku. W 2008 roku, z racji 25-lecia
pobytu papieża Jana Pawła II na Górze św. Anny, opublikowałem książkę W Tobie św.
Anno mam nadzieję … 25. rocznica pielgrzymki Jana Pawła II na Górze św. Anny, zaś w
2009 roku przygotowałem do druku i zaopatrzyłem wstępem książkę K. Miarki: Petronela, pustelnica z Góry św. Anny.
Na kapitule prowincji św. Jadwigi na Górze św. Anny w lipcu 1994 roku zostałem wybrany na 6 lat ministrem prowincjalnym. Przeprowadziłem się z Kłodzka do Wrocławia
– Karłowic, gdzie mieści się siedziba prowincjałatu. Nadal dojeżdżałem z wykładami do
WSD w Kłodzku. W 1997 roku WSD z Kłodzka, po 43 latach, wróciło do Wrocławia.
Od tej pory wykładam całą historię Kościoła we Wrocławiu. W 1996 i 1997 z nominacji generała zakonu w Rzymie wizytowałem nowo powstałe klasztory franciszkańskie na Ukrainie Zachodniej, łącznie z klasztorami obrządku grecko-bizantyńskiego. W
1997 i 2003 roku uczestniczyłem w kapitułach generalnych zakonu w Asyżu. W latach
1996–1998 byłem przewodniczącym Konferencji Zachodnio-Słowiańskiej Zakonu Braci Mniejszych, a w latach 1994–2003 delegatem tej konferencji do kontaktów z Konferencją Zachodnio-Europejską Zakonu Braci Mniejszych. Poza tym należałem latach
1995–1998 do Komitetu Unii Braci Mniejszych w Europie. W 1998 zorganizowałem
spotkanie UFME w Konstancinie po Warszawą. W tym czasie z racji pełnionego urzędu
wizytowałem braci prowincji św. Jadwigi w Europie i na misjach w Boliwii, Afryce Zachodniej i Wschodniej.
W 2000 roku zostałem ponownie wybrany ministrem prowincjalnym na następną
kadencję. Urząd zakończyłem w 2003 roku i zostałem przeniesiony do klasztoru w Gör
litz. Nadal regularnie dojeżdżałem z wykładami do Wrocławia. W tym czasie przez 10
miesięcy przebywałem w klasztorze Chilworth w Anglii. W 2004 roku zostałem miano-

wany przez generała zakonu wizytatorem prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce. Po
wizytacji, kapitule prowincji w Warszawie i przekazaniu sprawozdania ministrowi generalnemu wróciłem do klasztoru w Görlitz. W 2006 roku zostałem mianowany gwardianem klasztoru na Górze św. Anny i kustoszem sanktuarium, gdzie przebywam do dziś.
O. Błażej Bernard Kurowski OFM
S.M. Barbara – Renata Sporin
Urodziłam się 16.09.1955 roku w Opolu. Z rodzicami oraz dwoma braćmi mieszkałam na Zaodrzu. Od kościoła dzieliła nas tylko Odra. Bywały
zimy, że szliśmy na Mszę świętą nie przez most, ale
przez skutą lodem rzekę.
W Opolu ukończyłam szkołę podstawową, potem Technikum Przemysłu Budowlanych Materiałów Wiążących, a w 1978 roku Wyższą Szkołę
Pedagogiczną z tytułem magistra matematyki.
W tym też roku rozpoczęłam pracę w Kadłubie
Turawskim jako nauczycielka matematyki.
Przez 4 lata uczyłam matematyki w klasach
IV–VIII. Praca z dziećmi dawała mi wiele radości,
klasy nie liczyły wielu uczniów, ale nauka odbywała się w klasach łączonych (np. klasa IV razem z
V), co czasem utrudniało nauczanie. Dostałam też
przy szkole małą działkę – cieszył mnie kontakt z
przyrodą.
Zawsze z wdzięcznością w sercu wspominam ten czas; prawie rodzinną atmosferę w
gronie pedagogicznym, życzliwość dzieci i mieszkańców Kadłuba.
Cały czas jednak utrzymywałam kontakt z duszpasterstwem akademickim przy
opolskiej katedrze, chętnie sięgałam po Pismo Święte i lekturę duchową. W pewnym
momencie doświadczyłam głęboko, że muszę podjąć życiową decyzję.
W 1982 roku zrezygnowałam z pracy w szkole, by pójść drogą, na którą Bóg mnie
wołał. 2.08 1982 roku zostałam kandydatką w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre
Dame w Opolu. W czasie formacji wstępnej (kandydatury, postulatu i w drugim roku
nowicjatu) katechizowałam w kościele „na górce” w Opolu oraz przy kaplicy błogosławionego Czesława w Opolu – były to dopiero początki tej działającej już teraz z rozmachem parafii.
W 1985 roku złożyłam pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych
de Notre Dame. Otrzymałam zakonne imiona Maria Barbara i od września tego roku
zamieszkałam we wspólnocie sióstr w Katowicach. Uczyłam religii w salkach przy kościele. Zainicjowałam tam działającą do dziś, już pod opieką następnych sióstr, grupę maryjną. W Katowicach ukończyłam też Studium Katechetyczne, uzupełniając tak swoje
wykształcenie potrzebne do nauczania religii.

Po dwu latach, w 1987 roku, dostałam przeniesienie do Bielska-Białej, gdzie również
katechizowałam, pomagając też w domowej kuchni.
W 1991 roku złożyłam w opolskim domu macierzystym naszego zgromadzenia śluby wieczyste. Pracę katechetyczną kontynuowałam na placówkach w Nowym Sączu, potem w Gliwicach.
W 1999 roku zmarł mój brat, a pół roku później ojciec – były to bardzo trudne doświadczenia dla naszej rodziny. Wierzę jednak, że w Bogu, który prowadzi nas tak niezwykle po ścieżkach życia wszystko ma sens.
Kolejnymi placówkami, gdzie posługiwałam jako katechetka były: Piekoszów – piękne sanktuarium maryjne w województwie świętokrzyskim i Głubczyce w województwie
opolskim.
W 2005 roku ukończyłam podyplomowe studia teologii na PWT we Wrocławiu,
uzupełniając swe wykształcenie teologiczne stosownie do nowych przepisów obowiązujących w szkolnictwie.
W sierpniu 2009 roku zostałam posłana do Pińczowa, gdzie jestem zaangażowana w
pracę katechetyczną w przedszkolu i Szkole Podstawowej nr 2.
S.M. Barbara Renata Sporin
O. Krystian Żmuda
O. Krystian Żmuda – franciszkanin. Urodzony 7.09.1968 r. w Ozimku. Jego dom
rodzinny znajduje się przy ulicy Opolskiej 1 w Kadłubie Turawskim. W 15 roku życia rozpoczął naukę w LO w Legnicy u OO. Franciszkanów. Po maturze wstąpił do ich
zakonu i rozpoczął nowicjat zakonny w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Po rocznej
próbie i pierwszych ślubach zakonnych rozpoczął studia w Krakowie w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów oraz na Papieskiej Akademii Teologicznej.
Przez zakonne śluby wieczyste, które złożył w krakowskiej bazylice franciszkańskiej w
dniu 8.12.1992 r., złączył się na stałe z Zakonem OO. Franciszkanów Konwentualnych
(łaciński skrót: OFMConv– czyli Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych). Święcenia
kapłańskie przyjął w tej samej bazylice w dniu 18.06.1994 r. z rąk arcybiskupa, a dzisiaj
już kardynała ks. Mariana Jaworskiego. Przez rok pracował we franciszkańskiej parafii
w Sanoku, skąd udał się do Bratysławy – stolicy Słowacji. Tam z innym franciszkańskim
kapłanem założył klasztor franciszkanów konwentualnych w tym mieście. Do kraju wrócił jako asystent prowincjalny Rycerstwa
Niepokalanej – maryjnego stowarzyszenia założonego przez św. Maksymiliana
Kolbego. Przez 12 lat pełnił tę funkcję,
pracując i mieszkając w różnych klasztorach krakowskiej prowincji franciszkanów: w Chęcinach k. Kielc, Głogówku
na Opolszczyźnie, Rychwałdzie k. Żywca,
prawie przez 7 lat w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia

oraz Wrocławiu. Przez 5 lat był także wiceprezesem krajowym Rycerstwa Niepokalanej
w Polsce. W tym czasie, kiedy był asystentem i wiceprezesem Rycerstwa Niepokalanej,
założył wiele wspólnot tego maryjnego stowarzyszenia na terenie całego kraju. Obecnie
mieszka i pracuje we franciszkańskiej parafii i Sanktuarium św. Antoniego w Dąbrowie
Górniczej. O. Krystian jest miłośnikiem poezji, przede wszystkim tej religijnej i sam ją
tworzy.

5.4.2 Powołania kapłańskie i zakonne w Ligocie Turawskiej
O. Alphonsus Joannes Baptista Bernatzky 29.07.1821 r. zm.?
O. Alphonsus Bernatzky (Biernacki129) urodził się w Ligocie Turawskiej 29.07.1821 r.
o godz. 12. Rodzicami jego byli Casparus-Casper i Johanna z d. Hübner. Został ochrzczo
ny 31.07.1821. Rodzice na chrzcie dali mu imiona Joannes Baptista – Jan Chrzciciel (w
księdze chrztu zapisano Babtista) i Ignatius Augustinus. Jego rodzicami chrzestnymi
byli: Johannes Basan, nauczyciel z Bierdzan, Franciskus Hasser (Jugendlehrer) nauczyciel młodzieży z Jełowej, Hedwig Gladis, żona leśniczego z Łubnian. Joannes był najstarszym dzieckiem w rodzinie. W małżeństwie Caspra i Johanny Bernatzky w 1824 r.
urodził się Carolus, w 1826 – Augustinus, w 1828 – Marie Amalie, w 1830 – Clara, w
1833 – Mathias, w 1836 – Ignatius. Ojciec Joannesa Baptisty; Casper był nauczycielem i
organistą w Ligocie. Joannes Baptista wstąpił do klasztoru Braci Miłosierdzia św. Józefa
w Frankenstein – Ząbkowicach Śląskich, należącego do Zgromadzenia Braci Miłosierdzia Klasztoru Trójcy Świętej w Breslau – Wrocławiu i przyjął imię zakonne Alphonsus.
Śluby zakonne złożył 6.07.1848 r.130 W 1852 r. zmarł jego 63-letni ojciec Casper, który
osierocił siedmioro dzieci131.
Alfons Biernazky w latach 1856–1859 był przeorem Klasztoru Braci Mniejszych
w Pilchowicach (Klosters der Barmherzigen Brüder zu Pilchowitz). Razem ze znanym lekarzem przybocznym księcia raci
borskiego Wiktora I, Juliuszem Rogerem,
zorganizował rozbudowę klasztoru w Pilchowicach. Alfons Biernatzki energicznie
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organizował fundusze na budowę tegoż klasztoru. Następni przeorzy pilchowickiego
klasztoru realizowali dzieło jego i przedwcześnie zmarłego Juliusza Rogera132.
Niestety, nie zachowały się żadne informacje na temat dalszych losów tego zakonnika.
Ks. Mathias Bernatzky 23.02.1833–11.12.1884
Mathias Bernatzky (Biernacki133) urodził się w Ligocie Turawskiej 23.02.1833 r. o
godz. 1.30. Rodzicami jego byli Casparus-Casper i Johanna z d. Hübner. Ochrzczony
został w ligockim kościele 26.02.1833 r. przez księdza kotorskiego Mathiasa Holika.
Rodzicami chrzestnymi Mathiasa Biernatzkiego byli: Simon Dahnisch – nauczyciel i
organista z Kotorza Wielkiego, Magdalena Ollsowin – gospodyni z kotorskiej plebanii,
Christiana Plotnik – żona sołtysa i rolnika z Ligoty Turawskiej.
Do gimnazjum Mathias Biernatzky uczęszczał we Wrocławiu. Następnie wstąpił do
seminarium duchownego, najprawdopodobniej również we Wrocławiu. Po święceniach
kapłańskich, które otrzymał 30.06.1857 r., został wikarym w Gliwicach w parafii pod
wezwaniem Wszystkich Świętych. W 1868 r. został mianowany proboszczem w Loewen
(najprawdopodobniej w Lwówku Śląskim), ale wkrótce powrócił na polecenie biskupa Förstera134 z powrotem do Gliwic, gdyż poprzedni kapłan zrezygnował 22.07.1872
z funkcji „administratora parafialnego”. Biskup mianował wtedy na to stanowisko ks.
Mathiasa Biernazkiego, szczególnie za jego wierną ponaddziesięcioletnią posługę duszpasterską. Podlegali mu jako kapelani (wikarzy): Frantze – „wyższy kapelan-wikary”,
Buchali – drugi wikary, i Zaruba – trzeci
wikary. Ks. Biernatzki miał również pomóc księdzu Kühn w Gliwicach w jego
ciężkim duszpasterstwie. W publikacji Informacja zawarta w Festschrift zum hundertjährigen
Jubiläum des Klosters …
ks. Kukowki135 mamy informację, że Ks.
Biernazki nie był z natury wojowniczy,
ale jeżeli trzeba było, bronił praw Kościoła z nieugiętą stanowczością. Walczył
o budynek kościelny, który został zabrany Kościołowi katolickiemu i przekazany
Kościołowi starokatolickiemu.
Ks. Biernatzky w Gliwicach zbierał
fundusze na rozbudowę sierocińca136. Po
jego śmierci dzieło dalej było realizowane. Pozostał „administratorem parafialnym” w Gliwicach aż do śmieci, która
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nocy. Zmarł w wieku 51 lat i w 27. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 15.12.1884
r. w Gliwicach.
W gliwickich księgach metrykalnych zapisano, że ks. Mathias Biernatzki był proboszczem i administratorem parafialnym w Gliwicach oraz kapelanem wojskowym. Był
kapłanem pilnym, pobożnym, odważnym bojownikiem dla spraw boskich i praw świętego Kościoła katolickiego.
Ks. proboszcz Mathias Biernatzky był wielkim kapłanem, nawet w publikacji z 1914
r. dotyczącej klasztoru w Pilchowicach, którego przeorem w latach 1856–1859 był jego
brat Alphonsus, czytamy: Alfons Biernatzki był bratem nawet dzisiaj jeszcze niezapomnianego proboszcza Mathiasa z Gliwic (Glewitz)137.
S. Hermelanda – Agnes Lesch 29.12.1871–6.01.1947
S. Hermelanda – Agnes Lesch urodziła się 29.12.1871 r. o godz. 1.00 w nocy, tego
samego dnia została ochrzczona w ligockim kościele. Chrzestnymi były Marie Panitz
i Rosalie Grzeschik – żony rolników z Ligoty Turawskiej.
Rodzicami Agnes byli Johann Lesch i Marie z domu Zybon. W małżeństwie tym urodziło się dziesięcioro dzieci,
sześć córek i czterech synów: Stephan – 1861 r., Joseph –
1863 r., Maria – 1865, Julianna – 1867 r., Joseph – 1868 r.,
Franz – 1870 r., Agnes – 1871 r., Anna – 1875 r., Pauline
– 1875 r., Susanna – 1877 r.
Najprawdopodobniej uczęszczała do ligockiej szkoły
powszechnej.
Do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek III Zakonu Regularnego Świętego Franciszka wstąpiła 15.11.1895 r. Pierwszą profesję złożyła 30.04.1898 r. O Siostrze Hermelandzie
z Ligoty Turawskiej zachowało się bardzo niewiele wiadoSiostra Hermelanda
mości. Wiadomo tylko, że przebywała na następujących
placówkach: Rosennberg (Olesno) 1900–1902, Vogtsdorf (Wojtowice – gmina Bystrzyca
Kłodzka) 1902–1904, Rybnik 1904–1906,
Sevelen (Nadrenia Północna-Westfalia)
1907–1909, Sendenhorst (Nadrenia Północna – Westfalia) 1909–1914, Waltrop
(Nadrenia Północna – Westfalia) 1914–
1919, Habelschwerdt (Bystrzyca Kłodzka) 1915–1916, Wünschelburg (Radków)
02.1916–07.1916, Scheibe (Turyngia)
1916–1921, Telgte (Nadrenia Północna –
Westfalia) 1925–1947.
Zmarła 6.01.1947 r., w 76. roku życia
Cmentarz na tle klasztoru w Telgte
i 52. roku ślubów zakonnych, w Telgte,
tam również została pochowana.
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Ksiądz dziekan Henryk Kensy
Ksiądz dziekan Henryk Kensy urodził się 9.01.1954 r. w Ligocie Turawskiej.
Rodzicami jego byli Józef i Florentyna z
d. Farys. Ksiądz Henryk Kensy ma dwoje
rodzeństwa: starszą siostrę Teresę i młodszego brata Huberta. Po ukończeniu
szkoły podstawowej w Ligocie Turawskiej
kontynuował w latach 1969–1974 naukę
w Technikum Elektrycznym w Opolu. Po
zdaniu matury podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie, które
ukończył w 1980 r. Wtedy też 11.05.1980 r. otrzymał święcenia kapłańskie, które udzielił
ksiądz biskup z Togo Chretien Matawo Bakpessi. W latach 1980–1983 r. pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, a następnie w latach 1983–1986 w parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Nysie. Bardzo wcześnie, bo już po sześciu latach 27.08.1986
r. został mianowany proboszczem w nowo utworzonej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gwoździanach, w dekanacie dobrodzieńskim. Do
miejscowości tej został przeniesiony w latach 1976–1978 drewniany kościół z Kościelisk
koło Olesna. Kościół ten jest bardzo stary, gdyż został zbudowany w 1576 r. Po mianowaniu proboszczem w nowo utworzonej parafii w Gwoździanach ks. Henryk zamieszkał
w prywatnym domu, mieszkał tam przez trzy lata. Równocześnie rozpoczął wraz z parafianami budowę plebanii przy zabytkowym kościele. Budowa została ukończona w 1990
r. Z inicjatywy proboszcza utworzono nowy cmentarz wraz z domem przedpogrzebowym, wyposażonym w chłodnię dla przechowywania ciał zmarłych. W 2004 r. dzięki ks.
Henrykowi została wybudowana drewniana dzwonnica obok kościoła w Gwoździanach,
w której zawieszono trzy dzwony. W tym samym roku została wykonana iluminacja kościoła i dzwonnicy. W jubileuszowym roku 2000 w Dzielnej – sąsiedniej miejscowości
należącej do parafii, została wybudowana kaplica ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Za te
wszystkie inwestycje parafianie są niezmiernie wdzięczni ks. proboszczowi.
Ksiądz Kensy jest bardzo lubiany przez swoich parafian, którzy doceniają jego skromność, zaangażowanie na rzecz parafii i za dar jednoczenia parafian. Dla mieszkańców
Gwoździan jest nie tylko księdzem i proboszczem, ale także człowiekiem godnym zaufania. Jest gorliwym duszpasterzem, który wywiera decydujący wpływ na rozwój parafii.
Ksiądz proboszcz Henryk Kensy, często wspiera finansowo swych biednych parafian.
Budzi szacunek i podziw u kapłanów starszego, jak i młodszego pokolenia. Dlatego też
w pogrzebie jego matki Florentyny w 1987 r. brało udział aż 30 kapłanów. Zaufali mu
również kapłani dekanatu dobrodzieńskiego i w młodym wieku 15.12.2004 r. wybrali go
„swoim dziekanem”.
W roku 2010 ks. Henryk Kensy został mianowany Ojcem Duchownym kapłanów dekanatu dobrodzieńskiego, a z dn. 1.09.2011 r. przez ks. bp. Andrzeja Czaję – dekanalnym

duszpasterzem katechetów i animatorów przygotowujących młodzież do sakramentu
bierzmowania w parafiach dekanatu dobrodzieńskiego. Od wielu lat ks. Henryk jest duchowym opiekunem Koła Łowieckiego „Dzik” z Dobrodzienia.

5.4.3 Powołania kapłańskie i zakonne w Zakrzowie Turawskim
Ks. Ernst Weinhold 30.09.1828–29.09.1894
Ks. Ernst Weinhold urodził się 30.09.1828 r. w Zakrzowie Turawskim. W czasie
chrztu nadano mu imiona Ernestus Philippus Jacobus. Jego rodzicami chrzestnymi byli:
Philippine – panna – najstarsza córka Nega – inspektora huty z Poliwody, Jacobus Sobotha z Bierdzan, Amandus Jonus z Kobylna. Chrztu udzielił miejscowy lokalista Anton
Strunk. Rodzice Ernsta (Ernesta) zawarli związek małżeński w 1823 r., wówczas 39-letni
Carl Weinhold, wdowiec z Zakrzowa, ożenił się z 23-letnią Mariandel (Marią) Jaros z
Richthal (Rychtal). W małżeństwie tym w 1826 r. urodziła się córka Johanna. Dwa lata
później urodziły się bliźnięta Ernst (późniejszy kapłan) i Carolus. W małżeństwie tym
urodziły się kolejne dzieci: w 1831 r. Adolf, cztery lata później córka Eugenia, w 1836 r.
syn Carl, w 1838 r. Otto138.
Najprawdopodobniej Ernst wstąpił ok. 1850 r. do wrocławskiego seminarium, gdyż
został wyświęcony na kapłana 30.07.1853 r. we Wrocławiu przez biskupa pomocniczego
Daniela Latusska, pierwszego lokalistę ligockiego kościoła139. Po święceniach został kapelanem zamkowym w Koszęcinie. W publikacji Geschichte der stadt Gleiwitz jest napisane, że po święceniach był „wikarym powiatowym”140. W 1869 r. został przeniesiony do
Antonienhütte – Wirka – dzielnicy Rudy Śląskiej i objął posadę kuratusa – wikariusza,
któremu powierzono opiekę nad kościołem filialnym parafii kochłowickiej. Na terenie Wirka znajdowała się mała kaplica, która nie mieściła wszystkich wiernych. Ernst
Weinhold był inicjatorem budowy nowego kościoła w Wirku. Zwrócił się do hr. Donnersmarcka z wnioskiem o wybudowanie kościoła. Hrabia Donnersmarck zlecił zadanie
postawienia nowego kościoła budowniczemu Steinbergrowi. Budowę świątyni
pw. św. Wawrzyńca rozpoczęto w 1873 r.,
a jej poświęcenia dokonano 14.12.1874 r. Fragment publikacji Geschichte der stadt Gleiwitz
Wraz z postawieniem kościoła utworzono również samodzielną parafię wirecką,
której pierwszym proboszczem został ks.
Ernst Weinhold. Parafia wirecka powięk
szała się, gdyż przyłączono do niej część
Nowej Wsi, dlatego też w 1894 r. władze kościelne przydzieliły proboszczowi
pierwszego kapelana, którym został ks.
Zapis w ligockiej księdze chrztów
Grunt. Ks. Proboszcz Ernst Weinhold
138
139
140

Ligockie księgi metrykalne.
dr F. Lorinfer, Schlesisches Kirchenblatt, Breslau, 1853, T. 19, s. 391.
B. Nietsche, Geschichte der stadt Gleiwitz, Gleiwitz, 1886, s. 583.

zmarł.09.1894 r. we Wrocławiu po ciężkiej chorobie, w wieku 66 lat i w 41. roku kapłaństwa. Jego ciało zostało przywiezione do parafii w Wirku i pochowane w kaplicy na
starym cmentarzu141.
S. Pauline Morawietz (Morawiec) 18.08.1870 r. – zm. przed 1940 r.
Siostra Pauline Morawietz (Morawiec) urodziła się 18.08.1870 r. o godz. 5.00. Rodzicami jej byli Andreas Morawietz i Eva z d. Wachta, oboje z Zakrzowa Turawskiego.
Chrzest Pauliny odbył się trzy dni później – 21.08.1870 r. Chrzestnymi były: Elisabeth
Krafczyk – chałupniczka, Caroline Radomski – komornica, obie z Zakrzowa Turawskiego. W małżeństwie chałupników Evy i Andreasa urodziło się sześcioro dzieci. Najstarsza
w rodzinie była Paulina – która wstąpiła do zakonu, rok później urodziła się Rosalie,
która wyszła za mąż w 1900 r. za Vincenta Zmudę. W 1874 r. urodziła się Marie, która zmarła rok później, w 1877 r. urodziła się Franciszka, która też wkrótce zmarła. W
małżeństwie tym urodzili się również dwaj chłopcy: Johann w 1881 r. i Franz w 1884 r.
Głowa rodziny, Andreas Morawietz, zmarł bardzo wcześnie, bo miał zaledwie 42 lata,
jego żona Eva dożyła sędziwego wieku 75 lat.
Nie wiadomo, kiedy i do jakiego zgromadzenia wstąpiła Paulina Morawiec, ani jakie
przyjęła imię zakonne.
Siostra Paulina Morawiec zmarła przed 1940 r. najprawdopodobniej w Glatz –
Kłodzku. Taką informację przekazał mi Henryk Morawiec, wnuk Rozalii Zmudy, która
była siostrą Pauliny. Przed wojną w Kłodzku były co najmniej trzy zakony żeńskie –
Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek III Zakonu Regularnego św. Franciszka nazywane potocznie Franciszkanki Szpitalne,
Zgromadzenie Sióstr św. Dominika Dominikanki, i Siostry Służebniczki Śląskie.
Dzięki uprzejmości siostry Justyny Kucharczyk, która wykonała ogromną pracę
i sprawdziła wszystkie kartoteki zakonne,
można stwierdzić, że Paulina Morawietz
na pewno nie wstąpiła do Franciszkanek
Szpitalnych. Również nie zmarła w Zakonie Sióstr Służebniczek Śląskich, gdyż na
Zapis w ligockiej księdze chrztów
terenie Kłodzka znajduje się tylko jeden
grób siostry z tego zgromadzenia, lecz
nie jest w nim pochowana Paulina Morawiec. Siostry Dominikanki twierdzą, że również
żadna siostra o nazwisku Morawietz nie zmarła w Kłodzku w okresie przedwojennym.
Oznacza to, że mogło istnieć jeszcze inne zgromadzenie zakonne w Kłodzku lub siostra
Paulina przebywała na placówce w okolicznej wiosce, a w jej rodzinie potocznie mówiono, że przebywa na placówce w Glatz – Kłodzku. Do końca II wojny światowej w
okolicach Kłodzka istniało wiele zgromadzeń zakonnych.
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Ks. Franciszek Janta 7.01.1887–28.01.1963
Ks. Franciszek Janta urodził się 7.01.1887 r. w Zakrzowie Turawskim. Rodzice:
Franz, Paulina z d. Panitz, chrzestni: Anton Matyssek,
Elisabeth Sygulla – obydwoje z Zakrzowa. Studia gimnazjalne odbył w Opolu i w Koźlu, maturę zdał w roku
1910 r. Filozofię i teologię studiował na uniwersytecie we
Wrocławiu. Również we Wrocławiu otrzymał święcenia
kapłańskie 18.06.1914 r. Po święceniach został przeniesiony do Rozmierza koło Strzelec Op., gdzie był wikarym.
W latach 1914–1916, był wikarym i lokalistą w Neustadt
(Dosse), a w latach 1916–1922 w Döln.
W latach 1922–1925 był proboszczem w Cieszynie, a
od 1925 r. objął parafię w Bojanowie – powiecie raciborskim. Ks. Janta znał oprócz języka niemieckiego również język polski, dlatego też jeszcze w okresie przedwojennym
na prośbę mniejszości polskiej w Bojanowie odprawiał msze św. w języku polskim. W
Bojanowie istniał mały murowany kościółek obok cmentarza. Ksiądz Janta wybudował
nowy piękny kościół w stylu bazylikowym w centrum wsi, jak również rozbudował plebanię. Nowy kościół poświęcono 28.10.1928 r. Konsekracji dokonał biskup wrocławski
Wojciech. W czasie działań wojennych nie opuścił swoich parafian. Wojska rosyjskie
oszczędziły ks. proboszcza Jantę, jak również kościół. Zaraz po wojnie zaczął odprawiać
msze w języku polskim. W 1950 r. otrzymał tytuł dziekana honorowego, a w 1954 r.
actuarius circuli – czyli pełnił funkcję wicedziekana. W roku 1957 r. z powodu osłabionego zdrowia i paraliżu opuścił parafię Bojanów i przeniósł się do swojej siostry w
Nowej Schodni w parafii Ozimek i prosił o przywilej odprawiania mszy św. w domu.
Był księdzem bardzo wymagającym, dużą wagę przywiązywał do nauki religii. Podobno
w młodości chciał być mistrzem budowlanym, według
przekazu parafian z Bojanowa podobno nawet studiował krótko budownictwo. Bardzo lubił przebywać i pracować w ogrodzie, dbał o pszczoły. Stworzył ogromny
ogród, sam szczepił drzewa, sprowadził różne egzotyczne gatunki roślin. Był dobrym gospodarzem prowadził
duże gospodarstwo, uprawiał pole. Nawet najdłuższe
podróże odbywał na bryczce, bardzo lubił powozić końmi. Drugą jego pasją było narciarstwo. Wyjeżdżał nawet
zimą do Baden-Baden w Szwarcwaldzie, by pozjeżdżać
z zaśnieżonych stoków.
Zmarł 28.01.1963 r. w wieku 76 lat i w 49 r. kapłaństwa. Pogrzeb odbył się 31.01.1963 r. w kościele w Bojanowie. Pochowany został przez ks. biskupa Henryka
Grzondziela, sufragana opolskiego.
Odpoczynek w czasie pikniku

Ks. Franciszek Bocionek 7.09.1893–9.02.1950
Ks. Franciszek Bocionek urodził się 7.09.1893 r. w
Zakrzowie Turawskim. Rodzice jego, Johann i Konstantine z d. Szmialek, byli rolnikami. Edukację w szkole
powszech
nej rozpoczął w Zakrzowie, do gimnazjum
zaś uczęszczał w Opolu i Paczkowie, gdzie 7.08.1914 r.
złożył egzamin dojrzałości. Zaraz po maturze zgłosił się
na ochotnika do wojska. Całą pierwszą wojnę światową
przeżył na froncie wschodnim jako telegrafista. Demobilizacja zastała go na Ukrainie. Był podoficerem i posiadał
kilka odznaczeń wojskowych, między innymi odznaczono go Żelaznym Krzyżem II klasy. Bezpośrednio po
zwolnieniu z wojska w 1919 r. rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie
otrzymał dnia 23.04.1922 r. Po trzech latach wikariatu w
Bytomiu przeniesiono go na teren diecezji berlińskiej, gdzie pracował początkowo w
Strasburgu, a później w Choszcznie. Od 1925 do 1938 r. pracował w diasporze na Pomorzu i w Brandenburgii wśród rodaków – robotników rolnych. Wczuwając się w dolę
każdego, odnosił się do nich z wielką serdecznością. Biskup Christian z Berlina nadał
mu dnia 20.01.1933 r. tytuł proboszcza w dowód uznania za jego pracę w trudnych warunkach diaspory. Szczególnie życzliwą opieką duszpasterską otaczał w Brandenburgii
i na Pomorzu polskich robotników rolnych. W jego aktach personalnych w opolskiej
kurii biskupiej zachował się list konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Stanisława Zielińskiego, pisany do ks. Bocionka 14.04.1930 r. Czytamy w nim:
Wielebny księże Proboszczu, opuszczając Berlin na skutek odwołania do centrali naszego
ministerstwa, uważam za swój miły obowiązek pożegnać na tej drodze wielebnego księdza Proboszcza i podziękować za tyle serca okazywanego naszym robotnikom rolnym, za
tyle uprzejmości, jakiej ja zawsze ze strony wielebnego księdza Proboszcza doświadczyłem.
Czcigodna postać księdza Proboszcza pozostanie na zawsze w mojej wdzięcznej pamięci. Proszę przyjąć wyrazy wysokiego szacunku i serdeczne pozdrowienia. Kuria biskupia
zamianowała jednak 20.01.1938 r. ks. Franciszka Bocionka proboszczem Pawłowiczek.
W przeciwieństwie do swego poprzednika, skromnego, szukającego ciszy i skupienia
modlitewnego, ks. Bocionek był otwarty, szukał kontaktu z parafianami, chętnie rozmawiał z nimi przy pracy na polu. Wesołe i radosne usposobienie, jak też serdeczna
dobroć zjednywały mu serca parafian. Był też dobrym kaznodzieją. Także i podczas II
wojny światowej okazał wiele serca i zrozumienia Polakom przebywającym na terenie
parafii Pawłowiczki i w okolicach na przymusowych robotach. Wbrew zakazom władz
niemieckich spowiadał Polaków, udzielał im sakramentów świętych i organizował dla
nich nabożeństwa, na których głosił polskie kazania.
Burmistrz miejscowy doniósł mu pismem z dnia 17 lutego 1943 r., że parafianie skarżą się na Polaków, którzy swoim zachowaniem podczas nabożeństw nie tylko powodują
zgorszenie, ale w dodatku siadają do ławek opłaconych przez niemieckich obywateli i do

reszty obrzydzają im uczestnictwo we mszy św. Burmistrz domagał się, aby proboszcz
zareagował i zaradził złu. Ks. Bocionek istotnie zareagował. Przypiął sobie do sutanny
odznaczenia wojenne i poszedł do burmistrza na rozmowę, która zakończyła się przy
lampce wina. Parafianie wspominają, że proboszcz często stosował podobną metodę,
gdy wynikły jakieś nieporozumienia między nim a burmistrzem. Burmistrz zazwyczaj
odprowadzał potem proboszcza na plebanię, a proboszcz z kolei odprowadzał burmistrza do domu. W nekrologu ks. Bocionka napisano: Nie opuszczał parafii w największym niebezpieczeństwie. Jako pierwszy zabrał się do remontu kościoła i malowania.
Do dziś dnia parafianie mile go wspominają, „bo był taki ludzki”. Choć na ogół wszyscy dobrze o nim się wyrażają, to najwięcej jednak ludność repatriancka, która często
mówi: to był nasz ksiądz. Niewątpliwie przyczynił się do tego, że współżycie między
ludnością miejscową i napływową od samego początku układało się dobrze. Również
jako pierwszy (po przejściu frontu) na całą okolicę uczył religii w szkole. W ostatnim
półroczu życia odczuwał dotkliwe bóle żołądka. Mimo tych cierpień sprawował dalej
swój urząd kapłański z poświęceniem. Dopiero ostatnie cztery dni przed śmiercią nie
mógł celebrować. Orzeczenie lekarzy przyjął z poddaniem się woli Bożej i całą świado
mością oczekiwał ostatniej godziny.
Z pogodą ducha zmarł w czwartek w południe 9.02.1950 r. w szpitalu miejskim w
Koźlu, w 57. roku życia i w 30. roku kapłaństwa. Pogrzeb odbył się 13.02.1959 r. w kościele w Pawłowiczkach. W księdze zmarłych przy jego nazwisku jako przyczynę śmierci
podano: carcinoma ventriculi – rak żołądka. Do dziś dnia parafianie z Pawłowiczek często proszą o modlitwę za śp. ks. Bocionka i zmarłych kapłanów.142
S.M. Bronisława – Wanda Krynicka
Urodziłam się 19.05.1946 r. w Ennetach Mengen w pow. Saulgau w Niemczech. Rodzice pochodzący z woj. tarnopolskiego znaleźli się tam z
powodu wzięcia do niewoli niemieckiej mojego
taty. Chcę zaznaczyć, że mama do dziś wspomina dobrze gospodarzy, u których mieszkali
i pracowali. Tam też zostałam ochrzczona. Mój
starszy ode mnie brat zmarł w 1939 r., po kilku
miesiącach zmagania się z kokluszem. Jesienią
1946 r. rodzice wracali do Polski, wioząc mnie ciężko chorą (umierającą) w towarowym
pociągu. Życie moje wyprosili rodzice u Matki Bożej. Zostaliśmy zawiezieni na Pomorze, gdzie zmienialiśmy miejsca pobytu w poszukiwaniu pracy i godziwych warunków
kształcenia mnie i moich dwóch młodszych braci. W siódmym roku mojego życia zamieszkaliśmy w Będzichowie w pow. słupskim. Do I Komunii Św. przygotowywałam się
w czasie wakacji, chodząc co drugi dzień na katechezę ok. 9 km do kościoła parafialnego
pw. śś. Piotra i Pawła w Główczycach. Tam też przyjęłam sakrament bierzmowania w
maju 1961 r. Rodzice moi już mi nie towarzyszyli, bo w marcu tego roku przeprowadzili
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się na Śląsk do Turawy. W 1965 r., po uzyskaniu dyplomu dojrzałości w liceum peda
gogicznym zaczęłam pracować w szkole podstawowej w Zakrzowie Turawskim. Pragnęłam pomóc uczniom słabszym w matematyce, dlatego podjęłam kształcenie w kierunku
matematycznym w Zaocznym Studium Nauczycielskim w Opolu, a będąc już w klasztorze – na Wyższych Studiach Pedagogicznych w Krakowie. W Zakrzowie Turawskim
oprócz chemii i fizyki uczyłam wszystkich przedmiotów. Uczyłam też klasę II oraz w
łączonych klasach III i IV, prowadziłam drużynę zuchową. Lubiłam tę śląską wioskę,
czułam się dobrze wśród jej mieszkańców. Zapytana przez mieszkankę Zakrzowa, czy
wyszłabym za mąż za Ślązaka, odpowiedziałam, że tak. Ale Pan Bóg przypomniał mi, że
nadszedł czas, abym poszła całkowicie za Nim. Pierwszy raz pragnienie służenia Bogu
odezwało się we mnie już w wieku 12 lat, jednak chcąc być posłuszna mamie i księdzu
uczącemu mnie religii, rozpoczęłam naukę w szkole średniej, by zdobyć zawód. W lipcu
1971 r. wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP. Pierwsze śluby złożyłam w 1974 r., a śluby wieczyste w 1981 r. w Szymanowie. Przez rok pracowałam
jako zakrystianka oraz pomagałam w LO. Do 2006 r. byłam nauczycielką matematyki
oraz wychowawczynią najpierw w szkole gastronomicznej w Nowym Sączu, a następnie
w szkole podstawowej i gimnazjum w Jarosławiu prowadzonym przez nasze zgromadzenie. Moją pasją było wędrowanie po górach i organizowanie wycieczek w ramach
szkolnego koła PTTK oraz wycieczek klasowych. Od 2006 r. posługiwałam siostrom
w Szczecinku jako przełożona, a obecnie pełnię tę funkcję w Łomiankach. Do tej pory
utrzymuję kontakt z wychowankami oraz mieszkańcami Zakrzowa i ogarniam ich modlitwą. Jestem wdzięczna Bogu za ten okres życia we wspólnocie zakrzowskiej.
S.M. Bronisława Wanda Krynicka
Obecnie S.M. Bronisława Wanda Krynicka jest przełożoną w Jarosławiu.
S.M. Faustyna – Grala Beata
Pan Bóg prowadzi nas różnymi ścieżkami. Jak mówi bł. Gianna Beretta Molla:
Wszystkie drogi Pana są piękne, byle tylko prowadziły do takiego celu: zbawić dusze i doprowadzić wiele innych dusz do nieba, aby oddać chwałę Bogu.
Urodziłam się 5.09.1979 r. w Opolu. Razem z moimi rodzicami, siostrą i bratem
mieszkałam w Szczedrzyku, w województwie opolskim. Kiedy miałam 5 lat zmarła moja
mama.
W 1986 r. rozpoczęłam naukę w 8-klasowej szkole podstawowej w Szczedrzyku. Po
miesiącu przeprowadziliśmy się do Zakrzowa Turawskiego. Naukę kontynuowałam w
szkole podstawowej w Kadłubie Turawskim. Tam też, uczęszczając do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej, wzrastała moja wiara, a potem pragnienie pójścia za Jezusem.
Po zakończonej edukacji w szkole podstawowej, w 1994 roku rozpoczęłam naukę w
liceum ogólnokształcącym w Ozimku. Młodość, to szukanie swojej drogi, tej jedynej. I
ja w pewnym momencie zaczęłam szukać. Jeden z ojców dominikanów, napisał w jednej
ze swoich książek:
Głęboko wierzę w ideę powołania. Wierzę, że każdy człowiek otrzymuje od Boga powołanie. I nie tyle jest to powołanie do czegoś, co powołanie do istnienia. Jak widać z lektury

Biblii, zagadnienia powołania i stwarzania są bardzo silnie ze sobą połączone. Rzeczy istnieją, ponieważ Bóg nadał im nazwy i imiona. „Powołał mnie Pan już z łona mej matki,
od jej wnętrzności wspomniał moje imię (Iz, 49, 1) – w pełni się z tym zgadzam.
Wierzyc, to ufać. Dlatego po ukończeniu szkoły średniej, 8.06.1998 roku wstąpiłam
do Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusa w Dylakach. Tam odbyłam postulat i dwuletni nowicjat. 25.08.2001 r. złożyłam pierwszą profesję zakonną. Po
prostu … Szczęśliwa z miłości …
Trudno opisać tę radość, która wówczas panowała w moim sercu. Jezus przyjął mnie
taką, jaką jestem. Cóż ja mogłam Mu dać? Jedynie moje małe, puste serce. To wszystko,
co mam. Wiedziałam, że przyjmuję na siebie krzyż. Może trudno to zrozumieć, ale miłość ściśle łączy się z krzyżem.
Między cierpieniem a miłością zachodzi bardzo ścisły związek. Nie można kochać,
jeśli nie rozumie się tajemnicy krzyża. Nie można w pełni iść za Chrystusem,
jeśli nie akceptuje się cierpienia. Jesteśmy powołani do różnych zadań i różnymi drogami ziemskiej pielgrzymki zmierzamy do domu Ojca, ale nie ma w tej wędrówce drogi,
która nie byłaby znaczona cierpieniem. Jest ono bowiem wpisane w nasze życie od chwili narodzin aż do śmierci.
Starałam się gorliwie spełniać swoje obowiązki, a przede wszystkim jak najlepiej żyć
w bezinteresownej miłości dla innych, by jeszcze coraz bardziej dążyć do pełniejszego
zjednoczenia się z Bogiem.
W latach 2000–2005 byłam zakrystianką w kościele parafialnym pw. Świętego Antoniego w Dylakach. Wtedy też rozpoczęłam naukę w Studium Organistowskim przy
Uniwersytecie Opolskim. Muzyka miała i ma wielkie znaczenie w moim życiu. Trzeba
ją mieć gdzieś w sercu. Gdy gram, wtedy zapominam o wszystkim. Może to dziwnie
brzmi! Ale coś w tym jest. Śpiewać i grać … Tak, dla Niego. I tak muzyką modlić się za
wszystkich, których kocham i za wszystkich, których spotykam, a także za tych, których
nie znam, a którzy potrzebują modlitwy.
Po pomyślnym zdaniu egzaminów 19.11.2005 r. zostałam przeniesiona na placówkę
w Niemczech, do miejscowości Niederfell koło Koblencji. Tam opiekowałam się naszymi starszymi i chorymi siostrami oraz objęłam funkcję organistki, co czynię do dzisiaj.
22.07.2006 r. złożyłam śluby wieczyste w Domu Generalnym we Wiedniu. Był moment w moim życiu, w którym zrozumiałam, że nie mam nic, że tylko On jest
tak naprawdę bardzo, bardzo ważny. Jedynie ważny.
Obecnie uczę się w szkole w Koblenz.
Siłę do wykonywania codziennych obowiązków czerpię na adoracji, a przede
wszystkim na codziennej Mszy Świętej.
S.M. Faustyna Beata Grala

5.5 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Ligocie Turawskiej
5.5.1 Historia placówki Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Ligocie Turawskiej (zdj.1)
Dnia 3.12.1904 r. ks. proboszcz Michael Sauer z Ligoty Turawskiej zwrócił
się do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Pan
ny Niepokalanie
Poczętej w Porębie z propozycją założenia
placówki Sióstr w Ligocie Turawskiej. Wystąpił z prośbą o przysłanie trzech sióstr,
które zajmo
wałyby się ambulatoryjną
pielęgnacją chorych zarówno w Ligocie
Turawskiej, jak i w okolicznych wioskach
(Kadłubie Turawskim, Zakrzowie Turawskim, Bierdzanach, Biestrzynniku i DylaBudynek placówki w Ligocie
kach). Porębskie Zgromadzenie
wyraziło zgodę na założenie
tej placówki. Ksiądz proboszcz
Sauer uzyskał pożyczkę z kasy
pożyczkowej mieszczącej się w
Kadłubie Turawskim i zakupił
w Ligocie dom z ogrodem od
bezdzietnego małżeństwa –
państwa Plotnik. W domu tym,
podobno, nim zamieszkały Siostry Zakonne, straszyło – wspomina znana mi mieszkanka z
Ligoty, w nocy było słychać, jakby
Przedszkole prowadzone przez Siostry – zdjęcie z 1935r.
1000 beczek toczyło się po scho(udostępniła Róża Staś)
dach. Wkrótce dom ten przygotowano na potrzeby placówki zakonnej. 28.02.1905 r. Siostry otrzymały także państwowe
zezwolenie na sprawowanie opieki nad chorymi.
Uroczyste wprowadzenie sióstr do placówki w Ligocie Turawskiej odbyło się 31.08.1905
r. Wkrótce oprócz posługi pielęgnacji chorych powierzono także siostrom kierownictwo
nad nowo urządzonym przedszkolem mieszczącym się w ligockiej placówce. Ponadto siostry objęły organistostwo w kościele, a w ligockiej szkole powszechnej i dokształcającej
udzielały dziewczętom lekcji prac ręcznych i gospodarstwa domowego. W 1917 r. przekazano siostrom opiekę nad niemowlętami i gruźlikami. Władze państwowe doceniły pracę
sióstr i za tę roczną dodatkową pracę otrzymały wynagrodzenie w kwocie 350 marek.
Siostry bardzo angażowały się w pracę na rzecz parafian, szczególnie opiekując się

chorymi i pracując z dziećmi i młodzieżą, dlatego też były bardzo zapracowane. Niech
przykładem będzie chociażby rok 1942 – opiekowały się 561 chorymi, 206 razy w roku
prowadziły zajęcia w przedszkolu – w którym było 30–40 dzieci, 240 godzin przeznaczyły
na naukę prac ręcznych w szkole powszechnej dla 88 dziewczyn i 113 godzin przeznaczyły
na naukę 64 dziewczyn ze szkoły dokształcającej, 64 dzieci uczyły religii przez 113 godzin,
odwiedzały młode matki, ucząc je, jak opiekować się niemowlakami i chorymi na gruźlicę,
łącznie odwiedzin tych było 445. Oprócz prac edukacyjnych siostry dbały również o swoje
gospodarstwo: ogródek i pole. Parafianie docenili zaangażowanie sióstr. Jeszcze w 1934
r. żona miejscowego nauczyciela, pani Greta Wilczek, złożyła na ręce siostry przełożonej
Michaliny list, w którym podziękowała ligockim siostrom w imieniu „Związku Kobiet” za
ich ciężką pracę, szczególnie za założenie w 1928 r. w Ligocie przedszkola. Matki przedszkolaków były bardzo zadowolone z wysokiego poziomu przygotowania ich dzieci do
dalszej nauki w szkole powszechnej. W przedszkolu maluchy nauczyły się również języka
niemieckiego.
Gdy Rosjanie weszli do Ligoty w styczniu 1945 r., pozostawili siostry zakonne w spokoju. Nie wiem, czy zdawali sobie sprawę z faktu pobytu sióstr na terenie Ligoty, gdyż zdjęły
habity zakonne i założyły ubrania świeckie. Najprawdopodobniej w ten sposób uniknęły
śmierci i nie spotkał ich los taki, jak sióstr zakonnych z Czarnowąs.
Po zakończeniu wojny siostry pozostały na placówce
w Ligocie Turawskiej, jednak nowe powojenne władze
polskie postanowiły ograniczyć działalność wszystkich
sióstr zakonnych na terenie Polski. Ograniczono zatem
działalność zakonnic wyłącznie do opieki nad chorymi
oraz posługi w zakrystii i do gry na organach kościelnych.
Ligockie siostry starały się o zgodę na prowadzenie przedszkola, jednak nie uzyskały takiego pozwolenia.
Dziewięć lat po zakończeniu II wojny światowej, 3
sierpnia 1954 r., państwo polskie położyło kres działalności wszystkich sióstr zakonnych dekretem nakazującym zamknięcie placówek i wysiedlenie sióstr do obozów
pracy. Siostry z Ligoty Turawskiej zostały wysiedlone do
Staniątek koło Krakowa.
Wczesnym rankiem 3.08.1954 r. trzech milicjantów
Siostra Prospera
przyjechało do Ligoty, nakazali Siostrom: Blance (Blandii), Tomasi (Thomasi) i Prosperze spakować się i zabrać tylko podręczny bagaż. Przy
wieziono je do punktu zbiorczego w Bierkowicach. Siostry załadowano do samochodów
ciężarowych, autobusów i wywieziono w nieznanym kierunku. 4. dnia podróży o godz.
1.00 w nocy dojechały do Grüssauer (najprawdopodobniej Krzeszów, woj. dolnośląskie,
gmina Kamienna Góra). Siostry padały ze zmęczenia i pozwolono im położyć się na żelaznych łóżkach. Tobołki podłożyły sobie pod głowę i szybko zasnęły. Były jednak wciąż
pilnowane przez milicjantów. Tej samej nocy 6 sierpnia o godzinie 3.00 pozwolono im
uczestniczyć we mszy św. i przyjąć Eucharystię. Po komunii św. około 500 sióstr odnowiło

śluby zakonne i odśpiewało radosny hymn Te Deum Laudamus. O godz. 7.00 siostry udały
się w dalszą podróż. 7 sierpnia kolumna pojazdów z siostrami dotarła do Staniątek koło
Krakowa. Zostały zakwaterowane w pustym klasztorze benedyktyńskim. W przymusowym obozie odosobnienia młodsze siostry zakonne musiały wykonywać prace polowe,
starsze zaś szyły koszule wojskowe w „Robotniczej Spółdzielni Pracy im. Jarosława Dąbrowskiego” w Krakowie. 24-letnia wówczas pani Róża Staś z Ligoty, za namową ówczesnego proboszcza Josefa Christena, odwiedziła ligockie zakonnice w Staniątkach. Zawiozła
im produkty żywnościowe przygotowane przez parafian. Siostry bardzo ucieszyły się z
odwiedzin parafianki. Jak wspomina pani Róża, obawiały się, że będą „zlikwidowane” (zabite) przez ówczesne władze. Jednak w 1956 r. zmieniła się sytuacja polityczna w Polsce i
wszystkie siostry zostały zwolnione z obozów odosobnienia i mogły powrócić do swoich
macierzystych klasztorów. Z przymusowego wysiedlenia powróciły do Ligoty Turawskiej
16.12.1956 r. o godz. 4.00. Po powrocie Siostra Tomasia przejęła obowiązek opieki nad
chorymi, siostra Blanka – opieki duszpasterskiej, zaś siostra Prospera opiekowała się kościołem i była również organistką.
Ważnym wydarzeniem placówki zakonnej w Ligocie Turawskiej był remont bu
dynku
klasztornego w 1965 r. Wyremontowano wtedy elewację
zewnętrzną, przeło
żono dachówkę, wewnątrz budynku wymieniono kafelki, uzupełniono
tynki.
W 1966 r. Siostry obchodziły
stulecie istnienia Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej na Śląsku. Siostra Liboria w otoczeniu przyjaciół (udostępniła Róża Staś)
Bardzo bogaty był program obchodów tego jubileuszu: konferencje, uroczyste msze św., spotkania, pielgrzymki.
Po wizycie w 1966 r. Matki Prowincjalnej S.M. Annuntis w ligockiej placówce przeprowadzono kolejny remont tego budynku. Przebudowano dawniejsze przedszkole – podzielono je na dwa pomieszczenia, zainstalowano wodociąg i odpływy wody. Również przebudowano pokój na rozmównicę, urządzono łazienki i toalety, wykopano nową studnię.
W następnym roku wykonano nowe ogrodzenie wzdłuż ulicy Głównej i bocznej ścieżki.
W 1969 r. na Placówce w Ligocie Turawskiej było aż sześć sióstr zakonnych: Tryfonia,
Agatonia, Vitalis, Laurina, Siegwina, Liboria.
W 1971 r. siostry Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
obchodziły setną rocznicę śmierci Ojca Edmunda – założyciela tego zgromadzenia. Siostry przeżyły ten rok, prosząc w modlitwach o rychłą beatyfikację Ojca Edmunda Bojanowskiego. W roku następnym wyremontowano strych placówki w Ligocie Turawskiej,

wymieniono wtedy również w budynku okna, schody.
Przez następne dziesięciolecie siostry dalej opiekowały
się chorymi na terenie parafii Ligota Turawska i kościołem parafialnym.
Placówkę w Ligocie Turawskiej zlikwidowano
1.07.1980 r. ze względu na brak sióstr zakonnych.
Przełożonymi wspólnoty Sióstr Służebniczek NMP
Niepokalanie Poczętej w Ligocie Turawskiej były:
–
(1905–1910) SM. Pulcheria Nowak
–
(1910–1916) SM. Michalina Piechaczek
–
(1916–1923) SM. Genowefa Lisoń
–
(1923–1929) SM. Konstancja Gallus
–
(1929–1938) SM. Michalina Piechaczek
Siostra Wiltrudis w stroju zakonnym –
(1938–1944) SM. Regula Fikus
sprzed reformy
–
(1944–1950) SM. Gracjana Popczyk
– (1950–3.08.1954) SM. Blanka Kubica
– (1956–1958) SM. Blanka Kubica
– (1958–1962) SM. Tryfonia Biskup (przebywała na placówce od 1958 do 1973 r.)
– (1962–1967) SM. Prospera Sklorz (organistka, uczyła dzieci religii w latach 1948–
1967)
– (1967–1973) SM. Laurina Kobiołka
– (1973–1980) SM. Waltrudis Grüner (przebywała na placówce w latach 1972–1980
jako pielęgniarka i opiekunka chorych).
Ponadto na placówce przebywały:
– od ok. 1940 do 1967 r. SM. Tomasia Gruca (pielęgniarka i opiekunka chorych)
– od 1967 do 1973 r. SM. Liboria Widera – od 1968 do 1977 r. SM. Agatonia Noki
(do pomocy) – od 1968 do 1972 r. SM. Siegwina Tworowska (pielęgniarka i opiekunka chorych) – od 1964 do 1973 r. SM. Vitalis Biskup
– od 1973 do 1980 r. SM. Asumpta Pluta (organistka)
– od 1978 do 1979 r. SM. Wiltrudis Schiffczyk (do pomocy).
Parafianie Ligoty Turawskiej do dzisiaj mile wspominają ligockie siostry zakonne.
Szczególnie dziękują im za ciężką wieloletnią pracę na terenie trzech naszych miejscowości: Ligoty Turawskiej, Kadłuba Turawskiego i Zakrzowa Turawskiego. Przez 75 lat na terenie parafii Ligota Turawska siostry opiekowały się chorymi, uczyły dzieci religii i wykonywały wiele innych prac. Starsi mieszkańcy wspominają szczególnie siostrę Tomasię, jak w
czasie wojny i w okresie powojennym, gdy nie było zapewnionej opieki stomatologicznej,
sprawnie wyrywała bolące zęby. Mnie jednak w pamięci utkwił widok siostry Waltrudis
Grüner jeżdżącej do chorych parafian na czerwonym motorowerze – jawce. Siostra ta
również odwiedzała moją rodzinę, żeby dać zastrzyk mojej sparaliżowanej babci. Starsi ludzie odchodzą, a młode zabiegane pokolenie często nawet nie zdaje sobie sprawy, jak wiele

zrobiły dla mieszkańców „naszej parafii” ligockie Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej. Ostatnia z żyjących ligockich sióstr, SM Asumpta – Elżbieta Pluta, przebywa
obecnie na placówce w Kudowie Zdroju. W czasie naszej krótkiej rozmowy usłyszałem
głos osoby pełnej pogody ducha. Dowiedziałem się, że Siostra Asumpta jest osobą dalej
bardzo aktywną.

5.5.2 Siostry pracujące w ligockiej placówce
SM. ASUMPTA (ASSUMPTA) – ELŻBIETA PLUTA
SM. Asumpta – Elżbieta Pluta urodziła się dnia 24.11.1944
r. w Górażdżach, w powiecie krapkowickim. Rodzicami jej
byli Andrzej i Gertruda z d. Pietruszka. SM. Asumpta – Elżbieta miała dwoje rodzeństwa: starszą siostrę i młodszego
brata. Rodzice jej byli robotnikami fabrycznymi. Do szkoły
podstawowej w Górażdżach uczęszczała w latach 1951–1958.
Po ukończeniu szkoły krótko pracowała w centrali telefonicznej.
Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej wstąpiła 18.10.1961 r. Pierwszą profesję zakonną złożyła 9.09.1963 r. Krótko, bo przez
3 miesiące pracowała na placówce w Chocianowicach. Następnie przez 9 lat – w latach
1964–1973 – przebywała na placówce w Sośnicy, pracując w domu starców. Wtedy też
ukończyła pięcioletnie studia organistowskie we Wrocławiu.
W latach 1973–1980 przebywała na placówce w Ligocie Turawskiej jako organistka.
W 1980 r. została przeniesiona do placówki w Przychodzie, po roku zaś do Fałkowic. W
1989 r. SM. Asumpta została przeniesiona do placówki w Chrząstowicach. Po sześciu latach przeniesiono siostrę do Szczawna Zdrój. W 1996 r. przez jeden rok przebywała na
placówce w Długomiłowicach. Po roku została SM. Asumpta przeniesiona do Chróściny
Opolskiej. W 2000 r. przeniesiono siostrę do placówki w Dziewkowicach. Po kolejnych
sześciu latach przeniesiono SM. Asumptę do Bodzianowic. Od 2007 r. Siostra przebywa
na placówce w Kudowie Zdroju.
Siostra Asumpta jest ostatnią żyjącą zakonnicą, która
przebywała na placówce w Ligocie Turawskiej. Zachowała
pogodę ducha, jest osobą bardzo skromną.
SM. BLANKA (BLANCE) – KAROLINA KUBICA
12.06.1890–1.04.1986
M. Blanka – Karolina Kubica urodziła się 12.06.1890 r. w
Markowicach Raciborskich. 15.06.1890 r. otrzymała w kościele
parafialnym chrzest św. Była najstarszym dzieckiem w rodzinie.
Jej ojciec, Franciszek, z zawodu był kolejarzem, matka Janina z
d. Winkler natomiast zajmowała się rodziną i chrześcijańskim

wychowaniem dzieci. W Markowicach Karolina ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową.
Po jej ukończeniu pozostawała nadal przy rodzicach, pomagając im w gospodarstwie.
Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Porębie wstąpiła 6.06.1909 r. Przez dwa
lata kandydatury przygotowywała się we Wrocławiu do zawodu wychowawczyni przedszkola. 21.10.1910 r. rozpoczęła dwuletni nowicjat, który ukończyła złożeniem pierwszej profesji
29.10.1912 r. i została wtedy skierowana do placówki w Brynicach. Wieczystą profesję złożyła 20.11.1920 r. Przebywała również na placówce w Wysokiej, Starych Budkowicach.
Następnym miejscem jej posługiwania była Ligota Turawska. Przebywała w ligockiej
placówce od 12.06.1950 r., pełniąc obowiązki siostry przełożonej. Na tej placówce przeżyła
bolesny fakt przymusowego wysiedlenia do Staniątek. Po dwóch latach pobytu w miejscu
odosobnienia powróciła w grudniu 1956 r. do Ligoty Turawskiej. Przez następne dwa lata
dalej pracowała na tej placówce, a następnie w czerwcu 1958 r. przeniesiona została do Leśnicy – domu prowincjalnego. Od 1.04.1966 r. już do końca swego życia pozostała na placówce
w Starych Budkowicach.
Bogata była droga życia zakonnego SM. Blanki. Przez 41 lat pełniła obowiązki wychowawczyni i kierowniczki w placówkach zakonnych. Wszędzie była ogromnie ceniona i
lubiana przez współsiostry. O ile tylko pozwalały jej siły, jeszcze jako 80-letnia staruszka,
starała się pomagać w różnych pracach domowych. Była bardzo żywotna, pełna pogody ducha i życzliwości dla współsióstr. Taka postawa SM. Blanki wypływała z autentycznego życia
zakonnego, postawy gorliwego naśladowania Niepokalanej Służebnicy Pańskiej.
Zmarła 1.04.1986 r., w 96. roku życia i 76. roku ślubów zakonnych.
SM. LAURINA – JULIA KOBIEŁKA 4.06.1902–
16.03.1989
SM. Laurina – Julia Kobielka (Kobiełka) urodziła się
4.06.1902 r. w Wachowicach w powiecie oleskim. Pochodziła
z wielodzietnej rodziny Franciszka i Anny z d. Wolny. Była
10. dzieckiem spośród 12-ciorga, przy życiu pozostali trzej
bracia i cztery siostry, zaś czworo z rodzeństwa zmarło w
dzieciństwie.
Rodzice SM. Lauriny posiadali gospodarstwo rolne, które
było źródłem utrzymania licznej rodziny. Wcześnie utraciła
ojca, bowiem liczyła wtedy 6 lat. Dlatego też trud wychowania dzieci i prowadzenia gospodarstwa spadł na jej matkę
Annę. Od najmłodszych lat dziecięcych Julia w miarę swoich
sił i możliwości pomagała matce w pracach.
W 1908 r. Julia Kobiełka rozpoczęła naukę w 8-klasowej szkole podstawowej, którą
pomyślnie ukończyła. Pozostała jednak w domu rodzinnym, aby pomagać w pracach gospodarczych. Jak zaznaczyła w swoim życiorysie kościół parafialny oddalony był od jej
domu o 4 km, mimo to zawsze z całą rodziną w niedzielę i święta uczestniczyła w mszy św.
W wieku 17 lat, w 1919 r. Julia utraciła matkę.

Od dzieciństwa Julia zawsze pragnęła poświęcić się Bogu, lecz na przeszkodzie stanął
jej stan zdrowia, gdyż często chorowała. Swoje pragnienie mogła zrealizować dopiero w
1928 r., kiedy to przekroczyła próg klasztoru w Porębie. Odbyła przygotowanie do zawodu
pielęgniarki. Po złożeniu pierwszej profesji św. i zdaniu pomyślnie egzaminów dających jej
uprawnienia pielęgniarki, 24.10.1930 r. została skierowana do placówki w Szklarskiej Porębie, w której przez 30 lat opiekowała się dziećmi specjalnej troski. Śluby wieczyste złożyła
w 11.05.1936 r. Następną jej placówką był Wrocław, gdzie przebywała w latach 1960–1965.
Przez rok pracowała na placówce w Zdzieszowicach.
W latach 1967–1973 była przełożoną placówki w Ligocie Turawskiej. Na placówce tej
posługiwała przy chorych, jako ambulatoryjna matka.
Ostatnią jej placówką były Budkowice, gdzie do 1980 r. była siostrą przełożoną. Na ile
tylko pozwalały jej siły i zdrowie ofiarnie uczestniczyła w różnych pracach domowych,
a szczególnie troskliwie opiekowała się ogrodem. Siostra Laurina oddawała się z wielką
sumiennością praktyce życia modlitwy, pracy nad sobą. Wnosiła do tamtejszej wspólnoty
pokój ducha. Swoją osobowością ubogacała innych, a każdy w jej obecności czuł się dobrze. Była delikatna w odnoszeniu się do bliźnich.
W dniu 13.03.1989 r. po skończonej pracy w ogrodzie, nagle zasłabła. W szpitalu
stwierdzono u niej zawał serca, chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego i obrzęk płuc.
Zmarła w Szpitalu w Kup 16.03.1989 r. o godz. 16.45, w 87. roku życia i 59. roku ślubów
zakonnych.
SM. LIBORIA – TERESA WIDERA 15.08.1928–
10.03.2007
SM. Liboria – Teresa Widera urodziła się dnia 15.08.1928
r. w Rokiczach, powiecie kozielskim, jako najmłodsze dziecko Józefa i Zofii z domu Machoń. Pochodziła z wielodzietnej rodziny: miała dwóch braci i sześć sióstr. Dnia 22.08.1928
r. została ochrzczona w kościele pw. Wszystkich Świętych w
Raszowej, natomiast sakrament bierzmowania otrzymała
dnia 11.10.1939 r. w Leśnicy.
Jej ojciec był z zawodu kolejarzem, a matka zajmowała się
prowadzeniem gospodarstwa domowego i wychowywaniem
dzieci. W domu rodzinnym Teresy panowała religijna i serdeczna atmosfera. Regularnie
przystępowano do sakramentów św., praktykowano pierwsze piątki miesiąca, czytano Pismo św., żywoty świętych i różne czasopisma religijne. Jak wynika z opinii ówczesnego ks.
proboszcza Teresa była dobrą, cnotliwą dziewczyną, jedną z najpilniejszych członkiń Sodalicji Mariańskiej, gorliwą w nauce religii. Często przystępowała do sakramentu pokuty i prawie codziennie przyjmowała Komunię św. Od wczesnego dzieciństwa żywiła bardzo wielką
cześć do Matki Najświętszej, a zawdzięczała to swojej matce, która codziennie śpiewała z
dziećmi pieśni maryjne. Już wtedy – jak napisała w swych wspomnieniach – jej „tajemnym
życzeniem było całkowicie poświęcić się Matce Najświętszej w życiu zakonnym”. To ukryte

w sercu pragnienie, jak sama wyznała, rozwijało się stopniowo poprzez kontakt z siostrami
służebniczkami posługującymi w jej rodzinnej parafii. Postawa tych sióstr i przykład życia
wywarły na niej bardzo wielkie i głębokie wrażenie.
Teresa ukończyła ośmioklasową szkołę podstawową, a następnie przez 1,5 roku uczęszczała do szkoły zawodowej. Planowała też ukończyć w Opolu kurs dla wychowawczyń
przedszkoli, aby po zdobyciu wykształcenia wstąpić do klasztoru. Niestety, przeszkodziły
jej w tym działania wojenne w 1945 r. W czasie okupacji przeżyła dużo nalotów, dostała się
też do Austrii, gdzie przebywała 9 miesięcy, w tym dwa w obozie. Potem została wysiedlona do Niemiec, skąd w maju 1947 r. powróciła do rodzinnej miejscowości i pomagała
rodzicom przy odbudowie domu, który w czasie wojny uległ zupełnemu zniszczeniu.
Swoje pragnienie z lat dziecięcych i młodzieńczych zrealizowała dnia 9.04.1949 r. wstępując do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Porębie. W
wyznaczonej jej dacie przyjęcia do zgromadzenia dostrzegła wyraźny znak woli Bożej,
gdyż w tym samym dniu jej ukochana Patronka – św. Teresa od Dzieciątka Jezus – wstąpiła niegdyś do Karmelu. Po odbytej formacji 28.10.1950 r. złożyła pierwszą profesję, natomiast śluby wieczyste 17.10.1956 r. Dnia 3.11.1950 r. została skierowana na placówkę
do Bytomia-Karbia, gdzie przez dwa lata opiekowała się osobami starszymi i chorymi w
prowadzonym przez siostry Domu Starców. 3.08.1954 r. została wysiedlona z Nieznadzyna
przez władze komunistyczne do obozu pracy w Wieliczce, gdzie wraz z innymi siostrami
pracowała w szwalni. Po zwolnieniu Sióstr z obozu w styczniu 1957 r. drogi Bożej Opatrzności zawiodły ją do Kłodzka. Tam podjęła pracę salowej w Domu Małego Dziecka. W
1967 r. ukończyła w Warszawie trzymiesięczne szkolenie sanitarne dla sióstr.
Kolejną placówką, na którą ją skierowano była Ligota Turawska. Na placówce tej od
1967 r. służyła chorym jako pielęgniarka ambulatoryjna i była też organistką. Już wcześniej przez trzy lata uczyła się gry na fortepianie, a w 1971 r. rozpoczęła naukę w Studium
Organistowskim we Wrocławiu, które zakończyła po dwóch latach.
17.09.1973 r. została przeniesiona do Domu dla Sióstr Emerytek w Zborowskiem. Kolejnymi jej placówkami były: Kłodzko, Strzelce Op. – gdzie była przełożoną w Budkowicach Starych.
Dnia 15.12.2000 r. została przewieziona z Budkowic do Domu Prowincjalnego w Leśnicy Op. z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Miesiąc później doznała silnego
udaru mózgu, który spowodował prawostronny paraliż i odebrał jej mowę. Po pobycie w
szpitalu i pewnej poprawie zdrowia powróciła do domu, gdzie została otoczona troskliwą
opieką współsióstr. Odtąd już miejscem jej apostolstwa przez modlitwę i cierpienie stało
się łóżko. W czasie swej choroby siostra nie wypuszczała różańca z rąk, modląc się w skupieniu. Była radosna i pogodna, wdzięczna za każde wyświadczone jej dobro. Jej miłość do
Jezusa i Maryi sprawiły, że nauczyła się wymawiać tylko dwa wezwania, które często powtarzała: O mój Jezu, mój Jezu! i Ave Maryja!. Tym ostatnim wezwaniem wypowiadanym z
promiennym uśmiechem witała przychodzące do niej siostry. Zaś w chwilach szczególnie
dla niej trudnych można było usłyszeć z jej ust westchnienia: O mój Jezu, mój Jezu!
Zaopatrzona i umocniona na ostatnią drogę świętymi sakramentami i wspierana modlitwą sióstr przekroczyła próg wieczności 10.03.2007 r. o godz. 10.40, w 79. roku życia i

57. roku ślubów zakonnych. Była to sobota – dzień poświęcony Matce Bożej, którą od
najmłodszych lat bardzo kochała i czciła, której była wierną Służebniczką, a zarazem był
to pierwszy dzień nowenny ku czci św. Józefa, patrona dobrej śmierci.
SM. MARIA AGATONIA (AGATHONIA) – ANNA
NOKI 13.01.1896– 9.08.1983
SM. Maria Agatonia – Anna Noki urodziła się 13.01.1896 r.
w Nakle. Rodzice jej Jakub i Maria z d. Lichy byli robotnikami
fabrycznymi. Była drugim dzieckiem spośród czworga rodzeństwa, ochrzczona została 13.01.1896 r. w Raszowej. Zaś sakrament bierzmowania przyjęła 1.05.1912 r. W Nakle ukończyła
8-klasową szkołę podstawową.
W jej domu rodzinnym panowała atmosfera religijna. Kościół parafialny był oddalony o 4 km, mimo to często w tygodniu uczęszczano na mszę św. Anna zapoznała się z siostrami służebniczkami na Górze
św. Anny, dokąd każdego roku pielgrzymowała. Wstąpiwszy do zgromadzenia w Porębie
4.08.1915 r. została skierowana do seminarium ochroniarskiego we Wrocławiu, ukończyła także kurs dla nauczycielek szkół gospodarczych. Po odbyciu okresu ścisłej formacji i
złożeniu pierwszej profesji zakonnej 22.01.1919 r. skierowano młodą profeskę do sierocińca w Rybniku. Po dwóch latach została odwołana na nową placówkę w Międzyborzu k.
Sycowa, gdzie jako nauczycielka robót ręcznych prowadziła zajęcia dla dziewcząt uczęszczających do szkółki gospodarczej prowadzonej przez siostry. Były to tereny diaspory, a w
parafii tej był także pastor i protestanckie diakonise. Katolików było tam bardzo mało, bo
tylko 1/3, zaś protestantów 2/3 mieszkańców. Siostry miały mieszkanie w zamku właścicieli, ale prowadziły bardzo skromny styl życia. Oprócz prowadzenia szkoły gospodarczej
troszczyły się o bieliznę kościelną i opiekowały się chorymi w okolicy.
Siostra M. Agatonia pracowała jako przedszkolanka od 1926 r. w Łanach, w 1950 r.
została przeniesiona do Bierdzan, skąd została internowana do obozu w Staniątkach. Po
rozwiązaniu tego obozu w grudniu 1956 r. przeniesiono ją do Łan. Przez kilka kadencji
pełniła obowiązki przełożonej placówki.
Była także na placówce w Ligocie Turawskiej w latach 1966–1977, gdzie przez 9 lat
pomagała siostrom w różnych pracach domowych. Zawsze była bardzo życzliwa i chętna
do pomocy. Wieczór życia zakonnego spędziła w domu sióstr seniorek w Starych Budkowicach, gdzie przez kilka lat mężnie znosiła dolegliwości wieku starczego. Swoim cierpieniem wspomagała zgromadzenie i Kościół św.
Zmarła 9.08.1983 r. w Budkowicach Starych w 88. roku życia, i 65. roku ślubów zakonnych. Pogrzebana 12.08.1983 r. w Budkowicach Starych na cmentarzu parafialnym.
S. MARIA GENOWEFA (GENOVEFA) – PAULINA LISOŃ 26.04.1876– 23.04.1935
SM. Maria Genowefa – Paulina Lisoń urodziła się 26.04.1876 r. w Przychodzie koło
Prudnika. Pochodziła z rodziny rolników Jakuba i Józefy z d. Mischke. Szkołę podstawową

ukończyła w Przychodzie. Najpierw poszła na służbę do swojej siostry do Opola, następnie do klasztoru w Szczepanowicach. Od 17 roku życia pragnęła poświęcić się służbie Bożej. Do zakonu wstąpiła 30.11.1896 r. Profesję zakonną złożyła 29.07.1899 r. O siostrze M.
Genowefie zapisano w Kronice Porębskiej: w 1899 r. była w Porębie, później na placówce
w Bytomiu-Karbiu, 12.03.1909 r. wróciła do Poręby.
24.7.1916 r. przeniesiona została do placówki w Ligocie Turawskiej, gdzie była przełożoną do 1923 r., zaś 14.3.1928 r. ustanowiono ją przełożoną placówki w Kotorzu Wielkim.
Od 19.11.1931 r. przebywała na placówce w Zabrzu do pomocy. Parę miesięcy później,
bo od 22.02.1932 r. zastępowała przełożoną w Komornikach i zajmowała się pielęgnowaniem chorych w domach prywatnych. Do bardziej oddalonych domostw dojeżdżała na rowerze. Przejeżdżając przez most na rzece stoczyła się do wody, gdyż wiatr niespodziewanie
przerzucił jej welon na twarz i zasłonił oczy. Przyczyną jej śmierci było utonięcie.
Zmarła 23.04.1935 r. w Dobrej, w 59. roku życia i 39. roku powołania zakonnego.
SM. MARIA GRACJANA (GRATIANA) – MARIA POPCZYK 22.10.1888–
21.06.1972
SM. Maria Gracjana – Maria Popczyk urodziła się 22.10.1888 r. w Dąbrówce Wielkiej
koło Bytomia. Była córką rolników Mateusza i Joanny z d. Wojcik, ochrzczona 25.10.1888
r. w kościele parafialnym w Kamieniu. Sakrament bierzmowania przyjęła 11.06.1904 r. w
Dąbrówce Wielkiej z rąk ks. kard. Jerzego Koppa. Do szkoły podstawowej w latach 1894–
1902 uczęszczała w Dąbrówce Wielkiej. Do zgromadzenia wstąpiła 5.01.1911 r., zaś pierwszą profesję zakonną złożyła 21.06.1913 r.
Siostra Maria Gracjana była na placówkach: w Bełku – jako nowicjuszka, po złożeniu
profesji zakonnej pracowała w szpitalu w Knurowie, od 1919 r. przebywała na placówce w
Polskiej Cerekwi, w 1930 r. przeniesiona do Łowkowic, później do miejscowości Goszcz.
W 1944 r. została przeniesiona do Ligoty Turawskiej, gdzie do 1950 r. była przełożoną tej placówki. Następną jej placówką był Kotórz Wielki. W 1954 r. była internowana w
obozie w Staniątkach, zwolniona w 1956 r. Po zwolnieniu z internowania przebywała na
placówce w Krasiejowie, a w 1962 r. była przeniesiona do klasztoru św. Klary w Leśnicy.
W Kronice Porębskiej zapisano, że była pielęgniarką – opiekunką chorych na gruźlicę (Tuberkulosenfursorgeschwester). Przez wiele lat pełniła także obowiązki przełożonej, do każdej pracy się przykładała, była bardzo ofiarna, usłużna. Otwarta na pełnienie woli Bożej, zaś
współsiostrom świeciła dobrym przykładem i do późnej starości zachowała pogodę ducha.
Zmarła 29.08.1972 r. w Leśnicy, w 84. roku życia i 62. roku powołania zakonnego. Pogrzebana 1.09.1972 r. na cmentarzu klasztornym w Leśnicy. Zmarła na dolegliwości wieku
starczego.
SM. MARIA KONSTANCJA (KONSTANTIA) – ALBINA GALUS (GALLUS)
31.03.1882–25.12.1953
SM. Maria Konstancja – Albina Galus urodziła się 31.03.1882 r. w miejscowości Zuzela
k. Opola (Żużela). Była córką rolników Franciszka i Matyldy z d. Woszczyna. Ochrzczona

2.04.1882 r. w kościele parafialnym w Brożcach, natomiast sakrament bierzmowania przyjęła 4.05.1902 r. z rąk ks. bpa Henryka Marxa. Do zakonu wstąpiła 8.08.1903 r. Profesję
zakonną złożyła 26.10.1905 r.
Siostra M. Konstancja była pielęgniarką, miała uprawnienia państwowe, ale zajmowała
się przede wszystkim pracami w gospodarstwie domowym. Przebywała na placówkach:
od 7.11.1905 r. w Rozmierzu, 28.07.1914 r. przeniesiona do Cieszyna Wlkp.
Od 17.07.1922 r. przebywała na placówce w Ligocie Turawskiej (przełożoną ligockiej
placówki była w latach 1923–1929), 12.08.1936 r. – Kotła, 1940 r. – Bierdzany.
Strudzona wiekiem i ciężką pracą przybyła pod wieczór życia do domu macierzystego
w Porębie. Od wielu lat cierpiała na astmę sercową. W noc wigilijną 1953 r. była na Pasterce, przyjęła Jezusa Eucharystycznego, a po Mszy świętej odeszła do Niebieskiego Betlejem.
Zmarła 25.12.1953 r. w Porębie, w 72. roku życia i 51. roku powołania zakonnego. Przyczyną jej śmierci był uwiąd starczy.
SM. MARIA PROSPERA – APOLONIA SKLORZ
29.01.1904–8.03.1970
SM. Maria Prospera – Apolonia Sklorz urodziła się
29.01.1904 r. w Rozmierce koło Strzelec Op. Była córką leśniczego (w dobrach „Rozmierka”) Konstantyna i Albiny z d. Ciołek. Ochrzczona została 31.10.1904 r. w kościele parafialnym w
Rozmierzu, bierzmowana 22.05.1917 r. Do katolickiej szkoły
podstawowej uczęszczała w Rozmierce od 1910 do 1917 r.
Do zgromadzenia wstąpiła 1.10.1923 r., zaś profesję zakonną złożyła 1.12.1925 r. W zgromadzeniu służyła Panu Bogu i
ludziom swoimi talentami jako pielęgniarka, wychowawczyni
dzieci przedszkolnych, nauczycielka robót ręcznych i organistka. W 1926 r. złożyła egzamin państwowy z pielęgniarstwa w
szpitalu św. Józefa w Leśnicy. W latach 1931–1932 brała udział
w kursach dla wychowawczyń dzieci przedszkolnych organizowanych przez Zgromadzenie. W roku 1957 i 1958 brała udział w kursach dla katechetek w Nysie, prowadzonych
przez Kurię Biskupią w Opolu.
Siostra Maria Prospera na początku życia zakonnego przebywała w zakładzie wychowawczym w Leśnicy, od 1928 r. w ochronce w Leśnicy. W 1931 r. przeniesiona została do
Bodzanowic, zaś w 1942 r. do Zbrosławic, po roku do Fałkowic jako pielęgniarka ambulatoryjna.
W 1948 r. podjęła pracę katechetki w Ligocie Turawskiej, stąd była internowana do
Staniątek w latach 1954–1956. Po zwolnieniu z internowania wróciła do Ligoty Turawskiej. W latach 1962–1967 była przełożoną ligockiej placówki. W 1967 r. przeniesiona do
Kamienia Śl.
Zmarła 8.03.1970 r. w Kamieniu Śląskim, w 67. roku życia i 47. roku powołania zakonnego. Pogrzebana 11.03.1970 r. w Kamieniu Śl. Zmarła na zawał serca.

SM. MARIA PULCHERIA – AGNIESZKA NOWAK 12.01.1871–10.05.1955
SM. Maria Pulcheria – Agnieszka Nowak urodziła się 12.01.1871 r. w Dębskiej Kuźni.
Pochodziła z rodziny rolniczej Alberta i Joanny z d. Reitar, ochrzczona w Dębnie. Do zakonu wstąpiła 26.04.1895 r. Profesję zakonną złożyła 22.06.1898 r.
Siostra Maria Pulcheria była pielęgniarką, w 1908 r. otrzymała uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu pielęgniarskiego. W 1916 r. specjalizowała się w pielęgnacji
niemowląt w klinice we Wrocławiu.
Kronika Porębska podaje, że SM. Maria Pulcheria 30.10.1905 r. została pierwszą przełożoną ligockiej placówki, 3.10.1910 r. przeniesiona do Brzezinki. 4.07.1939 r. przybyła z
Jemielnicy do Leśnicy. W 1945 r. była pewien czas w Panewnikach, pomagała przy kuchni,
najczęściej obierała ziemniaki. W sierpniu 1954 r. wraz z innymi siostrami ze Śląska Opolskiego dostała się do obozu zakonnic w Stadnikach k. Myślenic.
9.05.1955 r. w czasie rekolekcji zasłabła. Bezpośrednio po mszy św. otrzymała namaszczenie olejami świętymi i następnego dnia, po przyjęciu Komunii św., około godz. 9.00
zmarła. Trumnę ze zwłokami złożono na furmance, druga furmanka wiozła księży, trzecią
jechała przełożona generalna M. Demetria Cebula i starsze siostry. Pozostałe siostry i parafianie szli piechotą na cmentarz oddalony o 8 km, modląc się i śpiewając. Spoczęła na
cmentarzu parafialnym w Gdowie.
Siostra Maria Pulcheria była bardzo miłą osobą, pogodę ducha zachowała do końca
życia. Była wdzięczna Panu Bogu za łaskę powołania, za Jego dobroć, za codzienną mszę
św. i Komunię św. Bardzo tęskniła za niebem.
Zmarła 10.05.1955 r. w Stadnikach, w 85. roku życia i 61. roku powołania zakonnego.
Przyczyną jej śmierci był uwiąd starczy.
SM. MARIA REGULA – MAŁGORZATA FIKUS 6.06.1880–27.07.1962
SM. Maria Regula – Małgorzata Fikus urodziła się 6.06.1880 r. we Wrzoskach koło
Opola. Była córką rolników Andrzeja i Józefy z d. Gonsior, ochrzczona 8.06.1880 r. w kościele parafialnym w Chróścinie, bierzmowana 17.05.1901 r. przez bpa Henryka Marxa. W
latach 1887–1894 uczęszczała do szkoły podstawowej we Wrzoskach. Do zgromadzenia
wstąpiła 4.02.1902 r. Profesję zakonną złożyła 9.07.1904 r.
W zgromadzeniu wyuczyła się pielęgniarstwa, uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu miała od 10.07.1908 r. Całe życie zakonne siostry Marii Reguli było służbą
chorym i potrzebującym w domach prywatnych, jak również przeplataną najprostszymi
posługami domowymi. Na kilku placówkach pełniła obowiązki przełożonej domu.
W 1904 r. przeniesiona na placówkę do Wysokiej koło Olesna, od 1922 r. w Przychodzie, później w Niedźwiedniku. Od roku 1930 była przełożoną w Nieznaszynie. Chodziła
codziennie na mszę św., chociaż kościół był oddalony o 7 km.
Od 1938 r. była przełożoną w Ligocie Turawskiej, w 1944 r. przeniesiona do Szymiszowa, w 1953 r. do Opola-Półwsi. Przeżyła internowanie w Wieliczce, w 1956 r. została
przeniesiona do placówki w Łanach. W 1960 r. kilka miesięcy przebywała w klasztorze

św. Klary w Leśnicy, we wrześniu wróciła do Łan, by tam dokończyć ziemskiej wędrówki.
Odeszła cicho i niepostrzeżenie do domu Ojca.
Zmarła 27.07.1962 r. w Łanach, w 83. roku życia i 61. roku powołania zakonnego. Pogrzebana w Łanach 30.07.1962 r. Przyczyną jej śmierci był uwiąd starczy.
SM. MARIA TRYFONIA – JADWIGA BISKUP
13.10.1895–30.10.1978
SM. Maria Tryfonia – Jadwiga Biskup urodziła się
13.10.1895 r. Kraskowie koło Olesna.
Rodzicami jej byli Antoni i Franciszka z d. Spojda.
Ochrzczona 20.10.1895 r. w Kraskowie, zaś bierzmowana 2.04.1910 r. także w Kraskowie.
Do zgromadzenia wstąpiła 28.04.1915 r., zaś profesję
zakonną złożyła 1.12.1917 r.
Siostra M. Tryfonia pracowała w zgromadzeniu jako
pielęgniarka w szpitalach i w domach prywatnych w Zabrzu, Opolu, Zborowskiem, Chrząstowicach. W latach
1958–1973 dwukrotnie przebywała w Ligocie Turawskiej. Przełożoną ligockiej placówki
była w latach 1958–1962. Była lubiana przez siostry, gdyż potrafiła wnosić w wspólnotę
pokój i zgodę. Była człowiekiem modlitwy. Ostatnie 5 lat przebywała w Domu Prowincjalnym w Leśnicy i mimo podeszłego wieku świeciła innym dobrym przykładem. Siostry
podziwiały szczególnie jej podporządkowanie i przyjmowanie poleceń chętnie i radośnie,
mimo, że sama była przez 24 lata przełożoną.
Zmarła 30.10.1978 r. w Leśnicy, w domu św. Klary, w 84. roku życia, w 64. roku powołania zakonnego i 61. rocznicy ślubów zakonnych.
Pogrzebana na cmentarzu zakonnym. W jej pogrzebie uczestniczył ks. proboszcz z Ligoty Turawskiej z delegacją parafian oraz siostry z pobliskich placówek.
Miała w Zgromadzeniu rodzoną siostrę M. Witalis (†7.10.1973).
SM. MICHALINA – MARIA PIECHACZEK 3.05.1874–28.09.1957
SM. Michalina – Maria Piechaczek urodziła się 3.05.1874 r. Boguszycach koło Opola. Córka Franciszka i Joanny z d. Piechota, ochrzczona w dniu urodzin 3.05.1874 r. w
Chrząszczycach, bierzmowana 13.05.1891 r. w Prószkowie Opolskim.
Do Zgromadzenia wstąpiła 29.04.1896 r., zaś profesję zakonną złożyła 22.06.1898 r. Wg
zapisu Kroniki Porębskiej była na placówkach: początkowo w zakładzie wychowawczym
w Leśnicy, od 4.09.1903 r. przełożoną zakładu. Przeniesiona 6.11.1908 r. do Poręby. Pod
datą 25.04.1921 r. zapisano w kronice, że jest w Żelaznej. 2.07.1921 r. obchodziła srebrny
jubileusz życia zakonnego. 19.07.1923 r. wezwano ją do Jemielnicy, 8.11.1923 r. przeniesiona do Zimnic Wielkich, jako przełożona placówki. 7.03.1928 r. objęła przełożeństwo w
Ligocie Turawskiej. 10.07.1940 r. wysłano ją do Chróścic do nowego domu.
Siostra M. Michalina jako pielęgniarka usługiwała chorym w domach prywatnych. W
późniejszym wieku została przeniesiona do Poręby (na odpoczynek). Jednak i tam chciała

być pożyteczna – letnią porą zbierała zioła na herbatę, zimą reperowała różańce. W sierpniu 1954 r. wysiedlona do klasztoru zbiorczego do Stadnik. Po rozwiązaniu obozów pracy
dla zakonnic w 1956 r. wróciła do klasztoru św. Klary w Leśnicy. Nie potrafiła już pracować, więc dużo czasu poświęcała na modlitwę. Wieczorem 28.09.1957 r. nagle zasłabła i
po pół godzinie zmarła. Pan wezwał siostrę M. Michalinę do siebie w przeddzień święta jej
patrona św. Michała Archanioła.
Zmarła w 84. roku życia i w 62. roku powołania zakonnego. Przyczyną jej śmierci był
udar serca.
S.M. VITALIS – ŁUCJA BISKUP 27.11.1897–
7.10.1973
SM. Vitalis – Łucja Biskup urodziła się 27.11.1897
r. w Kraskowie koło Kluczborka. Pochodziła z rodziny
rolników Antoniego i Franciszki z d. Spojda, ochrzczona
5.12.1897 r. w kościele parafialnym w Kunowie. Sakrament bierzmowania przyjęła 10.3.1910 r. w Bogacicy z
rąk ks. kard. Jerzego Koppa.
Do zgromadzenia wstąpiła 8.03.1921 r., profesję zakonną złożyła 30.10.1923 r. Była gorliwą członkinią Kongregacji Mariańskiej Panien.
W służbie Panu Bogu i Niepokalanej wykorzystywała
swoje umiejętności jako hafciarka i krawcowa. Według zapisu Kroniki Porębskiej była na
placówkach: początkowo w Porębie, od 1927 r. w Domu Generalnym w Leśnicy i Czernczycach koło Ząbkowic prowadziła kurs szycia dla dziewcząt. Pewien okres czasu leczyła się w
sanatorium przeciwgruźliczym w Partenkirchen. W 1931 r. przebywała w Szczedrzyku, w
1934 r. w Tarnowie Op., od 1950 r. we Wrocławiu przy ul. Łaciarskiej, gdzie siostry prowadziły pracownię szat liturgicznych. W 1953 r. przeniesiona do Rozmierza, skąd została internowana do obozu w Staniątkach, zwolniona w 1956 r. poszła do Budkowic Starych.
W latach 1964–1973 przebywała w Ligocie Turawskiej. Ostatni etap życia, wśród wielkiego cierpienia, spędziła w klasztorze św. Klary w Leśnicy (w Domu Prowincjalnym). Z
wielkim poddaniem się woli Bożej przyjęła krzyż choroby i przygotowywała się w pokoju
ducha na spotkanie z Bogiem.
Zmarła 7.10.1973 r. w Leśnicy, w 76. roku życia i 53. roku powołania zakonnego.
Pochowana na cmentarzu w Leśnicy dnia 10.10.1973 r. Miała w Zgromadzeniu starszą
siostrę Marię Tryfonię (†30.10.1978 r.)
SM. REGIS – ANNA SYLLA 22.10.1909–09.02.2004
SM. Regis – Anna Sylla urodziła się 22.10.1909 r. w Żelaznej, pow. Opole, jako córka
Piotra i Katarzyny z d. Lissoń. Ochrzczona została 26.10.1909 r. w kościele pw. św. Mikołaja w Żelaznej, natomiast sakrament bierzmowania otrzymała 23.05.1923 r.
Jej ojciec był rolnikiem, a matka zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domo-

wego. Anna miała dwie siostry i pięciu braci. W domu
rodzinnym panowała głęboka religijna atmosfera,
wspólnie czytano żywoty świętych i czasopisma religijne. Po ukończeniu 8-klasowej szkoły powszechnej Anna
uczęszczała do Szkoły Gospodarczej. Od najmłodszych
lat interesowała się życiem sióstr służebniczek, które pracowały w Parafii i prawie codziennie, jak sama zaznaczyła w życiorysie, przychodziła do sióstr, by im pomagać.
12.09.1925 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Leśnicy. Już
wtedy ks. proboszcz z jej rodzinnej parafii zauważył jej
skromność i pobożność. Anna po odbytej formacji dnia
5.05.1928 r. złożyła pierwszą profesję, natomiast śluby
wieczyste 30.04.1934 r. Jej starsza siostra Marta, późniejsza SM. Gerwina, również wstąpiła do Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek.
Po złożeniu pierwszej profesji SM. Regis przez jeden rok przebywała na placówce w
Opolu, pomagając siostrom w prowadzeniu przedszkola.
25.05.1929 r. została skierowana do Ligoty Turawskiej, gdzie pracowała również jako
nauczycielka robót ręcznych w szkołach powszechnych w Ligocie Turawskiej, Kadłubie,
w Zakrzowie, oraz jako organistka w tych miejscowościach. W tym czasie uzupełniła
wykształcenie w zakresie wychowania przedszkolnego oraz uczestniczyła w kursie organistowskim w Opolu. W 1948 r. została przeniesiona do Bielic, gdzie była katechetką i
organistką. W 1953 r. ukończyła kurs katechetyczny w Nysie, otrzymując misję kanoniczną do nauczania religii w zakresie szkoły podstawowej. Swoją pracę zawsze wykonywała
z wielkim zamiłowaniem i umiejętnością, przez co zdobyła sobie zaufanie wśród dzieci,
rodziców oraz władz szkolnych. Chrystus, wybierając przed laty SM. Regis do wiernego naśladowania Go i wybierania zawsze Jego woli, pozwolił jej również uczestniczyć w
trudnych momentach jej życia, jakimi były: przymusowe opuszczenie domu zakonnego
w czasie frontu w Ligocie Turawskiej w styczniu 1945 r. oraz wywiezienie sióstr do obozu
pracy w Staniątkach w 1954 r. Tam, razem z innymi siostrami, pracowała na polu oraz w
szwalni jako krawcowa. Ufając Opatrzności Bożej, w wigilię Uroczystości Niepokalanego
Poczęcia w 1956 r. wróciła do Bielic. Wielkim szacunkiem otaczała kapłanów i przełożonych. Jej postawa pełna ofiary, wypływająca z głębokiej modlitwy pozwoliła jej do końca
być dyspozycyjną w służbie Panu. Na wszystkich placówkach odznaczała się życzliwością,
dobrocią i usłużnością. Doceniała pracę innych, była troskliwa, zainteresowana młodszym
pokoleniem. Jej matczyne serce, było otwarte na drugiego człowieka i pozwalało jej do
końca być cierpliwą i wdzięczną za każde okazane dobro. Bardzo wiele się modliła, nie
rozstawała się z różańcem dniem i nocą.
Dnia 9 lutego 2004 r., około godz. 14.00, cicho i spokojnie zasnęła w Panu, przy
modlitwie sióstr, w 95. roku życia w 76. roku świętych ślubów zakonnych.

SM. SIEGWINA – JADWIGA TWOROWSKA
12.10.1902–1.01.1988
SM. Siegwina – Jadwiga Tworowska urodziła się w
12.10.1902 r. w Borkach pow. Olesno. Pochodziła z Borek
Wielkich, rodzice jej Marcin i Maria z d. Knopp posiadali gospodarstwo rolne. Bóg obdarzył ich trojgiem dzieci:
dwie dziewczynki i chłopak. Sakrament chrztu św. otrzymała 15.10.1902 r. w kościele parafialnym w Borkach Wielkich.
Wcześnie utraciła rodziców. Matka zmarła podczas porodu
trzeciego dziecka, wówczas Jadwiga miała cztery lata, zaś ojciec uległ wypadkowi podczas pracy i zmarł na skutek powikłań powypadkowych. Dla całej rodziny było to wielkie doświadczenie Boże. Osieroconymi dziećmi zajęły się siostry matki, przygarniając je do siebie. W wieku 4 lat zmarł
także brat Jadwigi na szkarlatynę. Pozostawiony po rodzicach majątek przepadł wskutek
zaistniałej w kraju ogromnej inflacji. W Borkach Wielkich ukończyła szkołę podstawową.
W lipcu 1913 r. przyjęła sakrament bierzmowania. Już od najwcześniejszych lat myślała o
życiu zakonnym, pragnęła być „tylko zakonnicą”. Do zgromadzenia wstąpiła 26.03.1925 r.
W dniu 31.10.1925 r. rozpoczęła nowicjat, w czasie którego była skierowana do pracy w
Zakładzie Wychowawczym w Leśnicy, a następnie uczęszczała na wykłady z opieki pielęgniarskiej, przygotowując się do pracy wśród chorych. Po ukończeniu formacji zasadniczej
złożyła pierwsze śluby zakonne 18.06.1927 r. Śluby wieczyste złożyła 13.05.1933 r. W Ligocie Turawskiej przebywała od 24.06.1968 r. do 10.11.1972 r.
We wszystkich placówkach pracowała, jako pielęgniarka ambulatoryjna. Jak wspominają ją współsiostry, pracę jej powierzoną wykonywała zawsze z wielkim poświęceniem i
oddaniem dla chorych. Odznaczała się sumiennością, umiłowaniem powołania i wdzięcznością Bogu za ten dar. Była siostrą posiadającą ducha głębokiej wiary, lubiana przez
współsiostry.
Pan miał jednak jeszcze przygotowaną dla niej łaskę cierpienia. Na skutek nieszczęśliwego upadku zimą 1987 r. złamała nogę w stawie biodrowym. Dla 86-letniej staruszki nie
było już nadziei, aby noga mogła się zrosnąć. 29.12.1987 r. została przewieziona do Domu
Prowincjalnego w Leśnicy. Siostra Siegwina była już przygotowana na spotkanie z Panem,
przyjęła sakrament chorych i wiatyk na drogę do wieczności.
Zmarła w pierwszym dniu Nowego Roku 1988 r. o godz. 13.55,
otoczona modlącymi się współsiostrami, zasnęła w Panu.
Zmarła w 86. roku życia i 62. roku życia zakonnego.
SM. TOMASIA (THOMASIA) – MARIA GRUCA
1.09.1900–16.03.1989
SM. Thomasia – Maria Gruca urodziła się 1.09.1900 r. w
Wędzinie koło Lublińca.
Była drugim dzieckiem spośród pięciorga dzieci w rodzi-

nie Józefa i Franciszki z d. Jonek. Rodzice jej prowadzili gospodarstwo rolne. W domu
Marii panowała zdrowa religijna atmosfera, wzajemna miłość, szacunek i pomoc. Praktyka wspólnej modlitwy, zwłaszcza wieczornej, była gorliwie spełniana, jak również częste
przystępowanie do sakramentów św., szczególnie w pierwsze piątki miesiąca. Nie dziwi
więc fakt, że z takiej rodziny mógł Pan wezwać do swej służby jedno z jej dzieci, a Boże
wezwanie zostało skierowane właśnie do Marii. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP w Porębie wstąpiła 4.12.1920 r. Tu wraz z formacją zakonną przygotowywała się
do zawodu pielęgniarki w Szpitalu Św. Józefa w Leśnicy. Po złożeniu pierwszej profesji
16.08.1923 r. i zdaniu egzaminów z dziedziny pielęgniarstwa, SM. Tomasia została skierowana do placówki w Nędzy.
15.07.1940 r. została przeniesiona do placówki w Ligocie Turawskiej. Z tej to placówki
siostra Tomasia wraz z współsiostrami została przymusowo wysiedlona do zbiorowego
obozu w Staniątkach. Po uwolnieniu w grudniu 1956 r. powróciła na placówkę do Ligoty
Turawskiej i pracowała na tej placówce do 1967 r.
Kiedy stan zdrowia nie pozwalał jej na wykonywanie prac domowych, siostra Tomasia
została przeniesiona do domu Sióstr Emerytek w Zborowskiem. Jej życie zakonne wypełnione było cichą i ofiarną pracą. Tak też niepostrzeżenie odeszła i zasnęła w Panu.
W pamięci sióstr, które Ją znały, z którymi przebywała razem na placówkach, pozostała
jako cicha i pokorna służebniczka. Jej wielkość wyraziła się właśnie w wierności rzeczom
małym, niepozornym. Zawsze życzliwa dla drugich i ofiarna w posługiwaniu chorym.
Zmarła w Domu Prowincjalnym w Leśnicy 16.03.1989 r. o godz. 8.10, w 89. roku życia
i 66. roku ślubów zakonnych. Przyczyną jej zgonu była starcza niewydolność krążeniowo-oddechowa.
SM. WALTRUDIS – MARIA GRÜNER 17.02.1918–
8.11.1992
SM. Waltrudis – Maria Grüner, urodziła się 17.02.1918 r.
w miejscowości Niedobczyce, pow. rybnicki, w rodzinie Roberta i Waleski z d. Bednorz. Jej ojciec był kolejarzem. W 1932
r. ukończyła w Niedobczycach szkołę podstawową. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w Porębie koło Góry św.
Anny wstąpiła 1.06.1939 r. śluby wieczyste złożyła 17.05.1947
r. W zgromadzeniu ukończyła Szkołę Pielęgniarską w Strzelcach Opolskich, dyplom uzyskała w 1942 r. Początkowo pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Strzelcach Op. (1941–
1943) oraz w szpitalu w Leśnicy Op. (1943–1946). W latach 1946–1950 była intendentką
w Domu Dziecka w Kuźni Raciborskiej. Tam została aresztowana 14.09.1950 r., po rewizji
dokonanej przez funkcjonariuszy UB w klauzurze Sióstr. Zakwestionowano wówczas archiwalny egzemplarz niemieckiej gazety zawierający list pisany do matki przez jakąś siostrę zakonną wywiezioną do Rosji. Aresztowano ją wraz z przełożoną domu siostrą Martą
Kaboth i siostrą Władysławą Kusznierz.

Siostry jeden dzień były przetrzymywane na posterunku milicji w Kuźni Raciborskiej,
a 15 września przewiezione zostały na przesłuchanie do Opola i tam zatrzymane w więzieniu śledczym. W osobnych celach uwięzione przebywały przez 7 miesięcy. Śledztwo zakończono pod koniec stycznia 1951 r. Dnia 10.04.1951 r. rozpoczął się „pokazowy” proces
w Raciborzu. Publiczność na sali rozpraw składała się z delegacji różnych zakładów pracy
i młodzieży szkół średnich. Siostrę Marię Grüner oskarżono o to, że wiedząc wraz z siostrą
Władysławą Kusznierz o rozpowszechnianiu przez siostrę przełożoną Martę Kaboth wrogiej propagandy nie doniosła o tym władzy państwowej. Oskarżano siostry również o nadużycia finansowe oraz o stosowanie nieodpowiednich metod wychowawczych. Sąd uznał
oskarżoną winną zarzucanego jej występku i po czterech dniach rozprawy zapadł wyrok,
który skazywał siostrę na 5 lat więzienia oraz pozbawienie praw obywatelskich. Po rozprawie siostra wróciła do więzienia w Opolu, gdzie pracowała w pralni i szwalni. 13.08.1952
r. siostra Maria Grüner została przewieziona do więzienia w Strzelcach Opolskich – tam
pracowała w kuchni, pralni i chlewie. Z więzienia zwolniona została 13.03.1953 r. na mocy
amnestii, po odbyciu 2 lat i 6 miesięcy wyznaczonej kary.
Po uwolnieniu przebywała na placówce w Chróścinie (1953–1954). 3.08.1954 wraz z
innymi siostrami została wysiedlona przez władze komunistyczne do obozu internowania
w Staniątkach k. Krakowa. Po powrocie z wysiedlenia, w marcu 1957 r., nadal pracowała
jako pielęgniarka.
W latach 1972–1980 pracowała na placówce w Ligocie Turawskiej, przełożoną tej placówki była w latach 1973–1980. Kilkakrotnie była też przełożoną wspólnoty sióstr. Zmarła
8.11.1992 r. w Leśnicy Opolskiej i tam została pochowana na cmentarzu klasztornym.
Zmarła w 74. roku życia i w 45. roku ślubów zakonnych.
SM. WILTRUDIS – ELŻBIETA MAŁGORZATA
SCHIFFCZYK 22.08.1901– 13.12.1987
SM. Wiltrudis – Elżbieta Małgorzata Schiffczyk przyszła
na świat 22.08.1901 r. w Gliwicach, w rodzinie Juliusza i Matyldy z d. Pomp. Rodzice byli dobrze sytuowani, ojciec był
urzędnikiem handlowym, matka natomiast oprócz troskliwego prowadzenia domu zajmowała się prowadzeniem małego
sklepiku. Sakrament chrztu św. przyjęła 1.09.1901 r. w kościele
parafialnym w Gliwicach, nadano jej imiona – Elżbieta Małgorzata. Z rodzeństwa miała jeszcze 2 siostry i 1 brata.
Jak zaznacza w swoim życiorysie, w jej domu rodzinnym
panowała dobra, religijna atmosfera. Rodzice byli dla swych dzieci najlepszym przykładem życia prawdziwie chrześcijańskiego. Utrzymywali bliskie kontakty z osobami duchownymi, szczególnie z klasztorem ojców franciszkanów.
Po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej, Elżbieta pozostała dalej w domu rodzinnym i pomagała matce w prowadzeniu sklepiku. W międzyczasie uczęszczała do
sióstr boromeuszek, gdzie ukończyła kurs szycia i robót ręcznych, a także częściowo gry

na fortepianie. Ze szczególną wdzięcznością wspomina z tego okresu osobę swej matki,
którą określa jako człowieka wielkiej wiary, jako niewiastę na wskroś pobożną, ale także
jako matkę kochającą i wymagającą.
Mając 17 lat, 10.09.1918 r. Elżbieta przyjęła sakrament bierzmowania w kościele parafialnym w Królewskiej Hucie. Stosunkowo wcześnie utraciła rodziców, matka zmarła w
1955 r., ojciec natomiast zmarł w czasie II wojny światowej w 1944 r. W życiorysie swoim
SM. Wiltrudis zaznaczyła, iż z pragnieniem poświęcenia się całkowicie Bogu nosiła się od
najmłodszych lat. Jako kilkunastoletnia dziewczynka zawsze pragnęła zostać w przyszłości
siostrą zakonną. Religijna atmosfera domu rodzinnego pomogła jej w rozwoju zakonnego
powołania. Pragnienie swego życia mogła zrealizować dnia 10.08.1924 r., kiedy to wstąpiła
do zakonu. Pierwszą profesję złożyła 11.11.1926 r., zaś wieczyste śluby 12.11.1932 r.
W zgromadzeniu ukończyła konserwatorium muzyczne, a także kursy przygotowawcze dla nauczycielek szkół gospodarczych, jakie wówczas prowadziło Zgromadzenie na
różnych placówkach. Pracowała w wielu placówkach. Od 29.11.1978 r.
do 9.09.1979 r. przebywała na placówce w Ligocie Turawskiej, pomagając siostrom w
różnych pracach domowych.
Zmarła dnia 15.12.1987 r. w domu Prowincjalnym w Leśnicy o godz. 4.30, w 86. roku
życia i w 61. roku świętych ślubów zakonnych. Przyczyną zgonu była miażdżyca uogólniona.

6. Parafia Rzymskotolicka pw. Św. Józefa Robotnika
w Osowcu-Węgrach
6.1 Historia Parafii Rzymskotolickiej pw. Św. Józefa Robotnika w Wenegern-Königshuld – Osowcu-Węgrach
Parafianie

Parafia w chwili powstania otrzymała nazwę Pfarrei Wenegrn-Königshuld – Parafia Węgry – Osowiec pod wezwaniem św. Józefa Robotnika, jednakże 1.04.1938 r. wieś
Wengern (Węgry) włączono do Königshuld (Osowca). Wtedy też nazwa parafii została
zmieniona na Königshuld. Po II wojnie światowej nazwę Königshuld przetłumaczono na
Osowiec, dlatego też zmieniono nazwę parafii na Osowiec – Węgry. W roczniku powojennym Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego z 1947 r. podano już nazwę Parafii
Osowiec – Węgry1.
Parafia Węgry – Osowiec została utworzona w 1925 r., wraz należącymi do niej wsiami: Kolanowice, Węgry, Osowiec oraz z przysiółkiem Trzęsina, nie oznacza to jednak,
że wcześniej te tereny nie były zamieszkane – wsie tworzące obecną parafię osowiecko
– węgierską powstały bardzo wcześnie: Kolanowice – 1250 r., Węgry – 1295 r., Trzęsina –
1592 r., Osowiec – 1787 r. W dokumencie wydanym przez biskupa Jana III z Wrocławia z
17.11.1295 r. napisano, że nakazał kościołowi kolegiackiemu św. Krzyża w Opolu otoczyć
opieką duszpasterską wszystkie istniejące wtedy wsie znajdujące się wokół Opola2. Oznacza to, że mieszkańcy Kolanowic i Węgier mieli już w XIII w. zapewnioną opiekę duszpasterską. Parafia w Kotorzu Wielkim została utworzona w 1447 r., informację tę zapisano
w Rejestrze denara św. Piotra w archidiecezji opolskiej3. Najprawdopodobniej przyłączono
wtedy do niej wsie: Kolanowice, Węgry i Trzęsinę. Zachowane protokoły wizytacyjne z
1697 r. 1720 r. 1728 r. potwierdzają przynależność Kolanowic, Węgier i Trzęsiny do kotorskiej parafii4. Również w najbardziej znanym protokole wizytacyjnym z 1687–1688 r.
Jungnitza wymienione są m. in. wsie Wangern (pisownia wsi zgodna z oryginałem) i Kolanowitz, przynależące do Kościoła w Kotorzu Wielkim5. Po utworzeniu Osowca w 1787
r., wieś ta również została przyłączona do kotorskiej parafii.
Mieszkańcy Kolanowic, Osowca, Węgier i Trzęsiny myśleli o utworzeniu własnej parafii, gdyż dzieliła ich duża odległość od kotorskiej. Szczególnie mieszkańcy Węgier chcieli posiadać własną świątynię. Przez wiele pokoleń myśleli o własnym kościele. Nawet w
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1810 r. zwrócili się do ks. kanonika Franza
Paula, by wstawił się za nimi u członków
Komisji Likwidacyjnej we Wrocławiu, żeby
przydzieliła im drewniany kościółek Ojców Franciszkanów z 1678 r. z Opola, pod
wezwaniem św. Barbary. Po sekularyzacji
dóbr kościelnych w Prusach kościół ten został rozebrany ze względu na zły stan techniczny i sprzedany Żydowi w cenie drewna
opałowego. Wyznawca judaizmu nie chciał
Kościół w Kolanowicach (zdjęcie udostępnił ks.
sprofanować drewna – albo chciał zarobić,
Franciszek Lerch)
dlatego postanowił je sprzedać, urządzając
licytację. Kościół postanowili kupić mieszkańcy: Kolanowic, Luboszyc, Węgier i Zawady6.
Według krążącej w Kolanowicach opowieści, z tej wsi wyruszyły do Opola na licytację
dwie grupy. Pierwsza zaprosiła konkurentów sąsiednich wsi do gospody, zaś druga w tym
czasie kupiła kościół, gdyż nie dotarli pozostali konkurenci7.
Rozgoryczeni mieszkańcy Węgier postanowili zbudować na terenie wsi nowy kościół.
Wielkim zwolennikiem jego budowy był ówczesny kotorski proboszcz ks. Teodor Jankowski. O wielkim sercu tego proboszcza wspominają najstarsi węgierscy mieszkańcy. Gdy dzieci z Kolanowic, Osowca,
Węgier i Trzęsiny udawały się na religię do Kotorza Wielkiego, ksiądz proboszcz częstował je chlebem, żeby nie zasłabły
w drodze powrotnej8. Po I wojnie światowej w 1919 r. został
utworzony w Węgrach Komitet Budowy Kościoła. Jego celem miała być organizacja budowy świątyni. 20.09.1919 r.
komisja z Węgier i Osowca prosiła o poparcie i pomoc przy
budowie kościoła w Węgrach proboszcza z Kotorza Wielkiego ks. Michaela Sauera. Poinformowali proboszcza, że zgromadzili na budowę świątyni 25000 marek. Ks. Sauer chciał
pomóc mieszkańcom, ale w tym czasie wybuchła inflacja i
pieniądze straciły na wartości. 1 m³ drewna w czasie inflacji
kosztował aż 2250 marek. Chociaż komitet budowy świątyni
Ks. Michael Sauer
w Węgrach zebrał dużą kwotę pieniędzy, jednak inflacja lat
20. XX w. zniweczyła plany budowy.
Tworzenie parafii
Na mocy dekretu Kurii Wrocławskiej z 4.11.1923 r. zostały odłączone od Parafii Kotórz Wielki wsie: Osowiec, Kolanowice i Węgry, utworzono lokalię węgierską. Lokalia
ta jednak z księdzem curatusem i ok. 2300 wiernymi dalej podlegała administracyjnie
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kotorskiej parafii. Trzęsinę do lokalii Węgry przyłączono trochę później. Pierwszym kapłanem nowo utworzonej lokalii został ks. Josef Godziek. Przybył do Węgier z Bytomia
4.11.1923 r. Kapłan ten urodził się 18.05.1881 r. w Brześcach w powiecie pszczyńskim.
Do seminarium duchownego wstąpił we Wrocławiu, świecenia kapłańskie przyjął w 1910
r. Ks. lokaliście Godziekowi zakupiono stary dom w Węgrach – byłą leśniczówkę od p.
Hepner, wraz przyległym terenem za 30000 marek. W 1923 r. lokalista węgierski zaczął
prowadzić księgi metrykalne: chrztów, zgonów i małżeństw. Nowo utworzona lokalia nie
posiadała jednak własnej świątyni, dlatego też nabożeństwa odprawiono w sali tanecznej
u p. Aniola (Anioła). Wczesną wiosną 1924 r. sprowadzono barak z Łambinowic, którego
głównym wykonawcą był przedsiębiorca budowlany pan Kornek z Kgl. Neudorf (Nowej
Wsi Królewskiej). Usytuowano go
obok plebanii, by kapłan mógł lepiej
służyć wiernym, przez następne 15
lat barak ten służył jako „Notkirche”
– tymczasowy kościół.9. Na budowę
tymczasowej świątyni ks. Godziek
otrzymał 10000 marek dotacji od
państwa, a część kwoty zebrali parafianie, którzy wykonali również wiele prac. Biskup wrocławski zarządził
przeprowadzenie kolekty, żeby wspomóc budowę baraku. Opolski prałat „Notkirche” – tymczasowy kościół (zdjęcie udostępnił
Waldemar Kampa)
Josef Kubis 15.03.1924 r. pobłogosławił „Notkirche”10.
Węgierska lokalia istniała tylko dwa lata, 11.03.1925 r. ks. prałat Józef Kubis wystawił
dokument erygowania Parafii Węgry – Osowiec, jako samodzielnej jednostki kuracyjnej –
zwanej filią.
Dokument wszedł w życie 1.07.1925 r. Rejencja opolska 22.05.1925 r. wydała urzędowe potwierdzenie uznania nowo powstałej parafii w dwóch językach: polskim i niemieckim. Przedstawiam ten najważniejszy dokument dotyczący utworzenia Parafii Węgry
– Osowiec. (Pisownia zgodna z oryginałem): Prezydent rejencyjny.
Adolf Kardynał Bertram z miłosierdzia Bożego i św. tronu apostolskiego łaski książę
biskup dyecezyi Breslau. Po wysłuchaniu interesentów urządzam parafię kuracyalną Wengern – Königshuld pod następującymi warunkami:
1. Parafia kuracyalna obejmuje obwody gminne Wengern, Kollanowitz, Trzensin i
Königshuld w powiecie Oppeln.
2. Katoliccy mieszkańcy powyżej określonej parafii występują ze związków parafialnych
swych parafji Groß Kottorz względnie Lugnian, względnie Jellowa i tworzą samodzielną parafię kuracyalną Wengern z własną kościelną administracją majątkową.
3. Kościół tymczasowy z Wengern poświęcony Świętemu Józefowi staje się kościołem ku9
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racyalnym z wszelkiemi prawami takowego,
póki nowy kościół nie zostanie później wybudowany.
4. Kuratusowi przysługują jako duszpasterzowi wszystkie prawa i obowiązki plebańskie.
5. Książę biskup dyecesyi Breslau nominuje kuratusa.
6. Kuracya należy do archipresbyteratu
Fragment dokumentu utworzenia parafii zawarty w
Oppeln.
„Amtsblatt der Regierung zu Oppeln”
7. Niniejszy dokument wstępuje w moc
1-go lipca 1925 r.
(Pieczęć) podpis A. Card Bertram.
Niniejszem potwierdza i wykonywa
się na mocy upoważnienia udzielonego
nam przez ministra nauki, sztuki i oświaty ludowej rozporządzeniem z dnia 25-ego
kwietnia r. b. – G. II Nr, 659 – założenie i
przepisanie katolickiej parafji kuracyalnej
Wengern – Königshuld ogłoszonej ze strony
Plebania przed rozbudową (zdjęcie udostępnił ks.
kościelnej przez kardynała książęca – biFranciszek Lerch)
skupa dyecezyi Breslau podług powyższego
dokumentu z dnia 11-go marca 1925 r. Oppeln, dnia 22-go maja 1925 r.
(L.S.) Rejencya oddział dla spraw kościelnych i szkólnych11.
Parafia została utworzona dla 1800 katolików,
zamieszkujących Kolanowice, Węgry, Osowiec
i Trzesinę.
Stary budynek plebanii popadał w ruinę i nie
nadawał się do mieszkania. W 1928 r. parafianie
przystąpili do jego remontu i rozbudowy, dobudowano ganek. Ks. Godziek
Plebania w trakcie rozbudowy (zdjęcie udostępnił ks. Franciszek Lerch) na okres remontu otrzymał mieszkanie zastępcze
w bloku należącym do Fabryki w Osowcu przy ulicy Fabrycznej 20. Przebudowa posuwała
się w bardzo szybkim tempie, bo już jesienią 1928 r. proboszcz zamieszkał w wyremontowanej plebanii. W remoncie pomagał ówczesny dyrektor fabryki z Osowca dr Jürgens.
11
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W 1929 r. parafia posiadała już konto pocztowe o nr 3389412. Ks. Josef
Godziek zaczął gromadzić fundusze
na budowę nowego kościoła, jednak
wiosną 1934 r. został przeniesiony do
Bytomia – Karbia13. Parafia otrzymała połączenie telefoniczne w 1935 r.,
nr telef. 19, centrala znajdowała się w
Osowcu.
Ks. Godzieka zastąpił ks. Franciszek Cyris, który objął parafię w
Plebania po rozbudowie (zdjęcie udostępnił ks.
Węgrach – Osowcu 26.04.1934 r. Ks.
Franciszek Lerch)
Cyris urodził się 9.03.1895 r. w Opolu.
Brał udział jako żołnierz I wojnie światowej. Po wojnie wstąpił do seminarium duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 23.04.1923 r. W roczniku wydanym przez
archidiecezję wrocławską w 1935 r. napisano, że ks. Franz Cyris był kuratien – wikarym,
w następnym wydanym roczniku przy jego nazwisku użyto tytułu Pfarrer – proboszcz14.
W obu tych rocznikach podano, że Węgry – Osowiec dalej były kuracją. Od początku pobytu w węgiersko – osowieckiej parafii ks. proboszcz Franciszek Cyris okazał się nie tylko
dobrym duszpasterzem, ale również wyśmienitym gospodarzem. Za zezwoleniem władz

Ks. Franciszek Cyris i mieszkańcy Węgier (zdjęcie udostępniła Kamila Buhl)
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państwowych organizował grupy parafian, które
przeprowadzały zbiórki
pieniężne na terenie powiatu opolskiego, a sam
wygłaszał podczas nabożeństw kazania w kościołach Dekanatu Opolskiego i zbierał na nich ofiary
na budowę świątyni we
Węgrach. Dyrektor fabryki w Osowcu dr Jürgens,
choć był protestantem,
robił wiele, by ta świątynia
Msza św. w starym kościele (zdjęcie udostępniła Barbara Franczok)
katolicka mogła powstać.
Zarządził m.in. wykonanie przez fabrykę młoteczków pamiątkowych, które rozprowadzano wśród mieszkańców Opola, Wrocławia i innych miast diecezji, zdobywając w ten sposób fundusze na mający powstać kościół w Węgrach15.
Ojciec ks. Cyrisa był budowniczym i służył radą swemu
synowi w sprawach dotyczących budowy świątyni. W
maju 1935 r. parafia posiadała już pozwolenie budowlane na realizację budowy nowej świątyni według projektu
inż. Jana Okonia. W tym samym roku plebania w Węgrach otrzymała sieć telefoniczną. Centrala telefoniczna
znajdowała się w Osowcu, żeby połączyć się z plebanią,
trzeba było poprosić telefonistkę w centrali o połączenie z nr. 1916. Prace przy budowie kościoła w Węgrach
przebiegały bardzo sprawnie, chociaż brakowało materiałów budowlanych. Nawet 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. W okresie przedwojennym w Niemczech brakowało żelaza i władze powiatowe nakazały rekwizycję
Budowa kościoła w Węgrach,
widoczna „Notkirche” (zdjęcie
metalowych legarów stropowych. Prace jednak przy buudostępniła Barbara Franczok)
dowie świątyni przebiegały bardzo sprawnie, metalowe
legary zastąpiono drewnianymi. 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 Węgrach17.
15
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Straszny okres wojny
Niedługo po konsekracji
kościoła doszło do wielkiej
tragedii na terenie węgierskiej parafii. Obok kaplicy,
upamiętniającej poległych
w I wojnie światowej mieszkańców Węgier, został ścięty
krzyż. Nie wiadomo, kto go
ściął, mieszkańcy twierdzą,
że tego haniebnego czynu
dokonał L. (podałem tylko
inicjały nazwiska, gdyż żyją
Kapliczka po rozbudowie, na krzyżu napis 1914–1918 (zdjęcie
jeszcze jego potomkowie).
udostępnił Waldemar Kampa)
Świętokradca został namówiony przez miejscowe bojówki NSDAP. Ks. 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 wyprowadzony z kościoła w czasie odprawiania mszy św.18 i przeniesiony karnie do miejscowości
Kunzendorf (Kruszowice gm. Bierutów) koło Oleśnicy w okręgu legnickim, gdzie katolicy
byli w diasporze, otrzymał również zakaz kontaktowania się z parafianami19.
Nowym proboszczem Parafii Węgry – Osowiec został 19.09.1939 r. ks. Paweł Kulig20,
niektóre źródła podają mylnie datę 16.10.1939 r.
Ks. Kulig urodził się 20.08.1899 r. w podopolskich
Siołkowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1933
r., po ukończeniu seminarium duchownego we
Wrocławiu. Przeniesiony został z parafii Chrząszczyce, gdzie w latach 1937–1939 był proboszczem.
Po przybyciu do Węgier rozpoczął prace przy
upiększaniu terenu wokół kościoła. Ks. Paweł Kulig był miłośnikiem przyrody, kochał przebywać w
ogrodzie, pielęgnować drzewa owocowe.
W 1942 r. Parafia otrzymała nazwę KönigsKs. Paweł Kulig (zdjęcie udostępniła Barbara
huld21.
Franczok)
Jeszcze w czasie II wojny światowej w 1944 r.
zarekwirowane zostały dzwony kościelne. Najprawdopodobniej nie zostały przetopione,
18
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Zarekwirowane dzwony (zdjęcie udostępnił ks. Franciszek Lerch)

jednakże nie wiadomo, gdzie znajdują się obecnie. Na ich miejsce w wieży kościelnej zawieszono mały 12 kg dzwon z Bierdzan. Świątynia w czasie wojny nie została zniszczona, tylko na skutek wybuchu pocisków i bomb nieznacznemu zniszczeniu uległy witraże
i część dachówek. W okresie powojennym świątynia została wyremontowana. Po zakończeniu wojny przybył do Węgier ks. Cyris. Spotkał na moście na rzece Małej Panwi kilkunastoletnią wówczas p. Anastazję Swientek i jej brata, zapytał, czy parafia posiada kapłana.
Pani Anastazja odpowiedziała twierdząco, że dalej proboszczem jest ks. Paweł Kulig, były
proboszcz odszedł, nie wstąpił nawet do plebanii22. W okresie powojennym grupa parafian
pisała nawet pisma do kurii, żeby ks. Franciszek Cyris powrócił do Węgier, jednak wola
kurii była inna. Nie powrócił już jako proboszcz do Parafii Osowiec – Węgry, do kościoła, którego był budowniczym, objął probostwo w Popielowie. W roczniku Administracji
Apostolskiej Śląska Opolskiego z 1947 r. podano już nazwę Parafii Osowiec – Węgry, która
dalej była kuracją23.
Wielcy kapłani prowadzą parafian
Do początku lat 50. XX w. lekcje religii prowadził ks. Kulig w szkole, jednak władze
komunistyczne usunęły religię ze szkół. Wówczas lekcje religii w wymiarze dwóch tygodniowo odbywały się w salce znajdującej się pod prezbiterium kościoła.
Bardzo ciekawym zwyczajem w Parafii Osowiec – Węgry były procesje odpustowe do
sąsiednich parafii, do Kotorza Wielkiego, Łubnian i Jełowej. Na czele procesji był niesiony
22
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krzyż, za nim podążały Marianki ze sztandarami. W następnej kolejności były niesione figury: Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Matki Bożej, św. Józefa i Dzieciątka Jezus.
Procesje odpustowe zostały jednak zakazane w 1949 r. przez ówczesne polskie władze państwowe. Bardzo ciekawą opowieść
związaną z procesją, ale już okresu późniejszego, opowiedzieli pp. Gallus z Osowca. W
czasie procesji do Kotorza Wielkiego figurka
Ołtarz na uroczystość Bożego Ciała (zdjęcie
udostępnił ks. Franciszek Lerch)
Dzieciątka Jezus spadła na ziemię. W wyniku tego upadku postać małego Jezusa straciła głowę. Wystraszone dzieci wróciły z płaczem do kościoła parafialnego. Po tej przygodzie
figura została sklejona i była nadal noszona na pielgrzymki. Podczas jednej z następnych
procesji do Kotorza uszkodzona figura pod wpływem temperatury i wstrząsów uległa rozklejeniu i ponownie Dzieciątko Jezus straciło głowę. Tym razem dziewczęta niosące figurkę nie
zastanawiając się zbyt długo wrzuciły uszkodzoną figurę do stawu. Po powrocie do kościoła
i wykryciu, że Pan Jezus zaginął, rozpoczęły się poszukiwania. Po odkryciu tajemnicy starsi
ministranci pospieszyli na ratunek utopionemu Panu Jezusowi. Ekspedycja udała się i Dzieciątko wróciło na swoje miejsce24.
W Parafii Osowiec – Węgry co roku odbywają się trzydniowe rekolekcje parafialne.
Dawniej odbywały się w okresie Wielkiego Postu. Do lat 50. XX w. prowadził je sam proboszcz, następnie ojcowie Misjonarze Świętej Rodziny. Od 1963 r. rekolekcje parafialne
były prowadzone przez Ojców
Franciszkanów25.
W kościele parafialnym w
Węgrach, jak w każdym kościele katolickim, z okazji świąt
bożonarodzeniowych ustawia
się szopkę. Nie wiadomo, jak
wyglądała w okresie przedwojennym i wojennym. Od początku lat 50. XX w. ustawiana
była wielka szopka w całym
prezbiterium. Stawiano ją 2 m
nad posadzką. Składała się z Uroczysta msza prymicyjna ks. Józefa Grochola w 1956 r. (zdjęcie
dużej ilości figur, każda około 1
udostępnił Marek Matuszok)
m wysokości26.
W pierwszym dziesięcioleciu powojennym kościół w Węgrach posiadał tylko jeden
mały dzwon. Dopiero w 1957 r. ówczesne władze komunistyczne zezwoliły na odlanie
24
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Uroczystość poświęcenia dzwonów (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)

nowych dzwonów kościelnych. Inwestycja ta została zrealizowana w Hucie Małapanew
w Ozimku. Świątynia otrzymała wtedy trzy nowe dzwony, św. Józef, św. Maria i św. Barbara, podobne do tych zarekwirowanych w czasie wojny. Uroczystego ich poświęcenia dokonał w 1958 r. ks. bp Franciszek Jop.
Ks. Paweł Kulig bardzo dbał o powierzoną mu parafię. Upiększał tereny wokół świątyni,
założył wokół niej park, sam szczepił drzewa. Parafianie wspominają go również jako miłośnika historii. Głosił ciekawe kazania nasycone informacjami historycznymi. Ks. Kulig
był wielkim, dobrym proboszczem, jednak nie wszystkim parafianom podobało się, że był
„Ślązakiem” i słabo mówił po polsku. Wpływały do kurii anonimy oczerniające tego kapłana. Mała grupa parafian z Osowca na czele z dyr. szkoły R. (podaję tylko inicjał nazwiska),
którzy czuli się „prawdziwymi
Polakami”, wymogła najprawdopodobniej na kurii jego przeniesienie do Polski wschodniej.
Ks. Kulig nie pogodził się z tą
decyzją i wyjechał wraz ze swoją siostrą Cecylią do Niemiec,
do bardzo biednego górzystego
regionu die Eifel. Tęsknił jednak za „swoją parafią”27. Parafianie wspominają go jako gorliwego, dobrego kapłana.
Plebania w Węgrach (zdjęcie z 1938 r. udostępnił ks. Franciszek
Lerch)
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ks. Paweł Kulig zmarł w 1986 r.

ks. Wiktor Bernaisch
Nowym proboszczem parafii Osowiec – Węgry
został 18.02.1963 r. ks. Wiktor Bernaisch. Urodził
się 22.10.1914 r. w Suchej Górze koło Tarnowskich
Gór. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 r. po
ukończeniu seminarium duchownego we Wrocławiu.
Początki jego duszpasterzowania przypadły na czas
dekretów i postanowień II Soboru Watykańskiego.
Od początku swej działalności duszpasterskiej starał się wprowadzić postanowienie Soboru na niwie
duszpasterskiej, ale również przystosowywał kościół
do nowych wymogów. W 1964 r.28 przebudował całe
prezbiterium, wyposażając je w nowy ołtarz, tabernakulum, chrzcielnicę i ambonkę. W tym czasie elektryfikuje napęd dzwonów i przebudowuje ogrzewanie w
kościele z węglowego na ropne.
W poniedziałek 13.12.1965 r. odbyło się nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
w Parafii Osowiec – Węgry. Parafianie przygotowali
się do tego podniosłego wydarzenia. O godz. 17.30 w Powitanie ks. Wiktora Bernaischa w
uroczystym orszaku obraz wyruszył z parafii Kotórz dn. 2.03.1963 r. (zdjęcie udostępnił ks.
Franciszek Lerch)
Wielki29. Przywitanie obrazu nastąpiło w Węgrach przy kapliczce znajdującej się przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Szkolnej.
Cała trasa procesji była przyozdobiona chorągiewkami
i symbolami Maryjnymi, gdy obraz był niesiony przez
przedstawicieli młodzieży męskiej i żeńskiej, mężczyzn
i kobiet, biły kościelne dzwony. Po przywitaniu obrazu
w świątyni zostało odprawione nabożeństwo maryjne
i msza święta. Przez całą noc, do chwili przekazania
kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej do parafii
w Jełowej, przed obrazem w kościele czuwali parafianie30.
Bardzo trudno jest stwierdzić, kiedy naprawdę Osowiec – Węgry przestały być kuracją, a stały się Parafią.
Jeszcze w Roczniku Administracji Apostolskiej z 1963
Karawan z Węgier (zdjęcie wykonał r. podano, że Osowiec – Węgry jest kuracją, dopiero
w roczniku z 1968 r. użyto nazwy Parafia31. (zdj.20)
Jerzy Farys)
28
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Katecheza na terenie Parafii odbywała się w wymiarze
dwóch godzin tygodniowo, w 1969 r. w zamian za drugą lekcję wprowadzono mszę szkolną. Do 1964 r. lekcje
katechezy prowadził wyłącznie ks. proboszcz, następnie
zajęcia katechezy prowadziły siostry Notre Dame: s. Leonarda i s. Paulina, zaś sam ks. proboszcz przygotowywał
uczniów klasy II do I komunii świętej. Po siostrach zakonnych zajęcia z dziećmi prowadzili księża wikarzy. Do 1970
r. nauka religii była prowadzona w salce pod prezbiterium kościoła parafialnego. W tym czasie została oddana
do użytku salka katechetyczna, która była budowana bez
pozwolenia władz państwowych. Jej budowa była realizowana nawet
w święto pracy – 1 maja,
Nawiedzenie kopii obrazu Matki milicja widząc
Boskiej Częstochowskiej (zdjęcie pracujących
udostępniła Kamila Buhl)
mieszkańców,
nałożyła na nich mandat karny, jednak budowa
dalej była realizowana32. W latach 1988–1990
katechezę prowadziła s. Bogumiła ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Marii Panny.
Od 1992 r. katechetką jest p. Teresa Gallus z
Salka katechetyczna (zdjęcie wykonał Jerzy
Osowca33.
Farys)
W połowie lat 70. XX w. wskutek wylewu
krwi do mózgu ks. proboszcz Wiktor Bernaisch
stracił zdolność mówienia i kojarzenia i choć
przy jego własnym wielkim wysiłku mowa mu
się poprawiła, to jednak do duszpasterskiej pracy już nie wrócił. Ksiądz biskup Franciszek Jop
skierował wtedy do pomocy księży wikarych:
1. Ks. Franciszek Brzenska – od 1.08.1976 r.
2. Ks. Edward Cichoń – od 10.09.1977 r.
3. Ks. Franciszek Grabelus – od 31.01.1978 r.
Ks. Wiktor Bernaisch i służba liturgiczna
4. Ks. Jan Buhl – od 17.09.1979 r.
(zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
5. Ks. Robert Wiktor – od 24.05.1980 r.
6. Ks. Edward Wąsowicz – od 16.09.1982 r.
7. Ks. Rajmund Kała – od 17.06.1982 r., do 1986 r.34
Stara plebania znajdująca się przed kościołem w Węgrach na skutek złych warunków
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I Komunia Święta w 1983 r. (zdjęcie udostępnił Marek Matuszok)

gruntowych ulegała pękaniu i nie nadawała się do zamieszkania. Ks. wikary Rajmund
Kała z polecenia chorego proboszcza ks. Wiktora Bernaischa podjął się budowy nowej
plebanii. Inwestycja została zakończona w maju 1985 r. Powstał duży budynek, w którym
najprawdopodobniej mieli zamieszkać księża emeryci, na samym piętrze było osiem łazienek, jednak w Opolu powstał nowy dom księży
emerytów i plebania nie została nigdy w całości
wykorzystana. Również w 1985 r. odbyło się
malowanie kościoła, prace wykonano bardzo
szybko, bo w ciągu czterech dni.
Choroba proboszcza Wiktora Bernaischa
zaczęła się nasilać. W 1985 r. musiano mu amputować nogę. Rok później w 1986 r. zrzekł się
funkcji proboszcza Parafii Osowiec – Węgry.
W związku z przejściem ks. proboszcza Wiktora Bernaischa na emeryturę, 27.08.1986 r. pro(zdjęcie wykonał Jerzy
boszczem Parafii Osowiec – Węgry został ks. Plebania w Węgrach
Farys)
Franciszek Lerch35.
Ks. Franciszek Lerch
Ks. Franciszek Lerch urodził się 28.12.1936 r. w Biedrzychowicach w powiecie prudnickim. Święcenia kapłańskie otrzymał 19.06.1960 r. Ks. Franciszek Lerch przejął parafię
35

Tamże.

27.08.1986 r. Wespół z odchodzącym na emeryturę ks.
Wiktorem Bernaischem sprawowali w godzinach wieczornych Eucharystię, atmosfera w kościele była zachowawcza, nikt z parafian nie powiedział nawet zdawkowego słowa – witamy księdza w Parafii. Niedługo po objęciu probostwa przez księdza Lercha, zmarł 16.11.1986
r. ks. radca dz. Wiktor Bernaisch. Pogrzeb odbył się
19.11.1986 r. w kościele parafialnym w Węgrach, przy
licznym udziale parafian, rodziny zmarłego i kapłanów.
Mszy pogrzebowej przewodniczył sufragan opolski ks.
bp. Antoni Adamiuk. Zmarły proboszcz został pogrzebany przy wejściu do kościoła. Ks. proboszcz Franciszek
Lerch energicznie przystąpił do zarządzania parafią. W
Ks. Franciszek Lerch („Fala” 3/2011 1987 r. zarządził rozbiórkę starej plebanii, a w jej miejscu
powstał parking samochodowy. Również w tym samym
roku rozebrano stary budynek gospodarczy, gdyż na jego miejscu planowano rozbudowę salki katechetycznej. Otynkowano plebanię i zbudowano nowy budynek gospodarczy.
Ustalono wtedy, że dzieci przystępować będą do I komunii św. w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego36.
W roku następnym z inicjatywy proboszcza przeprowadzono remont salki katechetycznej, została przebudowana prawa jej strona, z pomieszczeń garażowych i gospodarczych powstała nowa część, w której obecnie są przechowywane figury procesyjne oraz
stajenka i Boży Grób. Wykonano na salce nowy dwuspadowy dach, na którym położono
dachówkę, wymieniono stolarkę okienną, drzwi frontowe oraz założono centralne ogrzewanie. W tym samym roku postawiono pomnik na grobie zmarłego proboszcza ks. Wiktora Bernaischa37.
W 1989 r. miejscowy organista Aleksander Langosz wyremontował organy w kościele
parafialnym. Wymienione zostały mieszki, przeprowadzono strojenie i konserwację.
Kościół w Kolanowicach został pokryty
nowymi gontami i zakonserwowany środkami
chemicznymi. Również w tym samym roku
Parafia Osowiec – Węgry reprezentowała na
dożynkach diecezjalnych na górze Św. Anny
dekanat zagwiździański. Dało to impuls do
urządzenia bardzo pomysłowych i bogatych
dożynek parafialnych. W 1989 r. przypadła 50.
rocznica konsekracji kościoła. Parafianie przygotowali się do tej uroczystości również duchowo, gdyż na terenie parafii poprowadzono
pod koniec października misje święte38.
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Kościół w Węgrach (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

Do 1989 r. rekolekcje parafialne odbywały się w okresie Wielkiego Postu. W następnym
roku przeniesiono ich termin na ostatni tydzień
października, gdyż wtedy rolnicy mają już zakończone prace polowe i mogą uczestniczyć w
parafialnych rekolekcjach. W 1990 r. została oddana do użytku Kaplica Cmentarna w Osowcu,
którą wybudowali w czynie społecznym mieszkańcy Osowca i Trzęsiny. Została poświęcona
22.04.1990 r. przez miejscowego proboszcza ks.
Kaplica cmentarna w Osowcu (zdjęcie
Franciszka Lercha. Kaplica ta była budowana
wykonał Jerzy Farys)
od 1985 r. z inicjatywy i funduszy mieszkańców
Osowca i Trzęsiny. Wielkie zasługi organizacyjne przy jej budowie miał ówczesny sołtys
Osowca Józef Kot, a przy realizacji prac budowlanych Helmut Wiench z Osowca. Oprócz
mieszkańców wymienionych wsi wiele pracy w budowę kaplicy włożyli pracownicy miejscowej fabryki.
W 1990 r. uzupełniono mienie kościelne poprzez zakupy ornatów i strojów ministranckich w różnych kolorach39.
Wielu mieszkańców Parafii Osowiec – Węgry przyznaje się do swoich niemieckich korzeni, dla nich jest odprawiana w każdą niedzielę o godz. 7.00 msza w języku serca – w
języku niemieckim. Pierwsza taka msza została odprawiona w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 1991 r. Parafianie mający korzenie polskie decyzję ks. proboszcza o odprawianiu
mszy w języku niemieckim przyjęli bardzo spokojnie i nie było z ich strony żadnych objawów niechęci. W tym samym roku przeprowadzony został generalny remont organów w
kościele filialnym w Kolanowicach. Również na tym kościele zostały pomalowane gonty.
25.10.1991 r. powołano parafialną Caritas40.
W 1992 r. członkowie miejscowego DFK podjęli się ogromnego trudu, spisali wszystkich mieszkańców poległych w czasie I i II wojny światowej. Tablice z nazwiskami poległych z Węgier zostały wmurowane obok krzyża znajdującego się między dwiema kapliczkami przy ulicy Szkolnej, zaś w Osowcu na ścianie kaplicy przedpogrzebowej. W Węgrach
16.05. 1992 r. poświęcono nowy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, zaś dwa tygodnie
później 31 maja wybrano nową Radę Duszpasterską41.
W styczniu 1993 r. mieszkańcy parafii przystąpili do gruntownego remontu kościoła,
a mianowicie ankrowania ścian ze względu na liczne pęknięcia, które powstały wskutek
obniżenia się wód gruntowych. Większość prac wykonali parafianie, a prace spawalnicze
pracownicy fabryki w Osowcu. Remont został zakończony na odpust parafialny, który jak
co roku, miał miejsce w pierwszą niedzielę maja. Tego samego roku plac przed kościołem
został wyłożony kostką brukową, a dookoła kościoła został wylany nowy beton42.
Ksiądz proboszcz Franciszek Lerch planował wykonanie nowych ławek w kościele pa39
40
41
42

Kronika Parafii Osowiec-Węgry 1990 r.
Kronika Parafii Osowiec-Węgry 1991 r.
Kronika Parafii Osowiec-Węgry 1992 r.
Kronika Parafii Osowiec-Węgry 1993 r.

rafialnym w Węgrach, dlatego też w 1994 r.
na ich realizację zakupiono ok. 70 m³ tarcicy
modrzewiowej.
W 1995 r. został zbudowany parkan dookoła nowej części cmentarza w Węgrach
oraz przeprowadzono remont kościelnych
organów43.
9.03.1995 r. odbyła się druga peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej CzęstochowProspekt organowy
skiej. Licznie przybyli parafianie czekali
przy kaplicy obok p. Komor na przybycie obrazu, który został przywieziony samochodem z Parafii Najświętszej Maryi
Panny z Opola. Po powitaniu i wniesieniu obrazu do kościoła została odprawiona uroczysta msza św., a następnie nabożeństwo maryjne. Do następnego dnia parafianie czuwali
przed obrazem. Po peregrynacji obraz został przewieziony
do parafii w Jełowej. W tym samym roku został powiększony cmentarz w Węgrach. Wokół nowej części wykonano
ogrodzenie, przed którym posadzono tuje44.
Również w 1995 r. Węgry obchodziły 700-lecie istnienia miejscowości. Po tej uroczystości pozostał trwały ślad.
Z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Lercha obok kościoła
parafialnego zbudowano kaplicę przedpogrzebową, według
projektu inż. Zdzisława Budzińskiego. Prace przy jej budowie
rozpoczęto w 1996 r. Uroczystego jej poświęcenia dokonał
Druga peregrynacja kopii
22.06.1997 r. bp. Jan Bagińki. Wykonawcami tej inwestycji
obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej (zdjęcie
byli sami mieszkańcy Węgier, zaś nadzór nad realizacją buudostępniła Barbara Franczok) dowy sprawował Ryszard Pielawa. Pierwszą zmarłą parafianką, której ciało przechowywano w tej kaplicy, była Gertruda Wieczorek z Węgier45.
Cmentarz w Osowcu powstał na przełomie
XVIII i XIX w., na najstarszych nagrobkach
widnieją daty z 1812 r. W przeszłości został
podzielony na dwie części: ewangelicką i katolicką. Wspólnota Ewangelicka przekazała
swoją część cmentarza Parafii Osowiec –
Węgry. W 1997 r. w dzień Wszystkich ŚwięUroczystość poświęcenia kaplicy
tych część ewangelicka została poświęcona i przedpogrzebowej w Węgrach (zdjęcie udostępniła
Barbara Franczok)
włączona do części katolickiej. Obecnie cały
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cmentarz w Osowcu jest katolicki46. W 1998 r. miejscowi stolarze wykonali nowe modrzewiowe ławki w kościele parafialnym. W 1999 r. przypadła 60. rocznica konsekracji kościoła
w Węgrach, podobnie jak w 1989 r. parafianie przygotowali
się do tej uroczystości również duchowo, przed uroczystością
Wszystkich Świętych przeprowadzone zostały misje święte.
Prowadzili je ks. Walter Lenart i ks. Józef Kara, zaś 12.12.1999
r. wybrano nową Radę Duszpasterską – gremium doradcze
proboszcza, na kolejne pięć lat. Dzień Chorych, który był obchodzony w Parafii w Adwencie, został przeniesiony na październik, bezpośrednio po Tygodniu Miłosierdzia47.
Ksiądz proboszcz Franciszek Lerch chciał przygotować parafian do wejścia w nowe tysiąclecie. Z tej to okazji zakupiono nową dwumetrową figurę św. Józefa Robotnika, wykonaną
przez znanego rzeźbiarza Zygfryda Grossa z Leśnicy. Bardzo
ważną inwestycję zrealizowano w 2000 r., została wyremontowana droga od ul. Młyńskiej prowadząca na cmentarz w
Węgrach. Wyłożona została kostką brukową. Na cmentarzu Figura św. Józefa Robotnika
na głównej alei położono również bruk, zaś wzdłuż drogi (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
postawiono nowy płot i nową bramę wejściową. Stary metalowy krzyż cmentarny został
wymieniony na nowy modrzewiowy, ufundowany przez państwo Sochor. W roku milenijnym kościół w Kolanowicach doczekał się kolejnego remontu, zaimpregnowane zostały
gonty dachowe48. Cmentarz w Osowcu stał
się miejscem nowych remontów. Frontowy
parkan został obłożony płytkami klinkierowymi, a pozostała część ogrodzenia elementami betonowymi. Została zamontowana nowa metalowa kuta brama wejściowa.
Główne chodniki na cmentarzu, które tworzą w rzucie krzyż o ramionach szerokości
2.2 m, zostały wyłożone kostką betonową.
Na plebanii przeprowadzono remont, założono ogrzewanie olejowe i wymieniono
instalację wodną. W grudniu tegoż roku
Brama cmentarna w Osowcu (zdjęcie wykonał
powołano po raz pierwszy w dziejach parafii
Jerzy Farys)
osowiecko – węgierskiej szafarzy udzielania
komunii świętej. Zostali nimi: Artur Gallus, Bernard Knopp i Henryk Baron49. W 2002 r.
została odnowiona kapliczka Pojednania w Osowcu, darczyńcą remontu był Georg Morawietz, były mieszkaniec tejże wsi, obecnie mieszkający w Niemczech. Poświecenia kaplicz46
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ki 18 sierpnia dokonał ks. prob. Lerch w czasie nabożeństwa maryjnego50. W 2003 r. parafia osowiecko – węgierska reprezentowała dekanat w dożynkach diecezjalnych na
Górze Świętej Anny z własną koroną i płodami rolnymi.
Również w tym samym roku zaimpregnowano gonty na
kościele w Kolanowicach51. Wiele wydarzyło się na terenie
parafii w 2004 r. Do Zakonu Ojców Franciszkanów w Prowincji Panewnickiej wstąpił parafianin Waldemar Fronia.
Do pięciu osób powiększono grono Szafarzy Rozdzielania
Komunii Świętej. Nowymi szafarzami zostali Ryszard Halupczok i Piotr Jendrzej. Oprócz udzielania Komunii św. w
kościele, od tej pory każdy z nich miał swój rejon i na życzenie chorych przynosił im Komunię św.52 W następnym
roku została wyremontowana kaplica w Trzęsinie, najstarKs. Franciszek Lerch odprawia sza na terenie parafii. Od 2005 r. spotkania kolędowe odbymszę dożynkową
wały się tylko na terenie połowy parafii – pierwszego roku
Węgier i Kolanowic, w następnym roku w Osowcu i Trzę53
sinie . W 2006 r. po raz kolejny były impregnowane gonty na kościele w Kolanowicach.
W tym samym roku parafianie uczestniczyli w cyklu audycji Radia „Plus”, przedstawiając
działalność poszczególnych grup parafialnych. Szczególnie ciekawie przedstawiła zwyczaje bożonarodzeniowe i wielkanocne p. Teresa Gallus. Parafia osowiecko – węgierska może
się poszczycić, że w 2006 r. wierni zebrali bardzo dużo produktów żywnościowych dla
Opolskiego Seminarium Duchownego54. W 2007 r. rodzina p. Karola Komora z Węgier zakupiła figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Figurę
tę poświęcono w czasie nabożeństwa przy
pomniku
poległych
mieszkańców i umieszczono w jednej z wieżyczek tej kaplicy. Na
plebanii w Węgrach
wymieniono
część
okien, ich wykonawcą była firma Ryszarda
Halupczoka55. W roku
następnym wymienio- Uroczystości 70. rocznicy konsekracji kościoła w Węgrach („Fala” 4/2009)
no resztę okien na ple50
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banii. Założono również nowe nagłośnienie
w kościele parafialnym
w Węgrach, a w zakrystii wymieniono tablicę rozdzielczą. Kościół
parafialny został pomalowany przez firmę
Franciszka Langosza z
Chrzowic, zaś zakrystię
wyposażono w nowe
meble, wykonane przez
stolarstwo
Ryszarda Złoty Jubileusz Kapłański ks. Franciszka Lercha (kronika OSP Osowiec)
Halupczoka56. W 2009 r. w ostatnim tygodniu października odbyły się misje święte, które
prowadzili o. Cherubin Żyłka z Borek i o. Jozafat Gohly z Wrocławia. Tak przygotowani
duchowo parafianie 8 listopada licznie uczestniczyli w uroczystości 70. rocznicy konsekracji kościoła, łączącego parafian od wielu dziesięcioleci. Wyrazem zewnętrznym tej jedności było spotkanie parafian, przy kawie i kołaczu śląskim, w namiotach ustawionych na
placu kościelnym57. Szczególna uroczystość na ternie Parafii Osowiec – Węgry odbyła się
20.06.2010 r. Ukochany proboszcz ks. Franciszek Lerch obchodził Złoty Jubileusz Kapłański. W mszy św. brało udział bardzo wielu parafian i księża z dekanatu zagwiźdzańskiego.
W tym dniu dla zaproszonych gości odbyło się uroczyste przyjęcie w sali OSP w Węgrach.
Następnego dnia po mszy św. zaproszono wszystkich parafian na ucztę do namiotów ustawionych przy kościele. W uroczystości tej brali również udział kapłani : ks. Józef Pikos
i ks. Walter Rachwalik, wywodzący się z tej parafii, a którzy obchodzili 25-lecie kapłaństwa58. Początek nowego roku był bardzo nieszczęśliwy. Zachorował ks. proboszcz Franciszek Lerch. 23.02.2011 r. był operowany, wczepiono mu bajpasy. Następnie trzy tygodnie
spędził w sanatorium w Głuchołazach. W czasie jego rekonwalescencji zastępował go ks.
Marcin Wilczek, Prokurator Seminarium Duchownego w Opolu, do końca maja na mocy
dekretu, a do końca czerwca jako pomocnik proboszcza59.
Ważną rolę na terenie parafii pełni Parafialna Rada Duszpasterska. W dniach 14 i
21.11.2010 r. odbyły się wybory do obecnej rady. Zaprzysiężenie nowych członków odbyło
się 5.12.2010 r. Skład obecnej Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Parafii Osowiec – Węgry:
1.
Henryk Baron
2.
Joachim Blacha
3.
Wiesław Budnik
4.
Artur Gallus
5.
Ryszard Halupczok
6.
Bernard Knopp
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7.
Joachim Miler
8.
Konrad Nikodem
9.
Waldemar Sochor
10.
Konrad Wiench.
Mieszkańcy Parafii Osowiec – Węgry bardzo integrują się ze swoją parafią. Uczestniczą
w całorocznym życiu liturgicznym Kościoła. Parafia łączy mieszkańców osiedla robotniczego Osowiec i mieszkańców zajmujących się rolnictwem ze wsi: Kolanowice, Węgry i
przysiółka Trzęsina.
Przed kościołem parafialnym w Węgrach znajduje
się krzyż misyjny, który informuje, że co około 10 lat na
terenie Parafii Osowiec – Węgry przeprowadzane były
Misje Święte – czas nawrócenia parafian. Odprawione
były w następujących latach: 1925, 1937, 1950, 1960,
1970, 1980, 1989, 1999, 2009. Przedwojenne nauki misyjne głosili Misjonarze Świętej Rodziny. W pierwszym
okresie powojennym misje prowadzili ojcowie Franciszkanie, w 1960 r. ojcowie Oblaci, a następne ojcowie
Werbiści. Z okazji misji w 1970 r. przygotowano cztery
potężne krzyże, które ozdobiono żarówkami. Przed rozpoczęciem nauk zostały one umieszczone na wieży kościoła. Krzyże były widoczne z dużej odległości, „zwołyKrzyż misyjny (zdjęcie wykonał Jerzy wały” wszystkich do świątyni na naukę misyjną60. Misje
Farys)
w 1980 r. i 1989 r. prowadzili ojcowie Franciszkanie, zaś
w 1999 r. księża z Wyższego Seminarium Duchownego z Opola. Ostatnie misje w 2009 r.
prowadzili ojcowie Franciszkanie.
Odpust w Parafii św. Józefa Robotnika Osowiec – Węgry jest obchodzony zawsze w
pierwszą niedzielę maja. Tak wielka uroczystość w czasie sumy odpustowej gromadzi zawsze rzesze wiernych. W mszy odpustowej uczestniczą również strażacy, orkiestra i księża
dekanatu zagwiździańskiego.
Szopka bożonarodzeniowa w kościele w Węgrach zawsze była bardzo okazała. Figury
wchodzące w skład jej wyposażenia są bardzo barwne. Pod koniec lat 70. XX w. płótna
stanowiące tło szopki uległy zniszczeniu, dlatego też do wykonania nowego płótna w 1986
r. stawiano szopkę z lewej strony prezbiterium. Nowe tło wykonał Paweł Schenk. Przez
następne lata ustawiano szopkę w prezbiterium. Obecnie szopka jest ustawiana w nawie
bocznej.
W Wielkim Poście odprawiane są Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Droga Krzyżowa. Tradycyjnie przy Bożym Grobie jest warta złożona z miejscowych strażaków. W
poniedziałek wielkanocny udaje się procesja do krzyża w Węgrach przy skrzyżowaniu ulic
Opolskiej i Szkolnej.
Trasy procesji Bożego Ciała w ciągu istnienia parafii miały różny przebieg. Skład procesji był ustawiany następującym porządku: krzyż, Kongregacja Mariańska ze sztandara60
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mi, orkiestra, chór, mężczyźni, dzieci
pierwszokomunijne i dziewczynki
sypiące kwiaty, baldachim niesiony przez strażaków, kobiety. Przed
II wojną światową procesja z kościoła prowadziła ul. Prustkowską,
przy której zbudowane były cztery
ołtarze, pierwszy obok p. Pielawa, a
ostatni obok domu p. Świętek. Po II
wojnie światowej procesje prowadziły tylko wokół kościoła. Pierwszy ołWarta strażaków z Osowca (kronika OSP Osowiec)
tarz był przy wejściu do nawy głównej kościoła, drugi przy wejściu do zakrystii, trzeci przy wejściu do małej zakrystii, czwarty
przy wejściu do lewej nawy bocznej. Ks. proboszcz Bernaisch odważył się wprowadzić
procesje po wsi Węgry. Pierwszy ołtarz znajdował się przy ul. Opolskiej obok domu p.
Komor, drugi przy ul. Szkolnej koło p. Lukas, trzeci obok p. Matyszok przy ul. Średniej,
czwarty przy ul. Opolskiej na placu przy sklepach GS-u. W następnych latach wprowadzono zwyczaj, że procesje Bożego Ciała odbywały się na zmianę w Węgrach i Osowcu. Na
terenie Osowca ustawiano ołtarze przy skrzyżowaniu ul. Opolskiej z Lipową, drugi przy
ul. Leśnej, trzeci przy krzyżu na ulicy Cmentarnej, czwarty za mostem na budynku przy
ul. Opolskiej. Wszystkie ołtarze na procesję Bożego Ciała były przygotowywane przez parafian mieszkających w sąsiedztwie ustawianego ołtarza61.
Kapłani Parafii Osowiec – Węgry zorganizowali liczne pielgrzymki i wyjazdy do świętych miejsc. Parafianie bardzo licznie w nich uczestniczyli. Najczęściej organizowane były
pielgrzymki piesze, rowerowe i autokarowe na Górę Św. Anny. Indywidualnie lub grupowo w czasie pielgrzymek odmawiano modlitwy na Dróżkach Kalwaryjskich otaczających
tę Górę.
Na terenie parafii osowiecko – węgierskiej bardzo wcześnie powstała Kongregacja Mariańska. Powstała wkrótce po erygowaniu parafii. W Nowinach Codziennych napisano, że
2.08.1925 r. polska kongregacja parafii Węgry święciła swój pierwszy sztandar62. Uświetnieniem tej uroczystości było wystawienie sztuki teatralnej pod tytułem „Sąsiedzi”. Pierwszymi opiekunkami grupy były panie Lasek i Kokot. Po II wojnie światowej polskie władze państwowe zabroniły działalności Kongregacji Mariańskiej. Spotkania nieformalne
odbywały się dalej. W latach 60. XX w. dziewczyny były przyjmowane do grona Sodalicji
Mariańskiej63 zawsze 3 maja. W czasie tych ceremonii otrzymywały medalik maryjny oraz
powierzały swoje życie Matce Boskiej. Działalność Marianek była zawsze wpisana w życie
Parafii Osowiec – Węgry. Siostry zakonne De Notre Dame s. Leonarda i s. Gaudencja, gdy
uczyły religii na terenie parafii, bardzo rozwinęły działalność Sodalicji Mariańskiej. Istniała w tym okresie Schola i zespół teatralny. Wystawiane były przedstawienia według scenariuszy przygotowanych przez siostry. W latach 80. Dzieci Marii zakupiły nowe sztandary,
61
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gdyż chorągwie Sodalicji uległy zniszczeniu. Marianki ze sztandarami uczestniczą w uroczystościach kościelnych. Dbają o figury procesyjne, śpiewają w czasie
nabożeństw64.
Ważne uroczystości kościelne uświetnia miejscowa orkiestra. Nie wiadomo, kiedy ją założono. Na
pewno istniała już w czasie II wojny światowej. Obecnie uświetnia swoimi występami msze wielkanocne,
bożonarodzeniowe, z okazji pierwszej komunii świętej, w intencji strażaków. Występuje również w Boże
Ciało i w czasie dożynek65.
Bardzo ważną rolę w Kościele pełni służba pomocnicza. Kościelnymi w kościele w Węgrach byli:
Wojciech Kaniut, Franciszek Wiench, Karol Banke.
Gonfalon – chorągiew procesyjna
Obecnie tę zaszczytną funkcję pełnią Artur Gallus i
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Andrzej Świerc.
Organistami w kościele w Węgrach byli: p. Burgfeld, Leonard Langosz, Aleksander
Langosz. Pan Aleksander przez 45 lat, grał w kościele na organach – aż do śmierci, która
go dosięgła 2.09.1989 r. Zastąpiła go Bernadeta Górniak, która grała w kościele na organach aż do odejścia proboszcza ks. Franciszka Lercha na emeryturę, gdyż była również
kucharką na plebanii. Obecnie w kościele w Węgrach jest trzech organistów: Józef Baron,
Małgorzata Świętek i Dawid Galus. Parafia osowiecko – węgierska postrzegana była przez
ks. Franciszka Lercha jako rozśpiewana. Wysoki stopień umuzykalnienia parafian jest zasługą wieloletniego organisty Aleksandra Langosza.
Parafia Osowiec – Węgry pod wezwaniem św. Józefa Robotnika istnieje od 1925 r. W ciągu tych lat
bardzo wiele zmieniło się w życiu parafian. Mieszkańcy przeżyli II wojnę światową, zmienili przynależność
państwową, zmienił się w Polsce ustrój państwowy, we
wsiach wchodzących w skład parafii zamieszkali nowi
mieszkańcy. Mieli jednak parafianie szczęście, prowadzili ich wielcy kapłani: ks. Józef Godziek, ks. Franciszek Cyris, ks. Paweł Kulig, ks. Wiktor Bernaisch, ks.
Franciszek Lerch, a obecnie ks. Tadeusz Muc.
W Parafii Osowiec – Węgry bardzo dobrze funkcjonuje służba liturgiczna, wielu chłopców zostaje ministrantami. Parafianie dbają o kościoły, ich
otoczenie i o trzy cmentarze: w Osowcu, Węgrach i
Kolanowicach. Każda wieś posiada kaplicę przedpoKościół w Węgrach
grzebową, z których dwie nawiązują stylem do archi64
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tektury miejscowych kościołów – w Węgrach i Kolanowicach. W skład parafii wchodzą
mieszkańcy, którzy mają pochodzenie miejscowe, jak również ci, którzy przybyli za pracą
do tego rejonu Śląska. Obecnie wszyscy parafianie tworzą już wspólnotę. Fenomenem kultury śląskiej jest, że potrafi zintegrować wszystkich jej mieszkańców. W ciągu wieków na
terenie Śląska żyli obok siebie wyznawcy różnych religii i nie dochodziło między nimi do
walk. Integracja parafian jest również zasługą wszystkich kapłanów pracujących na terenie Parafii Osowiec – Węgry. We wspólnocie tej jest pełne zrozumienie potrzeb Kościoła
i dobra wszystkich. Parafianie
bardzo są przywiązani do swoich
świątyń, o które pieczołowicie
dbają. W razie potrzeby są gotowi do pracy na rzecz parafii.
Wszyscy proboszczowie dbali o
rozwój życia religijnego parafian.
Bardzo dobrze układała im się
zawsze współpraca z Parafialną
Radą Duszpasterską, Caritasem parafialnym, z pedagogami,
mniejszością niemiecką, OSP i z
innymi lokalnymi organizacja- Strażacy żegnają odchodzącego na emeryturę ks. Franciszka
Lercha (kronika OSP Osowiec)
mi66.
W sierpniu 2011 r. „wielki” proboszcz ks. Franciszek Lerch, zakończył swoją misję
w osowiecko – węgierskiej parafii i poszedł na zasłużoną emeryturę. Swoją posługę kapłańską na terenie Parafii Osowiec – Węgry zakończył 24 sierpnia. Czas zakończenia tej
misji w parafii zbiegł
się z 25. rocznicą
jego duszpasterskiej
pracy w Parafii Osowiec – Węgry. Bardzo go brakuje parafianom, którzy są mu
wdzięczni za trud
katechizacji. Zastąpił
go ks. Tadeusz Muc,
który również będzie mógł się zapisać
się w historii parafii
w karcie wielkich Uroczystość wprowadzenia na urząd proboszcza parafii Osowiec-Węgry ks.
Tadeusza Muca („Fala” 4/2011)
proboszczów.
Niecodzienną uroczystość przeżywali parafianie w sobotę 21.04.2012 r. – mszę prymicyjną odprawił o. Artemiusz Waldemar Fronia z Węgier, a następnego dnia w niedzielę
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na każdej mszy św.
wygłosił słowo Boże.
Po mszach i po nabożeństwie popołudniowym udzielał
błogosławieństwa
prymicyjnego. Do
uroczystości
prymicyjnych przygotowali się wszyscy
parafianie, nie tylko
z Węgier, ale także z
Osowca i Kolanowic.
Prymicje o. Artemiusza
Udekorowana została flagami koloru
żółto – białymi trasa od domu prymicjanta do kościoła parafialnego. Pierwszy dzień prymicji o. Artemiusza miał charakter uroczystości rodzinnej, zaś drugiego dnia po nabożeństwie popołudniowym zaproszeni byli wszyscy parafianie. Na placu kościelnym ustawiono
pięć dużych namiotów dla biesiadujących. Gospodynie z Węgier, ale także z Osowca i Kolanowic przygotowały ciasto, kawę, herbatę, którym byli częstowani uczestnicy spotkania.
Uroczystość uświetnili ks. proboszcz Tadeusz Muc i były proboszcz ks. Franciszek Lerch.
Z ciekawym programem artystycznym wystąpiły Dzieci Maryi oraz przygrywała orkiestra
parafialna67.
Trzy miejscowości: Kolanowice, Osowc i Węgry, tworzą parafię osowiecko – węgierską.
Kolanowice mogą poszczycić się licznymi powołaniami, lecz w pracy tej nie ująłem ich,
gdy zawarłem tylko te z obecnej gminy Turawa. W moich poszukiwaniach natknąłem się
na trzy siostry zakonne i dwóch kapłanów wywodzących się z Kolanowic: nieżyjące już
rodzone siostry – siostra De Notre Dame Maria Róża Firek i franciszkanka siostra Maria
Reginalda Firek; siostra franciszkanka Maria Brita – Agnes Kubis ur. 28.12.1920 r., od 1997
r. przebywająca we Wrocławiu; nieżyjący ks. Georg Kubis; najmłodszy z nich – ks. Antoni
Joniec, ur. 1951 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1974 r., a od 1978 r. pełni posługę duszpasterską w Niemczech.
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Spis mieszkańców Parafii Osowiec – Węgry w 2011 r. – opracował ks. Franciszek Lerch
Miejscowość
Węgry

Ulica
Opolska
Kotorska
Średnia
Szkolna
Młyńska
Osiedle
Kolanowska
Pustkowska
Nowa
Pogodna
700-Lecia
Milenijna
Leśna

Liczba mieszkańców
182
125
77
112
62
74
42
70
18
34
38
7
7
871

Ilość rodzin
76
32
18
28
19
25
15
30
8
10
11
2
3
277

Dworcowa
Zielona
Osiedle
Cmentarna
Ogrodowa
Fabryczna
Lipowa
Leśna
Oleska

124
18
122
90
24
22
246
170
149
962

45
9
40
31
9
10
83
67
48
342

Brzozowa
Luboszyce
Powstańców Ś.
Piaskowa

128
25
139
84
167

46
8
39
34
44

Prosta
Sportowa
Szkolna
Sosnowa
Kamienna

15
13
18
19
7
456
2456

8
4
6
5
2
152
815

Razem
Osowiec

Razem
Trzęsina

Razem
Kolanowice

Razem
Razem liczba parafian

Wyniki liczenia parafian z dn. 24.10.2010 r.: na ogólną liczbę mieszkańców 2456 r.
uczestniczyło na wszystkich mszach św. 970 parafian, co stanowi 49 %. W kościele w Kolanowicach 128 wiernych – 29 %. W sumie we mszy św. uczestniczyło 1098 parafian, co
stanowi 48 %.

6.2 Historia kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika w Węgrach
Węgry były wsią, która pragnęła posiadać własną świątynię – kościół. Przez kilka wieków opiekę duszpasterską nad mieszkańcami sprawowała kotorska parafia. Fiaskiem zakończyła się w 1810 r. próba przejęcia kościółka drewnianego pod wezwaniem Św. Barbary,
położonego na obrzeżach Opola, a należącego do zlikwidowanego klasztoru franciszkańskiego. Kościół ten został zakupiony przez mieszkańców Kolanowic. Mieszkańcy Węgier
nie chcieli się pogodzić z tą decyzją. Po I wojnie światowej odżyła myśl posiadania świątyni w Węgrach. Rok po zakończeniu wojny został utworzony Komitet Budowy Kościoła.
Zebrał nawet kwotę w wysokości 25000 marek. Do kotorskiego proboszcza ks. Michaela Sauera 20.09.1919 r. przybyli przedstawiciele Komitetu Budowy Kościoła z Węgier, z
prośbą o aprobatę budowy świątyni. Ks. Sauer był gorącym zwolennikiem budowy kościoła w Węgrach68. Plany jednak budowy świątyni pokrzyżowała szalejąca w Niemczech
hiperinflacja, dlatego też budowę kościoła odłożono do czasów bardziej sprzyjających.
Na początku lat 20. XX w. najbardziej aktywni mieszkańcy: Moch, Stefan Fikus i Urban Kowol zwrócili się do zarządcy aridiakonatu opolskiego, ks. prałata Josefa Kubisa o
ustanowienie kuracji i przydzielenie administratora. Mieszkańcy ze swej strony zobowiązali się do zorganizowania mieszkania dla nowo przybyłego księdza oraz miejsca, gdzie
mógłby być sprawowany kult69. Zakupiono za kwotę 30000 marek stary dom – leśniczówkę wraz z przyległymi terenami od państwa Hepner70. Kardynał Adolf Bertram utworzył
4.11.1923 r. lokalię w Węgrach dla miejscowości Kolanowice, Osowiec, Węgry i Trzęsina
z miejscowym kapłanem lokalistą ks. Josefem Godziekiem. Miejscowy kapłan dalej podlegał kotorskiej parafii. Ks. Godziek zamieszkał w zakupionym domu, lecz nie myślał o
jego remoncie, gdyż ważniejsza była budowa świątyni. W latach 1923–1924 msze św. były
odprawiane w zaadoptowanej do tego celu sali tanecznej w gospodzie u pana Jana Anioła.
Msze św. odprawiane również były w kościele w Kolanowicach. Wiosną 1924 r. sprowadzono z Łambinowic barak, którego głównym wykonawcą był przedsiębiorca budowlany
pan Kornek z Kgl. Neudorf
(Nowa Wieś Królewska),
ustawiono go obok plebanii.
Fundamenty baraku
zostały wykonane z betonu.
Na budowę baraku ks. Godziek otrzymał 10000 marek
od państwa niemieckiego.
Mieszkańcy Węgier również
złożyli datki na budowę tymczasowej kaplicy i wykonali
„Notkirche” – tymczasowy kościół (zdjęcie udostępnił Waldemar wiele prac przy montażu.
Kampa)
Biskup wrocławski pomógł
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mieszkańcom Węgier, zarządzając kolektę budowlaną w
podległych mu kościołach.
Ks. prałat Josef Kubis dokonał 15.03.1925 r.71 benedykcji – błogosławieństwa tymczasowego kościoła, który
odtąd przez 15 lat służył jako
„Notkirche” wiernym z nowo
utworzonej Parafii Węgry
– Osowiec72. Tymczasowy
kościół był większy niż sala
u Jana Anioła. Dwa lata po „Notkirche” wewnątrz (zdjęcie udostępnił ks. Franciszek Lerch)
utworzeniu węgierskiej lokalii z woli kardynała Adolfa Bertrama 4.11.1925 r. w Węgrach została utworzona parafia.
Proboszcz ks. Josef Godziek zaczął organizować fundusze na budowę nowego kościoła, w 1930 r. otworzył konto bankowe. Proboszcz sąsiedniego kotorskiego probostwa ks.
Michael Sauer ofiarował na budowę węgierskiej świątyni 10000 marek. Również została przeprowadzona kolekta diecezjalna, żeby wspomóc
nowoutworzoną węgierską parafię73. Jednak największą
ofiarnością wykazali się parafianie. Z pomocą przyszedł
również dyrektor osowieckiej fabryki dr Karl Jürgens,
zarządził w fabryce wykonanie pamiątkowych młoteczków74. Młoteczki te rozprowadzane były wśród ofiarodawców, głównie mieszkańców Opola, Wrocławia oraz
innych miast diecezji wrocławskiej75. W kwietniu 1934 r.
ks. Josef Godziek został przeniesiony do Bytomia. Nowy
proboszcz parafii Węgry – Osowiec ks. Franciszek Cyris również organizował dalsze fundusze potrzebne do
budowy kościoła. W jego zamierzeniach wspierał go ojciec – budowniczy. Nowy proboszcz zorganizował grupy,
które za zezwoleniem władz państwowych przeprowadzały w powiecie opolskim zbiórkę pieniężną. Ks. Cyris
głosił kazania w parafiach dekanatu opolskiego, organizując przy tym zbiórki na nowo budujący się kościół76.
W maju 1935 r. ks. proboszcz posiadał pozwolenie pańPlan węgierskiej świątyni (opracował
stwowe na realizację budowy świątyni w Węgrach, weJerzy Farys)
71
72
73
74
75
76

Kotorska kronika parafialna.
Ks. F. Lerch, Powstanie i dzieje parafii Węgry, [w:] „Fala” nr 3/21/95, s. 3.
P. Wajs, dz. cyt. s. 30
Piotr Wajs w swojej pracy twierdzi, że fabryka w Osowcu wykonała pamiątkowe dzwoneczki.
P. Wajs, dz. cyt., s. 30.
Tamże, s. 30.

dług projektu wykonanego przez Jana Okonia z Opola77. Po załatwieniu wszystkich formalności rozpoczęto budowę świątyni. W czasie położenia kamienia węgielnego ks. Cyris
ze łzami w oczach prosił licznie zebrany lud o trwanie przy nim w tym przedsięwzięciu w
tak trudnych czasach. Kościół w Węgrach budowano w bardzo trudnym okresie: Niemcy
przygotowywały się do wojny i dlatego też brakowało materiałów budowlanych. Trud budowy świątyni przejęli na swoje barki głównie mieszkańcy Węgier. Miejscowi gospodarze,
panowie Komor, Langosz, Matuszok, Kampa oraz inni zwozili materiały budowlane: cegłę
ze Sławic, wapno z Górażdży i Gogolina, cement z cementowni Stadt Oppeln (późniejsza cementownia Piast) i Oppeln – Port (obecna cementownia Odra) z Opola. Piasek i
żwir był wydobywany na miejscu78. Budowa nowej świątyni przebiegała bardzo sprawnie.
Większość prac wykonali miejscowi rzemieślnicy. Niestety, na rynku zaczęło brakować
materiałów budowlanych. Ks. Cyris w 1938 r. udał się własnym samochodem do Berlina,
do ministra Hermana Göringa, by uzyskać pozwolenie na zakup materiałów budowlanych. Po interwencji w Berlinie prace nabrały tempa. Przed zakończeniem budowy w 1938
r., gdy stały już mury, rząd niemiecki nakazał zarekwirować metalowe legary do podtrzymania stropu. Budowniczowie poradzili sobie i z tym problemem, strop został wykonany
z drewna79. Wkrótce wykonano drewnianą więźbę dachową, a dach kościoła został
przykryty dachówką ceramiczną typu karpiówka. Na dachówce od dołu widoczny
jest napis 1937 – STO. Poświęcenie kościoła odbyło się 13.11.1938 r., chociaż nie
został całkowicie wyposażony w sprzęt.
Relacja z tej uroczystości była zawarta w
czasopiśmie Christuskinder. Przedstawiam
Budowa kościoła w Węgrach (zdjęcie udostępniła
tekst o tej podniosłej uroczystości:
Barbara Franczok)
Świąteczny dzień dla parafii Osowiec.
W niedzielę 13 listopada rozpoczął się bardzo ładny dzień dla parafii Osowiec – Węgry
w święto poświęcenia nowo zbudowanego kościoła. Z tego powodu z bliska i daleka zgromadziło się parę tysięcy wierzących ludzi, głównie mężczyzn. Około godziny 10 rozpoczęła się uroczystość, został wtedy powitany prałat z Opola Kubis w towarzystwie arcykapłana
Haase i wielu kapłanów. Przed portalem wykonano ładną bramę, przy niej ks. Cyris powitał niepełnosprawnego prałata Kubisa, który przejął poświęcenie kościoła. Po ceremonii
cały tłum ludzi wszedł do kościoła. Wiernych było tak dużo, że zabrakło dla wszystkich
miejsc w kościele. Następnie prałat Kubis wygłosił kazanie o tym, że Kościół strzeże prawd
Ewangelii, nauk Chrystusa, prawdziwych do dnia dzisiejszego… Prałat Kubis wyraził podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do szybkiego powstania tej inwestycji. Kościół wymagał dużych ofiar, lecz ta biedna parafia chętnie i z radością je poniosła. Do tej
głównej mszy asystowali ks. Choroba z Łubnian i kapelan Wessoly z Opola. Procesja szła
wokół kościoła z Te Deum. Uroczystość zakończono błogosławieństwem. Dobrze by było,
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Znany architekt Okon zaprojektował m.in. kościoły w Dylakach i Półwsi.
P. Wajs, dz. cyt., s. 31.
Dzięki temu konstrukcja świątyni stała się lżejsza i w okresie późniejszym pojawiły się mniejsze pęknięcia.

gdyby lampka w kościele nigdy
nie zgasła80. (tłum. A. Kupka)
Przez następny rok dalej
trwały drobne prace wykończeniowe wewnątrz kościoła,
zakupiono resztę wyposażenia
świątyni. Kościół otrzymał nawiewowe ogrzewanie węglowe.
Uroczystej konsekracji kościoła
w Węgrach dokonał 23.05.1939
r. ksiądz kardynał Adolf BerKościół w Węgrach po zakończeniu budowy (zdjęcie udostępnił
tram, budowa świątyni była już
Waldemar Kampa)
wtedy całkowicie zakończona81.
Koszt budowy kościoła w Węgrach był bardzo duży – 60000 marek, sami parafianie ofiarowali 40000 marek.
Kościół w Węgrach wybudowany został w stylu neoromańskim, trzynawowy – nawa
główna szersza od bocznych, dzwonnica zaś zakończona kopułą w stylu bizantyjskim.
Każda nawa z oknami witrażowymi. Witraże nad nawą główną wykonano jednokolorowe
barwy miodowej. Witraże w oknach naw bocznych przedstawiają postacie świętych, wraz
zapisanymi ich fundatorami.
Witraże nawa lewa: St. Rochus – Fam. Pielawa Neuwiese (Trzęsina), St. Valentin – Fam.
Fuhl Neuwiese, St. Konrad von Parzham
– Fam. Czaplik Wengern, St. Franciskus
– Stifter III Orden, St. Aloysius – Alois
Widera Wengern, St. Johannes – Franz
Dlugosch Wengern, St. Paulus – Alois Kowohl Königshuld (Osowiec), St. Petrus –
Fam. Morawietz III Wengern, Ihs (witraż
okrągły bez nazwy) – Rothkegel Glasmaler Oppeln (malarz szkła z Opola).
Nawa prawa: A Ω (witraż okrągły
Witraże w kościele (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
bez nazwy) – J. Rothkegel Glasmaler Oppeln, St. Anna – Bartylla Vinc., St. Hedwig – Wienchulla Paul, St. Barbara – Schenk Ros.,
St. Agnes – Congreg. Mar. W., St. Elisabeth – Langos Franz, St. Notburga – Grossek Margar.,
St. Katharina – Bastek Kat., St. Margareta Alacoque – Niemczyk Marg.
Prezbiterium lewe: Narodzenie Pana Jezusa (bez nazwy) Stifter (fundator) Albert Kaniuth Königshuld, Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (bez nazwy) – Stifter Theophil Grocholl
Neuwiese.
Prezbiterium prawe: Wniebowstąpienie Pana Jezusa (bez nazwy) – Stifter Kapelien,
Wniebowstąpienie Matki Boskiej (bez nazwy) bez fundatora.
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Ein Festtag für Kirchengemeinde Königshuld, Christuskinder, 27.11.1938 r.
Rocznik Diecezji Opolskiej, 1974, Opole, s. 306.

Kościół posiadał trzy ołtarze. Główny drewniany,
bardzo skromny, typu przedsoborowego, znajdował się
w prezbiterium na trzystopniowym podwyższeniu. Ołtarze boczne, wykonane również z drewna, znajdowały się
przy zwieńczeniu naw bocznych. Na lewym ołtarzu stała
figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, zaś na prawym
– figura Najświętszej Maryi Panny82. W środkowej części
prezbiterium namalowany był duży obraz przedstawiający
św. Józefa z dzieciątkiem Jezus. Postacie te znajdowały się
między kamiennymi bramami, przez które mogły symbolicznie przejść namalowane postacie. Z lewej strony stojące
lub klęczące kobiety i mężczyźni z młotami, kilofami, a w
Ołtarz boczny (zdjęcie udostępnił oddali widoczny był węgierski kościół parafialny. Z prawej
ks. Franciszek Lerch)
strony postacie klęczące i stojące żniwiarzy z kosami i sierpami oraz z dziećmi na ręku, w oddali namalowany kościół w Kolanowicach. Pod oboma malowidłami znajdowały się łacińskie napisy, z lewej
strony SANCTO JOSEPHO (święty Józefie) i z prawej strony ORA PRO NOBIS (módl się
za nami). Malowidła te symbolizowały,
że parafię węgiersko – osowiecką tworzą
mieszkańcy Węgier, Kolanowic, Trzęsiny, którzy utrzymywali się z rolnictwa,
i mieszkańcy Osowca, których źródłem
utrzymania była praca robotnicza i rzemieślnicza. Na ścianie frontowej nawy
głównej znajdowały się namalowane postacie czterech ewangelistów i ich symbole: uskrzydlony człowiek, lew, wół, orzeł83
z podpisami łacińskimi. Po lewej stronie Prezbiterium kościoła (zdjęcie udostępniła Barbara
Franczok)
postacie św. Mateusza i św. Marka z napisem ST. MATTHÄUS, ST. MARKUS, po
prawej stronie postacie św. Jana i św. Łukasza z podpisem ST. JOHANNES, ST. LUKAS.
Drewniana ambona z zadaszeniem znajdowała
się z lewej strony nawy głównej, pod postaciami
dwóch apostołów, po przeciwnej stronie namalowany był stylizowany krzyż, przecinany przez napis CREDO (wierzę), zaś chrzcielnica znajdowała
się w tylnej części kościoła w tzw. Baptysterium.
Jeszcze w 1939 r. zostały zamontowane nowoczesne dziewiętnastogłosowe organy Rieger
Organy Rieger Opus 2905
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P. Wajs, dz. cyt., s. 36.
Symbole Ewangelistów: wół, lew, orzeł, uskrzydlony człowiek mają swoje źródło w czterech istotach żyjących, o których
mowa w wizji Ezechiela (1,1–14) i w apokaliptycznym widzeniu św. Jana (Ap 4,6–8).

Opus 290584, rok później dodano pięciodziałową obudowę.
W świątyni zostały zamontowane
ławki kościelne, bejcowane na kolor brązowy. Na wieży zostały zawieszone trzy
dzwony: św. Józef – największy, św. Maria i najmniejszy św. Barbara. Dzwony
były bogato zdobione, w dolnej części
trzema lub pięcioma pasami, zaś u na- Zarekwirowane dzwony (zdjęcie udostępniła Barbara
Franczok)
sady motywami roślinnymi. W czasie II
wojny światowej w 1944 r. z powodu braku materiałów dzwony te zostały zarekwirowane.
Najprawdopodobniej przedwojenne dzwony nie zostały przetopione, lecz nie wiadomo,
gdzie obecnie się znajdują. Świątynia nie posiadała dzwonów, dlatego żeby można było
zwoływać wiernych na nabożeństwa i msze św., został wypożyczony mały 12 kg dzwon z
Bierdzan.
Rosjanie, którzy weszli do Węgier w styczniu 1945 r., oszczędzili świątynię. Jednakże
na skutek działań wojennych w czasie wysadzania przez wycofujące się wojska niemieckie
mostu w Osowcu na kanale, uległy zniszczeniu witraże od strony południowej oraz wystąpiły drobne uszkodzenia dachu. Po zakończeniu działań wojennych zostały naprawione
wszystkie usterki. Pan Teodor Tuchocki, pochodzący z Poznania, zamieszkał w Węgrach u
p. Franciszka Langosza i dokonał naprawy witraży, a parafianie sami naprawili uszkodzony
dach. Dopiero w 1957 r. powojenne władze komunistyczne zezwoliły na odlanie nowych
dzwonów w hucie „Małapanew” w Ozimku. Odlane zostały trzy dzwony z napisami: Barbara – Sa Barbara HM 1957, Józef – St. Joseph HM 1957, Maria – Sa Maria HM 1957. Po
przywiezieniu ich z huty zostały złożone po stronie północnej kościoła. Uroczystego poświęcenia dzwonów dokonał w 1958 r. ks. bp Franciszek Jop. Następnie zostały zawieszone
na wieży. Pracami montażowymi kierował p. Morawiec z Osowca. Wielką pomoc okazało
kierownictwo Fabryki Wyrobów Metalowych z Osowca, gdyż udostępnili wyciągarkę ręczną, która umożliwiła podniesienie dzwonów. W czasie montażu
pojawił się problem, okazało się, że okna
w wieży były za wąskie, żeby mogły przez
nie przejść dzwony. Trzeba było powiększyć otwory okienne85. Obecne dzwony
są podobne do tych zarekwirowanych w
czasie wojny przez władze niemieckie, Dzwon Barbara (zdjęcie
Dzwon Józef wraz
z mechanizmem
nawet są podobnej wielkości i otrzymały udostępnił Waldemar
Kampa)
napędowym (zdjęcie
te same nazwy, jednak nie posiadają tak
wykonał Jerzy Farys)
misternych ozdób.
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Organy firmy Rieger- Opus 2752 powstały w renomowanej firmie braci Rieger z Jägerndorfu (obecne Krnov na
Morawach).
P. Wajs, dz. cyt., s. 38.

W okresie powojennym, gdy do parafii przybył proboszcz ks. Wiktor Bernaisch, w
1965 r. wyremontował kościół. Świątynia otrzymała nowy wystrój. Została wtedy m.in.
przemalowana przednia ściana prezbiterium. Zamalowano postać św. Józefa i malowidła
przedstawiające parafian. Na frontowej ścianie prezbiterium również zamalowano postacie czterech ewangelistów, zastąpiono je namalowanymi okrągłymi symbolami tych ewangelistów. Po lewej stronie: św. Marka – lwa, św. Mateusza – uskrzydlonego człowieka, zaś
po prawej stronie: św. Jana – orła, św. Łukasza – wołu. W prezbiterium zawieszono obraz
przedstawiający św. Józefa, który w prawej ręce trzymał kątownik, a lewą ręką prowadził
małego Jezusa. Postacie te były większe niż na obrazie wcześniejszym. W górnej części
namalowana była bazylika Piotra w Rzymie i zmierzająca do niej łódź z krzyżem na żaglu,
a między nimi był napis ST. JOSEPH. Po obu stronach prezbiterium namalowano napi-

Nowy wystrój świątyni (zdjęcie udostępnił Daniel Jonczyk)

sy pochodzące z litanii do św. Józefa, z lewej strony: EXEMPLAR OPIFICUM ALMAE
FAMILIAE PRAESES DOMESTICAE VITAE DECUS PATRONAE MORIENTIUM ORA
PRO NOBIS. Z prawej strony prezbiterium napis: PROTECTOR SANCTAE ECCIASIAE
CHRISTI DEFENSCOR SEDULAE DEI GENETRICIS SPONSE JOSEPH IUSTISSIME
ORA PRO NOBIS.
W czasie remontu zlikwidowano drewniany ołtarz główny, a na podwyższeniu, do którego prowadziły trzy stopnie, zamontowano marmurowy przedsoborowy ołtarz na trzech
cokołach, na których widniały pozłacane symbole: krzyż, kotwica, serce. Na ołtarzu umiejscowione było tabernakulum, którego pozłacane drzwiczki wykonane były ze złota ofiarowanego przez mieszkańców Węgier i Osowca. Po prawej stronie nawy głównej namalowano rysunek szaty chrzcielnej oraz symbol Ducha Św. Poniżej usytuowano chrzcielnicę.
W 1970 r. w kościele założono ogrzewanie nawiewowe opalane olejem opałowym, otwory wylotowe umieszczono w prezbiterium, oraz zelektryfikowano napęd dzwonów.

W 1973 r. w czasie remontu zmieniono całkowicie wystrój świątyni. W kościele zaczęła dominować metaloplastyka. Świątynia została dostosowana do wymogów posoborowych. W prezbiterium w miejscu obrazów i napisów umiejscowiono płaskorzeźbę Jezusa ukrzyżowanego. Wokół
postaci Chrystusa i krzyża wykonano mozaikę
w kształcie koła z barwnej ceramiki. Świątynia
otrzymała nowy marmurowy, posoborowy ołtarz.
Ściana frontowa prezbiterium została pomalowana na biało. Na
Ołtarz przedsoborowy (zdjęcie udostępniła miejsce starego
Barbara Franczok)
tabernakulum,
przeniesionego do Kolanowic, zakupiono nowe mniejsze z napisem na drzwiczkach PRO MUNDI VITA
(za życie świata), które zostało wmurowane do ściany.
Zamalowano wtedy okrągłe symbole ewangelistów.
W czasie remontu zlikwidowano również balaski. W
miejscu ambony, która ze starości uległa zniszczeniu,
zawieszono wykonaną z blachy nierdzewnej podobiznę
św. Józefa, którą wykonał Alojzy Długosz z Trzęsiny86.
Po prawej stronie umieszczono nową chrzcielnicę wykonaną z marmuru i z metali szlachetnych, nad którą
na ścianie zawieszono siedem krzyży mających symbolizować siedem, darów Ducha Świętego. Starą chrzcielnicę przeniesiono do krypty pod prezbiterium87.
W nawach bocznych w miejscu ołtarzy ustawiono
cokoły, na nich po prawej stronie figurę Najświętszej Nowa chrzcielnica (zdjęcie wykonał
Jerzy Farys)
Maryi Panny, a po lewej figurę Serca Pana Jezusa. Na
środkowej ścianie nawy głównej umieszczono naturalnej wielkości figury postaci
św. Floriana i św. Jadwigi Śląskiej. W kościele zawieszono nowe metalowe lampy.
W 1988 r. został przeprowadzony remont organ w kościele, przeprowadził go
Aleksander Langosz.
Kościół w Węgrach powstał na terenie
bardzo niespójnym, w dawnym korycie
Małej Panwi, gdy go budowano, fundaWystrój świątyni po remoncie (zdjęcie udostępniła menty ze względu na braki materiałowe
Barbara Franczok)
– Niemcy przygotowywały się do wojny
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informacji udzielił ks. proboszcz Franciszek Lerch.
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– zostały wykonane bez zbrojenia. Ściany kościoła już w 1939 r., zaraz po zakończeniu
budowy, zaczęły pękać. Ksiądz Kulig zwołał fachowców, którzy mieli ocenić przyczynę
uszkodzeń. Specjaliści stwierdzili, że pęknięcia nie zagrażają bezpieczeństwu świątyni, lecz
należy dalej je obserwować. Najprawdopodobniej, gdyby sufit w kościele był betonowy,
świątynia mogła ulec zniszczeniu – zawaleniu. Ks. proboszcz Franciszek Lerch, po przybyciu na węgierską placówkę, od razu zauważył pęknięcia kościoła, które zaczęły się systematycznie powiększać. Kazał pęknięcia zatynkować, lecz nowe rysy pojawiły się po sześciu
tygodniach. Największe pęknięcia pojawiły się w 1993 r., szczeliny miały szerokość nawet
5 cm. Najprawdopodobniej powiększały się na skutek obniżenia poziomu wód gruntowych i ruchu niejednorodnych warstwy ziemi. Mgr inż. Konrad Jędrzejewski dokonał
ekspertyzy świątyni. Odkopane zostały fragmenty fundamentów i zauważono liczne ich
pęknięcia i przesunięcia. Ekspertyza zaleciła wykonanie ankrowania (kotwiczenia) kościoła88. Ks. proboszcz po zaciągnięciu opinii również innych fachowców postanowił świątynię ankrować, za pomocą metalowych prętów połączyć w całość. Jędrzejewski wykonał
projekt techniczny i kosztorys inwestycji. Wiosną 1993 r. rozpoczęto prace przy kotwiczeniu świątyni. Pan Helmut Wiench z Osowca był duszą całego przedsięwzięcia. Skręcanie
kościoła wykonywali parafianie – pracownicy osowieckiej fabryki. Za pomocą prętów o
średnicy 30 mm cały kościół został skręcony na trzech poziomach – u podstawy świątyni,
powyżej sklepień naw i pod sufitem. Pręty znajdujące się
w ścianach zostały zatynkowane. Prace przy ankrowaniu
były bardzo skomplikowane. Na rusztowaniach dwunastu
pracowników podgrzewało pręty łączeniowe. Na jego końcach na śrubach zakręcano nakrętki. Następnie pręty stygnąc kurczyły się i ściągały budowlę. Gdy ściany ściskały się,
słychać było zgniatanie okruchów zaprawy znajdującej się
w szczelinach. Po wykonaniu ankrowania świątynia tworzy całość. W 2009 r. w czasie malowania kościoła na części ścian nałożono siatkę
z włókna szklanego, żeby
nie były widoczne drobne
Kościół w Węgrach (zdjęcie
pęknięcia na tynku, któwykonał Jerzy Farys)
re dalej pojawiały się po
ankrowaniu. Również w 1993 r. wykonano kolejną dużą
inwestycję: przed kościołem została wyłożona kostka brukowa, a dookoła świątyni wylano nowy beton.
W 1998 r. zostały wykonane nowe ławki z modrzewia.
Ich wykonawcami byli: Henryk Matysek – łączył elementy
i zamontował ławki, Henryk Kotula, Herman Słowik, Ryszard Halupczok – pomalował lakierem bezbarwnym89. W
tym samym roku została wykonana nowa boazeria, gdyż Ławki w kościele (zdjęcie wykonał
wcześniejsza z płyt pilśniowych była już zniszczona.
Jerzy Farys)
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Technika polegająca na skręceniu budynku za pomocą prętów.
Część starych ławek przeniesiono do kaplicy przedpogrzebowej w Osowcu.

Symbole sakramentów świętych
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

W ciągu ostatnich 25 lat organy w kościele węgierskim
były remontowane dwukrotnie. W 1988 r. przez organistę
Aleksandra Langosza, zaś w 1999 r. ich remont przeprowadził Henryk Hober z Olesna. Przeprowadzona została
konserwacja elementów, zostały wymienione mieszki.
W roku milenijnym w miejsce metalowej podobizny
św. Józefa zawieszono naturalnych rozmiarów drewnianą rzeźbę św. Józefa Robotnika. W następnym roku nad
chrzcielnicą zawieszono rzeźbione również w drewnie
symbole sakramentów świętych ujęte w kształcie krzyża,
jako źródło wszystkich sakramentów. Krzyż nie jest ustawiony równo, gdyż każdy sakrament jest dla siebie całością. Źródłem takiego ustawienia jest krzyż. Figurę i krzyż
wykonał znany artysta Zygfryd Gross z Leśnicy.

W czasie malowania przez
firmę Franciszka Langosza z
Chrzowic w sierpniu 2009 r.
postanowiono dodać nowe
elementy wykończenia świątyni, które obecnie jak gdyby
zamykają całe prezbiterium.
Ks. proboszcz Lerch zmienił
wystrój sufitu. Umieszczono
na nim napis: HIC EST DOMUS DEI ET PORTA COELI
Fragment napisu na suficie
(Tu jest dom boży i brama niebios). Sprowadzono także stare tabernakulum, którego drzwiczki pozłocono.
W 8.11.2009 r. parafia Osowiec-Węgry obchodziła
70-lecie poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Józefa
Robotnika. Z tej to okazji członkowie Stowarzyszenia Nasz
Osowiec wydali pamiątkową cegiełkę w postaci kartki, na
której umieszczono zdjęcia przedstawiające kolejne zmiany wyglądu prezbiterium oraz świątyni z zewnątrz. Cały
dochód ze sprzedaży przeznaczono na malowanie świątyni90.
W kościele w Węgrach nie ma żadnych zabytków, poza
przedwojennymi figurami św. Jadwigi i św. Floriana. Świątynia ta jest bardzo zadbana, co jest efektem starań pro- Symbole sakramentów świętych
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(zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

boszcza ks. Franciszka Lercha, ks. Tadeusza Muca i ich poprzedników, jak również dużej rzeszy parafian.

6.3 Kaplice
6.3.1 Kaplica cmentarna w Osowcu
Opracowałem na podstawie pracy Artura Gallusa Kaplice, kapliczki i krzyże z terenu parafii Osowiec – Węgry
jako wyraz religijności wiernych.
W Osowcu – typowej miejscowości robotniczej, znajdują się trzy bloki mieszkalne zamieszkałe przez 30 rodzin
każdy, 16 bloków sześciorodzinnych oraz 5 bloków dwunastorodzinnych. Ze względu na taką zabudowę konieczna
była budowa kaplicy przedpogrzebowej, z powodów zarówno higienicznych, jak i z braku miejsca na przechowywanie zwłok w mieszkaniach fabrycznych. W czasie zebrania wiejskiego w 1985 r. ówczesny sołtys Józef Kot wystąpił
Figura św. Floriana (zdjęcie
z propozycją budowy kaplicy cmentarnej. W czasie tego
wykonał Jerzy Farys)
zebrania ustalono, że kaplica powstanie na terenie miejscowego cmentarza komunalnego. Jednak ze względu na brak środków finansowych Urzędu
Gminy w Turawie, do którego należał cmentarz, mieszkańcy postanowili, że kaplica powstanie ze środków ofiarowanych przez miejscowe społeczeństwo. Powołano społeczny
Komitet Budowy Kaplicy Cmentarnej przy Radzie Sołeckiej w Osowcu. Projekt techniczny obiektu wykonał Helmut Wiench z Osowca. Wspólnymi siłami mieszkańców i pracowników Fabryki Wyrobów Metalowych w Osowcu rozpoczęto prace budowlane. Na łące
przy ul. Leśnej wykonano bloczki żużlobetonowe na budowę całej kaplicy. Piasek, żużel
oraz cement na bloczki przekazała nieodpłatnie miejscowa fabryka. W październiku 1985
r. gotowy był plan zagospodarowania cmentarza, przystąpiono wtedy do budowy kaplicy.
Prace przebiegały bardzo sprawnie, wkrótce stanęły mury. Więźbę dachową wykonali: Jan
Loch, Alfons Loch, Paweł Fronia, Rudolf Gallus, Antoni Karwat oraz Józef Tscheppe. Dach
pokryty został dachówką cementową, wykonaną przez Jerzego Lotko z Węgier. Głównym
organizatorem prac przy budowie kaplicy przedpogrzebowej w Osowcu był sołtys Józef
Kot. Obiekt został doprowadzony do stanu surowego otwartego i pokryty dachem. Jednak
śmierć sołtysa w 1987 r. przerwała prace przy budowie kaplicy na okres prawie dwóch lat.
Ukończenia budowy obiektu podjął się Helmut Wiench wraz z pracownikami FWM w
Osowcu. Wszystkie prace wykończeniowe były prowadzone przez pracowników fabryki. Drzwi i okna wykonał Herman Słowik z Węgier, zaś urządzenie chłodnicze zamontował Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Pawła Krawczyka z Lędzin. Kaplicę poświecił
22.04.1990 r. miejscowy proboszcz ks. Franciszek Lerch, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców Osowca.
W nowo wybudowanej kaplicy znajdowała się komora do przechowywania zwłok,
nawa główna, część gospodarcza oraz pomieszczenie do przechowywania karawanu. Po

kilku latach użytkowania zmieniły się uwarunkowania i karawan stał się bezużyteczny.
W kościele parafialnym wymieniono ławki, postanowiono je wykorzystać w kaplicy. W
1998 r. przystąpiono do przebudowy obiektu. Przebudowano wnętrze kaplicy: zamurowano bramę wjazdową w pomieszczeniu karawanu oraz rozebrano ścianę oddzielającą
to pomieszczenie od nawy głównej. Przebudowa ta stworzyła w kaplicy nawę boczną z
dwudziestoma miejscami siedzącymi, gdzie ustawiono 10 ławek dwuosobowych z kościoła parafialnego, które zostały odnowione przez Franciszka Maderę.
W czasie remontu wymieniono w całym obiekcie posadzki, odświeżono
ściany wewnętrzne oraz elewację budynku. W nawie głównej zawieszono
nowy krzyż, który został wykonany
w zakładzie Henryka Dudka w Kotorzu Małym. Remont kaplicy został
sfinansowany w głównej mierze ze
środków ofiarowanych przez mieszkańców Osowca.
Główny element kaplicy w Osowcu ze swoim strzelistym dachem nawiązuje w formie architektonicznej do gotyku. Obiekt posiada centralne pomieszczenie – nawę główną do wystawiania zwłok oraz zgromadzenia żałobników, nawę boczną z dwudziestoma
miejscami siedzącymi, chłodnię dostępną z nawy głównej i pomieszczenia gospodarcze
dostępne z zewnątrz. Z prawej strony elewacji frontowej zamocowano pięć tablic marmurowych, na których wykuto imiona i nazwiska mieszkańców poległych w czasie I i II wojny
światowej. Obok, na tej samej ścianie, zawieszono na konstrukcji wykonanej z ceownika
dzwon, który dzwoni w czasie opuszczania trumny do grobu.

6.3.2 Kaplica przedpogrzebowa w Węgrach
W 1995 r. wieś Węgry obchodziła 700-lecie istnienia. Zrodziła się wtedy myśl uświetnienia tego wydarzenia przez wybudowanie na terenie wsi kaplicy przedpogrzebowej.
W pierwszej wersji miała ona zostać wybudowana przez miejscowych strażaków.
Urząd Gminy w Turawie obiecał przeznaczyć na budowę kaplicy kwotę 20000 zł., co jednak nie wystarczyłoby na zakończenie prac. W celu zdobycia dodatkowych funduszy, postanowiono opodatkować wszystkich dorosłych mieszkańców Węgier jednorazową kwotą
100 zł. Głównym inicjatorem budowy kaplicy na cmentarzu parafialnym w Węgrach był
Karol Komor. W miesiącach zimowych 1996 r. rozpoczęto pierwsze przygotowania inwestycyjne. W tym celu zapoznano się z przebiegiem prac budowlanych podobnego obiektu
w Jełowej. Rada parafialna wraz z zaproszonym architektem postanowiła, że kaplica, która
powstanie na cmentarzu parafialnym, będzie podobna do tej w Jełowej. Wykonane zostały odpowiednie mapki geodezyjne cmentarza oraz projekt techniczny. Jednakże część
mieszkańców wraz z miejscowym proboszczem była zdania, że obiekt ten powinien być

zbudowany przy kościele parafialnym. 23.04.1996 r. odbyło się zebranie wiejskie w sali
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Węgry, w którym brało udział ok. 50 mieszkańców.
Na zebraniu dokonano głosowania i za ogólną aprobatą wszystkich obecnych postanowiono, że kaplica będzie zbudowana przy świątyni parafialnej. Propozycję tę poparł również
obecny na zebraniu ówczesny proboszcz ks. Franciszek Lerch. 3.05.1996 r. na zaproszenie
ks. proboszcza przybył architekt Zdzisław Budziński, by dokonać uzgodnień dotyczących
budowy obiektu.
Następne zebranie dotyczące budowy kaplicy odbyło się 6 września tego samego roku.
Przebiegło w niezbyt sprzyjającej atmosferze, gdyż powróciła myśl budowy kaplicy na
cmentarzu. Jednakże nie doszło już do głosowania odnośnie lokalizacji kaplicy, jak chciała część zebranych mieszkańców. Po dyskusji postanowiono, że kaplica powstanie obok
kościoła parafialnego. Ksiądz proboszcz z własnej inicjatywy zamówił pamiątkowe kufle,
filiżanki i talerzyki z napisem 700 lat Węgier 1295–1995. Cały dochód z ich sprzedaży
w kwocie 10000 zł został przeznaczony na budowę kaplicy. Budowę obiektu rozpoczęto
12.10.1996 r. kopaniem fundamentów. Z końcem listopada z powodu nadejścia zimy prace
budowlane przerwano, jednak mury były już wykonane. Skomplikowana więźba dachowa
została wykonana w stodole Krystiana Komora. W styczniu 1997 r. temperatura, jak na tę
porę roku, była dosyć wysoka, zamontowano wtedy więźbę dachową na kaplicy. W tym
samym miesiącu prace dekarskie zostały zakończone. Następnie przystąpiono do prac wykończeniowych. Franciszek Langosz
wykonał instalację elektryczną, zaś
Rajmund Konieczko instalację wodociągową. Na początku maja 1997
r. zostały zamontowane drzwi i okna.
W połowie tego samego miesiąca
firma Grzegorza Barona przystąpiła
do wykończenia ścian płytami kartonowo – gipsowymi, zaś Piotr Sochor
wykonał i zamontował boazerię. Kaplica została poświęcona 22.06.1997
r. przez ks. biskupa Jana Bagińskiego.
Obiekt kaplicy przedpogrzebowej
w Węgrach został zbudowany w formie tradycyjnej. Dach nawiązuje architektonicznie
swoją formą do przybudówek przykościelnych. Wyraźnie zaakcentowana jest elewacja
frontowa z portalem oraz sygnaturką w szczycie. Obiekt posiada centralne pomieszczenie – nawę do wystawiania zwłok oraz miejsce na zgromadzenie niewielkiego grona żałobników. Z prawej strony elewacji frontowej zamontowano tablicę granitową wykonaną
przez kamieniarza z Bąkowa, na której widnieje napis: Materialny Pomnik 700- lecia Węgier sfinansowany przy współudziale Gminy Turawa 1997. W portalu kaplicy znajduje się
półkolisty otwór, w którym zamontowano atrapę dzwonu wykonaną w Fabryce Wyrobów
Metalowych w Osowcu. W ścianach nawy zamontowane zostały cztery witraże wykonane
w firmie p. Matyska z Marszałek. Wewnątrz kaplicy na tylnej ścianie zawieszono duży,

3– metrowy, modrzewiowy krzyż, podarowany przez p. Piwowarczyka z Biadacza. Korpus
zawieszonego na nim Chrystusa wykonał z drewna lipowego Zygfryd Gross, znany rzeźbiarz z Leśnicy. W kaplicy znajduje się również chłodnia.

6.4 Kapłani Parafii Osowiec – Węgry
Parafia Osowiec – Węgry może poszczycić się „wielkimi
kapłanami”. W ciągu swego niespełna stuletniego istnienia
miała sześciu proboszczów. Pierwszym duszpasterzem był
ks. Joseph (Józef) Godziek. Urodził się 18.05.1881 r. w
Brześcach w powiecie pszczyńskim. Po ukończeniu Seminarium Duchownego we Wrocławiu, 20.06.1910 r., przyjął
święcenia kapłańskie. Pracował w placówkach na terenie
Śląska. Kardynał Adolf Bertram skierował go 4.11.1923
r. do nowo powstałej lokalii w Węgrach91. Początki jego
Ks. Joseph Godziek (zdjęcie
pracy były bardzo trudne, musiał tworzyć nowo powstałą
udostępnił ks. Franciszek Lerch)
lokalię, podwaliny pod powstanie przyszłej parafii, m.in.
założyć księgi metrykalne. Na początku jego misji w Węgrach, warunki pracy nie były
najlepsze, zamieszkał w zakupionej dla lokalii starej leśniczówce. Wiedział, że lokalia musi
posiadać własną świątynię. Na początku swego pobytu w lokalii węgierskiej msze św. odprawiał w sali tanecznej w Węgrach. Nowo utworzonej lokalii nie było stać na zbudowanie
w krótkim czasie nowego kościoła, dlatego też z inicjatywy księdza lokalisty w 1924 r. obok
plebanii postawiono zakupioną tymczasową świątynię z drewna tzw. „Notkirche”. Ks. Józef
Godziek bardzo dobrze zarządzał lokalią, dlatego też po dwóch latach istnienia węgierskiej
placówki, utworzona została Parafia Węgry – Osowiec. W 1928 r. została wyremontowana
plebania, by ksiądz mógł mieszkać w godziwych warunkach. Kapłan zaczął organizować
fundusze na budowę kościoła parafialnego, jednak po jedenastu latach posługi ks. Józef
Godziek musiał opuścić Węgry: dekretem ks. kardynała Adolfa Bertrama w kwietniu 1934
r. przeniesiony został do Bytomia Karbia, gdzie 30.04.1934 r. objął probostwo. Kierował tą
placówką do 31.05.1953 r.92, zmarł w Bytomiu 31.10.1953 r. Ksiądz Józef Godziek w czasie
siedemnastoletniej posługi kapłańskiej w Bytomiu dał się poznać jako dobry gospodarz,
bardzo dbał o swe nowe probostwo. Kościół w Bytomiu w wyniku wojny został poważnie zniszczony na skutek ostrzału artyleryjskiego. Ksiądz Józef Godziek wyremontował go
po zniszczeniach wojennych. W okresie powojennym w Bytomiu nastąpiła duża migracja
ludności, obecnie postać ks. Józefa Godzieka jest tam, niestety, zapomniana.
Drugim proboszczem parafii węgiersko – osowieckiej został Franz (Franciszek) Cyris.
(zdj.2) Urodził się 9.03.1895 r. w Opolu, pochodził z rodziny inteligenckiej. Jako młody
mężczyzna został powołany do służby wojskowej w czasie I wojny światowej. Przeżycia
wojenne musiały być dla niego wstrząsające. Po wojnie wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Świecenia kapłańskie przyjął 23.04.1922 r., następnie był wikariu91
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szem w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Bytomiu.
Jego kolejnymi placówkami były Biskupice, a następnie Groszowice. Proboszczem w Parafii Węgry
– Osowiec został 26.04.1934 r.93 Po jego przybyciu
do Pfarrei Wengern-Königshuld (Parafia Węgry –
Osowiec), organizacja budowy kościoła nabrała
tempa, zaczął realizował dzieło swego życia – budowę nowego, dużego kościoła. Bardzo szybko, bo już
po roku pobytu w Węgrach, otrzymał na budowę
świątyni pozwolenie budowlane. Starsi mieszkańcy
osowiecko – węgierskiej parafii, pamiętający ks. proboszcza Cyrisa, wspominają go jako znakomitego
organizatora. Ks. Franz – Franciszek Cyris był wielkim kapłanem i proboszczem. Dziełem jego życia
było zbudowanie kościoła parafialnego w Węgrach.
Franz (Franciszek) Cyris (zdjęcie
W czasie budowy świątyni, gdy zabrakło materiaudostępnił ks. Franciszek Lerch)
łów budowlanych, udał się własnym samochodem
do Berlina do ministra Rzeszy Hermana Göringa. Rozmowy były owocne i otrzymano potrzebny materiał budowlany. Nie mógł się jednak długo cieszyć nowo wybudowaną świątynią. Po konsekracji kościoła, która odbyła się 23.05.1939 r., już we wrześniu 1939 r. zastąpił go nowy proboszcz ks. Paweł Kulig. Ks. prob. Franciszek Cyris został usunięty z parafii
węgiersko – osowieckiej, gdyż przeciwstawił się faszyzmowi. Kiedy bojówki NSDAP ścięły
krzyż w Węgrach, nazwał ich publicznie świętokradcami. W czasie niedzielnej mszy św.
oraz nabożeństwa przebłagalnego błagał Boga o łaskę przebaczenia świętokradcom. Za swą
odwagę został ukarany przez władze faszystowskie i przeniesiony karnie do miejscowości
Kunzendorf koło Oleśnicy w okręgu legnickim, gdzie katolicy byli w diasporze, otrzymał również zakaz kontaktowania się z parafianami94. Najprawdopodobniej po nazwaniu
NSDAP świętokradcami,
został aresztowany w czasie odprawiania mszy św.
w kościele w Węgrach i
być może przez pewien
czas był więziony w obozie
w Buchenwaldzie95. Oficjalnie władze państwowe
zarzuciły ks. proboszczowi Franciszkowi Cyrisowi
odprawianie nabożeństwa
w języku polskim, co było
Pierwsza Komunia Święta (zdjęcie wykonano na tle tymczasowej
w III Rzeszy surowo zakakaplicy)
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zane. Po II wojnie światowej chciał powrócić do „swojej Parafii”, w której był budowniczym
kościoła. W Parafii Osowiec – Węgry z woli Kurii pozostał jednak ówczesny proboszcz
ks. Paweł Kulig. Ks. Franciszek Cyris został mianowany proboszczem w Parafii Popielów,
gdzie pozostał aż do śmierci. Zmarł 4.10.1958 r. w czasie urlopu w Krynicy. Ks. Franciszek
Cyris był wielkim, skromnym kapłanem. W sprawach ważnych, chociażby ścięcie krzyża,
był bardzo stanowczy. Okazał się bardzo odważnym człowiekiem i kapłanem.
Trzecim wielkim proboszczem Parafii Osowiec – Węgry był ks. Paweł Kulig. Urodził się
20.08.1899 r. w podopolskich Siołkowicach. Pochodził z dużego gospodarstwa rolnego z wielodzietnej rodziny. Do Seminarium Duchownego
we Wrocławiu wstąpił bardzo późno, gdyż święcenia kapłańskie otrzymał 29.01.1933 r. wieku
34 lat. Proboszczem w Węgrach został mianowany 19.09.1939 r.96 lub 16.06.1939 r.97 Ks. Paweł Kulig był synem „śląskiej ziemi”, kapłanem
bardzo skromnym i pracowitym. Był synem
rolników, dlatego też cenił pracę innych na roli.
Sam prowadził przy plebanii małe gospodarstwo: hodował dwie kozy, sam kosił kosą trawę
wokół kościoła. Bardzo dbał o ogród i otoczenie
węgierskiej świątyni. Lubił pracować w założonym obok plebanii sadzie, sam szczepił drzewa.
Nie zaniedbywał jednak świątyń w Węgrach i Ks. Paweł Kulig (zdjęcie udostępniła Magdalena
Świerc)
Kolanowicach. Postarał się, by wszystkie zniszczenia wojenne w kościołach i wokół zostały usunięte. Bardzo interesował się historią, w
czasie kazań często poruszał problemy historyczne. Miejscowe dzieci nauczał łaciny. Jednak
nie wszystkim parafianom podobała się postać tego znakomitego proboszcza, małej grupce
przeszkadzała „śląskość” proboszcza Kuliga. Repatrianci z Osowca nie chcieli pogodzić się z
myślą, że mają uczęszczać do kościoła, w którym odprawia mszę św. kapłan, który do końca
II wojny światowej odprawiał msze św. w języku niemieckim. Nagonka na ks. Kuliga, m.
in. pisanie anonimów do Kurii, spowodowała, że kapłan ten poczuł się osaczony. Sporządzona była nawet przez nieliczną grupę mieszkańców petycja do Kurii z prośbą o zmianę
proboszcza. Najprawdopodobniej kapłan ten miał zostać przeniesiony do Polski wschodniej.
Ks. Paweł Kulig wraz z siostrą Cecylią wyjechał do Szwajcarii, a następnie do RFN – u. W
Niemczech wybrał sobie bardzo biedny górzysty teren die Eifel i tam dalej pełnił posługę
kapłańską. Był człowiekiem bardzo skromnym i nie potrzebował wielkich wygód. Byli parafianie bardzo tęsknili za tym wielkim kapłanem i starali się go odwiedzać w Niemczech,
jednak ks. Kulig czuł się „proboszczem wygnanym z śląskiej ziemi”. Tęsknił za „swoją byłą
parafią”, jednak kontakty z parafianami sprawiały mu ból i starał się ograniczać znajomości.
Zmarł wiosną 1986 r. dożywszy sędziwych 87 lat.
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Czwartym proboszczem Parafii Osowiec –
Węgry był ks. Wiktor Bernaisch. Urodził się
22.10.1914 r. w Suchej Górze pow. Tarnowskie
Góry98. Był synem Alojzego Bernaischa, kierownika szkoły w Suchej Górze, i Pauliny z d.
Szastok. Po ukończeniu Seminarium Duchownego został wyświęcony 30.07.1939 r. we Wrocławiu. Od 9.12.1939 służył w Sierakowie jako
neoprezbiter. Rok później 4.12.1940 r. został
powołany do wojska niemieckiego. W czasie
wojny dostał się do niewoli radzieckiej. Został
z niej wypuszczony i 1.12.1945 r. powrócił do
Sierakowa, jednak nie pozostał tam długo. Po
1945 r. był wikariuszem m.in. w parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. Przez dziewięć
miesięcy był wikarym w tej parafii i lokalistą w
Wędzinie. Jako substytut99 odszedł 6.08.1946 r.
Ks. Wiktor Bernaisch (zdjęcie udostępnił ks. do parafii Łężce w powiecie kozielskim, gdzie
Franciszek Lerch)
odbudował w 1947 r zniszczony kościół pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Świątynia ta została odrestaurowana ze zniszczeń
i poświęcona. Następnie ks. Wiktor Bernaisch ustanowiony został 18.02.1963 r. proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Osowcu – Węgrach100. Początki jego duszpasterzowania
przypadają na czas dekretów i postanowień II Soboru Watykańskiego. Po przybyciu do
nowej parafii przystosował kościół do nowych wymogów. Przebudował całe prezbiterium,
wyposażając je w nowy ołtarz, tabernakulum, chrzcielnicę i ambonkę. Przebudował w
świątyni centralne ogrzewanie. W 1974 r. wskutek wylewu krwi do mózgu stracił zdolność mówienia i kojarzenia. Dzięki ogromnemu wysiłkowi księdza mowa się poprawiła, jednak do pracy
duszpasterskiej już nie
powrócił. Ks. biskup
Franciszek Jop skierował wtedy do Węgier
wikarych, których na
przestrzeni 10 lat było
siedmiu. Na początku
lat 80. XX w. z polecenia proboszcza ówczes- 25-lecie kapłaństwa ks. Wiktora Bernaischa (zdjęcie udostępnił Daniel
Jonczyk)
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ny wikary ks. Rajmund Kała podjął się budowy nowej
plebanii. Stan zdrowia ks. proboszcza Bernaischa wciąż
się pogarszał. W 1985 r. musiano amputować mu lewą
nogę. Kolejną chorobą, która nawiedziła księdza proboszcza, był rak płuc, dlatego też 4.09.1986 r. zrzekł się
funkcji proboszcza. Ksiądz proboszcz Wiktor Bernaisch pod koniec życia bardzo cierpiał. Zmarł 16.11.1986
r.101 po długiej chorobie. Był pierwszym proboszczem,
który zmarł na terenie Parafii Osowiec – Węgry. Pogrzebany został 19.11.1986 r., przy licznym udziale
parafian, rodziny zmarłego i kapłanów. Mszy pogrzebowej przewodniczył sufragan opolski ks. biskup Antoni Adamiuk. Zmarły proboszcz ks. Wiktor Bernaisch
został pogrzebany przy wejściu do kościoła w Węgrach.
Piątym proboszczem na terenie parafii Osowiec
–
Węgry
został ks. Franciszek Lerch. Urodził się
Grób ks. proboszcza Wiktora
28.12.1936 r. w Biedrzychowicach w powiecie prudniBernaischa (zdjęcie wykonał Jerzy
Farys)
ckim. Święcenia kapłańskie przyjął 19.06.1960 r. w Opolu. Pierwszą jego placówka była Grudynia Wielka, w której pracował do 12.07.1962 r. jako
wikary. Następnie przez rok pracował w parafii Gliwice – Sośnica (1963 r.) i Zbrosławicach
(1964 r.). Kolejną jego placówką była parafia Bogacica, gdzie
pracował do 25.03.1971 r. Został
wtedy przeniesiony do Nasiedla,
w którym najpierw pełnił funkcję wikarego, a od 17.09.1973
r. do 27.08.1986 r. proboszcza.
Przez następne dwadzieścia
pięć lat był proboszczem Parafii
Osowiec – Węgry. 27.08.1986 r.
został mianowany administratorem w Węgrach. Proboszczem
został powołany 31.10.1986 r. W
Pierwsza Komunia Święta w Grudyni Wielkiej, ks. wikary
czasie swojej długoletniej pracy
Franciszek Lerch (zdjęcie wykonane dn. 10.06.1962 r.
duszpasterskiej zaskarbił sobie
udostępniła Małgorzata Byra)
życzliwość i uznanie wszystkich
parafian, gdyż był proboszczem bardzo pracowitym. Na terenie parafii ks. proboszcz
Franciszek Lerch wykonał wiele prac przy kościele parafialnym w Węgrach i kościele filialnym w Kolanowicach. W czasie swego pobytu w osowiecko – węgierskiej parafii, co
roku inicjował wykonywanie licznych prac. Zbudowano m.in. trzy kaplice przedpogrzebowe: w Kolanowicach, Węgrach i Osowcu. Na placu parafialnym powstał nowy budy101
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nek gospodarczy. Remontowana była również plebania.
Ksiądz proboszcz Lerch bardzo dbał o kościoły. Świątynia parafialna była wielokrotnie remontowana i malowana. Z inicjatywy proboszcza została ankrowana, by
mogła służyć mieszkańcom przez kolejne dziesięciolecia. Również kościół filialny w Kolanowicach był wielokrotnie konserwowany. Parafianie szczególnie cenili ks.
proboszcza Franciszka Lercha za znakomite głoszenie
kazań. Kapłan ten był wielkim mówcą. Kazania głoszone przez niego były bardzo przemyślane, posiadał znakomitą retorykę, jak również odpowiedni dobór słów.
Ksiądz Franciszek Lerch wykazał się wielką charyzmą
i talentem jednoczenia wszystkich parafian. Wszyscy
mieszkańcy bardzo cenili sobie wielkie zaangażowanie
Ks. Franciszek Lerch („Fala” 3/2010) swego proboszcza w życie parafialne, dlatego też bardzo
uroczyście obchodzono jego 50-lecie kapłaństwa. Wiel-

25-lecie posługi kapłańskiej w parafii osowiecko – węgierskiej ks. Franciszka Lercha („Fala” 3/2011)

kie tłumy parafian, by okazać wdzięczność swemu proboszczowi, uczestniczyły 20.06.2010
r. w uroczystej mszy św. Po jej zakończeniu wszystkim kapłanom uczestniczącym w tej
mszy dziękczynnej dzieci pierwszokomunijne wręczyły białe róże, jako wyraz wdzięczności w roku kapłańskim. Następnie udekorowaną drogą procesyjnie odprowadzono jubilata
i zaproszonych gości do sali OSP w Węgrach na uroczysty poczęstunek. W sali remizy
strażackiej życzenia jubilatowi składali zaproszeni goście. Podczas spotkania przygrywała orkiestra dęta z Węgier. Następnego dnia o godz. 17.00 ksiądz jubilat wraz z księżmi

pochodzącymi z parafii osowiecko
– węgierskiej: Józefem Pikosem i
Walterem Rachwalikiem, odprawili
mszę św. Po jej zakończeniu na placu kościelnym odbyło się spotkanie wszystkich parafian z księdzem
jubilatem. Parafian poczęstowano
kawą, kołaczem oraz ciepłą kolacją,
nie zabrakło bardzo dobrej atmosfery, wspomnień, życzeń. Świętowano wspólnie aż do zmierzchu102.
W 2011 r. ks. proboszcz Franciszek
Ostatnia odprawiona msza św. przez ks. Franciszka Lercha w
Lerch zachorował. 23.02.2011 r. był
kościele w Węgrach („Fala” 3/2011)
operowany, wszczepiono mu bajpasy. Następne trzy tygodnie spędził w sanatorium w Głuchołazach. Po rekonwalescencji
powrócił do pracy duszpasterskiej na terenie parafii osowiecko – węgierskiej. Czas biegnie
nieubłaganie i ks. proboszcz osiągnął wiek emerytalny. Parafianie ze smutkiem musieli go
pożegnać. Opuścił parafian 24.08.2011 r.
Wielkiego proboszcza Franciszka Lercha zastąpił
ks. Tadeusz Muc – szósty proboszcz parafii Osowiec
– Węgry. (zdj.12) Urodził się 12.04.1960 r. w Katowicach. Po szkole podstawowej w Sławęcicach ukończył szkołę średnią w Zabrzu, po której to wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1985 r. w Opolu. W latach
1985–1988 r. pełnił funkcję wikariusza w Oleśnie w
Parafii pod wezwaniem Bożego Ciała i w Opolu w Parafii Przemienienia Pańskiego. Zarządzanie nad swoją
pierwszą proboszczowską placówką objął w 1991 r. w
Głębinowie, równocześnie w latach 1991–1996 pełnił
funkcję dyrektora Domu Rekolekcyjnego. W 1996 r.
został proboszczem w Parafii Łomnica. Po czterech
latach w 2000 r. ks. Tadeusz Muc został seminaryjnym ojcem duchownym w diecezjalnym Wyższym
Ks. Tadeusz Muc
Seminarium Duchownym w Nysie – Opolu. W latach
1998–2007 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza Dzieci Maryi. Ks. Tadeusz Muc został w 2005 r. proboszczem w Parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu – w dawnej swojej wikariuszowskiej placówce. 24.08.2011 r. został proboszczem Parafii Osowiec – Węgry
pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. Przed nowym proboszczem ks. Tadeuszem Mucem
stoją wielkie wyzwania, by mógł zapisać się do grona „Wielkich Kapłanów” Parafii Osowiec – Węgry.
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Wprowadzenie ks. Tadeusza Muca do parafii osowiecko – węgierskiej („Fala” 3/2011)

6.5 Powołania kapłańskie i zakonne w parafii
6.5.1 Powołania kapłańskie i zakonne w Osowcu
Z tej miejscowości wywodzi się jedna osoba duchowna – która stanowczo nie życzy
sobie umieszczania swego nazwiska w niniejszej publikacji.

6.5.2 Powołania kapłańskie i zakonne w Trzęsinie
S. Lamberta – Hedwig Jonczyk 10.10.1873–?
S. Lamberta – Hedwig Jonczyk urodziła się 10.10.1873 r.
się w Trzęsinie (Trzesin). Jej rodzicami byli chałupnicy Stephan i Franziska z d. Bienek. Chrzest odbył się 12.10.1873
r. Chrzestnymi były Thecla Barczik – komornica i Marie
Knop – żona chałupnika, obydwie z Trzęsiny. Na terenie
kotorskiej plebani zachowało się zdjęcie
siostry z podpisem
„s. Lamberta Hedwig
Jonczyk”,
pozostałe
powyższe informacje
uzyskałem po analizie
ksiąg metrykalnych.
Niestety, nie zdobyłem
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
więcej informacji na temat siostry Lamberty.

S.M. Thelesphora – Rozalia Fuhl 30.08.1899–5.08.1996
S.M. Thelesphora – Rozalia Fuhl urodziła
się 30.08.1899 r. w Trzęsinie (w księdze chrztu
zapisano datę narodzin 29.08.1899 r.), w rodzinie zagrodnika Franza i Agnes z d. Moj.
Była trzecim dzieckiem spośród sześciorga
rodzeństwa. W święto Narodzenia NajświętZapis w kotorskiej księdze chrztów
szej Maryi Panny 3.09.1899 r. rodzice zanieśli
ją do kościoła w Kotorzu Wielkim, aby prosić o chrzest dla Rozalii. Chrzestnymi były
Hedwig Sura – żona zagrodnika i Hedwig Fuhl – żona chałupnika, obydwie z Trzęsiny. W
tym samym kościele dnia 6.05.1916 r. przyjęła sakrament Bierzmowania.
Po ukończeniu ośmiu klas szkoły podstawowej pracowała do 22. roku życia w gospo
darstwie swoich rodziców.
23.05.1922 r. opuściła dom rodzinny i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Porębie, gdzie 16.05.1923 r. została
przyjęta do nowicjatu, a dwa lata później, 19.05.1925 r. – złożyła pierwszą Profesję na ręce
ks. prałata Józefa Głowackiego.
Wieczyste śluby złożyła Bogu dnia 19.05.1931 r., wyrażając swoją wolę oddania Mu na
zawsze całego swojego życia.
S.M. Thelesphora, pełna życiowej energii, praktyczna i pracowita, została przygotowana przez Zgromadzenie do pracy w kuchni. Obowiązek ten wymagał wiele poświęcenia z
jej strony. Spełniała go z radością i pełnym oddaniem się woli Bożej. Jej ulubionym aktem
strzelistym, który powtarzała bardzo często, były słowa „Bądź Wola Twoja”.
Od 1925 r. służyła Bogu i Zgromadzeniu kolejno na różnych placówkach: w Domu
Dziecka w Opolu, w internacie dla studentów w Paradyżu, w Domach Dziecka: w Kłodzku i Dzierżoniowie. W czasie II wojny światowej prowadziła także kuchnię wojskową w
Dzierżoniowie i Namysłowie. Po wojnie w 1945 r. wróciła do Poręby, skąd wola Boża posłała Ją znowu na inne placówki: do Pilchowic, Mirocina, Wrocławia i na 10 lat do Kuźnicy
Czeszyckiej, gdzie jak sama wyznała, przeżyła najpiękniejszy dzień swojego życia – jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych, otoczona życzliwością licznie zebranych księży salezjanów, sióstr i parafian.
Prawie całe jej życie zakonne było naznaczone krzyżem cierpienia, który znosiła
cierpliwie. Siły czerpała z modlitwy, szczególnie z rozważań tajemnic różańcowych. Od
7.08.1976 r. jako chora siostra przebywała w Brynicy, skąd 26.03.1987 r. została przeniesiona do Domu Prowincjalnego w Leśnicy. Do końca swego długiego życia starała się w miarę
swoich możliwości być samodzielną i niewymagającą.
O świcie, dnia 3.08.1996 r., ok. godz. 4.00 w Domu Prowincjalnym w Leśnicy Opolskiej
w pierwszą sobotę miesiąca, poświęconą Niepokalanemu Sercu Maryi, odeszła cicho do
Pana po wieczną nagrodę. Przyczyna śmierci: starcza niewydolność krążeniowo–oddechowa. Pogrzeb śp. S.M. Thelesphory odbył się w Leśnicy Opolskiej 5.08.1996 r. o godz.
14.00. Mszę św. pogrzebową odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił o. kapelan E.

Głombica. Została pochowana na cmentarzu klasztornym.
Zmarła w 97. roku życia i 72. roku ślubów zakonnych.
S. Maria Bonomia – Katarzyna Długosz 24.11.1903–24.10.1985
S. Maria Bonomia – Katarzyna Długosz urodziła się 24.11.1903 r. w Trzesin (Trzęsina).
Pochodziła z dobrej katolickiej rodziny chałupników Stefana i Marii z d. Widera.
Ochrzczona została 29.11.1903 r. w kościele
parafialnym w Kotorzu Wielkim. Rodzicami chrzestnymi byli Helena Długosz – żona
robotnika z Opola i Maria Buchta – żona zagrodnika z Trzęsiny. Sakrament bierzmowania przyjęła w roku 1922 w rodzinnej parafii.
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
Ukończyła 8-klasową szkołę podstawową. Do
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej wstąpiła 29.02.1931 r. Profesję zakonną złożyła dnia 22.10.1932 r.
W Zgromadzeniu służyła Panu Bogu i ludziom jako pielęgniarka. W szpitalu w Strzelcach Opolskich pracowała od 1932 r. do 1941 r., a w okresie II wojny światowej – do 1945 r.
pielęgnowała chorych żołnierzy. 1.04.1946 r. przybyła do Wrocławia, tam spędziła najdłuższy okres życia zakonnego i służby bliźnim. 15.10.1971 r. została odwołana do Domu Prowincjalnego w Leśnicy, gdzie troszczyła się o chore współsiostry. Była lubiana i szanowana
przez podopiecznych. Odznaczała się cichością, skromnością, pogodnym usposobieniem i
ogromnym oddaniem dla cierpiących współsióstr. Każdą posługę spełniała z prostotą i delikatnością. Zmarła 24.10.1985 r. w Leśnicy w 82. roku życia, 55. roku powołania zakonnego i 54. roku ślubów zakonnych, pochowana została na cmentarzu klasztornym w Leśnicy
dnia 28.10.1985 r. Miała w Zgromadzeniu młodszą siostrę S.M. Neomizję †24.10.1983 r.

Zdjęcie prymicyjne (udostępniła
Magdalena Świerc)

Ks. Wiktor (Viktor) Gizder MSF 8.10.1905–
21.08.1986
Ks. Wiktor (Viktor) Gizder MSF urodził się 8.10.1905
r. w Trzęsinie. Rodzicami jego byli chałupnicy Anton
i Monika z d. Biniek. Ochrzczony został 10.10.1905 r.
w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim. Rodzicami chrzestnymi byli Peter Sura – chałupnika z Węgier,
Hedwig Biniek – wdowa z Trzęsiny i Paulina Grochol
z Węgier. I. Komunię św. przyjął w 1916 r., a sakrament
bierzmowania otrzymał z rąk kardynała Adolfa Bertrama w 1917 r.
1.09.1921 r. zwerbowany został do zakonu Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF) w Wieluniu przez ks. Antoniego Kuczerę MSF. Wiktor Gizder miał ukończone
siedem klas w szkole podstawowej i rozpoczął naukę

w klasie III szkoły średniej. Po dwóch
latach kontynuował przez rok naukę w
Kazimierzu Biskupim, następnie powrócił do Wielunia.
Wiktor Gizder nowicjat rozpoczął
7.09.1926 r. w Górce Klasztornej. Po
roku, 8.09.1927 r. przyjął I profesję. Śluby wieczyste złożył 8.09.1930 r. w Kruszewie, a po roku tonsurę – 26.12.1931 r.
Gizder wraz z najbliższą rodziną (zdjęcie
W 1932 r. uzyskał subdiakonat i diako- Ks. Wiktorudostępniła
Magdalena Świerc)
nat. Prezbiterat otrzymał 12.06.1932 w
katedrze poznańskiej z rąk ks. kardynała Augusta Hlonda.
W 1932 r. został prefektem Niższego Seminarium Duchownego w Kazimierzu Biskupim. Po trzech latach został powołany na urząd rektora w Kazimierzu Biskupim (1935–
1937). Przez następne lata był ekonomem w Kazimierzu Biskupim.
Wojna zastała go w tamtejszym klasztorze. 13.09.1939 r. klasztor w Kazimierzu Biskupim został zajęty przez Niemców. Ks. Wiktor Gizder MSF 21.05.1940 r. został aresztowany,
a następnego dnia osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Przebywał w nim do
2.08.1940 r., gdyż wtedy został przeniesiony do obozu w Gusen (Austria), gdzie przebywał
do 8.12.1940 r. W obozie tym jego życie wisiało na włosku, ale dzięki opatrzności Bożej
wydostał się z opresji. Został z powrotem przeniesiony do Dachau, a stamtąd wysłany na
roboty przymusowe do Niemiec, na których przebywał do końca wojny. Jako jeden z nielicznych zakonników przeżył obóz koncentracyjny.
W okresie powojennym do końca roku 1947 był proboszczem parafii w Rudziczce.
Ks. Wiktor Gizder MSF był nie tylko dobrym kapłanem, ale i organizatorem. W krótkim
czasie potrafił zintegrować obozy przybyłych tam ze wschodu repatriantów. Okazał się
znakomitym organizatorem i potrafił do współpracy wciągnąć ówczesnych przedstawicieli
władzy, takich jak sołtys, wójt czy komendant posterunku MO. Gromadził wokół siebie i
Kościoła zarówno młodzież, jak i starsze pokolenie.
W latach 1948–1950 pełnił funkcję ekonoma w Górce Klasztornej. Przez następne dwa
lata przebywał w domu zakonnym „Chrystusa Króla” w Kruszewie, gdzie był II asystentem
rektora i profesorem w Małym Seminarium w Kruszewie. 31.01.1952 r. przeniesiono ks.
Wikotra Gizdera do domu zakonnego w Bąblinie na stanowisko ekonoma domowego.
Przez następne lata był związany z Gliwicami. W 1952 r. został proboszczem parafii p.w.
Świętej Rodziny i I asystentem rektora. Od 2.02.1955 r. do 1961 r. był rektorem domu
zakonnego Świętej Rodziny w Gliwicach i proboszczem tamtejszej parafii. Przez następne dwa lata do 1963 r. przebywał w Górce Klasztornej jako ekonom i I asystent rektora,
spowiednik nowicjuszy, oraz prowadził lekcje łaciny dla nowicjuszy. 26.08.1963 r. został
II asystentem w Wielkim Klinczu, a od 5.02.1965 r. I asystentem. Szczególnie wzorowo
oceniono jego pracę w Wielkim Klinczu. 16.09.1966 r. został przeniesiony do Szczytnej na
stanowisko I asystenta. Od 18 maja do 3 czerwca 1970 r. uczestniczył w pielgrzymce byłych więźniów obozu Dachau do Rzymu. Przez następne piętnaście lat został wyłączony ze

wspólnoty w Szczytnej i włączony do wspólnoty w Gliwicach (23.11.1970 r. do 31.01.1985
r.). Przez ten okres był kapelanem w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Prószkowie koło Opola, który prowadziły Siostry Franciszkanki Szpitalne.
31.01.1985 r. ks. Wiktor Gizder MSF został przeniesiony do Poznania, gdzie zmarł
21.08.1986 r. w Szpitalu przy ul. Długiej, jego pogrzeb odbył się 25.08.1986 r. w Poznaniu
na Cmentarzu Junikowskim103. W uroczystościach pogrzebowych brała udział delegacja
parafii kotorskiej w składzie ks. Józef Swolany oraz ministranci Artur Kupka z Kotorza
Małego i Waldemar Krause z Kotorza Wielkiego.
Zmarł w 81. roku życia i 60. roku powołania zakonnego.
S. Maria Neomisia (Neomizja) – Anastazja Długosz 12.4.1906–06.07.1983
S. Maria Neomisia (Neomizja ) – Anastazja Długosz urodziła się 12.4.1906 r. w Trzesin (Trzęsina) we wzorowej, chrześcijańskiej
rodzinie rolników Stefana i Marii z domu
Widera. Ochrzczona została 13.04.1906 r. w
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim.
Rodzicami chrzestnymi byli Helena Długosz – żona robotnika budowlanego z Opola i
Josef Buchta – zagrodnik. Sakrament bierzmowania przyjęła 6.09.1922 r. w rodzinnej parafii. Ukończyła 8-klasową szkołę podstawową. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej wstąpiła 3.04.1930 r. Profesję zakonną
złożyła 21.10.1931 r.
W Zgromadzeniu otrzymała formację zakonną i przygotowanie do służby chorym. Po
złożeniu pierwszej profesji świętej była na placówkach w Muchoborze Wielkim (obecna
nazwa – Wrocław Muchobór) i w Piotrowicach Wielkich. Od 1933 r. do 1935 r. uczyła się
pielęgniarstwa w szkole pielęgniarskiej przy szpitalu Zgromadzenia w Strzelcach Opolskich. Po uzyskaniu dyplomu państwowego podjęła pracę w szpitalu w Zabrzu, gdzie pracowała do 1947 r. Następnie podjęła pracę w szpitalu klinicznym we Wrocławiu przy ul.
Traugutta. Dnia 15.10.1971 r. przybyła do Domu Prowincjonalnego i objęła troską siostry
chore przebywające w klasztorze. Pracowała bardzo ofiarnie, a pomagała jej rodzona siostra – S.M. Bonomia. Była uczynna, gorliwa w posłudze chorym i utrudzonym wiekiem.
W ostatnich latach życia sama zachorowała.
Siostra Maria Neomizja zapisała się w pamięci współsióstr jako dobra zakonnica i bardzo ofiarna pielęgniarka, uwrażliwiona na potrzeby człowieka cierpiącego. Cechował ją
duży optymizm życiowy wypływający z głębokiej wiary. Jej pogodne usposobienie przejawiało się w naturalnym, niewymuszonym humorze i za to była lubiana przez współsiostry
i podopiecznych.
Zmarła 6.07.1983 r. w Domu Prowincjalnym w Leśnicy. Tam też została pochowana na
cmentarzu klasztornym dnia 9.06.1983 r.
Miała w Zgromadzeniu starszą siostrę S.M. Bonomię †24.10.1985 r.
Zmarła w 78. roku życia, 54. roku powołania zakonnego i 51. ślubów.
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Na podstawie materiału zebranego przez ks. Bogdana Mikutrę MSF, Sekretarza Prowincji MSF.

S. Clotildis – Katarzyna Gizder ok. 1915 – ?
S. Clotildis – Katarzyna Gizder urodziła
się ok. 1915 r. w Trzęsinie. Po wstąpieniu do
zakonu przyjęła imię Clotildis. Przebywała
w placówkach: Lübeck, Hamburg. Zmarła w
Reinbek. W placówkach opiekowała się choZapis w kotorskiej księdze chrztów
rymi.
Artur Kupka odnalazł w księgach metrykalnych informację o Katharinie Gizder ur.
17.03.1908 r. w Trzęsinie, ochrzczona 22.03.1908 r., rodzice: chałupnik Anton i Monika z
d. Bieniek, chrzestni: Paulina Grochol – żona chałupnika z Węgier oraz Peter Sura – chałupnik z Węgier.
S. M. Maria Honofria – Dorota Kałczok 6.02.1925–3.03.1979
S. M. Maria Honofria – Dorothea Kałczok urodziła 6.02.1925 r. Trzęsinie w rodzinie chałupnika Franza i Marii z d. Bieniek. Ochrzczona została 15.02.1925 r. w Kotorzu
Wielkim, chrzestną była Franciska Bieniek z Trzęsiny. Sakrament bierzmowana przyjęła
27.04.1934 r. w miejscowości Węgry. Do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej wstąpiła dnia 1.09.1948 r. Pierwszą profesję zakonną
złożyła 22.05.1950 r. Siostra M. Honofria pracowała w Koźlu, Porębie, Kłodzku, Wrocławiu i Leśnicy. W Kłodzku i Wrocławiu była zatrudniona w Domu Małego Dziecka jako
opiekunka dzieci.
Pan Bóg wybrał dla niej drogę krzyża. Mając zaledwie 33 lata zachorowała na zapalenie stawów. Z tego powodu leczyła się w szpitalach i sanatoriach, jednak choroba czyniła
postępy. W 1963 r. przyznano jej rentę inwalidzką i została odwołana do Domu Prowincjalnego w Leśnicy. Chociaż wiele cierpiała, starała się być użyteczną: pomagała w biurze
w pisaniu na maszynie, załatwiała siostrom sprawy związane z uzyskaniem renty. Czyniła
to często z wielkim poświęceniem.
Była gorliwą, pracowitą i dobrą siostrą zakonną. W ostatnich 10 latach życia bardzo
cierpiała.
Zmarła w Leśnicy 3.03.1979 r., zaopatrzona Sakramentami świętymi. Odeszła po
nagrodę do Zmartwychwstałego Pana, z którym wespół cierpiała. Pochowana została
6.03.1979 r. na cmentarzu klasztornym w Leśnicy.
Zmarła w 55. roku życia, 31. roku powołania zakonnego i 29. ślubów.
Ks. Józef Grochol 18.10.1933–11.07.1997
Ks. Joseph Johann Grochol urodził się 18.10.1933 r. w Trzęsinie. Rodzice, Theophil
i Katharina z d. Czech, byli młynarzami. Ochrzczony został 22.10.1933 r., chrzestnymi
byli Franz Czech z Wrzosek oraz Gertrud Karrasch z Kędzierzyna. Po ukończeniu szkoły
podstawowej zdobył wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Opolu.
Przez rok uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Opolu. Studia teologiczno – filozoficzne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie w latach 1951–

1956. Święcenia kapłańskie przyjął 30.11.1956 r. w Częstochowie. Był wikarym w parafiach: ś. Franciszka w Zabrzu
(1956–1961) oraz śś. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim
(1961–1963), a następnie proboszczem tejże parafii (1963–
1992). Pełnił obowiązki wicedziekana oleskiego w latach
1971–1983 i 1988–1992, oraz duszpasterza głuchoniemych
(1977–1992). Ze względu na pogarszający się stan zdrowia,
29.08.1992 r. zrezygnował ze stanowiska proboszcza parafii Sieraków Śląski i zamieszkał w Łomnicy. Otrzymał tytuł
dziekana honorowego w 1996 r.104
W okresie Jego proboszczowania Wędzina stała się samodzielną parafią, w Panoszowie utworzył w byłej restauracji kaplicę pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego,
odbyła się tam też peregrynacja obrazu Matki Bożej jasnogórskiej z okazji Milenium Polski Zdjęcie prymicyjne (udostępniła
Patrycja Krawczyk)
(1965 r.). Zmieniły się na terenie parafii w Sierakowie Śląskim
siostry zakonne, odeszły siostry Boromeuszki, a na ich miejsce
sprowadził siostry św. Józefa. Ks. Józef Grochol remontował i
dbał o budynki sakralne znajdujące się na terenie parafii.
Zmarł 11.07.1997 r., został pochowany 17.07.1997 r. na
cmentarzu w Sierakowie Śląskim, przy licznym udziale parafian
z Łomnicy, Wędziny i Sierakowa Śląskiego. Eucharystię i obrzędy
pochówku sprawował ks. biskup prof. Jan Kopiec, który wygłosił
homilię do tak licznie zebranych parafian ks. Józefa Grochola105.
Ks. Józef Grochol zmarł w 64. roku życia i 41. roku kapłańKs. Józef Grochol (zdjęcie
udostępniła Patrycja
stwa.
Krawczyk)

6.5.3 Powołania kapłańskie i zakonne w Węgrach
Ks. Andreas Lantko ur. 1641-?
Proboszcz Andreas Lantko ze wsi Wengra (Węgry) urodził się w 1641 r. Ukończył filozofię i teologię moralną we Wratislaviae (Wrocław). Święcenia kapłańskie przyjął w 1670 r. w
Zielone Świątki. Wprowadzony został 26.11.1671 r. do parafii Ostroznice (Ostrożnica). Był
kapłanem, który pilnie sprawował swój urząd. Wypełniał obowiązki duszpasterskie roztropnie106. Najprawdopodniej zmarł przed 1688 r., gdyż nie występował już w spisie, który się
wtedy ukazał.
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Ks. Peter (Piotr) Klimek 12.11.1881–31.10.1940
Ks. Peter (Piotr) Klimek urodził się 12.11.1881 w Węgrach,
jako syn chałupników Ignatza i Marie z d. Kowol. Ochrzczony
trzy dni po narodzinach – 15 listopada. Rodzicami chrzestnymi byli: Vincenz Fronia – rolnik, Julie Wystup – żona rolnika
oraz Marie Morawietz – żona chałupnika, wszyscy zamieszkali
w Węgrach 107. Od 1893 r. uczęszczał do gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. Maturę zdał 6.02.1902 r. i wstąpił na Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie
przyjął 23.06.1906 r. W czasie wakacji i po święceniach pomagał
proboszczowi w Kotorzu Wielkim. 5.09.1906 r. został mianowany wikarym w kościele św. Sebastiana w Berlinie. Tam, mimo
oficjalnego zakazu, przygotował w języku ojczystym polskie dzieci do przyjęcia sakramentów. 22.10.1911 r. został zatwierdzony na stanowisku kuratusa108 w Königsberg k. Frankfurtu n. Odrą, gdzie dzięki jego zaangażowaniu wybudowano kościół i plebanię. W 1916
r. odbył kurs pedagogiczny w Białej Prudnickiej. 27.09.1919 r. został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Sulechowie. Tam dał się poznać jako gorliwy patriota, ucząc dzieci
polskich robotników sezonowych, czytać i pisać po polsku. Był członkiem Związku Obrony Kresów Zachodnich i utrzymywał żywe więzi ze Śląskiem Opolskim. W 1923 r. został
inkardynowany – przypisany do Administracji Apostolskiej. Został katechetą w pszczyńskim gimnazjum. 30.06.1924 r. mianowany administratorem, a następnie proboszczem w
Żorach. 21 października 1933 wybrano go na dziekana dekanatu żorskiego109. W czasie II
wojny światowej jako działacz plebiscytowy znalazł się pod nadzorem policji władz okupacyjnych, które starały się go nakłonić do zdeklarowania po stronie niemieckiej. Żądano
od niego zlikwidowania polskich nabożeństw. Ksiądz Klimek był nieugięty i aresztowano
go. 12.04.1940 r. po porannej mszy św., którą odprawił, został wezwany przez gestapo do
Katowic, już nie powrócił. Na drugi dzień został załadowany na transport. Jego kucharka
na stacji kolejowej podała mu rzeczy osobiste. Postawiono mu zarzut, że w 1939 r. strzelał
z wieży do żołnierzy niemieckich – oczywiście nie było to prawdą. Po trzytygodniowym
śledztwie w Rybniku wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie pracował
w kamieniołomach. Dokarmiał go jego znajomy adwokat, również więzień. Były więzień,
którego wypuszczono z obozu, poinformował kucharkę na plebani, że ks. Piotra Klimka
niedługo wypuszczą. Niecierpliwie czekano na jego powrót. Dwa miesiące później przyszła informacja o jego śmierci110. Mimo interwencji Konferencji Biskupów Niemieckich w
Fuldzie oraz kurii katowickiej nie został zwolniony, lecz go przeniesiono do Mauthausen-Gusen w Austrii, gdzie zginął prawdopodobnie 31.10.1940. Jego ciało zostało spalone w
krematorium111.
Zginął w 59. roku życia i 34. roku życia kapłańskiego.
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Kotorskie księgi metrykalne.
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S. Maria Wilborada – Maria Kula
(Kulla) 27.03.1892–27.07.1962
S. Maria Wilborada – Maria Kula
urodziła się 27.03.1892 r. Węgrach.
Rodzicami byli chałupnicy Franz i Maria z d. Jonczyk. Ochrzczona została
30.03.1892 r. w kościele parafialnym w
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
Kotorzu Wielkim. Jej rodzicami chrzestnymi byli: Agnes Hadaś – żona chałupnika, Josef Gala – chałupnik oraz Ignaz Jędrysik
– rolnik, wszyscy z Węgier. Najprawdopodobniej do szkoły powszechnej uczęszczała w
Węgrach. Odpowiadając na głos Pana Jezusa „Pójdź za Mną ”, dnia 28.04.1913 r. wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Regularnego Zakonu św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich. W Domu Generalnym w Münster 28.10.1913 r. przyjęła habit
zakonny, nowe imię S. Maria Wilborada i rozpoczęła dwuletni nowicjat. Dnia 28.10.1915
r. złożyła pierwszą profesję zakonną, a sześć lat później, 28.10. 1921 r., śluby wieczyste. W
tym czasie uzyskała również dyplom pielęgniarski. Powróciła do domu prowincjonalnego
do Ołdrzychowic. Jako pielęgniarka dyplomowana radośnie, wiernie i sumiennie służyła
Bogu i chorym ludziom w szpitalach w Cieplicach, Rybniku i Opolu. Ostatnią jej placówką
był Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Prószkowie koło Opola. Nagle odeszła po nagrodę
do Pana.
Zmarła 27.07.1962 r. w Prószkowie, w 70. roku życia i 49. powołania zakonnego112.
S. Gerwazja – Susanna Morawietz
11.09.1896–11.11.1950
S. Gerwazja – Susanna Morawietz
urodziła się 11.09.1896 r. w Węgrach.
Była córką chałupników Matiasa i Marii z d. Hadamus. Ochrzczona została
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
13.09.1896 r. w kościele parafialnym w
Kotorzu Wielkim, chrzestnymi były mieszkanki Węgier: Katharina Matusiok – żona chałupnika, Ewa Czech – żona zagrodnika oraz Maria Klimek – żona rolnika 113. Wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza. Obłóczyny s. Gerwazji –
Susanny Morawietz odbyły się 1.08.1917 r. Trzy lata później, 3.08.1920 r., złożyła śluby
wieczyste.
Zmarła 11.11.1950 r., w 54. roku życia i 33. roku powołania zakonnego.
S. Maria Adalgis – Maria Kampa 31.01.1897–19.08.1967
S. Maria Adalgis – Maria Kampa urodziła się 31.01.1897 r. w Węgrach. Była córką chałupników Martina i Margaretha z domu Kurz. Ochrzczona 4.02.1897 r., chrzestne: Maria
Cebula, Ewa Wandzioch oraz Ewa Madera – wszystkie były żonami chałupników z Węgier.
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Na podstawie materiałów dostarczonych przez S. M. Taurinę Annę Baron.
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Odpowiadając na głos powołania do życia zakonnego, 26.10.1921 r. wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Regularnego Zakonu św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
W Domu Generalnym w Münster przy
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
obłóczynach, które odbyły się 3.05.1922
r., przyjęła nowe imię – S.M. Adalgis. Pierwszą profesję zakonną złożyła
3.05.1924 r., a śluby wieczyste 11.04.1930
r. W Münster uzyskała dyplom pielęgniarski. Jako dyplomowana pielęgniarka
bardzo ofiarnie i z wielką miłością pielęgnowała chorych w różnych szpitalach: w Szczytnej, w Opolu, w Miejskim
Szpitalu w Oleśnie, w Pieszycach. Ostatnią placówką był Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy w Prószkowie koło Opola. S.
Maria Adalgis – Maria Kampa pamiętała
o słowach przełożonej generalnej: pielęgnując psychicznie chorych, od których nie doznaje
się wdzięczności, zawsze pełną nagrodę otrzymuje się w wieczności.
W Wigilię Bożego Narodzenia w 1965 r. Siostra M. Adalgis poważnie zachorowała.
Dnia 19.08.1967 r. nieoczekiwanie wezwał ją Pan do siebie. Pogrzeb odbył się w Prószkowie i tam została pochowana na parafialnym cmentarzu.
Zmarła w Prószkowie w 70. roku życia i 46. roku powołania zakonnego114.
S. Maria Fortunata - Agata Sura 05.02.1897–
20.07.1960
S. Maria Fortunata – Agata Sura urodziła się 5.02.1897
r. Węgrach. Jej rodzicami byli chałupnicy Peter i Rosalia
z d. Bieniek. Ochrzczona została 7.02.1897 r. Rodzicami
chrzestnymi byli Monika Gizder – żona chałupnika z
Trzęsiny i Michael Pielawa – zagrodnik z Węgier. Wstąpiła 1.03.1922 r. do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek
Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka Domu
Generalnego w Münster. Pierwsze śluby zakonne złożyła 21.11.1924 r. Trzy lata później, 29.11.1927 r., złożyła
śluby wieczyste, po których wyjechała do domu prowincjalnego w Springfield, Illinois w U.S.A. Pracowała
jako pielęgniarka w Chippewa Falls stan Wisconsin115,
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Springfield i Litchfield stan Illinois116, i w
domu macierzystym.
Zmarła 20.07.1960 r., w 63. roku życia i 38. roku powołania zakonnego.
Zapis w kotorskiej księdze chrztów

S. Maria Leandra – (Agata)117 Elżbieta Langosz 4.11.1898–24.04.1993
S. Maria Leandra – Elisabet (Elżbieta) Langosz urodziła się 4.11.1898 r. w Węgrach.
Rodzicami jej byli chałupnicy Johann
i Elisabeth z d. Wiench. Ochrzczona
została 8.11.1898 r., chrzestnymi były
Katharina Matusiok – żona zagrodnika
z Węgier oraz Lucia Geppert – wdowa z
Węgier. Do Zgromadzenia Sióstr PielęgZapis w kotorskiej księdze chrztów
niarek Trzeciego Zakonu Regularnego
św. Franciszka wstąpiła dnia 25.06.1921 r. w Domu Generalnym w Münster. Pierwsze śluby zakonne złożyła 24.03.1924, po nich wyjechała do domu prowincjalnego w Springfield,
Illinois w U.S.A.
S.M. Leandra była wykwalifikowaną kucharką i w tym zawodzie bardzo ofiarnie służyła Bogu
i ludziom w różnych szpitalach. Po przejściu na
emeryturę powróciła do domu prowincjalnego w
Springfield, gdzie przez wiele godzin adorowała
Pana w kaplicy adoracyjnej i jak długo zdrowie jej
na to pozwalało, wykonywała różne prace domowe.
Zmarła 24.04.1993 r. w Springfield, w 95. roku
życia i 72. powołania zakonnego118.
Ks. Alois (Alojzy) Schwiertz (Świerc) MSF 20.05.1902–27.07.1942 Dachau
Ks. Alojzy Świerc MSF urodził się 20.05.1902 r. w Węgrach. Rodzicami jego byli
Halbbauer (gospodarze) Johann i Barbara Swierc. Chrzest odbył się pięć dni po narodzinach 25 maja. Rodzicami chrzestnymi byli mieszkańcy Węgier, Wilhelm Bauer – kupiec i
Barbara Kowol – żona zagrodnika. Wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
(MSF). Pierwszą profesję zakonną złożył 15.09.1924 r., 23.12.1928 r. został subdiakonem –
najniższy stopień wyższych święceń kapłańskich. Święcenia subdiakonatu upoważniały do
posługi z kielichem przy ołtarzu oraz do czytania Epistoły, czyli fragmentów listów Apostolskich. Diakonem został 20.01.1929 r., zaś święcenia kapłańskie przyjął 16.03.1929 r. w
Krakowie z rąk biskupa Stanisława Rosponda. W okresie międzywojennym był przełożonym – rektorem Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu
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Illinois – stan w środkowych Stanach Zjednoczonych, mieszka w nim największe skupisko Polaków (ponad milion osób).
Wstępując do zakonu podała imię Agata, jednakże w kotorskich księgach metrykalnych podane jest imię Elisabet.
Na podstawie materiałów dostarczonych przez S. M. Taurinę Annę Baron.

Biskupim (1934–1936) i Górce Klasztornej. Przed wybuchem wojny został asystentem prowincjalnym. Z Górki Klasztornej do Kazimierza Biskupiego przybył
8.09.1939 r. 13 września do klasztoru
weszli Niemcy. Aresztowany został przez
gestapo 15.08.1940 r. (inne źródła podają datę 26.08.1940 r.) Po długim śledztwie, 14.12.1940 r. został wysłany do KL
Dachau, gdzie otrzymał nr obozowy 22 Zdjęcie prymicyjne (udostępniła Magdalena Świerc)
699. Na skutek wyczerpania pracą zmarł
27.07.1942 r. Urnę z jego prochami przekazano rodzinie, która pochowała ją na cmentarzu w Węgrach. Pogrzeb był cichy, skromny,
wręcz potajemny. Uczestniczyło w nim kilka najbliższych osób119.
Zachował się list, który ks. Alojzy Świerc napisał do swojej
matki na dwa dni przed swoją śmiercią, tj. 25.07.1942 r. Treść listu
przepełniona jest miłością i troską o rodzinę (matkę i siostry). Napisał, że wie, co to jest ciężka
praca. Treść słów była pełna
ufności i wiary120.
Zmarł w 40. roku życia i 18
r. powołania zakonnego.
Ks. Alojzy Świerc MSF
Ks. Alojzy Świerc MSF nie
(zdjęcie udostępniła
został wliczony w grono 108
Magdalena Świerc)
męczenników, wyniesionych
na ołtarze przez Jana Pawła II w czerwcu 1999 r., gdyż
Fragment listu wysłanego z obozu
Misjonarze Św. Rodziny nie byli w stanie zebrać wy- w dn. 25.07.1942 r., dwa dni przed
starczająco dużo materiałów dowodowych do procesu
śmiercią (zdjęcie udostępniła
Magdalena Świerc)
jego beatyfikacji121.
S. Ammonaria – Barbara Sklorz 22.11.1902–16.05.1979
S. Ammonaria – Barbara Sklorz urodziła się 22.11.1902 r.
w Węgrach w rodzinie komornika Jacoba i Pauliny z d. Kolodziej – wycużników. Ochrzczona w dn. 28.11.1902 r., chrzestną była Maria Janik – żona chałupnika z Borek k. Olesna.
Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza. Obłóczyny odbyły się 28.10.1929 r. i wtedy przyjęła nowe imię s. Ammonaria. Śluby czasowe złożyła
30.10.1931 r., a trzy lata później – 30.10.1934 r., śluby wieczne.
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ks. Andrzej Hanich, dz. cyt., s. 104.
Na podstawie materiałów dostarczonych przez Magdalenę Świerc.
List z kurii prowincjalnej Misjonarzy Św. Rodziny z Poznania z 25.01.2000 r.

Zmarła 16.05.1979 r. w Trzebnicy,
w 77. roku życia i 50. powołania zakonnego122.
Zapis w kotorskiej księdze chrztów

O. Martin Kampa 8.11.1910–29.05.1999
O. Martin Kampa urodził się 8.11.1910 r. w Wengern
(Węgry). Jego rodzice to chałupnik Martin i Katharina z d.
Dlugosz. Ochrzczony 13.11.1910 r., chrzestnymi byli Ewa
Wandzioch – żona chałupnika z Węgier, Johann Madera – zagrodnik z Trzęsiny oraz Elisabeth Koniecko – żona
chałupnika z Węgier. Najprawdopodobniej do szkoły podstawowej uczęszczał w Węgrach. Wstąpił do Zgromadzenia
Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej
Maryi Dziewicy w Heudorf – Dolna Saksonia, potocznie nazywanego Klaretyni lub Zgromadzenie Misjonarzy
Klaretynów. Pierwszą profesję zakonną złożył 26.08.1934
r. Po ukończeniu wyższych studiów w Akademii Jezuitów
O. Martin Kampa (zdjęcie
udostępnił
Waldemar Kampa)
we Frankfurcie przyjął 6.08.1939 r. święcenia kapłańskie w
Würzburgu.
W czasie wojny pracował jako młody kapłan w parafii Trójcy Świętej w Spaichingen. Po
wojnie został przeniesiony do Weißenhorn (Szwabia), gdzie aktywnie pracował w duszpasterstwie w szkołach. W latach 1954–1957 był proboszczem w kościele Hirschstetten w
Wiedniu123. W 1960 r. został przeniesiony na rodzinny Górny Śląsk, który po wojnie został
przydzielony Polsce. Miał pracować wśród wiernych, ale został wyrzucony po krótkim
pobycie i musiał opuścić kraj w ciągu 24 godzin. Nowa praca czekała go w Szwajcarii, do
której został przeniesiony w 1961 r. Rozpoczął tam budowę domu studenckiego w Schwyz
(miasto we wschodniej Szwajcarii). Gdy seminarium duchowne zostało tam zamknięte, o.
Martin Kampa przeniósł się do Zurychu,
gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej i
objął opieką szpital w „Burgholzli” (klinika psychiatryczna w Zurychu). Próbował w 1973 r. ponownie prowadzić
duszpasterstwo w Polsce, ale po trzech
latach wrócił do Zurychu, gdzie pracował do 1992 r. w różnych placówkach
duszpasterskich. W 1992 r., po wizycie
w domu na Górnym Śląsku, doznał poO. Martin Kampa wraz z matką (zdjęcie udostępnił ważnego udaru mózgu, po którym był
Waldemar Kampa)
sparaliżowany i nie mógł już mówić. Był
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Na podstawie materiałów dostarczonych przez S. M. Beatę – Teresę Stellmach.
50 Jahre Pfarre Hirschstetten, Wien, 2002, s. 13.

całkowicie zależny od innych. Z wielką
troską i miłością opiekowały się nim siostry franciszkanki w domu opieki w Bad
Soden i towarzyszyły mu w ostatniej godzinie życia.
O. Martin Kampa w ciągu 60 lat swej
posługi kapłańskiej musiał podjąć wiele
nowych zadań, które wypełniał z wielką ofiarnością i przy użyciu wszystkich
swoich sił. W ostatnich latach jego życia, O. Martin Kampa wraz z braćmi: Teodorem, Janem i
Pawłem (zdjęcie udostępnił Waldemar Kampa)
Bóg zabrał go do swojej szkoły cierpienia. Była to jego droga krzyżowa, gdyż nie umiał mówić.
Zmarł 29.05.1999 r., w 89. roku życia, 65. r. życia zakonnego i 60. złożenia ślubów zakonnych.
S. Bronisława – Klara Tarara 13.02.1917–1.07.1999 r.
S. Bronisława – Klara Tarara urodziła
się 13.02.1917 r. w Węgrach. Rodzicami
jej byli Simon i Maria z d. Swirz. Została ochrzczona w kościele parafialnym w
Zapis w kotorskiej księdze chrztów
Kotorzu Wielkim 22.02.1917 r., chrzestnymi były Johanna Chałupczok i Sofia Lotko, obie z Węgier. Do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza wstąpiła 1.02.1938 r. Nowicjat rozpoczęła 23.02.1939 r.
i otrzymała imię Bronisława. Śluby czasowe złożyła 27.03.1941 r., a wieczne 27.03.1944 r.
Siostra Bronisława przygotowywała się do zawodu pielęgniarki. Początkowo pracowała
w konwikcie124 w Żaganiu, potem uczęszczała na kurs pielęgniarski. W czasie II wojny
światowej została wysłana do pracy w szpitalu wojskowym w Szczytnie. Od czerwca 1944
r. pracowała w szpitalu Zgromadzenia w Otmuchowie. We wrześniu 1946 r. rozpoczęła
pracę w szpitalu p. w. ś. Karola Boromeusza w Görlitz (Carolus Krankenhaus) jako pielęgniarka i w tym zawodzie pracowała do sierpnia 1976 r. Następnie została przydzielona do
prac domowych. Zachorowała i od 1988 r. zamieszkała w domu p. w. ś. Józefa w Görlitz,
gdzie przebywały siostry stare i chore. Zmarła w tym domu na zapalenie płuc 1.07.1999 r.,
w 82. roku życia i 61. roku powołania zakonnego.
S. Maurycja – Małgorzata (Gertruda) Fronia 18.04.1932–20.05.2011
S. Maurycja – Małgorzata (Gertruda) Fronia urodziła się 18.04.1932 r. w Węgrach.
Jej rodzicami byli murarz Johann i Hedwig Fronia z d. Wieczorek. Ochrzczona została
24.04.1932 r., chrzestnymi byli Susanna Baron – żona chałupnika z Węgier oraz Vinzent
Wieczorek – cieśla z Węgier. Pierwszą komunię św. przyjęła w styczniu 1942 r., dwa lata
później przyjęła sakrament bierzmowania. Edukację ukończyła w szkole w Węgrach.
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Konwikt (łac. convictus) – forma internatu dla uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej
przez dany zakon katolicki.

1.07.1953 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek w Katowicach – Bogucicach.
W czasie obłóczyn 24.08.1954 r. przyjęła imię s. Maurycja. Pierwsze śluby zakonne złożyła w 1956 r. Pięć lat później, w 1961 r., złożyła śluby wieczyste. Przebywała na licznych
placówkach: Sosnowiec, Koniaków, Kokoszyce, Czarnowąsy, Tolkmicko, Pielgrzymowice,
Zakrzów, Domecko, Katowice – Załęże. W klasztorze zajmowała się różnymi pracami: wypiekała hostie, pracowała w pralni, opiekowała się dziećmi, wykonywała posługi domowe.
S. Maurycja od Niepokalanego Serca Maryi pod koniec życia chorowała na dolegliwości
wieku starczego.
Zmarła 20.05.2011 r. w Katowicach – Załęże, w 79. roku życia i 58. roku powołania
zakonnego.
S. Maria Wilborada – Gertruda Baron 21.04.1928–
18.08.1950
S. M. Wilborada – Gertruda Baron urodziła się
21.04.1928 r. w Opolu jako córka Teodora i Zuzanny Baron
z domu Kulla, którzy zawarli związek małżeński w 1925 r. w
Węgrach. Ochrzczona została dn. 27.04.1928 r. w kościele
parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Węgrach. Chrzestną była siostra mamy – Rozalia Kulla. Rodzina częściowo
utrzymywała z roli, a częściowo z pracy męża Teodora, który pracował w pobliskim Osowcu w Fabryce Wyrobów Metalowych i Narzędzi Gospodarczych w charakterze cieśli. W
domu w sposób bardzo żywy pielęgnowano religię katoliGertruda Baron przed
cką, aktywnie uczestniwstąpieniem do zakonu
cząc we Mszach świętych, w nabożeństwach i spotkaniach parafialnych. W
domu panowała miłość, radość, wzajemne zrozumienie i wspieranie się w trudnościach. Rodzice Teodor i
Zuzanna cieszyli się pięknem życia i licznym potomstwem. Mieli 7 córek (jedna córka zmarła jako roczne
dziecko) i jednego syna. W domu Baronów mieszkała jeszcze siostra mamy Zuzanny – Rozalia Kulla,
która jako niezamężna kobieta również pomagała w
wychowaniu dzieci i pracy domowej. Całą wspaniałą harmonię życia w rodzinie zburzyła nagła śmierć
Zuzanny, która 4.03.1943 r. zmarła, gdy najmłodsza
córka Teresa ukończyła zaledwie 3 lata, a najstarsza
Gertruda miała lat 15. Ojciec Teodor, dzieci, ciocia
Rozalia i krewni bardzo przeżyli śmierć Zuzanny,
Teodor i Zuzanna Baron z domu
Kulla, rodzice sióstr zakonnych: S. M. jednak wiara w Boga i dobroć krewnych i sąsiadów
Wilborady – Gertrudy, S. M. Wilborady wspierała całą rodzinę. Odtąd trud wychowania całej
– Matyldy, S. M. Faustiniany – Zofii, S.
siódemki dzieci spoczął na Teodorze i Rozalii Kulla.
M. Tauriny – Anny

Po ukończeniu szkoły podstawowej
w Węgrach, Gertruda Baron rozpoczęła
naukę w liceum ekonomicznym w Opolu. Jednak II wojna światowa przerwała
możność dalszego dokształcania się. Po
wojnie wykonywała różne prace zarobkowe. Dnia 20.08.1949 r., odczuwając
powołanie do życia konsekrowanego,
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek III Zakonu Regularnego św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich, w
Rodzina Baron
którym już do 1945 r. służyła Bogu i ludziom jej ciocia S. M. Wilborada Kulla, a kuzynka S.M. Gismunda Langner z Zawady koło
Opola aktualnie pielęgnowała chorych w Czechach, w miejscowości Odrau. Po odbytym
postulacie, 3.05.1950 r. przyjęła strój zakonny i nowe imię (po cioci) – Siostra M. Wilborada. Od tego momentu rozpoczęła dwuletni nowicjat. Jednak Pan Bóg miał wobec niej inne
plany. Zachorowała na tyfus. Będąc poważnie chora, w trzecim miesiącu nowicjatu złożyła
Bogu, indywidualnie, w obecności Przełożonej prowincjalnej Matki Ludwigi, Mistrzyni
nowicjatu S. M. Chromatii i współsióstr, pierwsze śluby zakonne. Zmarła 18.08.1950 r.,
mając zaledwie 22 lata, w rok po opuszczeniu domu rodzinnego – w domu prowincjalnym
w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Na wiadomość o jej śmierci Matka Ludwiga (ówczesna
przełożona prowincjalna) wypowiedziała takie słowa: Pan Bóg zerwał najpiękniejszy kwiat
ze swego ogrodu. Została pochowana na cmentarzu zakonnym w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
S. Maria Taurina Anna Baron
S. Maria Wilborada – Matylda Baron 6.03.1935–
19.07.2008
S. Maria Wilborada – Matylda Baron urodziła się
6.03.1935 r. w Węgrach koło Opola, jako córka Teodora i
Zuzanny Baron z domu Kulla. Chrzest odbył się 7.03.1935
r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Węgrach. Chrzestną była Hedwig Fronia z d. Wieczorek. Po
ukończeniu szkoły podstawowej uczyła się krawiectwa i
kucharstwa. Przez pewien okres pracowała w Opolu jako
pomoc kuchenna w stołówce robotniczej. Idąc za głosem
Pana „Pójdź za Mną”, zapragnęła tak jak jej bliźniacza siostra S.M. Faustiniana, wstąpić do zgromadzenia, aby całkowicie poświęcić się Bogu i ludziom.
15.03.1956 r. została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr
Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Nowe imię zakonne –

Siostra M. Wilborada przyjęła w dniu obłóczyn 28.10.1956 r. Po dwuletnim nowicjacie,
złożyła pierwszą profesję zakonną 20 listopada 1958 r. w Ołdrzychowicach. Śluby wieczyste złożyła 27.10 1963 r. Siostra M. Wilborada od roku 1957 do 1985 r. pełniła sumiennie,
ofiarnie i radośnie
posługę jako pielęgniarka dyplomowana w szpitalach w Międzylesiu i Kłodzku.
Po przejściu na emeryturę, podjęła posługę w Domu Biskupów przy ul. Grunwaldzkiej
w Opolu oraz funkcję przełożonej konwentu sióstr. W 1997 r. rozpoznano u siostry chorobę nowotworową i została poddana leczeniu, po czym zamieszkała w konwencie Sióstr
we Wrocławiu. Była wielką czcicielką Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi. Wpatrzona
w Oblicze Pana Jezusa cierpliwie i pogodnie znosiła dolegliwości chorobowe. Zmarła 19
lipca 2008 roku i została pochowana na cmentarzu zakonnym w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Zmarła w 73. roku życia i 52. roku powołania zakonnego.
S. Maria Faustiniana – Zofia Baron
Urodziłam się 6.03.1935 r. w Węgrach, jako córka Teodora i Zuzanny Baron z domu Kulla. Chrzest odbył się
7.03.1935 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Węgrach. Chrzestną była ciocia Bronisława Buhl z
d. Baron. Po ukończeniu szkoły podstawowej ukończyłam
kurs pisania na maszynie. W latach 1950–1952 pracowałam
w kuchni w Ołdrzychowicach Kłodzkich, aby zapoznać się
z życiem zakonnym, gdyż już wtedy marzyłam o nim. Nauczyłam się sztuki gotowania i różnych prac potrzebnych w
życiu.
Aby dobrze rozpoznać swoje powołanie, jeszcze przez
rok pracowałam na plebanii przy Kościele Najświętszej Maryi Panny w Opolu. W tym czasie odbyłam również w Koszalinie służbę wojskową, gdzie spotkałam się z dziewczynami o różnym poglądzie na życie. Wezwanie Boże do Jego
służby stawało się bardzo wyraźne, a zarazem przynaglające.
20.02.1954 r. opuściłam dom rodzinny i wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek
Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Na obłóczynach, 4.10.1954 r., otrzymałam nowe imię – Siostra Maria Faustiniana. Przeżywając
drugi rok nowicjatu, w 1955 r. zostałam wysłana do pracy do Szczepanowic, gdzie w Domu
Pomocy Społecznej dla Dorosłych rozpoczęłam pracę. 28.10. 1956 r. złożyłam pierwsze
śluby zakonne, a 29.10.1961 r. – śluby wieczyste. W Szczepanowicach pracowałam przez
25 lat, początkowo jako referentka, później jako magazynierka, a po ukończeniu kursu z
księgowości – jako księgowa.W roku 1981 byłam kucharką w naszym Domu Zakonnym
w Boguszynie. W latach 1981–1991, jako opiekunka służyłam dzieciom specjalnej troski
w Gierałcicach. Po rozwiązaniu tamtejszego konwentu, w latach 1991–1993 pracowałam
jako furtianka w Opolu w Domu Księży Emerytów, a następnie znów jako ekonomka dla

budującego się w Ludwikowicach Kłodzkich nowego Domu dla Dzieci Niepełnosprawnych.
Od 1998 r., przez 12 lat pełniłam obowiązki przełożonej konwentu we Wrocławiu, gdzie
nadal przebywam. W całym moim życiu zakonnym ceniłam i nadal cenię sobie bliskość
Boga, wierność ślubom i przepisom zakonnym, modlitwę i służbę drugiemu człowiekowi.
S. Maria Faustiniana Zofia Baron
S. Maria Taurina – Anna Agata Baron
Urodziłam się 5.02.1938 r. u w Węgrach koło Opola. Moi
rodzice to Teodor i Zuzanna Baron z domu Kulla. Chrzest
przyjęłam 13.02.1938 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Węgrach. Chrzestnymi byli Hedwig
Fronia i Franz Buhl – wujek. Po ukończeniu szkoły podstawowej a później zawodowej podjęłam pracę w Fabryce Wyrobów Metalowych i Narzędzi Gospodarczych w Osowcu,
gdzie pracowałam w kontroli technicznej. Zapragnęłam,
podobnie jak moje siostry M. Faustiniana, S.M. Wilborada, (Matylda i Gertruda Baron), i kuzynka S.M. Gismunda oraz ciocia S.M. Wilborada (Maria Kulla), całkowicie
poświecić się Bogu i ludziom, co zostało zrealizowane
1.02.1958 r., kiedy wstąpiłam do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka w
Ołdrzychowicach Kłodzkich, znane jako Siostry Franciszkanki Szpitalne. Po skończonym
postulacie nadszedł dzień przyjęcia stroju zakonnego i nowego imienia – Siostra Maria
Taurina: 20.11.1958 r. rozpoczęła się moja formacja zakonna. W rocznym, ścisłym nowicjacie w Ołdrzychowicach Kłodzkich, pod okiem mistrzyni nowicjatu S.M. Chromatii
Challas, uczono nas życia zakonnego – wewnętrznego życia z Bogiem, modlitwy, realizowania przepisów zakonnych, miłosiernego stosunku do drugiego człowieka. W drugim
roku nowicjackim wyjechałam na 10 miesięcy do pracy w szpitalu w Pieszycach, gdzie
opiekowałam się ciężko chorymi niemowlakami. Pielęgnowanie chorych dzieci jeszcze
bardziej umocniło moje powołanie, by służyć Bogu i chorym, którzy tak bardzo potrzebują naszej zwykłej ludzkiej pomocy. 21.11.1960 r. złożyłam pierwsze śluby zakonne, a
28.10.1965 r. śluby wieczyste. Samo ślubowanie Bogu Wszechmogącemu i obietnica, że
jeżeli to wszystko zachowam, otrzymam życie wieczne, jest jak pieczęć wyryta w sercu.
Mobilizuje mnie do coraz autentyczniejszego życia zakonnego i wzmacnia w kroczeniu
śladami Jezusa Chrystusa. I tak zaczęło się moje pielgrzymowanie z Jezusem i Maryją w
Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek. Najpierw zdobyłam maturę, w Krakowie ukończyłam Wyższy Instytut Katechetyczny, w Wrocławiu zdobyłam dyplom pielęgniarski i jako
pielęgniarka dyplomowana pracowałam w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Szczytniku oraz w szpitalach: w Radkowie, Bystrzycy, Pieszycach i Cieplicach, a w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ludwikowicach pełniłam funkcję dyrektora. Przez pewien
okres byłam mistrzynią nowicjatu, sekretarką i radną prowincjalną. Brałam czynny udział

w kapitułach generalnych i prowincjalnych. Wszystkie te spotkania wzmacniały we mnie
piękno, wielkość i wartość życia zakonnego, którego fundamentem jest sam Bóg i wzajemna miłość bliźniego.
Po przejściu na emeryturę w 1999 r. pracowałam przez 9 lat na Górze św. Anny w recepcji, pełniąc również funkcję przełożonej konwentu. Po rozwiązaniu tej placówki, przez
3 lata byłam przełożoną w konwencie sióstr emerytek w Kłodzku - Jurandowie.
Od 7 kwietnia 2011 roku jestem furtianką w naszym domu prowincjalnym w Ołdrzychowicach Kłodzkich i nadal pełnię posługę służebną: na wzór Marii z Ewangelii, która
zachwyca się nauką Pana Jezusa – Jego wciąż słucha i adoruje, oraz Marty, która z wielką
godnością i radością przyjmuje wszystkich gości.
Siostra M. Taurina Baron
S. M. Beata – Teresa Stellmach
Urodziłam się 2.06.1936 r. w Węgrach, w rodzinie Józefa
i Marii z d. Baron. Na chrzcie św. 7.06.1936 r. otrzymałam
imiona Teresa Hildegarda. Ojciec był z zawodu murarzem,
matka zajmowała się wychowaniem dzieci i prowadzeniem
gospodarstwa domowego. W wieku 17 lat przyjęłam Sakrament Bierzmowania w rodzimej parafii, w kościele p.w. Św.
Józefa. Wykształcenie podstawowe ukończyłam w 1951 r.,
w tym też roku rozpoczęłam naukę w Technikum Handlowym w Opolu. Po dwóch latach przerwałam naukę i zaczęłam pracować w Wydziale Finansowym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, skąd w 1956 r. przeniesiona zostałam do pracy w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Krapkowicach. Chcąc jednak być siostrą zakonną, zgłosiłam się w marcu
1958 r. do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, gdzie
też zostałam przyjęta. Po okresie przygotowawczym rozpoczęłam 4.10.1959 r. nowicjat,
otrzymałam imię Beata. Po dwóch latach umożliwiono mi złożenie pierwszych ślubów
zakonnych15.08.1961 r., ślubów wieczystych natomiast 15.08.1965 r. Jeszcze w trakcie formacji zakonnej zdawałam egzamin dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Następne lata, od 1962 do 1967, poświęciłam na studia na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Następnie zaangażowana zostałam do pracy biurowej w domach opieki dla
dorosłych, najpierw w Bytomiu, potem w Gliwicach. W 1974 r. wróciłam do Trzebnicy,
gdzie powierzono mi pracę w archiwum domu generalnego. Wkrótce podjęłam się też
oprowadzania pielgrzymów i turystów po Bazylice p.w. św. Jadwigi w Trzebnicy i klasztorze. Razem z innymi siostrami brałam udział w organizowaniu i prowadzeniu rekolekcji i
oaz dla młodzieży w różnych ośrodkach Zgromadzenia. Obecnie moje zajęcia kontynuuję
w archiwum Domu Generalnego w Trzebnicy.
S. M. Beata Teresa Stellmach

Ks. Józef Pikos
Ks. Józef Pikos urodził się 1.03.1957 r. w
Osowcu, gdzie mieszkali jego rodzice Helmut i Elżbieta z d. Polednia. W 1964 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Osowcu,
w tym też okresie rodzice jego przenieśli się
do sąsiednich Węgier. Po ukończeniu szkoły
podstawowej w 1972 r., kontynuował naukę
w Technikum Mechanicznym w Opolu. Po
rekolekcjach parafialnych prowadzonych w
1973 r. przez ojców palotynów przerwał naukę w technikum i wstąpił do częstochowskiego ośrodka palotyńskiego, a naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym im. H.
Sienkiewicza w Częstochowie. Po czterech latach nauki w szkole średniej zakończonej maturą, poprzez wpływ ks. proboszcza Wiktora Bernasia, postanowił wstąpić do seminarium
diecezjalnego w Nysie. Przez następnych sześć lat kontynuował w nim naukę. 15.05.1983
r. ks. Józef Pikos przyjął święcenia kapłańskie w katedrze opolskiej. Tydzień później, w
Dzień Zesłania Ducha Świętego, odprawił mszę prymicyjną w swojej parafii. Po swoich
święceniach kapłańskich w lipcu został wikarym w Kamieniu Śląskim. Po dwóch latach, w
lipcu 1985 r., parafia ta została podzielona, zlikwidowano stanowisko wikariusza i ks. Józef
Pikos został przeniesiony na rok do parafii w Skorogoszczy. W lipcu 1986 r. został wikariuszem w parafii śś. Piotra i Pawła w Opolu. W listopadzie roku 1989 wyjechał do Niemiec
Zachodnich, do Essen. W tym okresie na tamtejszym stanowisku biskupim był wakat, dlatego ks. Józefowi Pikosowi nie przydzielono placówki wikariuszowskiej, z tego powodu
skontaktował się z diecezją kolońską. W międzyczasie ukończył kurs języka niemieckiego,
by mógł służyć nowym parafianom. 15.05.1991 r. został wikarym w Leverkusen w katolickiej parafii śś. Remigiusza i Michała. Ks. Józef Pikos msze święte musiał już odprawiać w
języku niemieckim. Na terenie tej parafii pracował trzy lata. W 1994 r. przeniesiony został
do parafii śś. Jana Chrzciciela i Michała w Berkheim. Na terenie tej parafii pracował jako
wikariusz kolejne cztery lata. W 1998 r. został proboszczem parafii św. Kuniberta w Erftstadt w dzielnicy Gymnich. Obecnie proboszczowi ks. Józefowi Pikosowi podlegają dwa
kościoły, gdyż opiekuje się również kościołem św. Remigiusza w Erftstadt-Dirmerzheim.
W trudach pracy duszpasterskiej ks. Józefowi Pikosowi pomaga diakon Josef Recker. Na
terenie tej parafii przeważają katolicy, jednakże szczególnie dobrze przebiega współpraca
z kościołem protestanckim. Organizowane są wspólne pielgrzymki, np. do Ziemi Świętej,
podziękowanie za żniwa. Ks. Józef Pikos podkreśla ogromne przywiązanie swoich parafian do tradycji. Co roku na terenie jego parafii w Erftstadt odbywają się procesje na cześć
rycerza niemieckiego, do którego należały okoliczne ziemie, a który szczęśliwie powrócił
z wyprawy do Ziemi Świętej, choć pod Kairem wpadł do bagna. Udział w tych procesjach
jest z każdym rokiem liczniejszy. W procesji pielgrzymów bierze udział 500–800 osób, a w
procesji konnej 200–250 jeźdźców. Po procesji odbywa się wielki festyn, w którym bierze
udział 10–15 tys. ludzi. W parafii Erftstadt istnieją dwa związki strzeleckie, są to bractwa
katolickie, z których jedno należy do najstarszych w Niemczech, gdyż powstało w 1132 r.

Parafia w Erftstadt, którą zarządza ks. Józef Pikos, działa bardzo prężnie. Służbę liturgiczną
sprawuje 70 ministrantów. Działania proboszcza wspiera rada parafialna istniejąca od 45
lat. Ks. proboszcz Józef Pikos jest bardzo zaangażowany w życie parafii, której się poświecił. Wykonuje wiele obowiązków, m.in. opiekuje się chorymi w miejscowym szpitalu. Zainteresowany jest również parafią, z której się wywodzi, przynajmniej raz w roku ks. Józef
Pikos stara się odwiedzać węgierską parafię, gdzie mieszka jego matka.
O. Artemiusz Waldemar Fronia ofm
O. Artemiusz Waldemar Fronia urodził się 29.05.1973 r.
w Opolu. Jest najstarszym z trójki dzieci Doroty i Ryszarda.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Węgrach uczęszczał
do szkoły zawodowej i ukończył ją jako operator obrabiarek
skrawających – czyli tokarz. Następnie uczył się w technikum mechanicznym i po maturze podjął studia w Wyższej
Szkole Inżynierskiej w Opolu, która w międzyczasie przekształciła się w Politechnikę Opolską. Po studiach absolwent politechniki pracował jako konstruktor w Zakładach
Mechanicznych w Opolu, gdzie wcześniej pracował w wyuczonym zawodzie tokarza.
W 2004 roku postanowił wstąpić do zakonu braci mniejszych franciszkanów prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Ukończył postulat i
nowicjat, po którym kontynuował studia teologiczne w wyższym seminarium w Katowicach Panewnikach, gdzie 13 lutego 2011 r. złożył śluby wieczyste na ręce ojca prowincjała
o. Ezdrasza Biesoka. Tego samego roku w kwietniu przyjął święcenia diakonatu, a rok później, 14 kwietnia 2012 r., po obronie magisterium przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp
Wiktora Skworca.
Po święceniach został skierowany na pierwszą swoją placówkę do klasztoru w Starych
Panewnikach, jako wikary parafialny i katecheta w szkole podstawowej.
Jego hobby to dobra książka i praca w ogrodzie.

7. Historia budowy kościoła pw. Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rzędowie

Najmniejsza wieś na terenie Gminy Turawa – Rzędów, może poszczycić się posiadaniem własnego kościoła.
Nim zbudowano w tej miejscowości
świątynię, bardzo wiele zmieniło się w
życiu mieszkańców. Od powstania wsi
w II poł. XVII w. wioska otoczona była
opieką duszpasterską przez kościół parafialny w Kotorzu Wielkim. Droga do
kościoła parafialnego prowadziła przez
teren obecnego Jeziora Turawskiego, po Kościół w Rzędowie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
wybudowaniu tego sztucznego zbiornika droga do świątyni w Kotorzu Wielkim wydłużyła się. W 1938 r. została erygowana
parafia pw. św. Antoniego w Dylakach – przez wyodrębnienie z parafii Szczedrzyk. Na
terenie nowo powstałej dylakowskiej parafii zbudowano nowy kościół, który poświęcił
23.06.1940 r. ks. Negwer – wikariusz generalny we Wrocławiu. W 1940 r. Rzędów miał
zostać przyłączony do parafii Dylaki, a jako rekompensata do Parafii Kotórz Wielki miały
być przyłączone Niwki. W roku następnym urząd biskupi zdecydował, że Rzędów zostanie
przeniesiony do dylakowskiej parafii dopiero po zakończeniu wojny. 21.07.1947 r. Rzędów
został przyłączony do Parafii Dylaki, od tej pory mieszkańcy tej wsi mieli krótszą drogę
do kościoła1.
W okresie powojennym religii w Rzędowie uczono w domu prywatnym u Karola Mocha. Katechetka, siostra Klaudia, często podpowiadała ks. proboszczowi Henrykowi Okularczykowi, by odprawiał msze św. dla ludzi starszych w tejże salce, jednak na sugestie te
proboszcz z Dylak nigdy się nie zgodził.
Ks. Okularczyk zapytał parafianina z Rzędowa, Gintera Hysa, który starał się o wyjazd
do Niemiec, czy w razie wyjazdu byłby skłonny sprzedać dom znajdujący się w środku wsi.
Proboszcz zamierzał go przerobić na kaplicę. Pan Hys odpowiedział, że gdyby otrzymał
pozwolenie na wyjazd, to przekazałby swój dom bezpłatnie na potrzeby parafii. Niestety,
przez dłuższy czas nie otrzymał pozwolenia na wyjazd2.
Myśl budowy rzędowskiej świątyni dojrzewała dosyć długo. We wrześniu 1980 r. powstała grupa inicjatywna budowy kościoła filialnego w Rzędowie. Spotkano się wtedy w
1
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niedzielne popołudnie w wiejskiej salce obok szkoły. Grupa ta zarejestrowała się jako Komitet Społeczny Budowy Kaplicy w Rzędowie, w jego skład weszli:
Piotr Ebisch – przewodniczący
Agnieszka Moch – skarbnik
Komisja Rewizyjna: Stefan Bloszczyk, Ginter Hys, Józef Mazur.
Pierwszym sekretarzem Komitetu Społecznego Budowy Kaplicy w Rzędowie został dr
Makosz, wkrótce zastąpił go Stefan Bloszczyk.
W założeniach miał powstać obiekt sakralny do uczestnictwa w obrzędach dla 210
wiernych. Kościół miał służyć mieszkańcom Rzędowa, ale także właścicielom domków
letniskowych oraz turystom wypoczywającym na północnym brzegu Jeziora Turawskiego3.
Do prac wykonawczych komitetu włączył się proboszcz parafii w Dylakach ks. Henryk
Okularczyk.
W grudniu 1980 r. dylakowski proboszcz wraz Piotrem Ebischem udali się do Opola,
do ks. biskupa Antoniego Adamiuka w sprawie budowy kościoła w Rzędowie. W czasie spotkania ks. biskup wyraził słowa aprobaty i zachęcił do budowy kolejnej świątyni w
dekanacie ozimskim, gdyż w tamtym okresie budowano trzy kościoły parafialne i cztery filialne. Zastrzegł jednak, że nie mogą liczyć w dużej mierze na pomoc materialną ze
strony Kurii. Akt budowy kościoła w Rzędowie potwierdził na piśmie ksiądz biskup Jan
Wieczorek4.
W 1981 r. za stosunkowo niewielką kwotę zakupiono od Magdaleny i Edwarda Bloszczyków działkę budowlaną o powierzchni 74 arów pod budowę
kościoła i cmentarza. Suma ta pokrywała wyłącznie
koszty manipulacyjne związane z przepisaniem działki i państwo Bloszczyk nie mieli żadnego zysku z tytułu sprzedaży areału. W realizacji transakcji pośredniczyli członkowie komitetu oraz ks. proboszcz Henryk Okularczyk. Dokumentację techniczną budowy
Plan kościoła w Rzędowie (opracowany
kościoła wykonał Piotr Ebisch, który pełnił również
na podstawie materiału otrzymanego od
funkcję kierownika budowy. Projektantami świątyni
Piotra Ebischa)
byli mgr inż. Tadeusz Mądrzykowski i Piotr Ebisch z
Rzędowa. Zaprojektowali kościół jednonawowy, z zakrystią po prawej stronie, przedsionkiem zakrystii i salką katechetyczną. W podziemiach pod salką zaprojektowano kostnicę.
W czasach socjalistycznych trudno było uzyskać pozwolenie na budowę kościoła, dlatego też Komitet Społeczny Budowy Kaplicy w Rzędowie w dokumentacji do urzędów
administracyjnych używał określenia „kaplica cmentarna”. Sytuację tę akceptowała Kuria
diecezjalna w Opolu. Pozwolenie budowlane na budowę kaplicy wydał Urząd Gminy w
Turawie5.
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Mieszkańcy zaczęli organizować fundusze na budowę świątyni. Pierwszy wpływ zaksięgowano w księdze finansowej w dn. 24.02.1981 r., wpłaty w wysokości 1000 zł dokonali wtedy: Ryszard Kaczmarczyk, Maria Wiesiołek oraz Maksymilian Moch. Pierwszym wydatkiem była opłata za wykonanie mapki geodezyjnej, którą uiszczono w dn. 13.03.1981
r. Pierwszy materiał budowlany zakupiono 22.11.1981 r. – betonowe bloki w Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Ligocie Turawskiej. Jeszcze w 1981 r. wylano ławę fundamentową. Fundamenty wykopali mieszkańcy6.
Na początku budowla ta, jako kaplica
cmentarna, miała być mniejsza, gdyż w myśl
ówczesnych przepisów nie pozwalano na
większe wymiary. W 1982 r. odbyła się w parafii Dylaki wizytacja kanoniczna. Ks. biskup
Jan Wieczorek przejrzał dokumenty i zaproponował, aby powiększyć wymiary kościoła o
kilka metrów. Już w trakcie realizacji budowy
Prace murarskie w czasie budowy świątyni w
wydłużono nawę główną świątyni.
Rzędowie (zdjęcie udostępniła Nicola Dorn)
W 1982 r. rozpoczęła się właściwa budowa
kościoła w Rzędowie. Całą budowę prowadził Piotr Ebisch. W tym okresie proboszcz z
Dylak realizował inne inwestycje na terenie swojej parafii: budowę budynku katechetycznego i gospodarczego oraz kostnicy.
Inicjatywę budowy kościoła filialnego w Rzędowie poparł i otoczył ojcowską opieką ks.
biskup Antoni Adamiuk. W czasie stanu wojennego opolski Kościół otrzymywał szeroko
rozumiane dary spożywcze. Ks. biskup wiele z nich przekazywał do Rzędowa. Dary te
dzielono w domu Piotra Ebischa. Następnie pod pretekstem roznoszenia darów, zbierano
pieniądze na budowę kościoła oraz organizowano prace. Ks. biskup Adamiuk pomagał
rozwiązywać problemy w trakcie budowy świątyni w Rzędowie. Cała budowa kościoła w
Rzędowie była prowadzona systemem gospodarczym – większość prac wykonali mieszkańcy. Również sprzęt potrzebny do budowy świątyni pochodził od mieszkańców.
Po wykonaniu stanu zerowego kościoła, na terenie cmentarza
w Rzędowie, który utworzono za
budującą się świątynią, został ustawiony krzyż Chrystusa Cierpiącego. 12.09.1982 r. ks. proboszcz
Henryk Okularczyk odprawił uroczystą mszę św. w Rzędowie i poświęcił krzyż, plac kościelny oraz
cmentarz. Przy krzyżu tym od tej
pory aż do zakończenia budowy
świątyni odbywały się msze św. Na Grafika przedstawiająca zamierzenia projektowe świątyni
(wykonał Piotr Ebisch)
powyższą uroczystość Piotr Ebisch
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wykonał grafikę wydaną w formie pocztówki, przedstawiającą kościół w Rzędowie. W
czasie poświęcenia krzyża cmentarnego była ona sprzedawana jako cegiełka, a dochód
przeznaczany był na realizację budowy rzędowskiej świątyni.
Inwestycja budowy kościoła w Rzędowie była realizowana również w czasie stanu wojennego. Bardzo trudno było zdobyć potrzebne materiały budowlane. Wiele z nich załatwił i pozyskał Piotr Ebisch, w sobie tylko wiadomy sposób.
Cegłę potrzebną do stawiania murów zakupiono w Kozłowicach, Kosicach oraz Niemodlinie. Cały transport bezpłatnie zapewnili mieszkańcy Rzędowa. Również nieodpłatnie ofiarowali piasek na budowę świątyni. Wszystkie ekipy: murarze, cieśle oraz zbrojarze,
byli mieszkańcami Rzędowa. Dach, pokryty blachą ocynkowaną, wykonał Gerard Sowa
z Zawady – Borek. Drzwi wejściowe wykonał Matysek z Zakrzowa Turawskiego. Józef
Gryszczyk z Ligoty Turawskiej otynkował elewację kościoła w Rzędowie. Boazerię bezpłatnie wykonał zakład stolarski Marka i Pawła Plotników z Zakrzowa Turawskiego.
Pozostałe prace wykończeniowe wewnątrz świątyni wykonali sami mieszkańcy Rzędowa.
Roboty elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz sterowanie dzwonami wykonał Jerzy Jaguś z Rzędowa. Krzyż na kościele, w kształcie wyciągniętej ręki, wykonali z dwóch
ceowników Józef Joszko i Maksymilian Elias.
Na posadzce miejscowi murarze ułożyli marmur, który zakupiono w Sławniowicach w
postaci gotowych płyt złomu marmurowego.

Prace przy budowie świątyni, na pierwszym planie widoczny Piotr Ebisch (zdjęcie udostępniła Nicola
Dorn)

W czasie inwestycji budowy świątyni w Rzędowie mieszkańcom było bardzo trudno
zgromadzić tak dużą sumę pieniędzy. Piotr Ebisch zamówił witraże w opolskiej „Cepelii”.
Wkrótce zostały wykonane i osadzone w metalowych stelażach, które wykonał kowal z

Pierwszy odpust w Rzędowie (zdjęcie udostępniła Nicola Dorn)

Rzędowa – Franciszek Ebisch. Jednakże czas zapłaty za witraże minął, dwukrotnie nawet
był przez „Cepelię” przesuwany. Gdy opłata wciąż nie była uiszczona, przyjechali pracownicy opolskiej firmy zabrać witraże. Były one już zamontowane i w czasie ich demontażu
jeden uległ zniszczeniu. Ostatecznie ks. proboszcz z Dylak Henryk Okularczyk pożyczył
pieniądze i należność uregulowano7.
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.
W czasie pielgrzymki do ojczyzny papież Jan Paweł II poświęcił 21.06.1983 r. na Górze
Św. Anny kamień węgielny pod budowę w Rzędowie. Uroczystego poświęcenia kościoła ku czci Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rzędowie dokonał w
niedzielę 9.06.1985 r. o godz. 16.00 ks. biskup
Jan Wieczorek. Na tę podniosłą uroczystość
przybyli wszyscy mieszkańcy Rzędowa, jak
również licznie zaproszeni kapłani. Wtedy
też został wmurowany z prawej strony kościoła kamień węgielny. W czasie poświęcenia
kościoła ks. proboszcz Henryk Okularczyk
przeczytał historię budowy świątyni, której
bulla też została zamurowana. Patronat koś- Tablica upamiętniająca poświęcenie kamienia
węgielnego przez papieża Jana Pawła II (zdjęcie
cioła pw. Najświętszej Marii Panny Wspowykonał Jerzy Farys)
7
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możenia Wiernych objął proboszcz Henryk
Okularczyk, który w latach 1967–70 ks. był
wikarym w Gliwicach – Sośnicy w parafii pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych – nazwa ta bardzo mu się
podobała, dlatego też postanowił, aby kościół
w Rzędowie był pod wezwaniem Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Mieszkańcy Rzędowa chcieli obrać sobie za patrona
kościoła św. Floriana, jednak przyjęli propoPrezbiterium rzędowskiej świątyni (zdjęcie
zycję proboszcza.
wykonał Jerzy Farys)
Na ścianie prezbiterialnej według wzoru
Piotra Ebischa powstało malowidło Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych wśród różnych
stanów, autorem jest p. Gala. Matka Boska z rozszerzonym płaszczem z jednej strony okala
hierarchów Kościoła, a z drugiej dwór królewski.
Tabernakulum podarował kościołowi z Rzędowa ówczesny proboszcz z Jełowej ks.
Edward Cichoń. Piotr Ebisch załatwił złoto do jego odnowienia w postaci folii i proszku,
zaś renowację wykonał p. Gala.
W czasie poświęcenia kościoła, jego budowa nie była jeszcze całkowicie zakończona.
Brakowało w świątyni ławek, dlatego zakupiono 80 krzeseł. Ławki w okresie późniejszym
wykonał miejscowy stolarz Maksymilian Moch. Córka przedwojennego nauczyciela
Paula Riedla – Dorothea ufundowała wszystkie ławki, na które przeznaczyła kwotę 1000
marek. Sami mieszkańcy Rzędowa
zakupili potrzebny sprzęt do kościoła. Katarzyna Kensy zakupiła obraz
Miłosierdzia Bożego, Anna Ebisch,
matka projektanta rzędowskiej świątyni, kupiła kropielnice i kadzidło, a
również materiał na stroje dla ministrantów, które uszyła Adelajda
Ebisch. Doris Moch zakupiła monstrancję, zaś Ginter Nowak obraz
Wnętrze świątyni po zakończeniu budowy (zdjęcie wykonał Jana Pawła II. W kościele umieszJerzy Farys)
czono fisharmonię, którą ofiarowały
siostry zakonne z Dylak. Obecną fisharmonię Eminent 1600 Orchestra podarował Alfred
Syga, były mieszkaniec Biestrzynnika, obecnie mieszkaniec Rodenbergu w Niemieczech8.
Świątynia w Rzędowie ogrzewana jest piecami akumulacyjnymi.
Budowa kościoła w Rzędowie trwała w latach 1981–1985 r., zaangażowani w nią byli
wszyscy mieszkańcy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Piotr Ebisch, który zaprojektował obiekt i kierował budową. Pomagali mu Edmund Główka, Ryszard Kaczmarczyk oraz
Manfred Wiesiołek, którzy również zajmowali się sprawami organizacyjnymi: uczestni8

Ks. H. Okularczyk, Budowa kościoła w Rzędowie, rękopis.

czyli w zbiórkach pieniężnych i w przygotowaniu zespołów pracowniczych, np. murarzy i
ich pomocników. Mieli ogromny posłuch wśród mieszkańców. Na dany dzień przygotowywali odpowiednią liczbę pracowników.
Cała wieś była bardzo zaangażowana, mieszkańcy składali opłaty materialne oraz pracowali sami. Pracownicy przy budowie świątyni sami kupowali sobie napoje, np. piwo.
Przyjęło się zwyczajowo, że gdy było świniobicie u mieszkańca Rzędowa, to częstował on
wędlinami pracujących przy budowie kościoła. Poczęstunek był organizowany również,
gdy wykonano kolejny etap prac.

Chwila na wypoczynek (zdjęcie udostępniła Nicola Dorn)

Mieszkańcy Rzędowa zbudowali kościół z własnych składek, przeprowadzone były tylko dwie kolekty, jedna w kościele parafialnym w Dylakach, a druga na zaproszenie ks. Józefa Swolanego w Kotorzu Wielkim. Dwa razy pomogła finansowo również kuria biskupia
z Opola. Nie były organizowane kolekty w innych parafiach, jak jest to często praktykowane przy budowie innych świątyń.
Dla czytelnego i właściwego przepływu pieniędzy był powołany zarząd, komisja rewizyjna oraz skarbnik, a pieniądze na rzecz budowy kościoła przyjmowano na dowody wpłaty. Każdy, kto wpłacił pieniądze, otrzymał pokwitowanie. Mieszkańcy Rzędowa wykazali
się szczególną hojnością, dlatego też nie wymienię nawet tych, którzy złożyli największe
ofiary, każdy dał tyle, na ile go było stać.
Budowa kościoła w Rzędowie ze względów finansowych nie została dokończona, jak
przewidziano w projekcie Piotra Ebischa, m.in. nie zostały dokończone blendy. Zmieniony
został układ architektury zewnętrznej świątyni. Być może należałoby w przyszłości dokończyć prace tak, jak przewidywał projekt techniczny. W czasie poświęcenia świątyni zawieszony był już jeden dzwon Sankt Stephan – św. Szczepan, odlany w Hucie Małapanew w
Ozimku w 1984 r., a ufundowany przez mieszkańców Rzędowa. Został zawieszony tak, jak

przewidywał projekt. Dzwonnica została wykonana
dopiero po poświęceniu kościoła. Zmieniony został
jednak jej układ, gdyż została wykonana pod kątem
o 90º innym, niż zakładał projekt. Na niezagospodarowanym filarze ustawiono zakupioną figurę Matki
Boskiej, której projekt nie przewidywał.
W 1987 r. zawieszono w dzwonnicy dwa kolejne dzwony odlane w Hucie Małapanew w Ozimku,
które ufundowali: jeden hutnicy i strażacy, a drugi
Teofil Kensy z Norymbergi, brat Hugona Kensego.
Podobno na jednym z dzwonów miał być wykonany
napis w języku niemieckim, ale jeszcze w ozimskiej
hucie został usunięty. Najmniejszy, a najwyżej położony dzwon posiada napis: HM 1987 (odlany w HuDzwonnica z dzwonami (zdjęcie
cie Małapanew w Ozimku w 1987 r.) OD HUTN. I
wykonał Jerzy Farys)
OSP ŚW. FLORIAN. Na środkowym dzwonie istnieje
inskrypcja HM 1987 BOŻE WSPOMOŻENIE WIERNYCH. Najniżej został zawieszony
dzwon, który był zawieszony w czasie poświęcenia świątyni.
W latach 1996–1997 teren wokół kościoła został ogrodzony. Kostnica, która znajduje
się pod salką katechetyczną, była już dwukrotnie remontowana: raz przez Józefa Mocha, a
w 2008 r. przez Waldemara Norasa, obaj z Rzędowa.
W 2011 r. zakupiono 700 m² kostki brukowej i krawężniki, na wykonanie chodnika
wokół kościoła. Wiosną 2012 r. wykonano nową tablicę rozdzielczą w świątyni i zakupiono
zewnętrzne lampy reflektorowe oraz dwa wewnętrzne reflektory oświetlające ołtarz. Wykonano również remont wejścia do kostnicy9.
Latem 2012 r. firma Artura Brondera ułożyła kostkę przed i wokół kościoła. Powstały
szerokie, eleganckie chodniki.
Pierwszym kościelnym w Rzędowie, do swojej śmierci w 2002 r., był Eryk Czichos.
Obecnie funkcję zakrystianina pełni sołtys Stefan Bloszczyk.
Mieszkańcy Rzędowa bardzo dbają o „swój” kościół, gdyż sami go zbudowali. W zamierzeniach celem tej świątynie było zjednoczenie wszystkich mieszkańców.
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8. Parafia Rzymskotolicka pw. Św. Floriana w Zawadzie

8.1 Historia Parafii Rzymskotolickiej pw. Św. Floriana w Zawadzie
Mieszkańcy Zawady bardzo długo czekali na powstanie świątyni w ich miejscowości.
Wieś od chwili powstania w XVII w. należała do parafii św. Krzyża w Opolu. Droga do
kościoła w Opolu była uciążliwa, gdyż trzeba było pokonać ok. 8 km. Nie udało się przejąć
mieszkańcom Zawady na początku XIX w. starego drewnianego kościoła z Opola po zlikwidowanym klasztorze franciszkańskim. Po pierwszej wojnie światowej parafia opolska
była bardzo duża, liczyła około 50 tys. wiernych, gdyż oprócz mieszkańców Opola, należeli
do niej również mieszkańcy okolicznych wsi. Ówczesny ks. prałat Josef Kubis zaczął budować nowe kościoły i wyodrębniać nowe parafie z parafii św. Krzyża w Opolu. Zawada
w okresie międzywojennym była dużą wioską z folwarkiem, pocztą, szkołą i posterunkiem policji, dlatego też mieszkańcy wsi zapragnęli posiadać własny kościół1. Znaleziono
w miejscowości nawet odpowiednie miejsce pod budowę nowej świątyni – obok szkoły
podstawowej. Powołano komitet organizacyjny, który zaczął kupować potrzebne materiały budowlane. W Zawadzie miał powstać kościół ku czci św. Franciszka, sporządzono
nawet potrzebną dokumentację. Wyprzedzili jednak mieszkańców Zawady mieszkańcy
sąsiednich Luboszyc. Prałat Josef Kubis zdecydował o budowie kościoła w Luboszycach,
gdyż planował utworzenie w tejże miejscowości parafii, w skład której miały wejść miejscowości: Biadacz, Kępa, Luboszyce i Zawada. Luboszyce znajdowały się pośrodku mającej powstać parafii. Mieszkańcy Zawady poczuli się urażeni decyzją proboszcza św. Krzyża w Opolu ks. prałata Josefa Kubisa, dlatego też nie angażowali się w budowę kościoła
luboszyckiego. Budowę świątyni w Luboszycach rozpoczęto w 1919 r., a zakończono jej
poświęceniem 19.09.1920 r. W bardzo krótkim czasie wybudowano nowy kościół w stylu romańskim. Pierwszym wikarym kościoła w Luboszycach został 7.10.1920 r. ks. Artur
Konda2. Przyjęcie miał bardzo serdeczne, jednak mieszkańcy Zawady, podobnie jak przy
poświęceniu kościoła, byli nieobecni. Nowy kapłan zamieszkał w Luboszycach w wynajętym domu u mistrza kowalskiego Passonia. Wkrótce jednak wszyscy mieszkańcy przekonali się do tego młodego kapłana i poprowadził on do pierwszej komunii św. również
dzieci z Zawady3. Kościół luboszycki 4.09.1922 r. konsekrował ks. kardynał Adolf Bertram.
Parafia w Luboszycach powstała 1.11.1924 r. poprzez wyłączenie z parafii pw. św. Krzyża w
Opolu. Pierwszym proboszczem parafii pod wezwaniem św. Antoniego został dotychczasowy ks. wikary Artur Konda. Proboszcz luboszycki był kapłanem, który umiał zjednać
sobie parafian, szczególnie był lubiany przez młodzież i dzieci. W sprawach ważnych był
1
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stanowczym kapłanem. Szczególnie początkowy okres tworzenia nowej parafii był dla niego bardzo trudny, gdyż próbował zachęcić mieszkańców Zawady i Biadacza, którzy chcieli
posiadać swoje świątynie, do uczestnictwa w Eucharystii w kościele parafialnym. Również
powojenna sytuacja, okres plebiscytów, nie sprzyjały pojednaniu mieszkańców. Nawet plebania była ostrzelana przez powojenne bandy. Ks. Artur Konda zmarł 25.08.1938 r., mając
zaledwie 55 lat. Mieszkańcy uświadomili sobie wtedy, że zmarł wielki kapłan – budowniczy „ich kościoła”. Po śmierci pierwszego luboszyckiego proboszcza, na terenie parafii
nastąpiły niepokoje na tle narodowościowym. Kolejni dwaj kapłani nie mogli objąć parafii,
bo jeden był orientacji propolskiej, a drugi proniemieckiej. Ks. kardynał Adolf Bertram
dał nominację na proboszcza w
Luboszycach ks. Alojzemu Sowie z Lublińca. Kapłan ten nie
mógł wcześniej kontaktować się
z nowymi parafianami, dlatego
też nie wiedzieli, jakiej będzie
orientacji narodowościowej. Parafię objął 15.02.1939 r. Wkrótce
okazało się, że kapłan ten był nastawienia propolskiego, jednakże
nie mieszał się do polityki. W
czasach faszystowskich ks. Alojzy
Ks. Sowa wśród robotników sezonowych w Zawadzie (O. H. Sowa był dyskryminowany przez
Kałuża Dzieje parafii św. Antoniego w Luboszycach, s. 100)
władze hitlerowskie. Kościół w
Luboszycach szczęśliwie ocalał w nawale wojennej. Proboszcz ks. Alojzy Sowa był upokarzany przez wojska radzieckie, które wkroczyły do Luboszyc w styczniu 1945 r., gdy
stawał w obronie czci dziewcząt i kobiet. Zmarł niespodziewanie na zawał serca w 1953 r.4
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 zwróciły. Również zgromadzony materiał budowlany został zabrany mieszkańcom Zawady przez ówczesne władze administracyjne5.
Po śmierci ks. Alojzego Sowy nowym proboszczem parafii w Luboszycach został
14.06.1953 r. ks. Feliks Świder. Kapłan ten pełnił gorliwie swoje obowiązki, jednak po
kilku latach pracy w parafii luboszyckiej zachorował na nerki. Od 1956 r. pomagali mu
wikarzy: ks. Kucharz, ks. Muszalik, ks. Skóra i diakon Gruszka.
Następnym proboszczem parafii luboszyckiej został ks. Stefan Kucharczyk. Parafię
objął 14.10.1959 r. w obecności rady parafialnej, m.in. Tomasza Pikosa z Zawady6. Nowy
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proboszcz również myślał o budowie świątyni w Zawadzie. Wiedział, że budowę nowego kościoła można będzie planować, jeżeli
wieś będzie posiadała odpowiednią działkę. W czasie wizyt kolędowych pytał pp. Slotta z Zawady,
czy nie wiedzą, gdzie byłaby odpowiednia działka pod budowę
świątyni, wiedział bowiem, że pp.
Slotta posiadali najwięcej pola w
Pogrzeb w Zawadzie (zdjęcie udostępnił Bernard Buhl)
Zawadzie. Z wielu przyczyn budowa kościoła w Zawadzie w tym okresie nie mogła być zrealizowana.
Księdza Stefana Kucharczyka zastąpił ks. Jan Surdziel, przeniesiony do Luboszyc 22.09.1978 r. Nowy proboszcz wkrótce zachorował na serce, dlatego pomagali mu kolejni wikarzy: ks. Edward
Gogollock, ks. Joachim Kroll. Po drugim zawale, kiedy stan zdrowia
proboszcza ks. Jana Surdziela bardzo się pogorszył, zrezygnował on
z funkcji proboszcza i pozostał rezydentem. Parafię luboszycką objął
wtedy ks. Józef Onyśków. Proboszczem parafii św. Antoniego w Luboszycach został mianowany 15.11.1979 r.7 Po roku urzędowania, w
listopadzie 1980 r. zorganizował w Zawadzie w domu u państwa Jończyk punkt nauczania religii. W tym samym budynku zaczęto odprawiać nabożeństwa pierwszopiątkowe. Po przybyciu do nowej parafii
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
Ks. Józef Onyśków
(zdjęcie udostępnił
budowę
Jerzy Krok)
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. Najważniejsze prace
adaptacyjne stodoły na kaplicę
wykonali mieszkańcy Zawady.
W miesiącu maju nabożeńOdpust w dn. 4.05.1982 r. (zdjęcie wykonał Gerard Tarara)
stwa były odprawiane codzien7
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nie o godz. dziewiętnastej. Majówki
były prowadzone tydzień przez Erykę
Szumiler, a w drugim tygodniu przez
Marię Świerc. Pierwszy odpust ku czci
św. Floriana został odprawiony w Zawadzie 3.05.1981 r. 8 Ks. proboszcz
Józef Onyśków zaczął organizować
budowę świątyni w Zawadzie. Jeden
stary budynek z gospodarstwa Jadwigi
Slotty trzeba było rozebrać, zaś drugi
Budynek pozostawiony na magazyn materiałów
pozostawiono na magazyn materiałów
budowlanych (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)
budowlanych i sprzęt potrzebny do budowy. Ks. proboszcz Józef Onyśków zlecił wykonanie projektu budowlanego świątyni w
Zawadzie architektom z Opola: Władysławowi Siemekowi, inż. Stanisławowi Kalinowskiemu oraz inż. Tomaszowi Malinowskiemu. 16.06.1982 r. Urząd Gminy w Turawie wydał
pozwolenie na budowę kościoła w Zawadzie. Kierownikiem całej inwestycji został Alfred
Kałuża z Luboszyc9. Budowa kościoła w Zawadzie była możliwa, gdyż na początku lat 80.
XX w. związek zawodowy „Solidarność” wywalczył prawo budowy świątyń w Polsce. 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

Poświęcenie placu budowy, fundamentów pod budowę świątyni i krzyża (zdjęcie udostępnił Marcin
Czernia)
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budowy przed budującym się kościołem. W czasie
ceremonii poświęcenia placu budowy fundamenty
pod budowę świątyni symbolicznie zaczęli kopać ks.
biskup Dąbrowski i ks. Józef Onyśków. Budowę kościoła w Zawadzie rozpoczęto 11.07.1982 r. kopaniem
fundamentów, chociaż nie było jeszcze pozwolenia z
kurii. W pierwszym etapie budowy zbudowano salkę
katechetyczną, zakrystię i kotłownię. W poniedziałek
15.11.1982 r. ks. Józef Onyśków odprawił pierwszą
mszę św. w salce katechetycznej, która była jeszcze
w stanie technicznym surowym. 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, wmurował go 14.06.1983 r. ks. biskup Wilhelm Ks. biskup Wilhelm Kurtz (zdjęcie
udostępnił Jerzy Krok)
Kurtz, pochodzący z Kępy, ówczesny ordynariusz diecezji Kundiawa z Papui Nowej Gwinei. Prace przy budowie świątyni przebiegały bardzo
sprawnie. Pierwszą pasterkę w Zawadzie, w kościele jeszcze w stanie surowym, odprawiono 24.12.1984 r. Na
uroczystość tę zaproszono ks. biskupa
Jana Wieczorka, którego powitał ks.
proboszcz Józef Onysków i gospodarz
budowy Stefan Mróz. Mieszkańcy Zawady bardzo angażowali się w budowę
świątyni, gdyż chcieli jak najszybciej
mieć swój kościół.
Pierwsza pasterka w kościele w Zawadzie (zdjęcie
Ks. biskup Alfons Nossol postanoudostępnił Marcin Czernia)
wił odłączyć mieszkańców Zawady od
parafii luboszyckiej i utworzyć dla nich samodzielną parafię. Parafię pod wezwaniem św.
Floriana w Zawadzie erygował 6.08.1985 r.: Na większą cześć i chwałę Bożą i dla dobra
dusz nieśmiertelnych, w oparciu o kanon 515 K.P.K po wysłuchaniu zainteresowanych stron
Eryguję niniejszą parafię Św. Floriana w Zawadzie. Nowo utworzona parafia będzie
obejmowała miejscowość Zawadę oraz domy z terenu parafii Kotórz Wielki, a mianowicie
numery: 11, 21, 23, 72, 80, 84 oraz z terenu Luboszyce mianowicie numery 55, 57, 59 z ulicy
Piaskowej. (Fragment Dekretu Biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola nr 15182/85/L)10 Administratorem nowoutworzonej parafii został ks. Henryk Cieślik – Księdza Henryka Cieślika z dniem 28 września 1985 r. powołuję na urząd proboszcza parafii Św. Floriana w Zawadzie, diecezji opolskiej, z wszystkimi prawami przewidzianymi w kanonie 540n. (Fragmenty
10

Posłaniec św. Floriana 20-lecie Parafii Zawada.

Ks. Józef Onyśków i Józef Mróz na audiencji u Ojca Świętego (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)

powołania proboszcza parafii przez Biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola nr 15182/85/P)11
Parafia w Zawadzie została przekazana ks. Henrykowi Cieślikowi 5.12.1985 r. w obecności
biskupa Jana Wieczorka. Proboszcz zamieszkał w domu u p. Jończyk, w którym wcześniej
odbywały się lekcje religii.
W czasie kiedy ks. Henryk Cieślik obejmował parafię w Zawadzie, ks. Józef Onyśków
w trakcie pielgrzymki do Watykanu poprosił papieża Jana Pawła II o błogosławieństwo
dla budującego się kościoła w Zawadzie i powstania nowej parafii. Razem z proboszczem
luboszyckim na pielgrzymkę do Ojca Św. udał się Stefan Mróz – człowiek oddany budowie kościoła w Zawadzie12. Następnymi pracami na terenie parafii w Zawadzie kierował ks. proboszcz Henryk
Cieślik. Zwrócił się do Urzędu Gminy
w Turawie o zezwolenie na budowę
plebanii. Od 18.04.1986 r. parafianie
zaczęli wykonywać betonowe bloczki
do budowy domu proboszcza. Wkrótce ruszyły prace przy budowie plebani.
Wszystkie prace budowlane wykonali
Ks. proboszcz Henryk Cieślik (zdjęcie udostępnił Marcin mieszańcy Zawady.
Czernia)

11
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Ks. proboszcz Henryk Cieślik zaczął organizować strukturę parafii. W marcu 1986 r.
została wybrana pierwsza rada parafialna w składzie: Jerzy Krok, Teofil Zyla, Paweł Czech,
Gerard Wilczek, Alfons Czernia, Paweł Datko, Paweł Pikos, Ernest Winkler, po jego śmierci zastąpił go Jerzy Chmiel13. Do służby liturgicznej powołano 8.12.1986 r. 12 lektorów i
30 ministrantów. Utworzona została Sodalicja Mariańska pod przewodnictwem Reginy
Wiencek oraz schola prowadzona przez Irenę Bujalską. Po zamążpójściu p. Wiencek grupę
maryjną przejęła Irena Puszcz14.
Pierwsza komunia św. na terenie nowoutworzonej parafii w Zawadzie dla 18 dzieci
odbyła się 18.05.1986 r. W tym samym roku, 29 maja, pierwszy raz procesja Bożego Ciała
została poprowadzona po ulicach Zawady. Od 1987 r. rodziny parafii odwiedzał Obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej.
We wrześniu 1987 r. powołano nową radę duszpasterską w składzie: Irena Bujalska, K.
Moczko, A. Winkler, J. Ratuszny, J. Rypel, A. Kornek, P. Wrzód, Teodor Mateja, J. Geppert,
G. Kurc. Również w 1987 r. zakupiono i poświecono sztandar parafialny z wizerunkiem
św. Floriana, a także sztandar Matki
Boskiej Różańcowej. W tym samym
roku ks. biskup Wilhelm Kurc, ordynariusz diecezji Kundiawa w Papui Nowej
Gwinei, obchodził w Zawadzie jubileusz 25-lecia kapłaństwa15. W czasie
tej podniosłej uroczystości w kościele
nad ołtarzem znajdował się duży napis:
PRZYSZEDŁ ABY NAS POJEDNAĆ.
Obchody jubileuszu 25-lecia kapłaństwa Wilhelma
W 1987 r. kontynuowano budowę
Kurca (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)
plebanii: w kwietniu wykonano tynkowanie ścian, zaś we
wrześniu osadzono
płyty. Prace zakończono w 1989 r.
W 1990 r. parafianie z Zawady przeżywali
szczególną
uroczystość, pierwsze
prymicje na terenie
parafii. Mszę prymicyjną 23.06.1990 r.
odprawił ks. Roman
Halupczok.
Parafia w ZawaObchody jubileuszu 25-lecia kapłaństwa Wilhelma Kurca (zdjęcie udostępnił
Jerzy Krok)
dzie może poszczycić
13
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się także szafarzami rozdzielania komunii św. Pierwszymi szafarzami zostali 8.12.1990 r.:
Reinhold Halupczok, Alfons Kornek, Teodor Mateja. Rok później 6.12.1991 r. Jan Bączkowski, a w roku następnym 6.12.1992 r. Norbert Twardawski. Szafarze roznoszą w każdą
niedzielę i w święta komunię św. chorym do domów.
Zimą, 22.01.1992 r., poświęcono nowy sztandar
parafialny.
16.08.1992 r. odbyły się
uroczyste zaślubiny siostry
zakonnej Antoniny Jończyk. Dwa miesiące później zostały poprowadzone pierwsze misje święte
w parafii Zawada, które
w dn. 25.10–1.11.1992 r.,
prowadził ks. Jan Góra.
Parafia w Zawadzie
Poświęcenie krzyża misyjnego (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)
może poszczycić się licznymi powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. W 1993 r. parafianie przeżywali dwie szczególne uroczystości. 19 maja siostra zakonna Antonina Jończyk złożyła śluby wieczyste.
Miesiąc później, 27 czerwca, ks. Andrzej Szymon odprawił w kościele w Zawadzie mszę
prymicyjną.

Odwiedziny kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)

W 1995 r. odbyły się uroczyste odwiedziny kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Zawadzie. Obraz został powitany 6 czerwca
przez licznie zgromadzony tłum wiernych, a następnie
wniesiony przez miejscowych strażaków do świątyni.
Przed cudownym obrazem wystawionym w kościele
nad tabernakulum czuwali całą noc parafianie.
Kościół w Zawadzie zbudowano bez dzwonnicy,
dlatego też 12.05.1995 r. zainicjowano kolejną inwestycję. Obok świątyni rozpoczęto budowę dzwonnicy, którą prowadził Roch Czech. Tynkowanie ścian
dzwonnicy rozpoczęto 16.06.1996 r. Prace przy
dzwonnicy zostały zakończone 11.09.1996 r. Zawieszono w niej 3 dzwony: św. Florian, św. Roch, św.
Henryk. Dzwony zakupili Krystyna Moczko wraz
z mężem. Koszt dzwonów był bardzo duży i wyniósł 18000 marek. Parafianie z Zawady twierdzą, że
dzwonnica jest zbyt niska, dlatego dźwięk dzwonów Prace przy budowie dzwonnicy (zdjęcie
jest słabo słyszalny w miejscowości.
udostępnił Jerzy Krok)
Również w 1995 r. była malowana elewacja zewnętrzna świątyni w Zawadzie. Prace rozpoczęto
18 sierpnia, a zakończono dziesięć dni później, 28
sierpnia16. W 1996 r. ogrodzono cmentarz, na zakup
betonowych elementów 10 lipca przeprowadzono kolektę. Prace przy ogrodzeniu przebiegły bardzo sprawnie. Betonowe elementy przywiózł Jerzy Wiencek.
10.08.1996 r. parafianie przystąpili do rozbierania starego drewnianego ogrodzenia. Nowe elementy betonowe płotu zamontował Waldemar Polednia z grupą Element płotu na cmentarzu (zdjęcie
pomagierów – Rosjan17.
wykonał Jerzy Farys)
Kolejną ważną uroczystość przeżywali parafianie
z Zawady w 1996 r. Świątynia, którą sami zbudowali, była konsekrowana 27.10.1996 r.
przez księdza biskupa Alfonsa Nossola, w obecności licznie zebranych parafian – Roku
Pańskiego 1996, miesiąca października, dnia 27, Ja Alfons Nossol, Biskup Opolski, tę świątynię parafialną i ołtarz w Zawadzie pod patronatem Św. Floriana, konsekrowałem i relikwie
Świętych Rzymskich Męczenników w nim zostawiłem. (Fragmenty świadectwa konsekracji
w Zawadzie przez Biskupa Opolskiego Alfonsa Nossola)18 W czasie tej podniosłej ceremonii relikwie św. Męczenników Rzymskich wmurował Jerzy Krok. Ks. biskup Alfons Nossol
poświęcił również kościelne dzwony i plebanię.
Sakrament bierzmowania po raz pierwszy został udzielony na terenie parafii Zawada
15.08.1998 r. Cztery miesiące po tym wydarzeniu, 12 grudnia, wybrano nową radę para16
17
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Konsekracja świątyni w Zawadzie (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)

fialną w składzie: Alfred Switala, Herbert Wiench, Jerzy Klimek, Bernard Klimek, Eryk
Kaczmarek, Norbert Twardawski, Paweł Linkert, Piotr Lis, Waldemar Klik, Daniel Jonczyk – organista, Herbert Kornberg, Janina Wąsiniak i Anna Polok.
Pierwszy krzyż na placu kościelnym został poświęcony i wkopany
10.07.1982 r. przez bpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu Polski. Gdy kościół był już wymurowany, krzyż został przeniesiony obok płotu od strony p. Slotty przed kapliczką św. Floriana. Krzyż
jednak po 17 latach od zamontowania zaczął się niszczyć. Belka z
krzyża, wkopana do ziemi, została odnowiona i wystawiona w gablocie
kościelnej. Nowy krzyż przed kościołem ufundował Paweł Ochentel.
Obecny, wykonany w technologii klejonej w stolarni Fosowskie, został
poświęcony 10.08.1999 r.
20.01.2000 r. zmarł Stefan Mróz, wielki organizator budowy kościoła w Zawadzie. Parafianie docenili jego ogromne zaangażowanie,
szczególnie w okresie budowy świątyni, i licznie uczestniczyli w mszy
pogrzebowej.
W 2002 r. była malowana dzwonnica.
5.01.2003 r. w salce katechetycznej zamontowano 4 nowe plastikowe
okna. W 2003 r. przeprowadzono remont elewacji świątyni w ZaBelka z krzyża
wystawiona w
wadzie, gdyż na tynku pojawiły się pęknięcia. W lipcu 2003 r. na tynk
gablocie kościelnej
nałożono siatkę i został nałożony nowy tynk akrylowy, prace wykonała
(zdjęcie wykonał
brygada z Zimnic.
Jerzy Farys)

W sierpniu 2003 r. Jerzy Krok w ciągu 4 dni na własny koszt pomalował płot przed
kościołem. 14.09.2003 r. odbyło się przekazanie parafii w Zawadzie obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej.
Szczególną uroczystość przeżywali mieszkańcy Zawady w 2004 r. Parafianka, siostra Consolata Ratuszny,
15 sierpnia złożyła śluby wieczyste. Na uroczystość tę
kościół został odnowiony, ściany wewnętrzne świątyni
zostały pomalowane przez mieszkańców, m.in. przez p.:
Teofila Zylę, Alfonsa Mroza, Teodora Kornka, Waltera
Świtalę, Roberta Knosalę – organizatora prac.
W 2005 r. wybrano nową radę parafialną w składzie:
Janina Wąsiniak, Małgorzata Klimek, Maria Kowal, Irena Kupka, Lucja Malek, Paweł Linkert, Piotr Lis, Sebastian Ryba, Józef Datko, Joachim Pikos, Daniel Jończyk,
Antoni Madziarz, Henryk Skalec – prowadził cotygoKościół w Zawadzie (zdjęcie
dniową gazetkę.
wykonał Jerzy Farys)
W niedzielę 29.10.2006 r., obchodzono 10-lecie konsekracji kościoła, w uroczystej mszy św. oprócz mieszkańców Zawady uczestniczyli zaproszeni księża z dekanatu Siołkowice. Z tej okazji został wydany okolicznościowy folder
Posłaniec św. Floriana. 20-lecie Parafii Zawada opisujący
istotne wydarzenia z życia parafii.
Na placu kościelnym w Zawadzie znajdują się dwie
kapliczki, wykonane według projektu ks. proboszcza
Henryka Cieślika. Z prawej strony przed świątynią kapliczka z drewnianą figurą Matki Boskiej z Banneux –
Ludzi Ubogich, ufundowana przez mieszkankę Niemiec,
u której pracował pan Lecybil. Kapliczkę wykonali panowie: Stefan Mróz i Jerzy Krok. Z drugiej strony została
wymurowana kapliczka ku czci św. Floriana, ufundowana przez miejscowych strażaków. 16.04.2008 r. Marian
Wilczek rozpoczął malowanie tych dwóch kapliczek:
Matki Boskiej z Banneux – Ludzi Ubogich i św. Floriana.
W nocy 25/26.10.2009 było włamanie do kościoła.
Kapliczka ufundowana przez
Włamywacze zniszczyli boczne okno i skradli numera- strażaków (zdjęcie wykonał Jerzy
tor pieśni i głośniki z chóru. Zniszczyli zamki do zakryFarys)
stii. Sprawców policja nie wykryła i sprawę umorzono.
W 2009 r. pan Jerzy Wiench podjął się wykonania nowych schodów wejściowych do
kościoła, gdyż wcześniejsze uległy zniszczeniu. 27.07.2009 r. stare schody zostały rozebrane, wywieziono gruz i ziemię. W sierpniu wykonano nowy wykop, zagęszczono go kruszywem i nałożono nową posadzkę. Nowe schody są odporne na warunki atmosferyczne.
Boazerię w kościele zaatakował kornik – żeby pozbyć się szkodnika, w dniach
9–21.08.2010 r. było gazowanie świątyni. W tym czasie msze św. nie były odprawiane.

W 2010 r. wybrano nową radę parafialną w składzie: Rudolf Ciesinger, Gizela Glib, Anna Jończyk, Paweł Linkert, Piotr
Lis, Joachim Pikos, Krzysztof Skieresz, Damian Spyra, Janina
Wąsiniak, Aneta Weber oraz Robert Wieszolek. Zaprzysiężenie nowej rady odbyło się 5.12.2010 r. W strukturach rady
duszpasterskiej powołano sekcje: charytatywną, liturgiczną,
dekoracyjną, misyjną i ekonomiczną19. Za plebanią w Zawadzie w miejscu dużego ogrodu powstał plac zabaw dla dzieci, z
miejscem na rozpalenie ogniska.
Parafia w Zawadzie istnieje krótko, jednak miejscowy
cmentarz ma wielowiekową historię. Najstarsze groby powstały w okresie wojny trzydziestoletniej (1618–1648). Grabarzem
Zwieńczenie sufitu w kościele przed II wojną światową był Augustyn Grzesik, po wojnie:
(zdjęcie wykonał Jerzy Farys) Szydło, krótko Alojzy Chałupnik i znowu Szydło, Andrzej
Hyla, Wójcik20.
O czystość kościoła od wielu lat
dbają dwie sprzątaczki: Anna Polok,
Gertruda Bienek.
Pierwszym kościelnym była pani
Wiktoria Wróbel, przez szesnaście
lat, aż do śmierci w 2001 r., pełniła tę
zaszczytną posługę. Obecnie kościelnym jest pan Alfons Kornek.
Organistami w kościele są Krystyna Moczko i Daniel Jończyk.
Cmentarz w Zawadzie (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
Parafia w Zawadzie liczy obecnie zaledwie około 1000 wiernych.
Parafianie
mogą
być dumni, że dzięki własnej pracy i
szczerej ofiarności
posiadają własną
świątynię parafialną. Mieszkańcy Zawady są bardzo zadowoleni z bliskości
kościoła, dlatego też
bardzo o niego dbają.
Procesja Bożego Ciała w Zawadzie w 2011 r.
19
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8.2 Historia kościoła w Zawadzie
Na podstawie kroniki pana Jerzego Kroka
Marzeniem mieszkańców Zawady było posiadać na terenie ich miejscowości własny
„Dom Boży” – kościół. Mieszkańcy kilkakrotnie przymierzali się do jego budowy, lecz
zamierzenia te były niweczone przez różnorodne, niezależne od nich czynniki. W 1810 r.
starali się pozyskać XVII w. drewniany kościół pod wezwaniem św. Barbary, który znajdował się na obrzeżach Opola, po zlikwidowanym klasztorze franciszkańskim. Mieszkańców
Zawady wyprzedzili Kolanowiczanie, którzy przejęli ten kościół. Po I wojnie światowej
wśród mieszkańców znów odżyła myśl budowy kościoła. Powołano w Zawadzie komitet budowy świątyni, sporządzono nawet potrzebną dokumentację techniczną. Postanowiono zbudować kościół ku czci św. Franciszka w pobliżu obecnej szkoły podstawowej.
Komitet organizacyjny zaczął kupować potrzebny materiał budowlany. Zamysł budowy
świątyni zniweczył m.in. powojenny kryzys. Również mieszkańców Zawady wyprzedzili
mieszkańcy sąsiednich Luboszyc, gdyż prałat opolski ks. Josef Kubis wydał im pozwolenie
na budowę nowej świątyni. Budowa nowego luboszyckiego kościoła trwała zaledwie dwa
lata. Parafia w Luboszycach została utworzona 1.11.1924 r. Zawada została odłączona od
kościoła św. Krzyża w Opolu i przyłączona do tej nowo utworzonej parafii. Mieszkańcy
Zawady nie zamierzali pogodzić się z niesprawiedliwą, w ich opinii, decyzją prałata Josefa Kubisa, dotyczącą budowy kościoła w Luboszycach, dlatego też część mieszkańców
Zawady dalej uczęszczała na msze św. do kościoła w Opolu lub do sąsiednich parafii21. Po
kilku latach animozje między parafianami nowoutworzonej parafii luboszyckiej zanikły i
mieszkańcy Zawady zaczęli uczęszczać do kościoła parafialnego. Po zbudowaniu świątyni
w Luboszycach parafianie z Zawady skarżyli się, że po przybyciu do kościoła parafialnego
ze względu na zły stan drogi dojazdowej byli zabrudzeni, z tego powodu jeszcze za prałata
ks. Josefa Kubisa droga między Zawadą a Luboszycami została utwardzona.
Mieszkańcy Zawady po II wojnie światowej po raz kolejny chcieli zbudować kościół na
terenie ich miejscowości, zaczęli gromadzić potrzebne materiały budowlane. Do budowy
nowej świątyni chcieli również wykorzystać materiał budowlany, który pozostał jeszcze z
niezrealizowanej budowy kościoła z okresu międzywojennego. Projekt świątyni
został wykonany w 1948 r. przez architekta Tadeusza Haffnera z Przedsiębiorstwa
Budowlanego z Mysłowic. Postanowiono kościół zbudować w parku naprzeciw
obecnej restauracji „Marcin”, miał on być
usytuowany wzdłuż ulicy Oleskiej. Komitet organizacyjny budowy świątyni w
Zawadzie chciał zalegalizować plany budowy i uzyskać pozwolenie budowlane.
Odpowiednią dokumentację techniczną
Projekt budowy kościoła w Zawadzie z 1948 r.
(udostępnił Jerzy Krok)
złożono w urzędzie budowlanym, naj21

O. Henryk Kałuża, Dzieje parafii św. Antoniego w Luboszycach, Luboszyce 2001, s. 123.

prawdopodobniej w Turawie. Powojenna władza administracyjna nie wydała pozwolenia
na realizację budowy świątyni w Zawadzie. Cała dokumentacja techniczna została zatrzymana. Pozostała po tej niezrealizowanej inwestycji tylko jedna kartka z projektu Tadeusza
Haffnera. Władze administracyjne zabrały materiał budowlany zgromadzony już na budowę kościoła22. Jednak myśl budowy świątyni w Zawadzie dalej była żywa w świadomości
mieszkańców.
Przez 65 lat mieszkańcy Zawady uczęszczali do kościoła w Luboszycach, zanim na terenie ich miejscowości zbudowano nową świątynię.
Marzenie mieszkańców Zawady – budowa kościoła w ich miejscowości – zostało zrealizowane na początku lat 80. XX w., gdy pani Jadwiga Slotta ofiarowała działkę pod budowę świątyni. Pani Jadwiga Slotta pamiętała, jak ksiądz Stefan Kucharczyk, proboszcz luboszyckiej parafii w latach 1959–1978, wielokrotnie w czasie odwiedzin kolędowych pytał
się jej ojca – panie Slotta, Zawada potrzebuje kościoła, nie wiecie, czy jest gdzieś miejsce pod
budowę?. Proboszcz Kucharczyk wiedział, że pp. Slotta posiadali najwięcej pola w Zawadzie. Pani Jadwiga, gdy była już w podeszłym wieku, chciała ofiarować swój dom rodzinny
z 1817 r. wraz z działką, swej córce Annie Tararze z d. Slotta, mieszkającej w sąsiedniej
wsi Węgry. Jednak po rozmowie z córką panie stwierdziły, że najrozsądniej będzie przekazać działkę pod budowę kościoła. Pani Jadwiga Slotta w 1980 r. przekazała notarialnie
42–arową działkę wraz z zabudowaniami pod budowę świątyni w Zawadzie. Za przekazane gospodarstwo wraz z działką nie otrzymała żadnych pieniędzy, jednak żeby nie płacić podatku od darowizny, sporządzono fikcyjny dokument sprzedaży. Za zaoszczędzone
pieniądze zakupiono marmur na nowy ołtarz. Ówczesny proboszcz luboszyckiej parafii,
w skład której wchodziła wtedy wieś Zawada, ks. Józef Onyśków, obiecał, że po śmierci
ofiarodawczyni Jadwigi Slotty będzie odprawiał corocznie
mszę świętą, za którą nie będzie pobierał opłaty23. Po utworzeniu parafii w Zawadzie obowiązek odprawienia corocznej darmowej mszy św. w intencji ofiarodawczyni działki
pod budowę kościoła przeszedł na proboszcza z Zawady.
W 1980 r. w starej stodole, która znajdowała się w ogrodzie pani Slotty, urządzono kaplicę. W pracach adaptacyjnych brali udział wyłącznie mieszkańcy Zawady. Tomasz
Świtala zamurował w stodole od strony ulicy Luboszyckiej
dużą bramę, a od strony ogródka wstawiono dwuskrzydłowe drzwi, które wykonał p. Langosz. Ściany kaplicy przyozdobiono boazerią, a sufit płytami. Ściana szczytowa w
górnej części została ozdobiona deskami, zamocowano na
Tymczasowa kaplica w Zawadzie niej drewniany krzyż. Kaplica została wyposażona w sta(zdjęcie udostępnił Jerzy Krok) ry ołtarz z Luboszyc, który ofiarował ksiądz Józef Onyśków. Podłogę przyozdobiono dywanem. W wyremontowanej kaplicy ks. proboszcz Józef
Onyśków odprawiał msze św. w poniedziałki przy okazji nauki religii i w pierwsze piątki.
3.05.1981 r. został odprawiony w Zawadzie pierwszy odpust ku czci św. Floriana.
22
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Jerzy Krok wywiad.
Wywiad z Marią Tarara z. d. Slotta.

W 1981 r. ks. proboszcz Józef Onyśków zamówił projekt świątyni w Zawadzie, który wykonali architekci z Opola:
Władysław Siemek24, inż. Stanisław Kalinowski oraz inż. Tomasz Malinowski.
Realizacja budowy kościoła w Zawadzie
była możliwa, gdyż na początku lat 80.
XX w. związek zawodowy „Solidarność”
wywalczył prawo budowy świątyń w Polsce. Dlatego też proboszcz z Luboszyc ks.
Józef Onyśków uzyskał pozwolenie bu- Ołtarz w czasie opustu w dn. 4.05.1982 r. (zdjęcie
wykonał Gerard Tarara)
dowlane na realizację budowy świątyni w
Zawadzie. Kierownikiem całej inwestycji
został Alfred Kałuża z Luboszyc25.
Realizacja budowy nowego kościoła w
Zawadzie zaczęła nabierać tempa. Zimą,
22.02.1982 r. odbyło się zebranie wiejskie
dotyczące realizacji budowy kościoła w
Zawadzie. Ustalono wtedy podział ekip,
które miały wykonywać prace w czasie
budowy świątyni. Pierwsi prace rozpoczęli elektrycy: Herbert Konberg, Paweł
Linkert, Teodor Mateja, Roman Feliks – Makieta kościoła w Zawadzie (O. H. Kałuża Dzieje
parafii św. Antoniego w Luboszycach, s. 124)
brygadzista ekipy, doprowadzili prąd na
plac budowy i wykonali cztery punkty
zasilające na 220V i 380V.
Na placu kościelnym znajdowały się
dwa stare budynki i stodoła. Jeden budynek rozebrano, żeby można było wjechać
na plac budowy, drugi pozostawiono
jako magazyn materiałów budowlanych.
W okresie późniejszym budynek ten został również rozebrany – obecny parking
przykościelny.
Ks. biskup Bronisław Dąbrowski,
Budynek pozostawiony na magazyn materiałów
ówczesny sekretarz episkopatu Polski,
budowlanych (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)
10.07.1982 r. dokonał poświęcenia placu
pod budowę kościoła i krzyża. Przybył do Zawady na zaproszenie ks. Józefa Onyśkowa,
gdyż w tym czasie był obecny w Opolu. W czasie uroczystości na placu przed budującym
się kościołem został wkopany drewniany krzyż – obecnie znajduje się on przed figurą św.
Floriana. W trakcie ceremonii poświęcenia placu budowy fundamenty nowo budowane24
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Architekt Siemek zmarł w bardzo młodym wieku.
H. Kałuża, dz. cyt., s. 123.

go kościoła symbolicznie zaczęli kopać ks. biskup
Bronisław Dąbrowski i ks. Józef Onyśków.
Organizatorem budowy kościoła w Zawadzie
był ks. Józef Onyszków, zaś gospodarzem całej inwestycji Stefan Mróz.
Mieszkańcy chcieli jak najszybciej wybudować
kościół. Najpierw jednak rozpoczęto budowę salki
katechetycznej, zakrystii i kotłowni. Postanowiono
w szybkim tempie zrealizować budowę salki katechetycznej i zamienić ją na tymczasową kaplicę.
Budowę rozpoczęto 11.07.1982 r. kopaniem
fundamentów, chociaż nie było jeszcze pozwolenia z kurii. W czasie realizacji budowy całego
kompleksu kościelnego wszystkie fundamenty
wykopali ładowaczem Cyklop zamontowanym do
traktora Wiktor Jończyk i Roman Feliks. Dwa dni
Ks. Józef Onyśków symbolicznie kopie
fundamenty pod nową świątynię (zdjęcie później dwie ekipy cieśli – starsza w składzie: Jan
udostępnił Jerzy Krok)
Mróz, Jan Michalczyk i młodsza: Ginter Woznica,
Paweł Datko, Wilibald Kotula,
Walter Świtala, Henryk Trocha,
Karol Mateja – brygadzista ekipy, przystąpiły do wykonywania
szalunków fundamentów. Ekipa zbrojarzy w składzie: Konrad
Nowański, Edward Sopa oraz Arnold Zmarzły, Rudolf Makotczyk
z Kępy przystąpiła do wykonywania zbrojenia fundamentów.
16.07.1982 r. przystąpiono do zalewania fundamentów betonem,
Ks. Józef Onyśków i gospodarz inwestycji Stefan Mróz (zdjęcie trzeciego dnia osiągnięto poziom
udostępnił Jerzy Krok)
zerowy budowy. Wiktor Jończyk
był odpowiedzialny za organizację dowozu żwiru z pola p. Szymik i piasku z pola Franciszka Leluszki. Całą potrzebną cegłę potrzebną do realizacji budowy zakupiono w Szymiszowie i w Ligocie Dolnej. 27.07.1982 r. zaczęto murować ściany salki katechetycznej,
zakrystii, kotłowni. Budowę ściany szczytowej kościoła zaczęto realizować już 3 września.
Wszystkie prace murarskie i tynkarskie wykonali: Teofil Zyla, Tomasz Świtala, Jerzy Krok,
Paweł Czech, Józef Datko, Karol Matyszok, Leon Ochota, Dieter Hyla, Jerzy Czech, Rudolf
Wiktor, Franciszek Fronia, Edward Sopa, Konrad Śmieja, Antoni Wenzel, Henryk Wenzel,
Andrzej Wąsiniak, Alfred Wocław, Hubert Wojtaszek, Herbert Marszolek, Alfred Dlugosz
oraz Gerard Śmieja. Ściany zostały wymurowane bardzo szybko, 15 września cieśle zaczęli
wykonywać szalunki stropów salki katechetycznej, zakrystii i kotłowni. Od 18 września

ekipa zbrojarzy zaczęła uzbrajać stropy tych trzech
pomieszczeń. Cztery dni później stropy zostały zalane betonem. Po miesiącu, 10 października, cieśle rozebrali szalunki. Dwa dni później elektrycy
przystąpili do wykonywania instalacji elektrycznej. Instalacja została wykonana bardzo sprawnie,
bo już 15 października murarze przystąpili do tynkowania salki katechetycznej, kotłowni i zakrystii.
W poniedziałek 15.11.1982 r. ks. Józef Onyśków odprawił pierwszą mszę św. w salce katechetycznej, która była jeszcze w stanie surowym. Sześć
dni później ekipa malarzy w składzie: Józef Gepert, Paweł Ryba, Józef Pawlyta, Gerhard Wilczek,
Mieczysław Prokop, Ginter Kania, Richard Puscz,
pomalowała salkę katechetyczną. W tym samym
Zalewanie fundamentów (zdjęcie
miesiącu, 23 listopada, przystąpiono do zalewania
udostępnił Jerzy Krok)
betonem ław fundamentów kościoła, w przedsięwzięciu tym pomagała nawet jedna mieszkanka Zawady, Anna Leja, ubijając nogami beton między prętami. Z nadejściem zimy prace na zewnątrz wstrzymano do wiosny 1983 r.,
jednak dalej trwały prace wykończeniowe w pomieszczeniach salki katechetycznej.
Pierwsza msza pogrzebowa
w nowo wybudowanej salce katechetycznej została odprawiona
28.03.1983 r., gdy zmarła fundatorka działki pani Jadwiga Slotta.
Ceremonię pogrzebową celebrował
ks. proboszcz Józef Onyśków i ks.
Rajmund Kała – ówczesny wikariusz parafii Osowiec – Węgry.
Wiosną 1983 r. wznowiono
prace
przy budowie kościoła w
Pogrzeb Jadwigi Slotty (zdjęcie wykonał Gerard Tarara)
Zawadzie. 18 kwietnia murarze
rozpoczęli wznoszenie ścian świątyni, by 10 czerwca osiągnąć poziom stropu – „glajchy”.
Dwa dni później cieśle zaczęli wykonywać szalunki chóru. W środku muru prezbiterium
została umieszczona urna z dokumentami i „Ziemia Święta”, którą przywiózł z Rzymu ks.
proboszcz z Luboszyc Józef Onyśków. W czasie pielgrzymki do ojczyzny w 1983 r. papież
Jan Paweł II poświęcił na Górze Św. Anny kamień węgielny pod budowę świątyni w Zawadzie. Kamień ten 14.06.1983 r. wmurował ks. biskup Wilhelm Kurtz, pochodzący z
Kępy, ówczesny ordynariusz diecezji Kundiawa z Papui Nowej Gwinei.
17 czerwca ekipa zbrojarzy rozpoczęła wykonywanie zbrojenia stropu chóru. Trzy dni
później zalano betonem strop chóru i słupy podtrzymujące strop. Siedmioosobowa ekipa
ślusarzy w składzie: Alojzy Czernia, Jerzy Adamiec, Włodzimierz Wolbach, Leon Lyra,

Piotr Pason, Jan Skrzypczyk, Karol Sordoń od 20 lipca
zaczęła wykonywać metalową konstrukcję dachową.
Prace trwały dosyć długo, gdyż trudno było wypożyczyć dźwig potrzebny do zamocowania stalowych
elementów. W okresie zimowym prace przy budowie
kościoła przerwano. 20.03.1984 r. przystąpiono do
murowania ścian szczytowych, wieży i ośmiu okien
świątyni. Prace te zakończono 10 sierpnia. Dwa dni
później rozpoczęły się prace tynkarskie wewnątrz
świątyni. Na otynkowanej ścianie szczytowej wieży
sześciu murarzy wyryło swoje nazwiska. 15.09.1984 r.
o godz. 15.00 rozpoczęto wciąganie krzyża na wieżę
kościoła, zakończone jego zamocowaniem. Ten duży
metalowy krzyż wykonał Roman Feliks. Montaż konstrukcji nadzorował Alojzy Czernia. Jego sześcioosoKs. biskup Wilhelm Kurtz wmurowuje bowa brygada wykonała również okna i drzwi boczne
kamień węgielny (zdjęcie udostępnił do świątyni. Herbert Marszolek, „złota rączka”, oszklił
Jerzy Krok)
okna, które wykonali ślusarze. Kościół zabezpieczono
przed zimą, gdyż wszystkie otwory zostały zamknięte. Ekipa cieśli i stolarzy w składzie:
Józef Palt, Józef Grzesik, Mieczysław Prokop, Ernest Winkler – brygadzista, zamocowała
hakówki do konstrukcji metalowej, następnie odeskowała cały dach, na który nałożono
papę. Brygada dekarzy Piechaczka z Brynicy pokryła dach blachę miedzianą. Ekipa stolarzy zamocowała od wewnętrznej strony stropu drewnianą boazerię, którą wykonał p.
Puscz, na strugarce pożyczonej od p. Wiencha z Węgier. Leśnicy Praski i Olszanowski

Ks. Józef Onyśków i ekipa murarzy (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)

również przyczynili się do budowy kościoła, gdyż w czasach, kiedy brakowało materiałów
budowlanych, załatwili sprzedaż drewna na budowę. Także mieszkańcy Zawady ofiarowali
drewno ze swoich prywatnych lasów. Całe drewno potrzebne do budowy kościoła zostało
pocięte w tartaku w Brynicy. „Karbid” (pozostałość po produkcji acetylenu) potrzebny do
wykonania zaprawy murarskiej przywieziono z Huty Małapanew z Ozimka. Ekipa ślusarzy wykonała wokół kościoła ogrodzenie, którego metalowe elementy zostały zakupione.
Ważną funkcję w czasie budowy
kościoła pełnił Eryk Wocław,
który czuwał nad sprawnością
betoniarek.
Pierwszą pasterkę, jeszcze w
kościele w stanie surowym, odprawiono w Zawadzie w poniedziałkową noc 24.12.1984 r. Na
uroczystość tę zaproszono ks.
biskupa Jana Wieczorka, który
poświecił świątynię. Ks. biskupa powitał ks. proboszcz Józef Powitanie ks. biskupa Jana Wieczorka przez ks. proboszcza
Onyśków i gospodarz budowy
Józefa Onyśkowa i Stefana Mroza (zdjęcie udostępnił Jerzy
Krok)
Stefan Mróz.
Wiosną, od 1.05.1985 r.,
przystąpiono do dalszych prac
tynkarskich. Ścianę prezbiterialną wytynkowali Jerzy Krok i
Teofil Zyla. Pozostałe ekipy wytynkowały resztę ścian.
Ekipa murarzy od 7.01.1986
r. przystąpiła do układania posadzki w kościele. Prace trwały
miesiąc i zostały zakończone 12
lutego, ułożono 180 m² granitu.
Brygada, która wykonała posadzkę w prezbiterium i na
Parafię w Zawadzie pod weschodach (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)
zwaniem św. Floriana utworzył ks.
biskup Alfons Nossol 6.08.1985 r. przez wyodrębnienie jej z parafii Luboszyce. Pierwszym
proboszczem parafii Zawada został ks. Henryk Cieślik i pełni posługę kapłańską do tej pory.
Wszystkie prace wykończeniowe w kościele zostały przerwane, gdyż rozpoczęto prace
przygotowawcze do budowy plebanii. Następnymi pracami budowlanymi na terenie parafii w Zawadzie kierował ks. proboszcz Henryk Cieślik.
W marcu 1988 r. rozpoczęły się prace przy układaniu marmuru na schodach i w prezbiterium. Potrzebny marmur pociął Eryk Feliks, następnie zaś gotowe elementy były przywożone do kościoła. Płytki marmurowe układali: Teofil Zyla, Jerzy Krok, Józef Datko, pomagali
im: Alfred Świtala, Józef Linkert oraz Stefan Mróz.

W kościele zostały zamontowano ławki, wykonane
przez stolarstwo Kurowski z Radawia.
Drzwi do świątyni zostały wykonane w zakładzie stolarskim Dudek w Kotorzu Małym.
12.05.1995 r. rozpoczęto budowę dzwonnicy, po miesiącu wykonano już tynki. Prace przy budowie dzwonnicy zakończono we wrześniu. Była mieszkanka Zawady
Krystyna Moczko wraz mężem ufundowała trzy dzwony:
Świętej Rodziny, Św. Floriana i Św. Henryka, które kosztowały 18000 marek. W opinii mieszkańców Zawady zbudowano zbyt niską dzwonnicę i dlatego dźwięk dzwonów

Kościół w Zawadzie w trakcie
budowy (zdjęcie udostępnił Marcin
Czernia)

jest niestety słabo słyszalny.
Konsekracji26 kościoła w Zawadzie, w obecności licznie zebranych
Brygada, która wykonała posadzkę w prezbiterium i na
parafian, w dn. 27.10.1996 r. doschodach (zdjęcie udostępnił Jerzy Krok)
konał ks. biskup Alfons Nossol. W
czasie tej podniosłej ceremonii relikwie św. Męczenników Rzymskich wmurował Jerzy Krok. Biskup Alfons
Nossol poświęcił również wtedy kościelne dzwony
i plebanię. W czasie ceremonii poświęcenia kościoła podziękował mieszkańcom za ich trud w budowę
świątyni, plebanii i całej infrastruktury. Parafianie
do tej uroczystości przygotowali się duchowo – brali
czynny udział w uroczystej mszy konsekracyjnej, i cieDzwon Święta Rodzina (zdjęcie
leśnie – wyremontowali wieżę kościelną, odmalowali
wykonał Jerzy Farys)
27
kościół i plebanię .
26

27

Konsekracja kościoła – ( Łac. consecratio ecclesiae, od consecrare - poświęcić, consecratio - poświęcenie, przekazanie na
własność Bogu): uroczyste poświęcenie zastrzeżone dla biskupa nowo powstałej świątyni. Ceremonia ta dokonywana jest
według obrzędu, którego główne elementy powstały w liturgii gallikańskiej i rzymskiej między IV a IX wiekiem. Ceremonia
składa się z trzech części. Poprzez pokropienie ścian budynku wodą święconą biskup obejmuje go w posiadanie, by
następnie odbyć procesję do wnętrza świątyni. Po śpiewie hymnu Veni Creator wypisuje pastorałem na popiele alfabet grecki
i łaciński.W kolejnej części za pomocą wody gregoriańskiej uświęca wnętrze kościoła, po czym zostaje odmówiona prefacja,
w której biskup błaga o wspomożenie Ducha Świętego. Dopiero w ostatniej części dokonuje się właściwa konsekracja murów
poprzez namaszczenie olejem tzw. zacheuszków symbolizujących dwunastu apostołów. Po namaszczeniu ołtarza spala
się na nim kadzidło w czterech rogach i pośrodku. http://pl.wikipedia.org/wiki/Konsekracja_ko%C5%9Bcio%C5%82a
(22.02.2011).
P. Lis, Uroczysta konsekracja kościoła w Zawadzie, [w:] „Fala” 4,1996, s. 5.

Wielkim budowniczym kościoła w Zawadzie był ks. proboszcz
Józef Onyśków. W trudnych latach 80. XX w., kiedy wszystkiego
brakowało, ks. Onyśków potrafił
„załatwić” potrzebne materiały
budowlane. Bardzo angażował się
w budowę kościoła. W czasie rozmowy ks. proboszcz Józef Onyśków
podkreślił, że mu bardzo zależało,
by Zawada posiadała własny kościół i parafię. Powiedział skromnie,
że to parafianie zbudowali świątyPrezbiterium w kościele (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)
nię w Zawadzie. Potomni powinni
pamiętać, że kościół ten powstał z inicjatywy ks. Józefa Onyśkowa. Podkreślił w czasie
rozmowy, że jego „prawą ręką” był Stefan Mróz – gospodarz budowy, który poświecił cały
swój wolny czas budującej się świątyni i sam wykonał wiele prac. Zasługą p. Mroza było,
że budowa świątyni przebiegała tak sprawnie. Gospodarzowi budowy pomagał Tomasz
Świtala. Budowniczowie kościoła w Zawadzie bardzo mile wspominają ks. Józefa Onyśkowa, określają go jako „ludzkiego kapłana”, który miał czas
porozmawiać z budowniczymi świątyni, nieraz
poczęstować ich ciastem. Pozostawił kościół w
Zawadzie ks. proboszczowi Henrykowi Cieślikowi
w stanie surowym zamkniętym, w którym mogły
odbywać się msze św. Nowy proboszcz zajął się
Tabernakulum wykonane przez ks.
pracami wykończeniowymi w świątyni, budową
proboszcza Henryka Cieślika (zdjęcie
plebanii i dzwonnicy. Wszystkie prace wykonane
wykonał Jerzy Farys)
przez mieszkańców Zawady były na chwałę bożą.
Mieszkańcy nie pobierali żadnych świadczeń pieniężnych, gdyż realizowali marzenie – posiadanie
„własnego kościoła”.
Ks. proboszcz Henryk Cieślik wykonał do nowego kościoła ozdobę do tabernakulum z miedzi
młotkowanej, również namalował obrazy olejne:
św. Floriana, Matki Boskiej Częstochowskiej i Serca Pana Jezusa. Wykonał wszystkie dekoracje w
kościele – Boży Grób, szopkę28. Znany rzeźbiarz
Zygfryd Gross z Leśnicy wykonał z drewna dębo- Stacja drogi krzyżowej (zdjęcie wykonał
Jerzy Farys)
wego stacje drogi krzyżowej29.
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Informację przekazał ks. proboszcz Henryk Cieślik.
T. Sienkieicz-Miś, Panorama parafii św. Floriana w Zawadzie, Cieszą się z bliskości kościoła, [w:] „Gość niedzielny”,
21.09.2003.

Figury błogosławionych Jana Pawła II i ks. Jerzego
Popiełuszki ufundował ks. proboszcz Henryk Cieślik,
zostały one wykonane w okolicy Nowej Soli. Proboszcz
ocalił stary sztandar parafialny, przechowywany u
mieszkańców. Jedna strona sztandaru została wykonana na nowo, druga pozostała oryginalna. Sztandar przechowywany jest obecnie w kościelnej gablocie.
W 2002 r. była malowana dzwonnica. 5.01.2003 r. w
salce katechetycznej zamontowano 4 nowe plastikowe
okna.
Na tynku zewnętrznym kościoła zaczęły pojawiać
się pęknięcia. W lipcu 2003 r. na tynk nałożono siatkę
Kościół w Zawadzie (zdjęcie wykonał z włókna i nowy tynk akrylowy. Prace wykonała firma
Jerzy Farys)
z Zimnic. Koszt wykonania remontu wyniósł 64 tys. zł.
W 2004 r. wewnętrzne ściany kościoła zostały pomalowane przez mieszkańców Zawady, m. in. przez
panów: Zylę, Mroza, Kornka, Świtalę, Knosalę – organizatora prac.
Wystrój świątyni w Zawadzie był już kilkakrotnie
zmieniany: w czerwcu 1987 r. zawieszono w prezbiterium obrazy namalowane przez ks. proboszcza, przedstawiające Serce Jezusa, a następnie św. Floriana: z okazji odpustu poniżej obrazu św. Floriana umieszczono
okrągłą tarczę z napisem: DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ; w czasie konsekracji świątyni zawieszony był w
Prezbiterium po wybudowaniu
prezbiterium krzyż ofiarowany przez Siostry Zakonne
świątyni (zdjęcie udostępniła Paulina
Klimek)

z Luboszyc, a tabernakulum
było już ozdobione elementami metaloplastyki wykonanymi przez ks. proboszcza
Henryka Cieślika. Obecnie
centralne miejsce nad tabernakulum zajmuje figura Pana Jezusa, zakupiona
przez Piotra Wrzoda.
Parafianie z Zawady bardzo dbają o swoją świątynię
i wciąż ją upiększają. Postawiono w kościele stojaki na
kwiaty, które ofiarował p.

Świątynia w Zawadzie wewnątrz (zdjęcie wykonał Jerzy Farys)

Bączkowski. W ich otoczeniu znajduje się figury: św. Floriana, którą ofiarowali strażacy,
i Matki Boskiej, którą zakupili państwo Gerhard i Beata Slota, a zawieszono 3.12.2008 r.
W 2009 r. Jerzy Wiench wykonał nowe wejście do kościoła, gdyż wcześniejsze schody wskutek wpływu warunków atmosferycznych zaczęły się kruszyć. Prace rozpoczęto 27
lipca, wtedy zostały rozebrane stare schody, wywieziono gruz i ziemię. Wykopano ziemię
poniżej poziomu przemarzania, teren wykopu został zagęszczony kruszywem. Następnie
firma p. Wiencha wykonała nową posadzkę schodów.
Kościół parafialny w Zawadzie budowali wszyscy mieszkańcy, nie tylko wymienieni
w ekipach budowlanych. Po zakończonej pracy zawodowej mieszkańcy przychodzili pracować przy budującej się świątyni. W budowę „swojego kościoła” angażowali się wszyscy
parafianie z Zawady, bo wiedzieli, że spełniają się ich wielowiekowe marzenia. Obecny
kościół w Zawadzie jest zadbaną świątynią, o którą dbają parafianie wraz z ks. proboszczem Henrykiem Cieślikiem.

8.3 Kapłani parafii Zawady
Ks. Henryk Cieślik
Parafię pod wezwaniem św. Floriana w Zawadzie
erygował 6.08.1985 r. ks. biskup Alfons Nossol, jej administratorem 28.08.1985 r. został ks. Henryk Cieślik.
Parafia w Zawadzie została mu przekazana 5.12.1985 r.
w obecności ks. biskupa Jana Wieczorka.
Ks. proboszcz Henryk Cieślik uzyskał święcenia
kapłańskie 12.06.1967 r. Ukończył studia magisterskie,
w 2003 r. uzyskał doktorat po obronie pracy Specyfika
uwarunkowań budowy kościołów diecezji opolskiej w
latach 1956–1986 w jej obecnych granicach. 9.11.2004 r.
Ks. Henryk Cieślik (zdjęcie
został dziekanem honorowym.
udostępniła Paulina Klimek)
Pełnione funkcje:
- 19.07.1967 – 27.07.1970 wikariusz – Paczków, parafia św. Jana Apostoła i Ewangelisty
- 27.07.1970 – 30.07.1974 wikariusz – Wieszowa, parafia Trójcy Świętej
- 30.07.1974 – 24.04.1976 wikariusz – Dylaki, parafia św. Antoniego
- 24.04.1976 – 18.06.1976 wikariusz ekonom – Grabin, parafia św. Mikołaja
- 18.06.1976 – 28.08.1985 proboszcz – Grabin, parafia św. Mikołaja
- 28.08.1985 – 21.09.1986 administrator – Zawada, parafia św. Floriana
- 21.09.1986 proboszcz – Zawada, parafia św. Floriana30.
Ks. proboszcz Henryk Cieślik po objęciu parafii w Zawadzie rozpoczął budowę plebani
i dokończył budowy kościoła, zaczął organizować strukturę parafii. Dba o powierzoną mu
parafię w Zawadzie.
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http://www.diecezja.opole.pl/index.php/parafie-i-kaplani/kaplani/alfabetycznie (7.07.2012 r.)

8.4 Powołania kapłańskie i zakonne w parafii
S.M. Cuniberta – Monika Segieth 5.05.1902–
30.11.1996
S.M. Cuniberta – Monika Segieth urodziła się
5.05.1902 r. w Zawadzie. Jej rodzicami byli Thomas Segieth i Maria Malek. Najprawdopodobniej uczęszczała
do szkoły powszechnej w Zawadzie.
Do Zgromadzenia Franciszkanek wstąpiła
17.10.1923 r. Po okresie kandydatury rozpoczęła nowicjat 12.05.1924 r. Pierwsze śluby złożyła 25.05.1926 r.,
zaś śluby wieczyste 29.05.1929 r. Należała do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Szpitalnych w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Wyjechała do USA, służyła w zakonie franciszkańskim w Illinois w miejscowości Springfield. Pracowała
na nocnej zmianie w kuchni i stołówce w szpitalu św. Jana. Siostra Cuniberta była mocno
wierząca, pogodna i optymistyczna, nawet w sytuacjach kryzysowych. Martwiła się i dbała
o rodzinę i bliskich w Polsce, także opiekowała się, wysłuchiwała i pocieszała pacjentów,
którzy przychodzili do niej w nocy porozmawiać. Siostra chętnie mówiła o tym, jak poczuła powołanie, wstąpiła i przybyła do Ameryki i o swoim nowicjacie. Wspominała też o
licznych procesjach i pielgrzymkach w których uczestniczyła z koleżankami z klasy. Przewodnim hasłem jej życia było: Moja dusza jest odbiciem Boga.
W czerwcu 1967 r. była na urlopie w Polsce.
Zmarła 30.11.1996 r. w Springfield, w 94. roku życia, a 71. powołania zakonnego.
S. Hitberta – Gertruda Morka 05.03.1903–
11.04.1985
S. Hitberta – Gertruda Morka urodziła się 05.03.1903
r. w klinice w Opolu. Rodzicami jej byli Thomas i Hedwig z d. Kornek, mieszkali w Zawadzie. Do szkoły
elementarnej najprawdopodobniej uczęszczała w Zawadzie. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek
Trzeciego Regularnego Zakonu św. Franciszka wieku
26 lat – 10.08.1929 r. i przyjęła imię zakonne Hitberta.
Przebywała w Bremerhaven 1932–1933, Warmbrunn
1933–1938, Bottrop, Münster, Telgte, Bevergen 1947–
1976. Pracowała w rożnych szpitalach, w czasie II wojny
światowej w lazarecie wojskowym w Pradze. Cierpiała
na chorobę serca i zaburzenia układu oddechowego.
Po 29 latach, w maju 1976 r. powróciła do „Maria-Hilf ” w Telgte.

Zmarła 11.04.1985 o godz. 4.30 w Telgte, w 82. roku życia, a 56. r. powołania zakonnego, pogrzeb odbył się 16.04.1985 r. o godz. 14.00. Należała do prowincji z Münster.
S. Gismunda – Gertruda Langner 16.10.1913–
7.04.1980
S. Gismunda – Gertruda Langner urodziła się
16.10.1913 r. w Zawadzie. Rodzice Józef i Elżbieta z domu
Kulla byli rolnikami. Po ukończeniu szkoły podstawowej
pomagała rodzicom. 4.03.1933 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Regularnego Zakonu św. Franciszka w Ołdrzychowicach. W Domu Generalnym w Münster 28.10.1933 r. przyjęła strój zakonny
i nowe imię – siostra M. Gismunda. Pierwsze śluby zakonne złożyła dnia 28.10.1935 r., a śluby wieczyste pięć
lat później, 28.10.1940 r. Przebywała w Möers w latach
1934–1935 i Ahlen 1935–1936. Po uzyskaniu dyplomu
pielęgniarskiego w 1937 r., przybyła znów do Domu Prowincjalnego do Ullersdorf (Ołdrzychowice Kłodzkie). Po
roku przeniesiono ją do Scheibe (Skiba k. Kłodzka), gdzie
przebywała w latach 1938–1942. Od 9.11.1944–3.07.1961
roku pracowała w Czechosłowacji w miejscowości Odrau.
S. Gismunda – Gertruda Langner była bardzo sumienną,
oddaną Bogu i ludziom pielęgniarką dyplomowaną, pracowała w szpitalu Powiatowym w Kłodzku i w żłobku w
Piechowicach. Gdy władze komunistyczne zwolniły siostry
z pracy w szpitalu, siostra M. Gismunda podjęła pracę pielęgniarską w Krosnowicach – w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, z miejscem zameldowania Ołdrzychowice.
Pracowała w placówkach jako pielęgniarka, opiekowała
się biednymi i bezbronnymi dziećmi. Brakowało jej sił, bo
chorowała na cukrzycę, dlatego też nie mogła dalej pracować. W cierpieniu dalej służyła panu
Bogu. Była cichą, cierpliwą zakonnicą, lubianą przez inne siostry, które nazywały ją „Martą”.
Po przejściu na emeryturę wykonywała różne prace domowe i wiele czasu poświęcała Bogu.
Jej pragnieniem było świętować zmartwychwstanie w niebie. Marzenie to spełniło się dnia
7 kwietnia 1980 roku w drugie święto Wielkanocne: gdy śpiewano w Kościele Alleluja Jezus
żyje – odeszła po nagrodę do Pana. Została pochowana na cmentarzu w Krosnowicach.
Zmarła 7.04.1980 r., w drugi dzień świąt wielkanocnych, w Krosnowicach, w 67. roku
życia, a 47. powołania zakonnego. Należała do prowincji w Münster. Zmarła prawdopodobnie na raka.
S. Gismunda – Gertruda Langner miała trzy kuzynki, które również były siostrami
zakonnymi – Faustiniana, Wilborada i Taurina31.
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Na podstawie materiałów dostarczonych przez S. M. Taurinę – Annę Baron.

S. Eugenia – Barbara Trocha 3.12.1919–2.03.2006
S. Eugenia – Barbara Trocha, córka Stanisława i Elżbiety, urodziła się 3.12.1919 r. w
Zawadzie koło Opola jako ósme z dwanaściorga dzieci. Pierwsze sakramenty: chrzest,
komunię świętą, i bierzmowanie przyjęła w Katedrze opolskiej – do tej parafii należała
bowiem wówczas Zawada. Sakramentu bierzmowania udzielił jej kardynał Adolf Bertram
z Wrocławia.
Lata szkolne przeżyła z rodzicami i licznym rodzeństwem w Zawadzie.
W 1950 r. w uroczystość św. Franciszka siostra zapukała do furty domu zakonnego
Sióstr Franciszkanek MNP we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 104, i zastała przyjęta do
Zgromadzenia. Z tą uroczystością związane też są wszystkie ważne daty w życiu śp. siostry
Eugenii.
4.10.1951 r. została przyjęta do nowicjatu w domu przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu.
Dwa lata później w kościele p.w. św. Ignacego na Pruchniku, złożyła swe pierwsze śluby
zakonne. Tam też co roku je odnawiała, by w 1957 r. złożyć je na zawsze w klasztorze przy
ul. Kasprowicza we Wrocławiu.
W latach 1954–57 pracowała w Kurii we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 5.
Następnie siostra w ciągu całego życia służyła jako kucharka w różnych domach zakonnych.
Była pogodna, cicha, usłużna i bardzo ofiarna, tak zapamiętali ją wszyscy, którzy znali
s. Eugenię – Barbarę Trocha.
Ostatnie lata, naznaczone niemocą fizyczną, siostra skrzętnie wykorzystywała, spędzając większość czasu na modlitwie w kaplicy.
Po cierpieniu, Pan odwołał ją do siebie 2.03.2006 r.
Zmarła w wieku 87 lat, w 56. roku powołania zakonnego.
S. Maria Fintana – Konstantyna Pikos 4.02.1926–
17.04.1997
S. Maria Fintana – Konstantyna Pikos urodziła się
4.02.1926 r. w Zawadzie. Rodzice, Tomasz i Maria z
domu Jończyk, zajmowali się rolnictwem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej pomagała rodzicom. Zapragnęła całkowicie poświęcić się Bogu – dnia 2.07.1949 r.
wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Regularnego Zakonu św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
2.05.1950 r. przyjęła strój zakonny i nowe imię S.M.
Fintana. Pierwszą profesję złożyła 3.05.1952 roku w
Ołdrzychowicach, a śluby wieczyste trzy lata później –
3.05.1955 r. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarskiego S.
M. Fintana od 5.05.1951 do 26.02.1985 r. pracowała w

szpitalu w Międzylesiu jako pielęgniarka dyplomowana, gdzie ofiarnie służyła Bogu i ludziom, a przez pewien okres pełniła również funkcję przełożonej tamtejszego konwentu.
Po rozwiązaniu tej placówki przeszła na emeryturę i na stałe zamieszkała w Dobrzeniu
Wielkim w Domu Sióstr Emerytek. Tam wiele godzin spędziła na modlitwie i różnych
pracach domowych. Cierpliwie znosiła wszelkie dolegliwości chorobowe.
Zmarła 17.04.1997 r., w 71. roku życia i 48. roku powołania zakonnego, została pochowana na cmentarzu w Dobrzeniu Wielkim przy kościele św. Rocha.
S. M. Taurina Anna Baron
Ks. Roman Halupczok
Lata życia w rodzinnej Zawadzie wytyczały kierunek mojej aktywności i sposób postrzegania świata. Z
miejscowością Zawada związany jest czas dorastania i
kształtowania osobowości. Bardzo mile wspominam
Przedszkole w Zawadzie, w którym pracowała moja
mama. Dlatego też od 3 roku życia, przez 4 kolejne lata,
tutaj uczyłem się bycia w grupie, ufności wobec innych,
radości ze wspólnych działań (ileż narozrabialiśmy!)
Urodziłem się w 1965 roku w Opolu, matka – śp.
Hildegarda była przedszkolanką, o delikatnym, ujmującym usposobieniu, ojciec – Reinhold, instruktorem
nauki zawodu, człowiekiem dokładnym, wymagającym
i konsekwentnym.
Z większością kolegów i koleżanek z przedszkola, rozpoczęliśmy w 1972 roku naukę w
Szkole Podstawowej w Zawadzie. To był czas wielkiego rozwoju intelektualnego i duchowego. Dziś, z perspektywy czasu, dziękuję nauczycielom za to, że nie tłumili mojej naturalnej woli poznawania świata. Nauka nie sprawiała mi trudności, chętnie brałem udział w
olimpiadach przedmiotowych. Działo się to także dzięki temu, iż moi nauczyciele potrafili
poświęcić wiele godzin na indywidualną pracę z uczniem. Czynili to bez dodatkowego
wynagrodzenia, satysfakcją były wyniki.
Większość z tych nauczycieli po dziś dzień żyje i jest to okazja, by im podziękować. Śp.
Danuta Mróz – długoletnia dyrektorka szkoły. P. Jolanta Wacławek – dyrektorka, nauczycielka z powołania, osobowość nieprzeciętna. P. Liro, P. Praska, moja sąsiadka P. Stankowska, P. Bęben, śp. P. Szymon. Muszę przyznać, iż wiele zawdzięczam ich mądrości, cennym
wskazówkom, indywidualnemu podejściu do ucznia.
Jestem im wdzięczny za jeszcze jedną rzecz. Otóż od I Komunii świętej byłem ministrantem. To oznaczało, iż miałem wyznaczane służby także w dni powszednie, wczesnym
rankiem. Kościół parafialny był wówczas w Luboszycach, 4 kilometry drogi przejeżdżanej
na rowerze. Ani razu, do czasu matury, swojej służby ministranckiej nie opuściłem. Dziś
sam się sobie dziwię. Ale dojazd, przyjazd z kościoła był trudny szczególnie zimą. Razem
z kolegą Rudolfem Leluschko przebywaliśmy pieszo niektóre odcinki. Nieraz wracało się,

gdy rozpoczęły się już lekcje w
szkole. Nauczyciele wiedzieli o
powodzie spóźnień, ale ani razu
żaden z nich nie poczynił najmniejszego zarzutu. A było to w
czasach komunistycznych, gdy
nauczyciele naprawdę wiele ryzykowali.
Niektórym ludziom dostało
się nieco później, gdy przyjęty
zostałem do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Wówczas za „brak czujności”, „dopuszczenie do takiej kompromitacji”,
niektórzy ponieśli konsekwencje – dowiedziałem się tego od zaufanych ludzi. Mojego ojca
pozbawiono możliwości pracy z młodzieżą, którą tak lubił. Represje dotknęły wiele osób.
Cena decyzji o kapłaństwie była wysoka.
W „podstawówce” miałem bardzo fajnych kolegów, koleżanki. Po dziś dzień wspominamy ten czas jako najwspanialszy w życiu. Często rozrabialiśmy, ale nie było między nami
chamstwa, zazdrości, oszczerstw, dokuczania. Choć te kontakty się osłabiły, każdy poszedł
w swoją stronę, koleżanki i koledzy ze szkoły są głęboko w moim sercu. Potem była dalsza
nauka w szkołach średnich, dojeżdżaliśmy do Opola. Uczęszczałem do II LO im. Marii
Konopnickiej w Opolu, do klasy humanistycznej Pana Władysława Szewczyka, historyka.
Tam zdałem egzamin maturalny.
Na moją formację religijną wpłynęła służba ministrancka oraz Ruch Światło-Życie ks.
Blachnickiego. Od 6 klasy SP brałem udział w letnich rekolekcjach oazowych w Krościenku, Ochotnicy, Otmuchowie. Ten ruch pokazał mi bogactwo treści wiary, nauczył tymi
treściami żyć. To też kontakt z ludźmi, którzy ogromnie moje życie ubogacili, ludzie odważni, intelektualnie mocni, żyjący Ewangelią na co dzień.
Na moje przeżywanie wiary wpłynęło także ożywienie duchowe związane z budową
kościoła, kaplicy, w Zawadzie. Pamiętam początki tego przedsięwzięcia: ówczesny proboszcz Józef Onyśków zainteresowany był stodołami na trasie przejazdu do Zawady, np. z
racji pogrzebu. Jako ministranci rozbawieni byliśmy do łez tymi planami, nie rozumiejąc,
iż chodzi o coś więcej niż o gospodarską stodołę. Jednak w krótkim czasie rozpoczęły się
Msze święte w Zawadzie, najpierw w stodole, potem w budującym się kościele. Działo
się to w trudnych czasach galopującej inflacji, gdy ludzie mieli dużo pieniędzy, a towar
był sprawą deficytową. Ks. Onyśków sprytnie i mądrze wykorzystał ten czas. Osiągnięto
dobro, które owocuje do dziś.
Powstała Parafia św. Floriana w Zawadzie, przyszedł pasterz, ks. proboszcz Henryk
Cieślik. Pan Bóg błogosławił: wyszły z młodej parafii powołania zakonne, siostry Maria
Antonina i Maria Consolata, oraz kapłani, ks. Andrzej i ja. Wkrótce rozpoczęła się budowa plebanii, rozkwitło życie religijne, nabożeństwa, teatr, przeróżne formy aktywności.
Ogromne przedsięwzięcie jak na tak małą wioskę. Wszystko w ekspresowym tempie, dziś

można podziwiać to zaangażowanie wielu. W nowym kościele odbyła się 22.06.1990. uroczystość prymicyjna, a przyjęcie w przykościelnej salce.
Wielu ludzi wspierało mnie na drodze przygotowań do kapłaństwa i także potem moja
siostra Wanda pracowała, wspierając finansowo moje studia, także bliższa rodzina i wielu
dobrodziejów. Nieraz ta pomoc była niezwykła, np. bardzo życzliwy sąsiad – Jerzy Krok,
murarz, z racji zbliżających się prymicji otynkował nam cały dom rodzinny, by godnie
się prezentował, gdy przyjadą goście. Ogromny wkład pracy na chwałę Bożą. Grosza nie
wziął. Koleżanka z „podstawówki” – Gizela (dziś w Radzie Parafialnej), wówczas z Niemiec
posłała potężną pomoc w deficytowym wówczas towarze, która umożliwiła organizację
przyjęcia. Rodziny Moczko, Pampuch i wielu innych, pomogły materialnie i finansowo.
Były to czasy, gdy nawet o kawę, cukier było bardzo trudno. Wielu tym ludziom osobiście
nie podziękowałem, wielu nawet nie poznałem, co nie znaczy, iż nie jestem im wdzięczny.
(Może dzięki temu większą nagrodę mają u Boga).
Po przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczęła się praca duszpasterska na placówkach
wikariackich w Bytomiu-Miechowicach, Koźlu u ks. Schuberta, Raciborzu u ks. Jurczyka, Kluczborku u ks. Podzielnego. W międzyczasie studia (historia sztuki) na KUL-u. Od
2002 r. jestem szczęśliwym proboszczem w Parafii św. Jana Chrzciciela w Przechodzie i
katechetą w Technikum Leśnym w Tułowicach. Wszystko, co najlepsze w mym życiu, rozpoczęło się w Zawadzie, mojej rodzinnej wiosce, o której pamiętam w modlitwie.
Ks. Roman Halupczok
S. M. Antonina – Róża Jończyk
Urodziłam się 16.10.1968 r. w Opolu, jako czwarte
dziecko z sześciorga rodzeństwa. Jestem córką Heleny
z d. Witek i Wiktora Jończyk. 27.10.1968 r. zostałam
ochrzczona
w kościele parafialnym p. w. św. Antoniego w Luboszycach, tam też w dniu 21.05.1978 r. przyjęłam I Komunię św., a 7 maja 1982 r. otrzymałam z rąk ks. Bp Jana
Wieczorka Sakrament Bierzmowania.
Wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkałam w Zawadzie gm. Turawa, gdzie rodzice prowadzili dość duże
gospodarstwo rolne.
W moim domu rodzinnym panowała religijna atmosfera, szczególnie niedziela zachowywała swój świąteczny charakter (pomimo ciężkiej pracy rodziców) –
uczestnictwo w niedzielnej mszy św. było naturalnym elementem tygodnia.
Od najmłodszych lat miałam kontakt z siostrami zakonnymi ze Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy – do którego później wstąpiłam. W wieku
przedszkolnym moją katechetką była s. Magdalena, a później przez długie lata s. Elżbieta.
Ceniłam sobie czas, kiedy mogłam coś pomóc siostrze w pracy w zakrystii.

Również rodzona siostra taty była siostrą zakonną (s. M. Fintana) w Zgromadzeniu
Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka (zwane potocznie Franciszkanki Szpitalne). Atmosfera domu rodzinnego, a także świadectwo spotkanych sióstr,
niewątpliwie kształtowało we mnie ciche pragnienie oddania swojego życia na wyłączną
służbę Bogu. Wiem jednak, że powołanie zakonne to wielka łaska i dar od Boga.
W latach 1975–1983 uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Po ukończeniu szkoły podstawowej pragnienie, by zostać siostrą zakonną, było bardzo silne, wiedziałam jednak, że w tym wieku jest to raczej nierealne i muszę jeszcze trochę poczekać.
Następnie przez trzy lata uczyłam się w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu, którą
ukończyłam z zawodem krawiec-szwacz.
W dniu 1 lipca 1986 r. mogłam urzeczywistnić moje wielkie pragnienie i wstąpiłam do
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach. Moja
decyzja początkowo nie spotkała się z pełną aprobatą ze strony rodziców (uważali, że na
taką decyzję jestem jeszcze za młoda, teraz rozumiem ich rozterki), ostatecznie jednak widząc, że trudno mnie od tego odwieść, udzielili mi swego błogosławieństwo (co dla mnie
miało bardzo duże znaczenie).
Czas przed opuszczeniem domu rodzinnego był dla mnie dość trudnym doświadczeniem, kiedy musiałam wybierać między posłuszeństwem rodzicom, a głosem powołania.
Dlatego wdzięczna jestem za wsparcie i zrozumienie w tym czasie ze strony Ks. Proboszcza Henryka Cieślika, od którego na drogę powołania otrzymałam prócz błogosławieństwa Pismo Św. Dedykacja w nim zawarta stała się dla mnie ważnym drogowskazem:
w dniu, w którym zdecydowałaś się poświęcić swe życie na wyłączną służbę Bogu i Niepokalanej, z życzeniem, byś wytrwała i szła do celu drogą Radosnej Nowiny, że Bóg nas kocha…
Bardzo szybko, bo już w dniu 10.08.1986 r., przywdziałam habit zakonny (tzw.
obłóczyny związane są ze zmianą imienia, w moim przypadku z Róży na s. Maria Antonina) i rozpoczął się dla mnie czas formacji zakonnej zwany nowicjatem.
Nowicjat trwający dwa lata odbyłam w Domu Generalnym w Krzyżanowicach. Po jego
zakończeniu 11.08.1988 r. złożyłam pierwsze śluby zakonne (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa), a za cztery lata śluby wieczyste.
Zazwyczaj uroczystości związane z ślubami zakonnymi odbywają się w domu zakonnym. Na prośbę Ks. Proboszcza, wieczyste Śluby Zakonne składałam w rodzinnej parafii
w Zawadzie 11 sierpnia 1992 r. Był to najpiękniejszy dzień w moim życiu, kiedy mogłam
powiedzieć Bogu na zawsze moje TAK. (Korzystam tutaj z okazji, by zarówno moim Rodzicom i Rodzeństwu, jak i Ks. Proboszczowi, krewnym i przyjaciołom, a także dziewczętom z Grupy Dzieci Maryi i wszystkim parafianom z Zawady, podziękować za wszelki trud
podjęty wtedy i włożony w uświetnienie tak ważnego dla mnie dnia.)
Początki życia zakonnego były związane z domem generalnym w Krzyżanowicach i
prowadzonym tam przez Siostry Domem Pomocy Społecznej dla niepełnosprawnych
dziewcząt. Po odbytym nowicjacie decyzją przełożonych uczęszczałam do LO dla Pracujących w Raciborzu, a następnie do Zawodowego Studium Medycznego w Raciborzu, które
ukończyłam w czerwcu 1993 roku dyplomem pielęgniarskim. Tym sposobem moje życie

zakonne związało się mocno z tym, co jest szczegółowym celem naszego Zgromadzenia:
„praca wśród nieuleczalnie chorych”, a więc posługa cierpiącemu człowiekowi.
Najpierw była to praca u „naszych dzieci” w wymienionym już Domu Pomocy Społecznej
w Krzyżanowicach, a następnie na innych placówkach, i zdobywanie doświadczenia zarówno
w pielęgniarstwie środowiskowym, jak i pielęgniarstwie zamkniętym w szpitalach, w kraju
i za granicą.
Domy zakonne, w których dane mi było do tej pory posługiwać, to oprócz Krzyżanowic, Otmęt-Krapkowice, pracowałam tam jako pielęgniarka Stacji Opieki Caritas w Krapkowicach. W Wiedniu dane mi było pracować zarówno w domu dla osób starszych, jak
i w szpitalach. Mój pobyt za granicą związany był również z podjętymi na Uniwersytecie
Wiedeńskim studiami (Pflegewissenschaft) i obroną pracy magisterskiej w listopadzie
2006 roku.
Następnie wróciłam w rodzinne strony i przebywałam w domu zakonnym w Luboszycach, pracując w Stacji Opieki Caritas w Łubnianach.
Obecnie przebywam w domu w Wrocławiu, gdzie prowadzimy Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle somatycznie chorych kobiet.
Ruszając na drogę powołania zakonnego, usłyszałam mniej więcej takie słowa: Pan Bóg
daje łaskę powołania, możemy na nią odpowiedzieć lub nie, obok tej łaski daje również
łaskę wytrwania, z nią trzeba nam współpracować i o nią trzeba nam zawsze prosić. Powołanie zakonne być może nie jest łatwe, ale na pewno jest piękne.
Piszę te słowa u progu zbliżającego się dla mnie Jubileuszu 25-lecia Ślubów Zakonnych
i pragnę wyrazić moją wdzięczność Bogu za ten niezwykły dar i łaskę ciągle „nowego zakochania” w Boskim Oblubieńcu. Dziękuję także wszystkim, którzy na tej drodze wspierali mnie i wspierają swoją modlitwą, by łaska wytrwania była zawsze żywa na drodze, po
której kroczę.
s. M. Antonina – Róża Jończyk
Ks. Andrzej Szymon
Ks. Andrzej Szymon urodził się 22 listopada 1968
w Opolu. Rodzice mieszkali i pracowali w Zawadzie.
Mama Elżbieta pracowała w tutejszym przedszkolu, a
ojciec Herbert był nauczycielem w Szkole Podstawowej
w Zawadzie i Kotorzu Małym. Andrzej, ich pierwszy
syn, rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Zawadzie, którą ukończył w roku 1983. Następnie uczył się
w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu. W roku 1987 rozpoczął kształcenie
w Wyższym Diecezjalnym Seminarium Duchownym w
Nysie. Święcenia diakonatu przyjął w roku 1982 i odbył półroczną praktykę duszpasterską i katechetyczną w
parafii pod wezwaniem Krzyża Świętego w Raciborzu

Studziennej. Z rąk Arcybiskupa Alfonsa Nossola przyjął sakrament święceń prezbiteratu
dnia 19 czerwca 1993 roku w Opolskiej Katedrze. Po święceniach podjął pracę duszpasterską w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba i świętej Agnieszki w Nysie. Jako wikariusz
w Nysie pracował przez sześć lat, a kolejną placówką jego pracy katechetycznej i duszpasterskiej, w tym także duszpasterstwa specjalistycznego osób niesłyszących, była parafia
pod wezwaniem świętego Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. W roku 2003 jako wikariusz
parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Opolu zaangażowany był w duszpasterstwie i pomocy w budowaniu nowopowstającego tutaj kościoła. Pracował także jako
katecheta w opolskich szkołach. Od roku 2005 jest proboszczem parafii pod wezwaniem
Wszystkich Świętych w Lasowicach Wielkich.
S. M. Consolata – Anna Ratuszny
Urodziłam się 10.09.1975 r. w Opolu. Jestem córką
Krystyny z d. Kurzydło i Jana Ratuszny. 28.09.1975 r.
zostałam ochrzczona w kościele parafialnym p. w. św.
Antoniego w Luboszycach, tam też w dniu 20 maja 1984
r. przyjęłam I Komunię św., a w 1990 r. z rąk ks. Bp Antoniego Adamiuka Sakrament Bierzmowania.
Mój ojciec był elektro-energetykiem, a mama jest
pielęgniarką. Wraz z rodzicami i młodszą siostrą mieszkałam w Zawadzie gm. Turawa.
W moim domu rodzinnym, głównie za sprawą
mamy, panowała religijna atmosfera. Mama pochodzi
bowiem z bardzo pobożnej rodziny (z diec. tarnowskiej), gdzie Bóg zawsze był na pierwszym miejscu. To mama pierwsza wprowadzała nas w
tajniki życia religijnego – opowiadała o Bogu, czytała Biblię, ale co najważniejsze – swym
postępowaniem dawała przykład chrześcijańskiego życia. O prawdziwie religijnej atmosferze w jej domu rodzinnym może świadczyć fakt, że jedna z jej sióstr, a także jedna z jej
siostrzenic – są Siostrami zakonnymi w Zgromadzeniu Sióstr Imienia Jezus.
Od najmłodszych lat miałam więc kontakt z siostrami zakonnymi i to nie tylko za sprawą cioci i kuzynki, ale także za sprawą siostry katechetki (s. Elżbiety) ze Zgromadzenia SS
Franciszkanek MNP – do którego później wstąpiłam.
Od kiedy pamiętam, zawsze interesowałam się życiem Sióstr Zakonnych, jeździłam
na rekolekcje zarówno do Sióstr Imienia Jezus, jak również do Sióstr Franciszkanek MNP.
W latach 1982–1990 uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w Zawadzie.
Po jej ukończeniu przez cztery lata uczyłam się w III Liceum Ogólnokształcącym w
Opolu w klasie biologiczno-chemicznej, o profilu medycznym. Po zdaniu egzaminu dojrzałości, zdałam egzaminy wstępne na studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim,
a następnie w dniu 26.08.1994 r. wstąpiłam do Zgromadzenia SS. Franciszkanek MNP
w Krzyżanowicach, gdzie kontynuowałam studia. Po półrocznej aspiranturze i półrocznym postulacie, w czasie których pracowałam w prowadzonym przez nasze Zgromadze-

nie DPS-ie jako opiekunka dziecięca, rozpoczęłam w dniu 11 sierpnia 1995 r. nowicjat.
Nowicjat trwający dwa lata odbyłam we Wrocławiu. Po jego zakończeniu 11 sierpnia
1997 r. złożyłam pierwsze śluby zakonne, a 15 sierpnia 2004 r. śluby wieczyste. W tym
okresie pracowałam najpierw jako katechetka w Szkole Podstawowej w Zabełkowie oraz
w przedszkolach: w Krzyżanowicach i Zabełkowie, a także jako zakrystianka przy kościele parafialnym św. Anny w Krzyżanowicach, potem przez rok będąc w Ostravie w Czechach, pracowałam w szkole podstawowej i przedszkolu w Rudyszwałdzie i Zabełkowie.
Następnie w latach 2002–2006 pracowałam we Wrocławiu w Szkole Podstawowej nr 83.
W międzyczasie w 2000 r. obroniłam pracę magisterską na seminarium z historii Kościoła. W 2006 r. zostałam przeniesiona z Wrocławia do Krapkowic, gdzie przez cztery lata
pracowałam jako katechetka w dwóch szkołach i trzech przedszkolach na terenie parafii
pw. Ducha Świętego i Wniebowzięcia NMP, oraz prowadziłam grupę Dzieci Maryi. Od
września 2010 r. posługuję jako katechetka oraz jako animatorka parafialnej grupy Dzieci
Maryi w par. św. Anny w Krzyżanowicach.
S. M. Consolata – Anna Ratuszny

9. Krzyże i kapliczki
Wiele jest miejsc na terenie Gminy Turawa wartych upamiętnienia. Znajdują się tu
liczne kapliczki i krzyże przydrożne. Mijamy je często i nie uświadamiamy sobie, że z tymi
świętymi miejscami wiążą się ciekawe opowieści i legendy. Mijają kolejne pokolenia, a
krzyże przydrożne i kapliczki drewniane i murowane wciąż stoją i stać będą. Ludzka pamięć jest zawodna i opowieści o powstaniu tych świętych miejsc mogą zaniknąć, dlatego też warto było spisać historię powstania kapliczek i krzyży znajdujących się na terenie
Gminy Turawa. Krzyże i kapliczki są pomnikami sakralnej kultury, a zarazem świadkami
dawnych dziejów, stanowią bogactwo śląskiego krajobrazu. Żaden krzyż czy kapliczka nie
powstały przypadkowo, lecz przypominają o jakimś zdarzeniu. Niektóre stoją na uboczu
i są zapomniane przez ludzi, a inne, zadbane, są miejscem spotkań okolicznych mieszkańców. Najwięcej krzyży i kapliczek powstało pod koniec XIX w. Stawiano je zawsze w
miejscach ważnych, na skrzyżowaniu dróg, jak również dla upamiętnienia nagłej śmierci, tragicznego wydarzenia. Krzyże takie miały zapewnić zmarłemu ludzką pamięć. Wierzono również, że kiedy człowiek zginął śmiercią tragiczną, nie zazna spokoju, dopóki
nie zostanie postawiony krzyż lub kapliczka. Stawiano je również, aby podziękować za
otrzymane dary. Przechodząc obok takiego świętego miejsca, mężczyźni zawsze zdejmowali czapkę, kobiety zaś i dzieci czyniły znak krzyża. Formą oddawania czci krzyżowi było
zdobienie go kwiatami i palenie przy nim świec. Do zwyczaju należy także sadzenie drzew
przy krzyżach, kapliczkach.
Na każdym cmentarzu jest wspólny krzyż, który łączy wszystkich mieszkańców, przy
którym odbywają się modlitwy. Parafianie w czasie uroczystości Wszystkich Świętych i
Dnia Zadusznego zapalają przy nim świece, pamiętając o zmarłych.

9.1 Krzyże i kapliczki w Bierdzanach
Pomnik św. Jadwigi w Bierdzanach
Na wybrukowanym wjeździe do kościoła w Bierdzanach
został posadowiony pomnik poświęcony św. Jadwidze. Na
ozdobnym postumencie od frontu umieszczono tablicę z napisem: Święta JADWIGO ŚLĄSKA módl się za nami. Tablica
po przeciwnej stronie postumentu zawiera napis: Na pamiątkę 300-lecia budowy kościoła w Bierdzanach 1711–2011 ks.
proboszcz Gerard Wilk oraz parafianie. Powyżej fazowanych
gzymsów ustawiono duży posąg św. Jadwigi. Pomnik został
poświęcony 14.10.2012 r. w czasie odpustu parafialnego. W
ceremonii brał udział m.in. były proboszcz bierdzańskiej parafii ks. Marian Żagan.

Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej
Na placu kościelnym w Bierdzanach znajdował się stary
dąb, który zagrażał bezpieczeństwu, gdyż był suchy. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń został ścięty 18.04.2001 r.
Pracę wykonali pracownicy PSP w Opolu i miejscowi strażacy
pod kierunkiem Andrzeja Szczęsnego. Pozostawiono jednak
4 m pień, gdyż ks. proboszcz Gerard Wilk postanowił wykonać z niego kapliczkę ku czci Matki Boskiej Fatimskiej. Prace
przy adaptacji dębu na kapliczkę rozpoczęli 4.05.2001 r.: Jerzy Mazur, Rafał Mazur oraz Józef Wiench. Tydzień później
prace zostały zakończone. Pomagali również w pracach: Józef
Tamm, Wincenty Grzesik, Franciszek Śliwa, Benedykt Śliwa,
Tomasz Śliwa oraz rodzice ks. proboszcza Wilka. Wewnątrz kapliczki w pniu dębu umieszczono figurę Matki Boskiej Fatimskiej, która została zakupiona w Fatimie. Przywiózł ją
ksiądz z Zakopanego Krzeptówek. Na wysokości 4 m zamontowano drewniany daszek w
kształcie stożka. Kapliczka została poświęcona 13.05.2001 r., w czasie pierwszego odprawionego przy niej nabożeństwa. Od 13.05.2002 r. zaczęto odprawiać przy kapliczce fatimskiej comiesięczne nabożeństwa fatimskie, które są odprawiane od maja do października.
Kapliczka św. Jana Nepomucena w Bierdzanach
W Bierdzanach w pośrodku wsi niedaleko potoku Jaźwińki
znajduje się kapliczka poświęcona św. Janowi Nepomucenowi,
miała chronić mieszkańców przed powodzią. Z opowiadań
mieszkańców wynika, że do kapliczki dochodził staw, który został w okresie powojennym zasypany, gdyż zmieniono przebieg
drogi ulicy Szkolnej. Podobno dawno temu przez wąską groblę przechodziła dziewczyna, poślizgnęła się, wpadła do wody
i utonęła. Na pamiątkę tego wypadku zbudowano kapliczkę.
Pierwotnie była zbudowana z drewna, ale po wiosennych roztopach zniszczyła ją woda. Wybudowano wtedy nową z cegły
i kamienia. Wewnątrz kapliczki umieszczono figurę św. Jana
Nepomucena. Cokół kapliczki pomalowano na kolor brązowy.
W górnej części budowli, pomalowanej na biało, a zakończonej
łukiem, umieszczono w otwartej wnęce figurę świętego. Na kapliczce umieszczono równoramienny krzyż.
Kapliczka grota
W Bierdzanach przy ul. Szkolnej, obok posesji państwa
Bastek, znajduje się kapliczka w kształcie groty. Kapliczka
powstała dzięki Marcie i Leonardowi Bastek w 1963 r. Gdy
byli jeszcze młodsi, to na miejscu obecnej kapliczki co roku
ustawiali ołtarz na Boże Ciało. Po jakimś czasie postanowili

w tym miejscu zbudować kapliczkę. Marzyli o takiej grocie, jak na Górze Św. Anny. Zebrali odpowiednią ilość kamieni polnych i kilku mężczyzn rozpoczęło ją budować. Praca
była bardzo skomplikowana, gdyż trzeba było murować po łuku. Do kapliczki zakupiono
w Opolu figurę Matki Boskiej. Co roku przy tej kapliczce ustawiony jest ołtarz na Boże Ciało.
Kapliczka słupowa przy „Szlakówce”
Przy drodze łączącej Bierdzany z Turawą, popularnie zwanej „Szlakówką”, znajduje się kapliczka słupowa. Stara kapliczka skrzynkowa była zawieszona na drzewie, inicjatorem jej
odnowienia był Jerzy Mazur z Bierdzan. Jego syn Rafał Mazur
wzorował się na tej starej i zbudował nową. Wkopano betonowy słup, do którego zamontowano ośmiokątny słup dębowy,
na szczycie którego zamontowano kapliczkę. W jej wnętrzu
znajduje się figurka Matki Boskiej, zakupiona przez proboszcza
z Bierdzan ks. Gerarda Wilka. Na słupie wykonany jest napis
AVE MARYJA 1866 2004.
Data 1866 oznacza zbudowanie i zawieszenie kapliczki na
drzewie, zaś w 2004 r. wykonano słup, na którym zawieszono
nową kapliczkę skrzynkową.
Przed I wojną światową leśniczy ligocki Jahn zastrzelił w
lesie przy drodze z Ligoty Turawawskiej do Kobylna kłusownika z Jełowej. Leśniczy ten z obawy przed zemstą wyemigrował
do USA. Dorobił się tam majątku, lecz zmarł bezpotomnie. Jego krewni z Ligoty Turawskiej nie otrzymali po nim żadnego spadku, gdyż rząd amerykański skonfiskował majątek Niemcom, którzy przebywali w USA, gdy w 1917 r. oba te
państwa rozpoczęły z sobą wojnę. Alfred Kupka twierdzi, że w
miejscu zastrzelenia kłusownika ustawiono kamień pamiątkowy. Podobno kamień ten był widoczny jeszcze po II wojnie
światowej.1 Być może w miejscu tragedii zbudowano powyższą kapliczkę, gdyż znajduje się blisko skrzyżowania dróg:
„Szlakówki” i drogi łączącej Ligotę Turawską z Kobylnem.
Krzyż upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej
W czasie I wojny światowej śmierć poniosło 38 mieszkańców Bierdzan. Pamięć zmarłych uczczono i w 1920 r. zbudowano przed kościołem w Bierdzanach krzyż z imienną listą
poległych żołnierzy. Tablicę tę uszkodzili Rosjanie w 1945 r.
Po wojnie została odkręcona i zaniesiona na plebanię, gdzie
była przechowywana do początku lat 90. XX w. Postanowiono
ją wtedy skleić i zamocować na stare miejsce. Jednakże została
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wtedy całkowicie uszkodzona przez gospodynię ks. proboszcza Bohdana Dei i nie nadawała się już do naprawy.
Krzyż został wykonany z betonu. Sprawia wrażenie budowli podniosłej, monumentalnej. Jest jednym z najpiękniejszych krzyży na terenie Gminy Turawa. Posiada nietypową
architekturę. Postument wykonano w przekroju litery T z umieszczona datą 1920. Powyżej
we wnęce zakończonej łukiem znajduje się płaskorzeźba z wizerunkiem Matki Boskiej, a
po jej bokach kolumienki. Całość tej części budowli zwieńcza półkolisty ozdobny gzyms,
wewnątrz którego znajduje się wyryty znak krzyża i napis IHS. W najwyższej części znajduje się krzyż z figurą Chrystusa. W tylniej, środkowej części krzyża, jest miejsce po tablicy
z imienną listą poległych.
Krzyż na Kopalinie
W Bierdzanach po I wojnie światowej wydarzyła się tragedia. Leśniczy F. pracujący u turawskich
Garnierów miał młodą ładną córkę. W leśniczówce
mieszkał również młody praktykant Hans Junger.
W Bierdzanach kłusował młody porywczy mężczyzna D. Obydwaj młodzieńcy, praktykant leśniczy
i „rołbsik”, podkochiwali się w młodej córce leśniczego. Jednakże ojciec młodej dziewczyny był przeciwny zalotom obu mężczyzn, gdyż chciał dla swej
córki lepszej partii. Dziewczyna zaczęła odwzajemniać uczucie młodego gajowego, jej ojciec jednak był
przeciwny temu związkowi. Młody leśniczy chciał
przekonać przyszłego teścia o swojej wartości i jeszcze gorliwiej zaczął wypełniać obowiązki. Ze szczególną zawziętością ścigał swego rywala w zalotach, miejscowego kłusownika. Na zabawie
wiejskiej doszło w obecności dziewczyny do zatargu miedzy rywalami. Obydwaj odgrażali
się publicznie, że przy najbliższym spotkaniu leśnym [wyrównają rachunki] (przyp. J. Farys). Tydzień później, o świcie w niedzielę 25.05.1919 r., miejscowy kłusownik postrzelił
młodszego od siebie Hansa Jungera w klatkę piersiową. Ciężko ranny zdołał jeszcze przebiec kilkaset metrów w stronę leśniczówki na skraju wsi. Niestety, opadły go siły i upadł w
miejscu, gdzie obecnie znajduje się krzyż na Kopalinie. Ostatnim wysiłkiem zadął w róg
myśliwski. Usłyszał go morderca i zmasakrował mu bestialsko głowę kolbą swej strzelby.
Gdy myślał, że myśliwy jest już martwy, pobiegł w kierunku stacji kolejowej w Kałach, by
zapewnić sobie alibi. Leśniczy F. już wtedy nie spał. Usłyszał przez otwarte okno strzał,
pospiesznie zaczął się ubierać. Wkrótce usłyszał głos rogu myśliwskiego i domyślił się, że
młody gajowy, który wyszedł wieczorem z domu, wciąż ściga kłusowników. Złapał strzelbę
i wybiegł w kierunku usłyszanego sygnału. Wkrótce odnalazł ciężko rannego młodzieńca,
leżącego na polnej drodze z roztrzaskaną głową. Ten ostatnim wysiłkiem wyszeptał nazwisko swego zabójcy i skonał. W chwili śmierci miał zaledwie 19 lat. Zamordowany młody
leśniczy został pogrzebany w Lublińcu. Pogrzeb urządzili mu rodzice Karl Junger i Maria

z d. Seider. Leśniczy wskazał policji mordercę młodego gajowego, jednakże ten w śledztwie obciążył leśniczego F., twierdząc, że wszyscy wiedzieli, że był przeciwny związkowi
swej córki z Hansem Jungerem, która była z nim w ciąży. Po tych zeznaniach leśniczego
F. aresztowano, gdyż sądzono, że chciał pomścić hańbę swej córki. W czasie rozprawy sądowej leśniczy błagał mordercę D., żeby przyznał się do swego czynu, ten jednak twardo
obstawał przy swoim zeznaniu. Dopiero przy końcowej rozprawie morderca D. poprosił
o opróżnienie sali sądowej i przyznał się do bestialskiego zabójstwa młodego leśniczego,
który zabrał mu ukochaną dziewczyną, śledził go wszędzie i uniemożliwił kłusownictwo.
Te trzy przyczyny odebrały mu rozum i doprowadziły do tak szalonego czynu, dlatego też
prosił o łagodny wymiar kary. Leśniczego F. zwolniono z aresztu, a mordercę D. skazano
na dożywocie. Uniewinniony leśniczy podziękował jeszcze na rozprawie oskarżonemu za
zeznanie uwalniające go od podejrzeń.
Alfred Kupka
W 2002 r. krzyż odnowił Józef Wiench z Bierdzan.
Krzyż na „Kocimierzu”
21.01.1945 r. Rosjanie okrążyli broniących się w
rejonie „Kopaliny” żołnierzy niemieckich, po wzięciu ich do niewoli podzielili na dwie grupy: wyższych
rangą i szeregowych. Jedną grupę – 38 osób, skierowano w kierunku „Kocimierza” (droga w kierunku
Kluczborka), a drugą – 40 szeregowców, w stronę
Kolonii (na prawo pod lasem w kierunku Ligoty
Turawskiej). Wkrótce Rosjanie rozstrzelali jeńców z
obu grup. Jeden z Niemców na Kocimierzu podczas
egzekucji wpadł do wykopanego dołu, zanim dopadły go kule sowieckie. Przykryły go ciała zabitych
towarzyszy. Rosjanie odeszli, nie zakopawszy ciał. Poturbowany żołnierz przeżył wojnę.
W okresie powojennym odwiedził Bierdzany i w miejscu tragedii umieścił metalową tabliczkę upamiętniającą śmierć towarzyszy broni. Obecnie tabliczka ta jest zawieszona na
krzyżu cmentarnym w Bierdzanach.
Pani Teresa Wojtczyk wraz z córką Marią zabrały ze cmentarza mały cementowy krzyż,
który po likwidacji grobu leżał pod płotem, i ustawiły go na miejscu tragedii w Kocimierzu. W 2010 r. ciała zabitych żołnierzy ekshumowano pod nadzorem Horalda Schroedera z
fundacji Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, szczątki przeniesiono do wrocławskich
Nadolic.2 Krzyż został przez pracowników fundacji usunięty i pozostawiony w lesie. Panie
Maria i Teresa Wojtczyk z powrotem ustawiły krzyż na miejscu tragedii, którym się opiekują.
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W ramach prowadzonej w całej Polsce przez Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi (Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge) akcji porządkowania grobów niemieckich żołnierzy poległych w trakcie II wojny
światowej, w Nadolicach Wielkich (gmina Czernica) koło Wrocławia otwarto ósmy w Polsce, a drugi na Śląsku (po
Siemianowicach Śląskich Bańgowie) niemiecki cmentarz żołnierski, któremu nadano formę Parku Pokoju. Jest to trzecie
miejsce pochówku tego typu na świecie - dwa pozostałe znajdują się we Francji i na Węgrzech. http://klimaty.blox.
pl/2009/04/wstydliwa-sprawa-czyli-cmentarz-w-Nadolicach.html (2.08.2012).

Krzyż na cmentarzu
Na każdym cmentarzu znajduje się duży krzyż. Podobnie jest
w Bierdzanach. W dniach 4–11.05.2003 r. na terenie bierdzańskiej parafii odbyły się misje parafialne, które prowadził o. Józef
Niesłony. Po tym ważnym wydarzeniu, na cmentarzu parafialnym w Bierdzanach został wykonany przez Jerzego i Rafała Mazurów nowy krzyż.
Krzyż misyjny
Przed każdym kościołem znajduje
się krzyż misyjny z datami przeprowadzenia misji. Podobnie jest przed
kościołem parafialnym w Bierdzanach.
Na krzyżu przed kościołem zawieszono wszystkie daty misji świętych:
1897, 1924, 1947, 1958, 1968, 1976, 1983, 1993, 2003. W dn.
9–16.05.2004 r. na terenie bierdzańkiej parafii odbyło się odnowienie parafialnych misji świętych, prowadził je ks. sercanin
Adam Brzeźniak. Znakiem zewnętrznym odnowionych misji
świętych było wykonanie nowego krzyża przed kościołem przez
Jerzego i Rafała Mazurów.
Krzyż przy „Szlakówce”
Wzdłuż trasy Bierdzany – Turawa, przy drodze nazywanej „Szlakówką”, znajduje się krzyż. Historia jego powstania
nie jest znana. Najprawdopodniej postawiono go jako krzyż
na skrzyżowaniu dróg. Według starych niesprawdzonych
podań znajduje się na starym cmentarzysku z okresu wojny
trzydziestoletniej 1618–1648. Wybuchały wtedy często na
terenie Opolszczyzny epidemie, m.in. dżumy. Ludzie często
umierali, a zmarłych grzebano daleko od osiedli ludzkich.
Krzyż przy „Szlakówce” istniał już w połowie XIX w. W
archiwum parafialnym w Ligocie Tur. zachował się bardzo
ciekawy dokument sporządzony 16.05.1858 r., dotyczący
powiększenia kwoty fundacji na utrzymanie krzyża w lesie
przy drodze z Ligoty do Turawy, na skrzyżowaniu z drogą Biestrzynnik – Jełowa.3 W dokumencie tym napisano, że chałupnik Andreas Grysczyk dał do lokaty fundacyjnej Gregora
Dudy 10 talarów gotówką na utrzymanie powyższego krzyża, obaj fundatorzy byli z Ligoty
Turawskiej. Wspomniany dokument został potwierdzony we Wrocławiu 1.06.1858 r. przez
biskupa wrocławskiego.
3

Droga Biestrzynnik – Jełowa znajduje się obok, a krzyż został posadowiony przy drodze prowadzącej do Rzędowa –
droga „Patykowa”.

Teren wokół tego krzyża był także miejscem innych tragedii. W poł. XIX w. zatrudniony był u turawkiego „grafa” „Ołber”
– nadleśniczy Carl Nerlich, który strzelał
bez ostrzeżenia do kłusowników. Znany był
również z tego, ze nie darował żadnej napotkanej w lesie kobiecie. Najprawdopodobniej
zgwałcił i zamordował kobietę z Jełowej,
która z taczką jechała na łąki leśne po trawę
dla krowy. Miara się przebrała i kłusownicy
z Ligoty Tur. postanowili ukarać niegodziwego „Ołbra”, który zabił wielu kłusowników. W
pobliżu krzyża na „Szlakówce” postrzelili go śmiertelnie. Rannego nadleśniczego zawieziono w bryczce do Turawy. Zmarł parę dni później na skutek odniesionych ran.4
W 2002 r. mieszkańcy Bierdzan Jerzy Mazur i Paweł Nowak wykonali nowy krzyż przy „Szlakówce”. 14.09.2002 r.
w Święto Podniesienia Krzyża przy licznie zgromadzonych
wiernych ks. proboszcz Gerard Wilk odprawił przed nim
mszę św. i poświęcił odnowiony krzyż.
Krzyż na posesji państwa Wiench
Na plebanii w Bierdzanach w okresie powojennym mieszkała gospodyni, której często śniło się, że w ogródku państwa
Schweda stoi krzyż. Bardzo nalegała, żeby go tam rodzina Schweda postawiła. Wkrótce w ogródku
zbudowano krzyż. Obecnie krzyżem opiekuje się zamieszkała tam
rodzina Wiench. Każdego roku 25
kwietnia, w dniu św. Marka, odbywają się do niego procesje błagalne o urodzaje.
Kinga Wiench
Krzyż na posesji państwa Panicz
W 1948 r. Anna i Aleksy Bias obchodzili srebrny jubileusz
pożycia małżeństwo. Zmarł wtedy, na skutek zakażenia rany
na nodze, ich piętnastoletni syn Gotfryd. Smutni rodzice, żeby
uczcić pamięć zmarłego syna, zbudowali krzyż.
4
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Jednakże w kotorskiej kronice parafialnej natrafiłem na informację, że Nerlich zmarł 24.02.1868 r. o godz. 18.30 na zapalenie
płuc. Pogrzeb odbył się 27 lutego o 10.00. Być może opowieść o jego postrzeleniu przez kłusowników ligockich jest tylko
legendą niemającą uzasadnienia historycznego.

Krzyż przy drodze w kierunku Olesna
Przy ówczesnym rozwidleniu dróg prowadzących z Opola do
Olesna i Kluczborka stał stary krzyż, którego historia powstania
nie jest znana. Krzyż był bardzo stary i zniszczony. Józef Wiench
z Bierdzan zaopiekował się krzyżem, odnowił i dba o niego.
Krzyż obok stacji diagnostycznej
Pod koniec lat 90. XX w. obok
stacji diagnostycznej w Bierdzanach
doszło do wypadku samochodowego:
zderzyły się z dwie ciężarówki, w wypadku śmierć na skutek obrażeń poniósł mężczyzna z Kluczborka. Miejsce tragedii upamiętnia krzyż5.
Krzyż obok znaku miejscowości
W dn. 2.03.2006 r. doszło do wypadku drogowego na ul.
Opolskiej w Bierdzanach od strony lasu w kierunku Jełowej.
Zderzyły się samochody osobowe: Fiat uno i VW polo. W wypadku śmierć poniósł mężczyzna, mieszkaniec Olesna. Miejsce
tragedii obok znaku początku wsi Bierdzany upamiętnia metalowy krzyż.
Granitowy pomnik
W lesie pomiędzy Jełową a Bierdzanami doszło w 2009 r. do wypadku
drogowego, w którym śmierć poniosła młoda dziewczyna. Miejsce tragedii upamiętnia granitowy krzyż
i tablica z napisem: Ś.P. ANNA BARCZ 1982–2009.
ZGINĘŁA TRAGICZNIE. Zgasło jej słońce,
gdy był jeszcze dzień.
Krzyż na drzewie
W 2008 r. na trasie Bierdzany – Szumirad chłopak wychylił
się z okna jadącego samochodu, został zmiażdżony i poniósł
śmierć. Miejsce tragedii upamiętnia krzyż zamocowany do
przydrożnego drzewa.
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Informacji na temat krzyży przydrożnych w Bierdzanach udzielił Tomasz Śliwa.

Grób żołnierza niemieckiego
Po II wojnie światowej mieszkaniec Bierdzan odnalazł w
lesie między Bierdzanami a Jełową zwłoki niemieckiego żołnierza, który popełnił samobójstwo. Obok ciała leżał pistolet,
z którego się zastrzelił. Samobójca spoczął w miejscu, w którym zmarł. Na grobie umieszczono krzyż. Nie wiadomo, jakie
były przyczyny samobójstwa. Przez wiele lat grobem opiekowały się Teresa i Maria Wojtczyk. Ciało żołnierza zostało w
2010 r. ekshumowane.
Dwa krzyże
Po prawej stronie trasy Jełowa
– Bierdzany, gdy kończy się las przed Bierdzanami, są połączone dwa krzyże. Najprawdopodobniej w tym miejscu doszło do
wypadku, w którym śmierć ponieśli dwaj mężczyźni.
9.2 Krzyże i kapliczki w Kadłubie Turawskim
„Kierchówek”
Od 1740 r. Śląsk znajdował się pod panowaniem pruskim.
W 1806 r. Napoleon pokonał armię pruską w dwóch stoczonych bitwach, pod Jeną i Auerstädt. Bitwy te były klęską dla Prus. Wojska napoleońskie wkroczyły do wszystkich miast
pruskich, również do Opola. Francuzi przemaszerowali również przez Kadłub Turawski.
Dla rannych żołnierzy napoleońskich założono we wsi szpital wojskowy. Mieszkańcy Kadłuba byli bardzo niezadowoleni z pobytu rannych żołnierzy na terenie miejscowości, bo
codziennie inna rodzina musiała zaopatrywać ich w żywność. Wydaje mi się, że francuski
lekarz wojskowy nie był dobrym specjalistą, bo zmarło mu kilkunastu pacjentów. Zmarłych żołnierzy pogrzebano na nowo utworzonym cmentarzu, który znajduje się na obecnym rozwidleniu ulicy Głównej i Starej. Cmentarz utworzono na „grofskim placu”, miejsce to podarował Franz Serafin von Garnier. Na cmentarzu tym około 1815 r. zbudowano
trójkondygnacyjną murowaną kapliczkę o klasycznej budowie. Budowniczym tej kapliczki był Jakub Waloschek, mieszkaniec Kadłuba (w jego domu obecnie mieszka rodzina
Fenger). Wewnątrz kapliczki umieszczono drewnianą figurę Matki Boskiej zakupioną w
Częstochowie. Figura ta była noszona do 1930 r. przez miejscowe dziewczyny na odpusty
ligocki i zakrzowski. W kaplicy znajdują się obrazy przedstawiające św. Rodzinę (w srebrnej oprawie – wyprodukowano w Dreźnie w latach 1897–1899), Matkę Boską (oleodruk)
i św. Antoniego (oleodruk z 1913 r. autorstwa Josefa Mathausera). Powyżej umieszczono
figurę św. Jana Nepomucena pochodzącą z I poł. XIX w., „aby chronił przed powodzią”. W
górnej części kapliczki umieszczono mały dzwon. Wokół posadzone były lipy, a na cmentarzu tym znajdowała się pompa, żeby w czasie podróży można było napoić konie. W 1924
r. musiały być usunięte dwie młode lipy, gdyż była poszerzana droga. W 1957 r. kaplica
została odnowiona. Pod koniec czerwca 1965 r. w czasie burzy jedno z drzew uszkodziło

górną część kapliczki. Józef Koc i Piotr Zylla bez zgody ówczesnych władz usunęli uszkodzenia, jednak nie mając innych możliwości zmniejszyli wysokość kapliczki o jedną kondygnację. W
marcu 1992 r. usunięto pozostałe trzy lipy, gdyż zagrażały bezpieczeństwu. Wtedy również przeprowadzono remont kapliczki. Nałożono nowy tynk i założono nową dachówkę.
Kapliczka u Zmudy
Około 1800 r. Kadłub Turawski nawiedził pożar. Podpalaczem okazał się młodzieniec z tejże miejscowości. Gdy uciekał,
ogień podążał za podpalaczem, ten schronił się w gospodarstwie państwa Zmudów. Ogień jednak ominął to gospodarstwo.
Szczęśliwi gospodarze w podzięce zbudowali kaplicę, która
znajduje się naprzeciw szkolnego placu zabaw.
Inną historię powstania tej kapliczki przekazał mi Emil
Wodniok z Kadłuba Turawskiego. W 1874 r. urodziła się jego
babcia Małgorzata Skrobocz. Bardzo wcześnie została sierotą, gdyż zmarła jej matka. Dlatego też kilkunastoletnia Małgorzata musiała iść do pracy, poszła na „służbę” do państwa
Zmuda w Kadłubie. Niedługo później, bo pod koniec XIX w., wybuchł pożar w Kadłubie. 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. Jednak pożar ominął zabudowanie Zmudów i podobnie
jak w pierwszej opowieści, państwo Zmuda w podzięce zbudowali kapliczkę. Informacje
dotyczące rodziny Skrobocz znajdują potwierdzenie w ligockich księgach metrykalnych.
4.06.1874 r. urodziła się w Kadłubie Margareth Skrobocz, córka Lorenza i Cathariny z d.
Panitz, w 1885 r. zmarła jej 50-letnia matka Catharina6. Małgorzata Skrobocz w wieku
jedenastu lat została sierotą.
Kaplica ta jest klasycznej budowy, wymurowana z
czerwonej cegły. Prowadzą do niej duże dwuczęściowe
drzwi. Wewnątrz znajduje się duża gipsowa figura Matki Boskiej z białym welonem. Kaplica ta jest ozdobiona
w górnej części ceglanym gzymsem i bocznymi filarami
wystającymi ponad połać dachu. W górnej wnęce znajduje się metalowy krzyż. Fundamenty pod kaplicą są złej
jakości, a rosnące obok drzewo je uszkadza, co powoduje
jej stopniowe przechylanie się.
W okresie międzywojennym figura Matki Boskiej z
tej kapliczki była wypożyczana do Zakrzowa: w czasie
Bożego Ciała upiększała ołtarz, który znajdował się obok
stawu.
6

Nr 45/1874 ligockie księgi metrykalne.

Kapliczka św. Jana Nepomucena
Kapliczka znajduje się w Kadłubie Turawskim przy ulicy
Głównej, częściowo na prywatnej posiadłości państwa Konieczko, naprzeciw kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej
Różańcowej. Budowla została zbudowana prawdopodobnie
na przełomie XVII i XVIII w. przez bogatych chłopów z Kadłuba. W tym czasie przez wioskę w bardzo głębokim korycie
płynęła rzeczka, która prowadziła do lasu, tam wpływała do
Bryniczanki. Ponieważ kiedyś bywały obfite opady deszczu,
rzeka często wylewała, co prowadziło do powodzi. Mieszkańcy,
obawiając się zalania swego dobytku, modlili się do świętego
Jana Nepomucena i postanowili zbudować kapliczkę pod jego
wezwaniem. Kapliczka ta jest murowana, otynkowana i pomalowana. Pokryta jest czarną dachówką ceramiczną. W górnej
jej części, we wnęce znajduje się figura Matki Boskiej. W środku kapliczki znajduje się rzeźba Jana Nepomucena wykonana z
drewna. Niestety, nie ma na niej żadnej daty ani podpisu rzeźbiarza. Najprawdopodobniej
rzeźba św. Jana Nepomucena znajdowała się w innym miejscu lub kapliczka była przebudowana, gdyż z tyłu figury świętego znajduje się kilkunastocentymetrowy gwóźdź o przekroju kwadratowym, służący do zamocowania rzeźby do ściany. Jednak nie ma śladów w
kapliczce, by figura ta powieszona była na jej tylnej ścianie. Obecnie figura jest postawiona
w środkowej części wnęki.
O kapliczce tylko wiadomo, że jest zabytkiem, co jakiś czas odnawianym przez właścicieli posesji. O jej wystrój dbają państwo Konieczko, obecni właściciele posesji, na której
znajduje się kapliczka.
W archiwum parafialnym w Ligocie Turawskiej znajduje się dokument, który informuje, że Simon Panitz w 1853 r. ufundował krzyż w Kotorzu Wielkim za 10 talarów. W
dokumencie tym napisano, że w 1852 r. zbudował także krzyż w Kadłubie Turawskim. Nie
wiadomo, gdzie go usytuowano, być może na miejscu obecnej kapliczki ku czci św. Jana
Nepomucena.
„Kapliczka skrzynkowa”
W kadłubskim lesie w kierunku Michalonki i Biestrzynnika, obok drogi nazywanej
popularnie Bedkaweg, znajduje się kapliczka skrzynkowa. Została zawieszona na sośnie,
jak wspominają starsi mieszkańcy, jeszcze za czasów niemieckich. W miejscu tym rozegrała
się wielka tragedia. 17.09.1920 r. o godz.12.00. został zamordowany rzeźnik Konstantin
Kulawik z Kotorza Małego, był to napad rabunkowy. W okresie międzywojennym rzeźnicy sami krążyli po okolicy wyposażeni w gotówkę i kupowali zwierzęta hodowlane, a następnie dokonywali uboju w swych rzeźniach. Zamordowanemu skradziono 6000 marek.
Mordercą okazał się chałupnik Bedka z Poliwody lub Biestrzynnika, który rzeźnika zwabił
do lasu i zabił nożem. Pogrzeb zamordowanego Kulawika odbył się 20.09.1920 r. w kościele parafialnym w Kotorzu Wielkim. Według przekazów ustnych, morderca Bedka został

ujęty i osadzony w strzeleckim więzieniu. Mordercę skazał sąd
na karę śmierci, ale wyrok nie został wykonany, przestępcę ułaskawiono.
W miejscu, gdzie dokonano zabójstwa rzeźnika, zawieszono
kapliczkę skrzynkową.
Kapliczka jest wykonana z drewna, pomalowana na kolor
brązowy. Pod dwuspadowym daszkiem, obitym blachą, osłaniającym wnętrze kapliczki przed deszczem lub śniegiem, został umieszczony obrazek przedstawiający Jezusa na krzyżu.
Obrazek ten został osłonięty szybą. Kapliczka zawieszona jest w
głębi lasu, dlatego też miejsce to jest
rzadko odwiedzane.
Krzyż misyjny
W Kadłubie Turawskim obok kościoła znajduje się krzyż
misyjny. Zbudowano go w 1994 r., inicjatorem budowy był Alfons Syga. Materiał na krzyż przygotował leśniczy Henryk Ostrowski, wykonawcami byli Paweł Wolny i Gotfryd Podstawa,
a nadzór sprawował Ernest Grzesik. Na krzyżu umieszczono
daty przeprowadzonych misji świętych: 1964, 1974, 1985, 1996,
2005.
Krzyż między Kadłubem Turawskim a Rzędowem
W lesie między Kadłubem Turawskim a Rzędowem, po
lewej stronie drogi wiodącej w kierunku Turawy, znajduje się
samotny krzyż. Jak wspominają starsi mieszkańcy, w miejscu
tym odnaleziono zamarzniętą matkę z małym dzieckiem. Według opowieści miejscowych
mieszkańców codziennie o północy w miejscu tym słychać płacz dziecka. Nie wiadomo,
kiedy doszło do tragicznego wypadku. Na krzyżu znajduje się napis 1910 r. W archiwum
parafialnym w Ligocie Turawskiej znajduje się dokument fundacyjny. Przedstawiam tłumaczenie tego tekstu:
Simon Panitz ufundowanie krzyża z obrazem Chrystusa Simon Panitz, chałupnik z Kadłuba Turawskiego, fundator kadłubskiej kaplicy, założył fundację przy kościele w Zakrzowie Turawskim, zdeponował kapitał w wysokości 10 talarów (30 marek) do
utrzymania krzyża, który znajduje się w lesie przy drodze między
Kadłubem Turawskim a Rzędowem, przy 14. km tej nowej ulicy
wykonanej w 1910 r.
Fundacja ta została potwierdzona przez generalny wikariat z
Wrocławia 7.12.1849 r. Metryka tej fundacji w aktach już się nie
znajduje.

Ligota Tur. 24.01.1919 r. Sauer.
Krzyż między Kadłubem Turawskim a Rzędowem został postawiony przed 1849 r., a
umieszczona na nim data 1910 oznacza remont drogi i być może także zmianę położenia
krzyża.
Krzyż jest wykonany z drewna i ogrodzony niskim drewnianym płotkiem pomalowanym na kolor zielony. Krzyżem tym opiekuje się rodzina Panicz – Rudnik z Kadłuba
Turawskiego.
Krzyż cmentarny
Na cmentarzu w Kadłubie Turawskim znajduje się duży
krzyż, przy którym odprawiane jest nabożeństwo, gdy wierni
spotykają się przed grobami w dniu Wszystkich Świętych. Krzyż
i teren wokół niego jest zawsze bardzo zadbany.
Krzyż ufundowany przez rodzinę Zmuda
W 1936 r. mieszkaniec Kadłuba Turawskiego Franciszek
Zmuda został księdzem. Na pamiątkę jego święceń kapłańskich
rodzice ufundowali krzyż znajdujący się na ich polu, przed cmentarzem w Kadłubie Turawskim. Początki tego cmentarza sięgają 1957 r. Krzyż ten ma bardzo ciekawą konstrukcję, jest w całości wykonany z betonu. Postument kamienny, z wmurowaną tablicą, na
której jest wyryty wyraźny napis:
Słodkie serce Jezusa
bądź moją miłością
Słodkie serce Maryi
bądź moim ratunkiem
Postument kaplicy jest umieszczony na dwustopniowej podstawie. Powyżej znajduje się płaskorzeźba Matki Boskiej. Nad nią
znajdują się gzymsy uskokowe. W górnej części powyżej gzymsu
znajduje się duży betonowy krzyż z metalową figurą ukrzyżowanego Chrystusa. Miejsce to jest ogrodzone kutym, misternie
wykonanym metalowym płotkiem, pomalowanym na zielono.
Przed krzyżem zawsze znajdują się świeże kwiaty i bardzo często
zapalone znicze.
Krzyż wykonał znany kamieniarz z Izbicka Josef Lika. Zostawił swój podpis z prawej strony na postumencie Jos. Lika Stubendorf (Izbicko).7
W czasie II wojny światowej matka księdza Franciszka Zmudy, jego brat Paweł i siostra Helena opuścili Kadłub i uciekali
przed wojskiem rosyjskim. Śmierć dogoniła rodzinę Zmudów
7

Josef Lika znany kamieniarz. Wykonał wiele przydrożnych kapliczek w okolicy na przełomie wieków XIX i XX. Bardzo
podobny do kadłubskiego krzyż znajduje się w Dolnej w kierunku Strzelec Opolskich.

27.01.1945 r. w podopolskich Boguszycach. Całą rodzinę rozstrzelali pijani Rosjanie. Ciała ich do dzisiaj spoczywają tam na cmentarzu. Sowieci wymordowali wtedy większość
mieszkańców Boguszyc.
W archiwum parafialnym w Ligocie Turawskiej zachował się dokument nr 27, potwierdzony przez biskupa wrocławskiego 19.09.1904 r. Wtedy Felix Panitz z Kadłuba Turawskiego przeznaczył kwotę 30 marek na utrzymanie już postawionego krzyża przed
domem na jego posiadłości w Kadłubie w kierunku Zakrzowa Turawskiego. Nie wiem,
jaka mogła być lokalizacja owego krzyża, gdyż jedyny w kierunku Zakrzowa Turawskiego
znajduje się obok cmentarza.
Krzyż przy ulicy Leśnej
Obok posesji państwa Panicz przy ulicy Leśnej znajduje
się betonowy krzyż. Wykonany został w 1920 r., jak informuje
wyryta data. W postumencie krzyża zamontowana jest granitowa tablica z wyrytym napisem: Witaj Krzyżu jedyna nadziejo. W środkowej części krzyża w oszklonej wnęce znajduje się
figura Matki Boskiej. Bardzo wyraźne są zaznaczone przejścia
między kolejnymi fragmentami krzyża. Szczególnie pięknie
jest wykonany górny półkolisty gzyms, pod którym jest napis
JHS. Powyżej znajduje się betonowy krzyż z metalową figurą Chrystusa. Projektant tego krzyża wykazał się talentem i
zaprojektował wspaniałe dzieło, które zmusza każdego przechodnia do zadumy i podziwiania piękna tego krzyża. Trudno jest dzisiaj dojść, jakimi motywami kierowali się fundatorzy tego krzyża. Podobno przez gospodarstwo Paniczów przeszedł piorun kulisty– kula
ognia – i nie wyrządził żadnej szkody. Według innej opowieści rodzina Paniczów gorliwą
modlitwą uprosiła łaskę, a w podzięce ufundowała krzyż. Inicjatorem budowy tej kapliczki
była gorliwa w wierze Katarzyna Panicz (Panitz) nazywana przez wszystkich „Kätha”. Była
przełożoną kongregacji i opiekowała się tym krzyżem i kościołem w Kadłubie. Z prawej
strony kapliczki jej budowniczy zostawił napis: An Führung von Serwuschok Guttentag –
pod kierownictwem Serwuschoka z Dobrodzienia.
Wystrój krzyża był parokrotnie zmieniany. W pierwotnej formie był otoczony metalowym kutym płotkiem, który w okresie późniejszym został usunięty. W postumencie była
wtedy tablica z napisem następującej treści: O Maryjo spraw to proszę, niech Jezusa rany w
sercu głęboko noszę. Na początku XXI w. państwo Panicz wykonali remont krzyża i jego
obejścia. Z cegły klinkierowej wykonano nową podstawę krzyża, a z tyłu nowy schludny
murek.
Krzyż przy ulicy Starej
Z trzech stron tego krzyża są pola z widokiem na Ligotę i Kadłub. Kiedy powstał ten
krzyż, nikt już nie pamięta. Dawno temu młode małżeństwo chciało iść na skróty przez
las do Ligoty. Po drodze złapała ich burza z piorunami. Ukryli się pod brzozą, która rosła

obok pola. Jednak piorun uderzył w drzewo i małżonkowie
ponieśli śmierć na miejscu. Według innej wersji zginęło tylko jedno z małżonków. Najprawdopodobniej rodzina zmarłego – zmarłych zbudowała drewniany krzyż upamiętniający
miejsce tragicznego wydarzenia. Niestety, żadnego zapisu o
śmierci mieszkańca Kadłuba poniesionej wskutek uderzenia
pioruna nie znalazłem w parafialnych księgach metrykalnych.
Dlatego też nie można ustalić daty powstania tego krzyża. W
dawnych czasach krzyż ten znajdował się na granicy dwóch
działek, ale przejeżdżające wozy często go uszkadzały, dlatego
też został przeniesiony w inne miejsce, bliżej drogi. Obecnie
teren jest ogrodzony niskim płotkiem. Do krzyża zamocowana jest duża figura ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Kilkadziesiąt lat temu, w czasie silnej
wichury w Wielki Piątek, krzyż uległ uszkodzeniu, wiatr przewrócił go na pole. Jednak, co
wydaje się bardzo dziwne, krzyż przewracając się do przodu obrócił się i figura Chrystusa
nie upadła na twarz. Państwo Kurowscy z Kadłuba odnowili go, wykonali nowy fundament i na nowo zamontowali. W okresie późniejszym krzyż ten został odnowiony przez
rodzinę Panicz i obecnie opiekuje się nim pani Renata Panicz.
Krzyż na krzyżówce
Na łące państwa Panicz-Rudnik obok skrzyżowania Kadłub Turawski–Dylaki znajduje się krzyż. Najstarsi mieszkańcy Kadłuba nie pamiętają czasów jego budowy,
a wręcz twierdzą, że „stał tam od zawsze”. Ten betonowy
krzyż o bardzo ciekawej architekturze najprawdopodobniej powstał po pierwszej wojnie światowej. W dolnej części
krzyża na metalowej płycie namalowany jest obraz Matka
Boska siedem boleści – siedem mieczy przebija serce Najświętszej Maryi Panny. Do końca II wojny światowej zamiast obrazu znajdowała się czarna tablica z napisem, którego treść jest obecnie nieznana. Z tyłu krzyża jest wyryty
w betonie, niestety już słabo czytelny napis, najprawdopodobniej o następującej treści: Thomas Kohylko Thule (Tomas Kohylko Tuły). Jest to najprawdopodobniej podpis budowniczego.
Krzyż ten kazał zbudować pan Panicz z Kadłuba Turawskiego.
Krzyż między Ligotą, Kadłubem i Zakrzowem
Wśród pól i łąk na granicy trzech wsi: Kadłuba, Zakrzowa i Ligoty zbudowano drewniany krzyż. Najprawdopodobniej powstał pod koniec XIX w. Starsi mieszkańcy twierdzą,
że zbudowano go dlatego, żeby wskazywał granicę między trzema wioskami. Podobno
zbudowała go rodzina wywodząca się z Ligoty Turawskiej w podzięce, że ich syn szczęśliwie powrócił z wojny francusko-pruskiej trwającej w latach 1870–1871. Jednak najbardziej

prawdopodobna jest opowieść o zmęczonym pielgrzymie.
Powracający z Częstochowy pielgrzym Michael Lison, urodzony w 1849 r., a zamieszkały w Leśnej (koło Olesna), umęczony trudami pielgrzymki, zatrzymał się na chwilowy odpoczynek. Jednak był tak zmęczony, że stracił przytomność. Jakaś siła kazała mu wstać i udać się w dalszą drogę. Gdy dotarł
do domu, zrozumiał, że stał się cud. W podzięce za odzyskane
siły i szczęśliwy powrót do domu w tym „cudownym” miejscu
zbudował krzyż. Michael Lison miał czwórkę dzieci, zmarł w
1910 r. w Leśnej. Opiekę nad krzyżem powierzył córce Łucji
Gaś z d. Lison. Jednak Łucja zamieszkała w Krapkowicach i
nie mogła opiekować się krzyżem. Od tej pory krzyżem za
opiekowała się jej siostra Maria Reimann z d. Lison, mieszkająca w Kadłubie Turawskim.
Krzyż odnowiono w 1949 i 1968 r. Jednak całkowity remont
krzyża nastąpił w 1998 r. Obecnie krzyżem tym opiekuje się rodzina Wodniok z Kadłuba Turawskiego.
Kapliczka skrzynkowa zawieszona na drzewie
Przy wjeździe do Kadłuba Turawskiego od strony Opola na
łuku drogi doszło do tragicznego zdarzenia. W wypadku motocyklowym w dn. 22.10.1982 r. śmierć poniósł dwudziestojednoletni Ryszard Plotnik z Zakrzowa Turawskiego. Miejsce tragedii upamiętnia mała kapliczka
zawieszona na drzewie.
Krzyż upamiętniający śmierć młodej dziewczyny
W Kadłubie Turawskim przy ul. Głównej obok posesji
państwa Jaguś wydarzył się wypadek. 17.08.1998 r. idąca poboczem drogi dziewiętnastoletnia Katarzyna Matysek z Kadłuba Turawskiego została potrącona przez samochód osobowy. Poniosła śmierć na miejscu.
Miejsce tragedii upamiętnia drewniany krzyż.
Krzyż upamiętniający śmierć
Przy wjeździe do Kadłuba Turawskiego od strony Ligoty Turawskiej doszło zderzenia motoroweru z samochodem.
30.05.2009 r. śmierć poniósł siedemdziesięcioczteroletni motorowerzysta Ewald Kochanek z Zakrzowa Turawskiego.

Krzyż w środku wsi
W Kadłubie Turawskim na łuku ulicy Głównej doszło do
zderzenia samochodu z traktorem. Śmierć poniósł 4.09.2010 r.
mieszkaniec Zakrzowa Turawskiego trzydziestotrzyletni Artur
Pipa, kierujący samochodem.
9.3 Kotórz Mały
Kapliczka w Kotorzu Małym
W Kotorzu Małym na posesji państwa Świtała znajduje się
kapliczka poświęcona Matce Bożej i św. Florianowi. Data jej powstania nie jest znana. Prawdopodobnie zbudowano ją po pożarze w 1903 r., który strawił prawie wszystkie zabudowania kotorskie. Początkowo na
miejscu obecnej kapliczki postawiony był tylko słup, na którym wisiał dzwon, odlany w
1794 r. Być może kapliczka powstała, by mogła służyć jako dzwonnica, gdyż w Kotorzu
Małym nie było kościoła. Do 1950 r. dzwon dzwonił trzy razy w ciągu dnia, o godz. 6.00,
12.00, 18.00. Głos dzwonu informował również mieszkańców o pożarze oraz ostrzegał
przed silną burzą. Obecnie można jeszcze usłyszeć dźwięk dzwonu. Oznajmia o skonaniu
mieszkańca Kotorza Małego. Jeszcze do niedawna dzwonił również w momencie wyprowadzania zwłok z domu. Odkąd przy kościele w Kotorzu Wielkim wybudowano kostnicę,
dzwon dzwoni tylko raz. Wieloletnim dzwonnikiem był Wilhelm Blosczyk.
W kapliczce, która zawsze jest otwarta, znajdują się cztery figury: dwie tzw. małe i dwie
duże. Mniejsze to: św. Florian – patron Kotorza Małego i „mała drewniana” Matka Boska. Duże figury: Serce Pana Jezusa, Matka Boska, która została przyniesiona z Częstochowy ponad sto lat temu. Figury
te są przynoszone do kościoła parafialnego w Kotorzu Wielkim trzy razy w ciągu roku: na odpust, kiermasz oraz dożynki. Małe figurki, ze względu na ich ciężar, zabiera się na pola
w czasie „Dni Krzyżowych”. W 1978 r. kapliczkę odnowiono:
otynkowano, pomalowano, wstawiono nowe drzwi. Kolejny
remont przeprowadzono ponownie w 2003 r. z okazji dożynek
gminnych w Kotorzu Małym.
Od wielu lat kapliczką opiekują się zwłaszcza rodziny
Blosczyk – Wiesiołek.
Kapliczka została wymurowana z cegły i otynkowana. Na
dachu krytym dachówką znajdują się 4 małe wieżyczki. Na fasadzie umieszczono 2 krzyże, między którymi umieszczono 9
okienek.
Kapliczka dziękczynna
W 2002 r. mój młodszy brat ciężko zachorował. Było to dokładnie 24 grudnia – w Wigilię Bożego Narodzenia. Parę minut po 18.00 zaczął się z niewiadomych przyczyn dusić.

Później było coraz gorzej, więc rodzice udali się z nim
jak najprędzej do szpitala. Za ocalenie mu życia mój
tato (Rajmund Konieczny) postawił przed naszym
domem kapliczkę.
Piotr Konieczny
Leśna kapliczka
Po II wojnie światowej
większość dróg prowadziła
przez las. Tak też poruszała się pewna grupa ludzi, która została napadnięta przez rozbójników. W wyniku odniesionych
obrażeń jeden z podróżujących zmarł. Na jego pamiątkę postawiono kapliczkę przymocowaną do drzewa. Mieści się ona przy
drodze leśnej Kotorz Wielki – Borek, w pobliżu przedłużenia
ul. Zielonej. Stoi ona do dziś. Troszczą się o nią miejscowi ludzie, m.in. mój dziadek.
Piotr Konieczny
Krzyż przy ulicy Opolskiej
W czasie budowy jeziora Turawskiego, na łąkę państwa
Dziuba został przeniesiony krzyż z Kuchar, dla ochrony przed
zalaniem. Początkowo planowano go ustawić pomiędzy Kotorzem Wielkim a Kotorzem Małym. Gdy w latach 70. XX w. w
miejsce drewnianego krzyża postawiono nowy betonowy, ówczesny kościelny Alojzy Koźlik postawił go przed swoim domem w Kotorzu Małym, niedaleko przejazdu kolejowego.
Krzyż przy ul. Węgierskiej
Motywy powstania tego krzyża
nie są znane. Z miejscem tym wiąże się ciekawa legenda. Przed
ponad 150 laty żyły w Kotorzu Małym dwie „baby”, które wiecznie były z sobą skłócone. Pewnego razu jedna z nich postanowiła zakończyć odwieczny konflikt i wyciągnęła do drugiej rękę
pojednania, rozpoczynając rozmowę słowami: Szczęść Boże.
Jednak próba pojednania nie powiodła się, została odrzucona
przez tę drugą osobę. Niezrażona mieszkanka Kotorza próbowała wielokrotnie pogodzić się ze skłóconą kobietą, jednak
nadaremnie. Jej próby pojednania były odrzucane przez drugą
mieszkankę. Po śmierci kobiety, która nie przyjęła ręki pojednania, mieszkańcy wielokrotnie widzieli jej duszę pokutującą
na kolanach w miejscu, gdzie po raz pierwszy próbowano się

z nią pogodzić. Społeczność kotorska postanowiła zbudować w owym miejscu krzyż, by
ulżyć jej w cierpieniach po tamtej stronie i wspierać ją modlitwą8.
W 1988 r. Stanisław Komor wymienił krzyż na nowy, gdyż poprzedni uległ zniszczeniu
ze starości, w tym samym roku w Wielki Piątek krzyż poświęcił ks. proboszcz Józef Swolany.
Krzyż obok szkoły
W 1806 r. Napoleon Bonaparte wraz ze swoimi wojskami
wystąpił przeciwko Prusom. Śląsk został opanowany w ciągu
dwóch miesięcy. Armia francuska dowodzona przez brata cesarza Hieronima Bonapartego szybko zadomowiła się na Śląsku. Entuzjazm rodzimych mieszkańców szybko zniknął, gdyż
Francuzi nie przynieśli upragnionej wolności, tylko poniżenie
i rabunek. Wyprawa Napoleona na Rosję w 1812 r. zakończyła
się sromotną klęską. Powracająca rozbita armia francuska po
raz drugi zatrzymała się na Śląsku, dopadły ją tutaj wojska carskie. Z tego okresu pozostały w Kotorzu Małym mogiły zmarłych żołnierzy napoleońskich. Zostali pogrzebani w środku wsi,
obok budynku po byłej szkole podstawowej, obecna siedziba Wodociągów i Kanalizacji.
Miejsce to dzisiaj upamiętnia krzyż, który był wielokrotnie, na skutek zniszczenia ze starości, wymieniany na nowy. Obecnie krzyż drewniany zastąpiono nowym metalowym.
Krzyżem tym opiekują się panie: Krystyna Feliks, Jadwiga
Czora.
Krzyż na zjeździe z ul. Węgierskiej na Opolską
Historia powstania tego krzyża nie jest nikomu znana.
Mieszkańcy Kotorza Małego domyślają się jedynie, że może on
być krzyżem granicznym dawnego cmentarza napoleońskiego.
W 2007 r. mieszkańcy uporządkowali miejsce wokół krzyża.
Zostało wykonane nowe ogrodzenie, a plac wyłożono kostką brukową i posadzono krzewy.
Piotr Konieczny
Krzyż upamiętniający tragiczny wypadek
W poniedziałkowy wieczór 15.06.2006 r. doszło do tragicznego wypadku naprzeciw byłej stacji benzynowej ANTRA w
Kotorzu Małym. Doszło do zderzenia dwóch samochodów,
śmierć poniosły trzy osoby. Zderzenie fiata seicento, w którym
jechało pięć osób, i seata toledo – kierowca, było tak silne, że
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wszyscy pasażerowie wypadli na drogę. Zginął kierowca seata i
dwóch pasażerów fiata.
Miejsce tragicznego wypadku upamiętniają dwa krzyże: na
drzewie zawieszony z drewna z napisem ~ 2 ‰, obok znajduje
się metalowy, z napisem M.R. +. 36.L, z podstawką na znicz i
wazon kwiatowy. Miejsce wokół tych krzyży jest zawsze zadbane i często palą się znicze.
Krzyż przy drodze
Obok Kotorza Małego w kierunku Turawy zdarzył się tragiczny
wypadek samochodowy. 5.04.1999 r. zginął niespełna dziewiętnastoletni Wojtek Siudyła (ur. 30.10.1980 r.) z Kotorza Małego.
Miejsce jego śmierci upamiętnia krzyż przydrożny.
Krzyż przy drodze w Kotorzu
Małym
Wieczorem 5.07.1998 r. wracali z
zabawy tanecznej z Węgier małżonkowie Dorota i Henryk Malek. Zostali potrąceni przez pijanego kierowcę, gdy dochodzili
do granic Kotorza Małego. Małżonkowie ponieśli śmierć i osierocili trójkę dzieci.
9.4 Krzyże i kapliczki w Kotorzu Wielkim
Kapliczka św. Michała Archanioła
Historia zbudowania kapliczki poświęconej św. Michałowi
Archaniołowi w Kotorzu Wielkim nie jest znana. Musiała powstać jeszcze w XIX w., gdyż
w 1966 r. chyliła się ku upadkowi i wymagała remontu. Ówczesny proboszcz kotorskiej
parafii ks. Rudolf Lodzik postanowił ją zburzyć i wybudować nową. Jednak po namyśle
stwierdził, że gdyby kapliczka była zburzona, to władze nie pozwolą mu zbudować nowej. Postanowił kapliczkę wyremontować. Gdy postawiono rusztowanie, dostał nakaz od władz, że
ma wstrzymać wszystkie prace. Przybył powiatowy architekt,
który kazał kapliczkę rozebrać i zbudować nową przed kościołem. Proboszcz odpowiedział, że albo pozostanie taka ruina,
która będzie zagrażała pieszym, albo będzie odnowiona. Dziesięć tygodni później dostał zezwolenie na remont kapliczki.
Żeby deszcz i mróz nie czyniły żadnych szkód, wykonano opierzenie z blachy, a metalowe ramki drzwiczek zostały zaszklone. Starsza figurka św. Michała została odkupiona i na nowo
udekorowana.

W 2007 r. z inicjatywy rady sołeckiej kapliczka została wyremontowana.
Obecnie o kapliczkę dbają Alicja Matysek z córką Anetą z Kotorza Wielkiego.
Kapliczka w ogrodzie Sióstr Służebniczek w Kotorzu Wielkim
Spacerując przez wsie naszej kotorskiej parafii, można doliczyć się kilkunastu przydrożnych kapliczek, których twórcami byli przeważnie rodzimi artyści. Kapliczki przydrożne są spontanicznym wyrazem wiary mieszkańców. Budowane z różnych powodów
i w różnych intencjach wpisały się nie tylko w krajobraz naszej parafii, ale i Gminy – nie
inaczej jest bowiem i w pozostałych miejscowościach Gminy Turawa. Znajdziemy tu wiele kapliczek, tych pamiętających dawne czasy, jak i zupełnie nowych, drewnianych, jak
i murowanych. Kapliczki przydrożne to także miejsca kultu. Skłaniają do zadumy, refleksji. Przy nich po dziś dzień spotykają się okoliczni mieszkańcy, by śpiewać majówki
czy odmówić litanię. Czasami przechodzień uczyni znak krzyża, oddając się modlitwie.
Chciałam zwrócić uwagę na kapliczkę murowaną, wykonaną z kamienia, w której wnęce
znajduje się figura Matki Bożej, a latem przed kapliczką tryska sobie woda z fontanny, jakby z serca się wydobywała, bowiem wokół kwiaty okalające tę kapliczkę wyglądają, jakby
tworzyły piękne serce. Kapliczka ta znajduje
się w klasztornym ogrodzie. Obecną murowaną kapliczkę z kamienia wykonał pewien
student turystyki, w podziękowaniu za pomyślny przebieg nauki i zdane egzaminy.
Kapliczka ta stanowi zaproszenie do
modlitwy skierowane do tych, którzy tamtędy przechodzą. Zdarza się, że miejscowi
ludzie gromadzą się przed tą kapliczką na
modlitwie różańcowej.
Ewelina Slotta
Dwa kotorskie krzyże
Kiedy w 1933 r. postanowiono wykorzystać rzekę Odrę dla celów transportowych ze
Śląska do Szczecina, zaplanowano budowę Kanału Gliwickiego, Jeziora Otmuchowskiego,
a także zbiornika wodnego w Turawie na rzece Małej Panwi. Zaplanowano zalanie trzech
osad: Kryszliny, Zamościa i Kuchar. Zajęto się wykupem terenów pod przyszłe jezioro.
Około trzydziestu rolników z tych terenów musiało opuścić swoje domostwa i ziemię. W
zamian otrzymali nie gorsze domostwa bądź odszkodowania finansowe. Musieli opuścić
ojcowiznę, gospodarstwa i dorobek całego życia. Mieli świadomość, że wszystko zaleje
woda. Dlatego też mieszkańcy folwarku Kuchary i hrabia Hubertus von Garnier – właściciel majątku w Turawie, postanowili uchronić przed zalaniem chociaż krzyż, który znajdował się w ich miejscu zamieszkania. Przed opuszczeniem swych domostw, najprawdopodobniej w 1934 roku przeniesiono krzyż z Kuchar do Kotorza Wielkiego i usadowiono
przy ulicy Polnej. Drewniany krzyż postawiono na łące państwa Dziuba. W latach 70. XX

wieku zamieniono drewniany krzyż na murowany. Stary drewniany krzyż przeniesiono do Kotorza Małego na posesję ówczesnego kotorskiego kościelnego Pana Alojzego Koźlika.
Krzyż przy ulicy Polnej stoi dziś w otoczeniu dwóch lip, kilku domostw i łąk. Chodzono do niego z procesjami majowymi
i błagalnymi rolników.
Z niedawnej historii mojej rodziny
Mój nieżyjący już dziadek Teodor
Tuchocki w ofierze dziękczynnej postawił z pomocą sąsiadów na
terenie swojej posesji krzyż kamienny. Krzyż ten, poświęcony przez
proboszcza Józefa Swolanego w 1983 roku, zdobi posesję moich
dziadków od przeszło dwudziestu lat.
Andrea Tuchocka
Krzyż misyjny
Od niepamiętnych czasów na kotorskim
kościele parafialnym był zawieszony krzyż
misyjny. W 1970 r. na terenie parafii Kotórz
Wielki o. Kartanowicz i o. Krieger odprawili misje święte, przy dużym udziale wiernych. Na koniec misji licznie zebrani parafianie postawili krzyż na placu kościelnym, wykonany przez Jerzego Korca.
W 1993 r. powstał nowy krzyż misyjny, który wykonano w Dobrodzieniu.
Na krzyżu zawieszono napis MISYA i daty 1897, 1925, 1933,
1949, 1958, 1970, 1981, 1992, 2003.
Krzyż cmentarny
Na cmentarzu w Kotorzu Wielkim znajduje się duży krzyż, przy
którym odprawiane jest nabożeństwo, gdy wierni spotykają się
przed grobami w dniu Wszystkich Świętych. Krzyż i teren wokół
niego jest zawsze bardzo zadbany.
Krzyż upamiętniający powódź
Na placu kościelnym w Kotorzu Wielkim znajduje się marmurowy krzyż, upamiętniający powódź, która nawiedziła kotorską parafię w 1903 r. Krzyż
musiał zbudować wielki artysta, gdyż jego architektura może zachwycać. Wszystkie elementy konstrukcyjne tego krzyża są dopracowane w każdym detalu. Na płaskim cokole
umieszczono trzy główne i czwarty przejściowy postument, z których wyższy jest węższy
od położonego poniżej. Dolne oddzielone są delikatnymi gzymsami.
Na najniższym postumencie w owalu umieszczono napis Inventio S Crucis – Odkrycie

krzyża świętego i datę 1903. Powyżej na drugim wyryto sentencję Słodki Jezu dobry panie
daj nam wieczne spoczywanie. Z prawej strony krzyża na tym postumencie umieszczono
napis:
Klein bist du
in deiner Endlichkeit
doch groß dein Ziel
der Unendlichkeit, zu Gott. – Mały jesteś w swojej skończoności, ale duży twój cel w nieskończoności do Boga.
Zaś z lewej strony krzyża na tej samej wysokości napisano:
Eitel ist die Reue
im irdischen Verlust.
Lösche aus mit Thränen
der Sünde Glut.
Próżny jest spokój na ziemskim padole. Ugaś żarliwymi łzami
grzech.
Czwarty napis w tej części krzyża został usunięty.
Na trzecim postumencie na czarnej tablicy napisano złotymi literami Panie, gdy przyjdziesz sądzić ziemię, gdzież skryję się
przed oblicznością gniewu twego ?
Powyżej szerokiego gzymsu na wąskim postumencie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Matkę Boską. W górnej
części powyżej gzymsu znajduje się duży marmurowy krzyż z
metalową figurą Chrystusa ukrzyżowanego.
Krzyż w lesie obok Kotorza Wielkiego
W czasie Wiosny Ludów na Śląsku panował wielki głód. W lasach królewskich na południe od Kotorza Wielkiego leśnicy nie radzili sobie z plagą kłusownictwa. Wystosowano prośbę o pomoc. Przybył Gwardyjski Batalion Strzelców z Poczdamu, który na czas
zwalczania kłusownictwa otrzymał tytuł Corps Jäger – oddział myśliwski, wśród żołnierzy
był Friedrich Robert Kunitzky, syn leśniczego z Zbicka. Młody żołnierz zastrzelił pewnego kłusownika, brat zastrzelonego odszukał go i oświadczył: Kiedy mojemu bratu dzwony
ostatni raz zadzwonią, ty padniesz. W czasie pogrzebu, być może wiedziony wyrzutami sumienia, młody Corps Jäger dotarł do miejsca, gdzie zabił kłusownika. Gdy dobiegł ostatni
dźwięk dzwonu pogrzebowego, padł strzał i Friedrich Robert Kunitzky upadł na ziemię
i zmarł. Mordercą okazał się brat zabitego kłusownika. Nieszczęsny młody Corps Jäger
został pochowany 25.09.1849 r. na cmentarzu w Półwsi. Zabójcę Friedricha Roberta Kunitzkiego ujęto i na mocy wyroku grodzkiego, stracono przez ścięcie. Poległemu w czasie
służby leśniczemu leśnicy, urzędnicy i myśliwi Rejencji Opolskiej, ufundowali pomnik
przy alejce zwanej „denkmalka”.
Pomnik ma bardzo ciekawą konstrukcję, został wykonany z betonu i z cegły. Cokół zo-

stał zbudowany z czerwonej cegły. Na nim umieszczono węższy
postument, na którym z każdej strony wyryto napisy, opisujące
rozegraną w tym miejscu tragedię:
Hier auf dieser Stelle verschieclen [verschieβen?] an 22
Septbr. 1849 – Na tym miejscu [zastrzelony] 22.09.1849 r.
Von der Kugel eines Raubschützen tödtlich getroffen,
fiel hier in seinem Beruf der Corps Jäger Friedrich Robert Kunitzki vom Garde Jäger Battalion in Potsdam – Śmiertelnie trafiony
kulą kłusownika, padł tutaj w czasie pełnienia służby Corps Jaeger
Friedrich Robert Kunitzky z Gwardyjskiego Batalionu Strzelców w
Poczdamie.
Geboren al. 30 Juli 1822 r. – urodzony 30.07.1822 r.
Denkmal der Theilnahme der Forst u. Jagd Beamten des Reg. Bez. Oppeln
– Pomnik jako wyraz współczucia leśniczych, myśliwych i urzędników rejencji opolskiej.
W górnej części powyżej gzymsu uskokowego znajduje się duży betonowy krzyż.
Krzyż murowany na początku wsi
Przy wjeździe do Kotorza Wielkiego od strony Kotorza
Małego znajduje się krzyż betonowy. Zbudowano go przed
II wojną światową na polu pp. Dziuby, największych ówczesnych kotorskich gospodarzy. Nie są jednak znane motywy zbudowania krzyża. Być może zbudowano go jako
krzyż graniczny, gdyż wskazywał początek wsi.
Do krzyża udaje się procesja w czasie dni krzyżowych,
a jeszcze niedawno zatrzymywała się przed nim trumna ze
zmarłym i odprawiano modlitwę.
Krzyż w całości został wykonany z betonu. Posiada konstrukcję trójdzielną. Na przyziemiu umieszczono dwie płyty, które tworzą jakby schodki. Na nich umieszczono postument bez żadnej tablicy. Powyżej we wnęce zamkniętej szybą znajduje się figura Matki
Boskiej. Nad ściętymi gzymsami zamocowano betonowy krzyż, z białą figurą Chrystusa. Krzyż został ogrodzony metalowym płotkiem, pomalowanym na zielono, z białymi
wstawkami.
Stary krzyż
Przy wjeździe do Kotorza Wielkiego od strony Turawy znajduje się krzyż przydrożny.
Historia jego powstania nie jest znana. Najprawdopodobniej powstał w 1724 r., gdyż taka
data jest na nim wyrzeźbiona. W 1984 r. w czasie poszerzania drogi z Kotorza Wielkiego
do Turawy został przesunięty o 3 m i odnowiony. Został wtedy wymieniony na nowy i
ozdobiony głową Chrystusa, wcześniej Chrystus ukrzyżowany był namalowany na blasze.

Krzyż został poświęcony 14.04.1984 r. przez ks. proboszcza
Józefa Swolanego. Na tylniej części krzyża wyrzeźbiono cyfrę 1724.
W sierpniu 2002 r. krzyż został przewrócony wskutek
wypadku samochodowego, lecz wkrótce został naprawiony.
W archiwum parafialnym w Ligocie Tur. zachował się
bardzo ciekawy dokument utworzenia fundacji, sporządzony w Kotorzu Wielkim 18.08.1853 r.: Simon Panitz z Kadłuba Turawskiego przeznaczył spadek 10 talarów na utrzymanie krzyża w Kotorzu Wielkim. Dokument potwierdził
we Wrocławiu 23.09.1853 r. ks. biskup Daniel Latussek.
Dokument fundacji najprawdopodobniej dotyczy powyższego krzyża.
9.5 Krzyże i kapliczki w Ligocie Turawskiej
Kapliczka u państwa Grzesik
W Ligocie Turawskiej przy ul. Głównej znajduje się
krzyż na posesji państwa Grzesik. Z tyłu krzyża jest wyryty
napis Fondatorem Katazina (Catharina) Grzeschik. Catharina Grzeschik (5.11.1860–5.6.1920) – z d. Panitz wywodziła się z Kadłuba Turawskiego. W jej rodzinnym domu
w 1908 r. urodził się ksiądz Josef Zmuda. Catharina (Katarzyna) Panitz była osobą bardzo wierzącą. Wyszła za mąż
za wdowca Maxa Grzesika z Ligoty Turawskiej, ich ślub odbył się w 1880 r. Najprawdopodobniej zbudowała krzyż z
myślą o pierwszej żonie swego męża Maxa, która zmarła w
czasie porodu, pozostawiając syna Wincenta. W 1884 r. w
związku Cathariny i Maxa urodziło się pierwsze dziecko –
Franciszek Grzeschik.
Krzyż jest murowany, ma bardzo ciekawą konstrukcję,
liczne betonowe ozdoby i gzymsy. Posiada bardzo ciekawie wykonane przejścia między
kolejnymi częściami krzyża. Powyżej podestu jest puste miejsce na tablicę z inskrypcją.
Ponad nią umieszczona figura Matki Boskiej, zaś u góry krucyfiks.
Kapliczka w Ligocie przy ul. Głównej
W II połowie XIX w. właścicielem gospodarstwa przy ulicy Głównej 14 w Ligocie
Turawskiej był pan Lorenc Gryszczyk. W jego domu nie powodziło się za dobrze i bardzo się z tego powodu martwił. Często zastanawiał się, dlaczego Pan Bóg tak ciężko go
doświadcza. Pewnego razu pan Gryszczyk zmęczony po pracy w polu położył się na popołudniową drzemkę i miał sen, że ma wybudować w ogrodzie kapliczkę i zawiesić w niej
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Dlatego też wyruszył na pielgrzymkę pieszą do Czę-

stochowy po obraz. Tam znalazł wizerunek Matki Boskiej, taki jaki ujrzał we śnie, duży obraz z podpisem:
Pod Twoją Obronę uciekamy się Św. Boża Rodzicielko.
Zakupił go i na swoich ramionach przyniósł do Ligoty.
Wkrótce zbudował w ogrodzie przed domem dużą kapliczkę i zawiesił w niej obraz Madonny.
Od tej pory w rodzinie Gryszczyków zapanował
spokój i dostatek. Gryszczykowie bardzo dbali o kapliczkę i jej otoczenie.
Po pożarze wsi w 1915 r. kapliczka otrzymała nowy
dach z dachówki ceramicznej z widocznym napisem
1407 DANNENBERG AG KODERDORF9. W czasie I
i II wojny światowej na poddaszu kapliczki ukrywano
zboże.
W ciągu lat obraz ten ulegał systematycznemu niszczeniu. Dlatego też nowa właścicielka domu, Zofia Skiba, zamówiła nowy obraz „Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy” u swojego siostrzeńca Gintera Hysa. Nie doczekała jednak
realizacji tego zamówienia, gdyż wcześniej zmarła. Jednak jej życzenie zostało spełnione i
w czasie procesji Bożego Ciała w 2002 r. nowy obraz został poświęcony przez księdza Jerzego Obsta. Stary obraz obecnie znajduje się na poddaszu kapliczki, widoczny jest jeszcze
na nim szczątkowy napis Pod Twoje obrone uciekamy sę Boża Rodzicelko abu...
Kapliczka ta jest konstrukcji murowanej, o klasycznej jednobryłowej budowie, prowadzą do niej duże drzwi zakończone łukiem. Bardzo wyraźnie wyróżnione są trzy kondygnacje tej kapliczki, oddzielone ozdobnymi gzymsami. W drugiej części kondygnacji
we wnęce zakończonej łukiem znajduje się krzyż. Dach konstrukcji dwuspadowej kryty
jest czarną ceramiczną dachówką. Do połaci dachu zamocowane są trzy metalowe krzyże.
Kapliczka znajduje się w centrum wsi Ligota Turawska, jest bardzo zadbana. Co roku w
Boże Ciało przybywa do niej procesja. Mieszkańcy Ligoty często odwiedzają tę kapliczkę,
zapalają przy niej świeczki i proszą o wsparcie Matkę Jezusa.
Kapliczka przy ulicy Dworskiej
Państwo Stasch – Johan z Zakrzowa Turawskiego i Jadwiga z Radawia, zakupili w Ligocie przy ul. Dworskiej dom od swoich krewnych, którzy również nazywali się Stasch. Dom
ten zakupiono, wedle słów pani Waleski Luks z. d. Stasch (†2010 r.), przed 1918 r., gdyż
urodziła się wtedy, ale już w Ligocie, zaś jej starsza o sześć lat siostra urodziła się w Zakrzowie. Nikt nie zna historii powstania tej kapliczki. Została zbudowana przez poprzednich
właścicieli tej posesji, czyli przed rokiem 1918. Być może kapliczkę tę zbudowano w czasie
I wojny światowej? Może rodzice chcieli uczcić pamięć tragicznie zmarłego syna? Rzeczywiście, na froncie poległ 11.05.1916 r. Johann Stasch, mieszkaniec Ligoty. Jednak Johann
w chwili śmierci miał 34 lata i pozostawił żonę i osierocił 5 dzieci. Dlatego też nie był sy9
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nem właścicieli tej posesji, na której zbudowano kapliczkę.
Niestety, nie poznamy już motywów, dlaczego na posesji
państwa Stasch zbudowano kapliczkę.
Sama kaplica jest bardzo skromna, zbudowana z cegły,
otynkowana, nie posiada żadnych ozdób. Ma konstrukcję jednobryłową. Pomalowana jest na kolor biały. Dach
kapliczki jest dwuspadowy, kryty czarną ceramiczną dachówką. W środku znajduje się drewniany biały ołtarzyk,
na którym umieszczona jest duża figura gipsowa Matki
Boskiej oraz dwie mniejsze figurki gipsowe przedstawiające postać Chrystusa i Matki Boskiej. Powyżej zawieszony jest obraz przedstawiający Matkę Boską z dzieciątkiem
Jezus na ręku. Wejście do kapliczki jest zakończone szpiczastym sklepieniem. Za czasów księdza proboszcza Christena w czasie dni krzyżowych odbywały się procesje do tej kapliczki. Obecnie kapliczką
opiekują się państwo Ploch, gdyż znajduje się na ich posesji.
Kapliczka drewniana
Między Kadłubem a Ligotą znajduje się drewniana kapliczka
upamiętniająca śmierć osiemnastoletniej Marii Luizy Kensy z Ligoty Turawskiej i Waldemara Bula z Antoniowa. W dn. 5.07.1985
r. szli poboczem drogi i zostali potrąceni przez samochód osobowy.
Dwa krzyże cmentarne
Ligocki cmentarz posiada dwa krzyże, jeden drewniany znajduje się przed
cmentarzem, a drugi na środku. Fundatorem tego drugiego była w 1939 r. rodzina Gabrysch. Krzyż ten wykonany jest z
lastryka, jego budowa jest trójdzielna. Na betonowym podeście
znajduje się lastrykowy cokół, powyżej jest wyryty złoty napis:
Gekreuzigter Herr Jesus erbarme dich unser (Ukrzyżowany Jezu
Chryste, zmiłuj się nad nami). Powyżej górnego gzymsu zamocowany jest krzyż z metalową figurą Chrystusa ukrzyżowanego.
Krzyż przed kościołem
Był rok 1919. Znaczny obszar Śląska opanowała groźna grypa
azjatycka. W miejscowości Ellguth – Turawa także zachorowało
wielu ludzi. Jednym z nich był Jan Grysczyk – syn Walentina i
Franciski Grysczyk, który w 1918 r. wrócił do domu po zakończe-

niu I wojny światowej. Wkrótce jednak wyjechał do Torgaü
– Niemcy, gdzie pracował w miejscowym szpitalu jako inspektor do spraw żywieniowych. Tam też zachorował i zmarł.
Jan był jednym z siedmiorga dzieci Franciski i Walentina
Grysczyk. Rozpacz matki po stracie syna była tak wielka, że
ufundowała krzyż, na którym widniał napis: Na pamiątkę Janowi Grysczyk10. Krzyż, za zezwoleniem ówczesnego księdza
proboszcza Michaela Sauera, postawiono na placu kościelnym, przy parafialnym kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Około roku 1942 polski napis na krzyżu, nakazem wiejskiego naczelnika partii (Ortsgrupenleiter) Manfreda Spätha,
musiał być usunięty. Obowiązek ten spoczął na starszym bracie Jana, Paulu Grysczyk, który był moim dziadkiem.
W okresie żniw w lipcu 1946 r. Ligotę nawiedziła ogromna wichura, w czasie której
krzyż uległ zniszczeniu – został tylko cokół. Krzyża tego nigdy nie odbudowano. Jednak
staraniem rodziny Pawła Grysczyk i jego syna Franciszka, w roku 1959, na placu kościelnym, przy głównym ganku stanął drugi krzyż, który stoi po
dziś dzień, jego budowę zaakceptował ksiądz proboszcz Josef Christen. Wykonawcą krzyża był kamieniarz z Zakrzowa
pan Karl Gryska.
Brygida Kansy
Krzyż misyjny
Na placu kościelnym w Ligocie Turawskiej znajduje się
krzyż misyjny. Na ramionach krucyfiksu umieszczono napis
Misje św., a na pionowej belce daty:. Przypominają one o latach, kiedy przeprowadzone były Misje Święte. 1964, 1974,
1985, 1995, 2005.
Krzyż na posesji u pani Staś
Na posesji u pani Róży Staś w Ligocie Turawskiej znajduje się krzyż, który ma ponad
stuletnią historię. Fundatorem tego krzyża był Peter Schikora, który urodził się w 1835 r. w
Ligocie. Rodzicami jego byli Franz i Hedvig z d. Kmitta. Peter Schikora ożenił się w 1862
r. z Julianną Grzeschik. Małżeństwo to było wielodzietne, gdyż urodziło się siedmioro
dzieci. Nie wiadomo, jaka historia wiąże się z powstaniem tego krzyża, jakimi motywami
kierował się Peter Schikora. Następnie krzyżem tym opiekował się syn Petera – Thomas
Schikora, wieloletni „śpiewołk” w ligockim kościele (ur. 6.3.1866 r., ślub 30.01.1894 r. z
Franciszką Walossek z Kadłuba, zmarł 20.03.1942 r.), W okresie powojennym krzyż ten
10
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był remontowany. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pan Stefan Staś zbudował nowy krzyż, gdyż stary
uległ zniszczeniu. Krzyż został poświęcony 13.05.1991 r. przez
księdza wikarego. Pięć lat później, 10.07.1996 r., zamontowano
nowy korpus – figurę ukrzyżowanego Chrystusa, zakupioną w
księgarni św. Krzyża w Opolu. Obecnie krzyżem tym opiekuje
się pani Róża Staś.
Niezwykła legenda dotycząca krzyża w Ligocie Turawskiej
W Ligocie Turawskiej, u zbiegu ulic Głównej i Do
brodzieńskiej, w ogrodzie państwa Kulig, stoi krzyż. Musiał zostać postawiony bardzo dawno temu, gdyż pamiętają go najstarsi
mieszkańcy. Kilku okolicznych opowiada niezwykłą historię dotyczącą powstania krzyża.
Wiele lat temu jednego z mieszkańców podobno niepokoiły
ciągłe wrzaski, płacz, szlochanie małego dziecka. Ludzie bali się, nikt nie wiedział, co jest
źródłem tych odgłosów. To samo działo się co noc. Wreszcie postanowiono położyć temu
kres. Przy ostatnim budynku ulicy Głównej, tam, gdzie łączy
się z Dobrodzieńską, wniesiono krzyż. Wraz z tym wydarzeniem nocny płacz ustał. Mieszkańcy nie musieli się już niczego obawiać. Mogli spokojnie spać.
Pierwotny krzyż był betonowy. Był już jednak nadgryziony zębem czasu i wymagał odnowy. Dzisiaj stoi tu krzyż drewniany. W Dni Krzyżowe oraz w Dzień Świętego Marka pod
krzyż przybywają wierni, by prosić o urodzaj, o błogosławieństwo domów i rodzin oraz o oddalenie choroby i niepogody.
Już niewiele ludzi zna tę niezwykłą legendę postawienia
krzyża. Szkoda, bo warto znać historię tego, co jest nam bliskie i codzienne, gdyż zapewne jest ona niezwykle interesująca i jedyna w swoim rodzaju.
Zuzanna Tomsa
Kapliczka przy „Kadłubskiej drodze”
W czasie żniw w 1878 r. ojciec z synem poszli na pole kosić zboże. Nadeszła burza i
schowali się do kopca słomy. Piorun jednak uderzył w kopiec i w kosę żniwiarzy. Od pioruna na „Kadłubskiej drodze” – Beide von Blitz erschlagen auf dem Kadluber Wege, jak podaje
zapis metrykalny w ligockiej księdze zmarłych (nr 26 i 27/1878), zginęli dwaj mieszkańcy
Ligoty – Stanislaus Lesch (69 l.) i jego syn Theodor (37 l.). Potomni, żeby uczcić pamięć
zmarłych, zbudowali na miejscu ich tragedii kapliczkę. Znajduje się przy głównej drodze,
przy wjeździe do Ligoty, przy ul. Kadłubskiej. Kapliczka posiada prostą budowę, jest murowana, otynkowana, z dwuspadowym dachem, krytym czarną ceramiczną dachówką. Ma

budowę dwudzielną, do dolnej części prowadzą drewniane
drzwi, w górnej wnęce znajduje się mała uszkodzona figurka
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nad wnęką jest wykonany
z betonu brązowy krzyż. Do gąsiora dachowego jest zamocowany ażurowy metalowy krzyż. Wewnątrz kapliczki na ołtarzyku znajduje się gipsowa figura Matki Boskiej stąpającej po
żmijach. W ścianach bocznych wykonane są wnęki, w których
znajdują się wazony z bukietami kwiatów.
Krzyż na początku wsi
Przy wjeździe do Ligoty Turawskiej od strony Kadłuba Turawskiego znajduje się drewniany krzyż. 13.08.2010 r. w czasie
wykonywania prac polowych zmarła mieszkanka Ligoty Turawskiej Teresa Kostka ur. w 1953 r. Miejsce tragicznej śmierci
upamiętnia krzyż.
Kapliczka na zakręcie
Przy drodze z Ligoty Turawskiej do Bierdzan na początku lasu, zawieszono kapliczkę
skrzynkową. Upamiętnia ona
tragiczne zdarzenie. W dn. 26.07.1998 r. na łuku drogi doszło do wypadku samochodowego, w którym śmierć poniosła
Justyna Dziadek, młoda dziewczyna z Laskowic. Miejsce tragedii upamiętnia mała, skrzynkowa kapliczka zawieszona na
drzewie. Wewnątrz kapliczki znajduje się obrazek przedstawiający anioła chroniącego dzieci przechodzące przez uszkodzony most.

9.6 Kapliczki i krzyże w Osowcu
9.6.1 Krzyże i kapliczki w Osowcu
Krzyże i kapliczki Osowca opracowałem na podstawie pracy Artura Gallusa Kaplice,
kapliczki i krzyże z terenu parafii Osowiec – Węgry jako wyraz religijności wiernych.
Kapliczka w Osowcu
W Osowcu, na piaskowym wzniesieniu naprzeciw boiska klubu sportowego, znajduje
się kapliczka, do której prowadzi 10 schodów wymurowanych z cegły. Kapliczka została
zbudowana w formie pionowego słupa o nieregularnych kątach pochylenia ścian, który
wznosi się ku górze na wysokość 3 m. Zbudowany z cegły, szerszy u podstaw, a zwężający
się ku górze. Kapliczka zakończona została metalowym krzyżem, wykonanym z dwóch

płaskowników. W lewej części słupa zawieszono kapliczkę skrzynkową, pokrytą jednospadowym daszkiem, krytym dachówką ceramiczną. Wewnątrz kapliczki za przeszklonymi i zamkniętymi drzwiczkami
znajduje się figura Matki Boskiej.
Kapliczka została ufundowana w 1947 r. przez ówczesnego dyrektora fabryki w Osowcu inż. Ludwika
Panza, bardzo religijnego i szanowanego człowieka.
Zbudowano ją z cegły, która pozostała po budowie
hali „łopaciarni”. Pracownicy zebrali datki na figurę Matki Boskiej, którą wykonał z drewna lipowego
rzeźbiarz z Półwsi11. Poświęcenie kapliczki odbyło się
we wrześniu 1947 r., a dokonał go ks. Paweł Kulig. Na
uroczystość tę dyrektor zakupił wszystkim dzieciom
szkolnym książeczki do nabożeństwa. W niedzielę po nieszporach procesja wraz z orkiestrą wyruszyła z kościoła z Węgier do kapliczki. Za wybudowanie kapliczki Ludwik Panz
został przez ówczesne władze pozbawiony stanowiska dyrektora i musiał opuścić Osowiec.
Nie wiadomo, jakimi motywami się kierował, budując kapliczkę. Najprawdopodobniej w
podzięce, że przeżył II wojnę światową. Według innej wersji, w czasie meczu piłki nożnej
na miejscowym boisku kontuzjowany został zawodnik. W oczekiwaniu na lekarza zaniesiono go na miejsce obecnej kapliczki. Nim dojechał lekarz, zawodnik zmarł. Jeszcze inna
wersja mówi, że 21.01.1945 r. został zastrzelony żołnierz niemiecki, który wychodził ze
sklepu p. Kaluzy i pogrzebano go na tej górce, skąd zwłoki zostały
przeniesione do zbiorowej mogiły na cmentarzu w Osowcu. Obecnie kapliczką opiekuje się Dorota Pech.
Kapliczka w Osowcu z inicjatywy byłego mieszkańca Georga
Morawietz została wyremontowana. Przywrócono jej dawny, piękny wygląd. 18.07.2002 r. w czasie popołudniowego nabożeństwa
została poświęcona przez ks. proboszcza Franciszka Lercha.
Kapliczka przy torach kolejowych
Cztery metry od krawędzi toru kolejowego przy przejeździe
kolejowym w Osowcu znajduje się mała kapliczka skrzynkowa zawieszona na słupie metalowym wykonanym z rury. W kapliczce tej
znajduje się obrazek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a pod nią zawieszone są dwa bukiety sztucznych kwiatów. Powstanie kapliczki
wiąże się z tragicznym wypadkiem na tym przejeździe. 1.06.1989 r.
w godzinach nocnych z niedzieli na poniedziałek powracający na
motocyklu z zabawy tanecznej w Bierdzanach Marek Ocik z Marszałek, w czasie gęstej mgły nie zauważył przejeżdżającego pociągu
towarowego, uderzył w wagony i poniósł śmierć na miejscu.
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Krzyż metalowy przy ul. Cmentarnej
W Osowcu przy ul. Cmentarnej obok posesji p. Sobczyk
znajduje się metalowy krzyż, który został wykonany z zespawanych rur metalowych. Zawieszono na nim metalową pasyjkę. Krzyż ten został usadowiony na placyku wyłożonym
kostką brukową. Wykonany został w 1979 r. w Fabryce Wyrobów Metalowych w Osowcu i zastąpił drewniany z 1947
r. Najprawdopodobniej krzyż ten posadowiono w miejscu,
gdzie w czasie II wojny światowej zostali pochowani żołnierze
radzieccy. Fundatorem krzyża był prawdopodobnie pierwszy
powojenny dyrektor fabryki Ludwik Panz.
Krzyż na cmentarzu w Osowcu
Na cmentarzu w Osowcu znajduje się krzyż podobny do
tego przy ul. Cmentarnej. Posiada nawet identyczne wymiary,
gdyż był również wykonany w Fabryce Wyrobów Metalowych
w Osowcu. Dawniej znajdował się w samym środku cmentarza na skrzyżowaniu dwóch alei, jednak po wybudowaniu
kaplicy przedpogrzebowej utrudniał dojazd samochodom zakładu pogrzebowego. Dlatego został w 1998 r. przeniesiony na
koniec cmentarza.
Krzyż na obwodnicy
Na łuku kończącym obwodnicę Osowca miał miejsce tragiczny wypadek. 6.05.1994 r., na
tydzień przed swoim ślubem, zginął w wieku 22 lat Artur Rogalski. Jechał na motocyklu i na łuku drogi wjechał do przydrożnego rowu. Poniósł śmierć
na miejscu.
Krzyż obok Osowca
Na końcu obwodnicy, 200
m za opisanym wyżej krzyżem,
zdarzył się śmiertelny wypadek
2.10.1994 r. Wracający pieszo w godzinach nocnych z zabawy
w Węgrach Krzysztof Pollok z Jełowej został potrącony przez
samochód osobowy. Kierowca i pasażer samochodu zatrzymali się i rannego w wypadku wcisnęli do rury pod mostkiem
przejazdowym drogi leśnej (Koziołkowej Alei), a następnie
zbiegli z miejsca zdarzenia. Ciało zmarłego mężczyzny odnaleziono dnia następnego.

9.6.2 Kapliczki i krzyże w Trzęsinie
Krzyże i kapliczki Trzęsiny opracowałem na podstawie pracy Artura Gallusa Kaplice, kapliczki i krzyże z
terenu parafii Osowiec – Węgry jako wyraz religijności
wiernych.
Kaplica św. Jana Nepomucena w Trzęsinie
Jedna z najciekawszych architektonicznie kapliczek
na terenie Gminy Turawa znajduje się w Trzęsinie.
Umiejscowiona została w środku przysiółka obok młyna. Najprawdopodobniej zbudowana została w 1808 r.
przez Matijasa Adamca, który przybył z Turcji i osiadł
w tamtejszym młynie. Kapliczka – dzwonnica posadowiona została na planie kwadratu, wymurowana z
cegły, w całości otynkowana zaprawą i pomalowana.
Podzielona została na 5 części rozdzielonych gzymsami. Pierwsza część nie zawiera żadnych wnęk. W części
drugiej znajduje się wnęka, w której za przeszklonymi
drzwiczkami umieszczono rzeźbę przedstawiająca św.
Jana Nepomucena. Trzy płytkie wnęki znajdują się w
następnej części kaplicy. Natomiast w jej frontowej
części mieści się obraz Matki Boskiej w otoczeniu aniołów, który podarował ok. 1900 r.
Johann Madera. W czwartej części kaplicy znajduje się dzwonnica o wysokości 120 cm,
wewnątrz której na dwóch drewnianych koziołkach zamocowano mały dzwon. Na poprzecznej drewnianej belce obok kutych, metalowych obejm znajduje się wyryta data
1808. Na dzwonie pomalowanym srebrzanką widnieje napis: FONDATORIS WALENTIN.
SKIBA. SCHLOSER. TURAWA. ANNO. 1808. (Fundator Walentin Skiba. Ślusarz. Turawa.
Rok 1808). Nad dzwonnicą znajduje się dwuspadowy dach pokryty dachówką ceramiczną.
Kapliczka pełniła od początku istnienia funkcję dzwonnicy. Dawniej dzwoniono na
Anioł Pański o godz. 6.00, 12.00, 18.00, a zimową porą o godz. 17.00. Istniała kiedyś funkcja dzwonnika, który był opłacany przez gromadę Kotórz Wielki, pod warunkiem, że nie
można było dzwonić przed gradobiciem. Legenda głosi, że dzwonek ten miał ogromną
moc, gdyż przepędzał chmury. Nie można nim było dzwonić przed burzą, gdyż skumulowane gradobicie mogłoby przenieść się na inną miejscowość i tam doprowadzić do dużych
strat. Zawsze na Nowy Rok były zbierane wolne datki na nowy powróz dla dzwonnika.
Dzwonnikiem takim była kiedyś Maria Morawiec, potem Johann Madera, a po nim jego
syn Paweł Madera. W kapliczce tej dzwoni się do dnia dzisiejszego, gdy umiera mieszkaniec Trzęsiny. Dawniej, gdy nie istniała jeszcze kaplica cmentarna w Osowcu, kondukt żałobny ruszał z domu do kościoła, a dzwonił dzwon do momentu, gdy orszak pogrzebowy
opuścił Trzęsinę – granicą były tory kolejowe łączące Opole z Kluczborkiem. Odbywały
się przy niej również nabożeństwa majowe i niedzielne. Do tej pięknej tradycji powrócono
w 1997 r.

Kapliczka
W Trzęsinie przy ul. Polnej na posesji p. Matyszok znajduje się duża kapliczka murowana. Niestety, nie zachowały
się żadne informacje dotyczące daty powstania tej budowli.
Na pewno istniała już w 1900 r., gdy w domu obok kapliczki
mieszkał dziadek p. Matyszok. Z domu tego wywodzi się ks.
Wiktor Gizder, który przyjął święcenia kapłańskie w 1932 r.
Kapliczkę konstrukcji murowanej otynkowano zaprawą
wapienną, zaś posadowiona została na fundamencie ułożonym z dużych polnych kamieni. W środkowej części kapliczki
znajduje się duża owalna wnęka, zamknięta przeszklonymi
drzwiczkami. We wnętrzu gipsowa figurka Matki Boskiej Różańcowej, zakupiona w 1969 r. przez p. Maderę, zastąpiła starą, wykonaną z drewna lipowego, która uległa zniszczeniu ze starości. Kapliczkę pokryto
dwuspadowym dachem, krytym dachówką cementową. Szczyt frontowy został podniesiony poza obrys dachu i wieńczy go krzyż metalowy, który wykonał w 1996 r. Edward
Matyszok. Po obu stronach na półkach znajdują się dwie figurki, z prawej kolorowa – porcelanowa figurka Serca Jezusa, natomiast z lewej – porcelanowa figurka Matki Boskiej. W
środkowej części szczytu znajduje się wnęka, z zamieszczoną w niej porcelanową figurą św.
Antoniego, który trzyma różaniec zakończony pozłacanym krzyżykiem.
Kapliczka młyńska
W Trzęsinie na terenie posiadłości młyńskiej
znajduje się kapliczka z porcelanową figurką Matki
Boskiej Niepokalanie Poczętej. Wybudował ją ok.
1920 r. Teofil Grochol, by móc odmawiać w ogrodzie w ciszy modlitwy. Cała kapliczka w kształcie
groty, została wykonana z kamieni polnych połączonych zaprawą cementową. Wokół kapliczki na szerokości 5 m utworzono ogródek skalny, w którym
rosną kwiaty i krzewy ozdobne.
Kapliczka skrzynkowa w lesie
Przy leśnej dróżce prowadzącej na skróty z Trzęsiny na pola położone przy drodze do Turawy, na
drzewie w lasku Krystiana Geperta zawieszona została mała kapliczka skrzynkowa z wizerunkiem Matki
Boskiej. Kapliczkę pokryto dwuspadowym daszkiem.
Wykonał ją w 1959 r., na zlecenie Franciszka Wiencha,
Alfons Loch. Została tam usytuowana, gdyż 3.03.1959
r. w drodze na swoje pole Antoni Wiench doznał zawału serca i zmarł w tym miejscu.

Krzyż na rozdrożu dróg
W Trzęsinie, na rozdrożu ulicy Młyńskiej i Srebrnej, w
ogródku pomiędzy płotami znajduje się odlany z betonu i
pomalowany na biało krzyż, który na swojej powierzchni
posiada drobny ornament kwiatowy. Na krzyżu znajduje się
zawieszona metalowa pasyjka pomalowana farbami olejnymi.
W miejscu tym krzyż stoi od bardzo dawna, a został wymieniony na nowy w latach 50. XX w. Wykonali go z drewna dębowego cieśle Józef Świętek i Jan Loch. Nawet drewno dębowe
nie wytrzymało próby czasu i w 1973 r. Józef Świętek wykonał
betonowy krzyż. Poświęcenia krzyża w pewne niedzielne popołudnie dokonał ówczesny proboszcz ks. Wiktor Bernaisch,
przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Trzęsiny.

9.7 Krzyże i kapliczki w Rzędowie
Historia dzwonnicy w Rzędowie
Zabytkowa dzwonnica w Rzędowie powstała około
1788 r., czyli parę lat po powstaniu wsi. Dąb, na którym
umocowany jest dzwon, został przywieziony przez mojego pra- pradziadka aż z Kośmidrów, ponieważ mieszkańcy
nie mogli znaleźć w okolicy drzewa tak prostego, a zarazem
równo rozwidlonego. Pochodzenie dzwonu nie jest znane,
tak samo nie wiadomo, dlaczego na dzwonnicy jest krzyż
katolicki, który ma dwie poziome poprzeczki. Dzwonnica
ta miała wiele zastosowań: dzwoniono w razie pożaru, aż
do lat sześćdziesiątych, kiedy straż pożarna otrzymała syrenę, dzwoniono w południe, aby przypomnieć wszystkim
mieszkańcom Rzędowa o modlitwie południowej. Dzwoniono również, gdy ktoś zmarł, i po jego śmierci przez kolejne trzy dni. Dźwięk dzwonu odprowadzał zmarłego w
czasie ostatniej wędrówki do kościoła w Kotorzu Wielkim.
Zdarzały się również przypadki, że podczas zabawy w Rzędowie młodzież z innych wsi dzwoniła dla zabawy. W 1952
r. dzwonnicę wyremontowano. Jej drewniane fundamenty
były już spróchniałe i dzwonnica zawaliła się. Mieszkańcy
Rzędowa wylali nowe fundamenty i zamocowali dzwonnicę. Nad dzwonem wykonano gontowy daszek obity blachą.
Od pokoleń dzwonnicą opiekowała się rodzina Fuks. Ostatni raz dźwięk dzwonu rozległ się w latach sześćdziesiątych.
Obecnie dzwonnica jest cennym zabytkiem Rzędowa.
Łukasz Moch

Krzyż obok dzwonnicy
W Rzędowie znajduje się krzyż o bardzo ciekawej architekturze. Zbudowany został w 1919 r. przez Józefa Krolla. Nie
są znane motywy, dlaczego go zbudował. Najprawdopodniej
złożyły się trzy przyczyny:
- Józef Kroll był głęboko wierzącym katolikiem,
- szczęśliwie powrócił z I wojny światowej, jego wszyscy
bracia ponieśli śmierć na froncie,
- chciał, żeby po zakończonej wojnie na Śląsku zapanował pokój.
Budowę musiał wielokrotnie przerywać, gdyż nocą efekty
pracy murarzy często niszczono. Józef Kroll był bardzo cierpliwy i kazał murarzom dalej budować. Pod naciskiem mieszkańców wsi, akty wandalizmu ustały i budowa krzyża została
ukończona. Józef Kroll nie cieszył się długo z wybudowanego
krzyża, gdyż wkrótce zginął tragicznie w czasie pracy na swoim podwórku.
Krzyż ten ma bardzo ciekawą konstrukcję, został w całości wykonany z betonu. Na
postumencie kamiennym wmurowano tablicę, na której wyryto wyraźny napis:
Przechodnie Którzy ten pomnik
mijają, proszę o pobożną modlitwę
za wszystkie dusze zmarłych.
Józef Kroll
1919.
Postument krzyża umieszczono na dwustopniowej podstawie. Powyżej zamieszczono
płaskorzeźbę św. Józefa – patrona budowniczego tego krzyża. Nad nią wykonano gzymsy
uskokowe. W górnej części powyżej gzymsu usadowiono duży betonowy krzyż z figurą
ukrzyżowanego Chrystusa. Miejsce to ogrodzono drewnianym płotkiem.
Kapliczką opiekuje się Hildegarda Czech, wnuczka Józefa
Krolla.
Krzyż na końcu wsi.
Jeszcze przed budową Jeziora Turawskiego drewniany
krzyż stał przy drodze z Zamościa do Szczedrzyka, jednakże
historia jego powstania tam nie jest znana. W czasie budowy
Jeziora Turawskiego krzyż został usunięty. Zabrał go Franciszek Moch (ur. 22.03.1888 r.) z Rzędowa i ustawił obok swego
domu. Gdy drewno zbutwiało, wymienił je na nowe. Krzyż
odnowiła również jego córka, Pani Hildegarda Grochol z d.
Moch (ur. w 1922 r.), wraz z mężem. Krzyżem nadal opiekuje
się rodzina Grochol.

Śmiertelny wypadek
26.04.2009 r. doszło do tragicznego wypadku obok nieistniejącej restauracji „Bagatala” obok Rzędowa. Około 17.15
kierowca motocykla marki Kawasaki stracił panowanie nad
pojazdem i uderzył w drzewo. Poszkodowani w wypadku zostali dwaj młodzieńcy z gminy Ozimek, dwudziestoletni kierowca zginął na miejscu, zaś dziewiętnastoletni pasażer został
przewieziony do szpitala, gdzie zmarł kilka godzin później. Do
drzewa przybito krzyż z dwiema tabliczkami pośmiertnymi.
Napisano na nich: Krzysztof 26.04.2009 Powiększyło się grono
aniołów i Paweł 26.04.2009 Powiększyło się grono aniołów. Bardzo często pod krzyżem zapalane są znicze.
Krzyż cmentarny
W trakcie budowy kościoła w Rzędowie został także utworzony cmentarz, na którym zamontowano duży krzyż, przed
którym często palą się znicze.
Śmiertelny wypadek
Przy wjeździe do Rzędowa od
strony Kadłuba Turawskiego na
drzewie zawieszony jest krzyż. W
tym miejscu zdarzył się wypadek
samochodowy. 18.06.2005 r. zginął
dwudziestodziewięcioletni letni Mariusz Długosz z Kotorza
Małego ur. 14.01.976 r.
9.8 Krzyże i kapliczki w Turawie
9.8.1 Krzyże i kapliczki w Turawie
Kapliczka św. Leonarda w Turawie
W 1763 r. nastąpiła epidemia bydła u gospodarzy z Kotorza Wielkiego, a także w turawskim folwarku. Zrozpaczeni mieszkańcy poprosili o pomoc proboszcza. Ks. Josephus
Kalinowsky odprawił uroczyste nabożeństwo błagalne do św. Leonarda, patrona bydła, w
dniu jego święta – 6 listopada. Wkrótce zaraza cudownie się zatrzymała u kotorskiego gospodarza Botora, obecnie Kulawika – piąta posiadłość od probostwa w stronę wschodnią
(Szczedrzyk) po lewej stronie. Z wdzięczności za wysłuchanie modlitw i wyzdrowienie
bydła, na pamiątkę tego ważnego wydarzenia parafianie Kotorza Wielkiego jeszcze w tym
samym roku ufundowali obraz św. Leonarda, który jeszcze do niedawna wisiał w kotorskim kościele, po prawej stronie przy głównym wejściu. W Turawie w tym okresie zbudowano murowaną kapliczkę przydrożną, ufundowaną najprawdopodobniej przez Annę
Barbarę von Gaschin. Wewnątrz umieszczono drewnianą figurę św. Leonarda. Kotorski

proboszcz Carl Kahl w 1863 r. zapisał w kronice parafialnej:
W zachodniej części pałacu w Turawie, przy młynie, znajduje
się kaplica z drewnianą figurą św. Leonarda, ale nikt już nie pamięta, dlaczego ją zbudowano, najprawdopodobniej z powodu
zatrzymania zarazy w 1763 r.
Figurka świętego razem z kapliczką została odnowiona w
1924 r. przez nadleśniczego ewangelickiego Voigta w służbie
ewangelika „grafa” Hubertusa von Garnier.
W okresie powojennym kaplica była często bezczeszczona
przez miejscowych pijaków, gdyż znajdowała się obok obecnej restauracji Turawianka. 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. Nową kaplicę zbudowano z cegły, stara zmurszała została złożona do fundamentów. Murarze orzekli, że kaplica musiała być bardzo stara, gdyż spoiwem cegły była
glina, a nie zaprawa wapienno – cementowa. W czasie rozbierania kapliczki nie natrafiono
na żaden zamurowany dokument. Nową kaplicę wymurowali: Nowak, Twardawski, Kansy, Postulka. Pod stopami figury świętego, w nowej kapliczce, został złożony dokument
opisujący jej budowę w 1974 r.
W 1977 r. założono kraty w kapliczce św. Leonarda w Turawie, by nikt, nawet rząd, nie
dostał się do niego – napisał w kronice parafialnej ks. Józef Swolany.
Kapliczka ku czci św. Jana Nepomucena
Bardzo ciekawe informacje dotyczące figury Jana Nepomucena zawarł Alfred Kupka
w publikacji Historia Turawy – najważniejsze momenty z dziejów wsi i jej mieszkańców.
Napisał, że w czasie powodzi w 1854 r. nurt Małej Panwi był tak silny, że jej wody zburzyły doszczętnie most w Turawie, a stojącą na środku mostu kamienną figurę patrona Turawy, św. Jana Nepomucena,
przetransportowały aż do gaci (zapory na Małej Panwi za mostem kolejowym) na wysokości Trzęsiny. Po opadnięciu wód
odnaleziono figurę i gruntownie ją odrestaurowano. Powódź
rzeczywiście wystąpiła w 1854 r. i zniszczyła most w Turawie.
Jednakże nie natrafiłem w dokumentach na potwierdzenie informacji, dotyczącej popłynięcia kamiennej figury Jana Nepomucena aż w rejon Węgier.
Natrafiłem natomiast na kolejne informacje dotyczące tej
turawskiej kapliczki. W 1856 r. po wielkiej powodzi most na
Małej Panwi był naprawiany i pomalowany. „Graf ” postanowił wtedy odnowić figurę św. Jana Nepomucena, która wcześniej stała na środku mostu na żelaznych słupkach, a na skutek
warunków atmosferycznych była cała brudna – czarna, nie

do rozpoznania12. Rekonstrukcji figury podjął się znany artysta Pudelko, a pracę wykonał
znakomicie. Po odnowieniu figury, nie ustawiono jej na środku mostu, tylko obok rzeki.
Zbudowano kapliczkę przed obecnym obiektem gimnazjalnym, a dokładnie przed ogródkiem obok domu nauczyciela.
W przywołanej powyżej publikacji Alfred Kupka napisał, że do czasu objęcia władzy
przez faszystów w 1933 r., corocznie w dniu święta patrona, tj. 16 maja, rankiem wyruszała
procesja błagalna z kościoła parafialnego w Kotorzu Wielkim do figury świętego. W dniu
tym dzieci szkolne miały pierwszą lekcję wolną, aby mogły uczestniczyć w procesji i modlitwach błagalnych o orędownictwo i ochronę od następnych powodzi.
W 2011 r. staraniem p. sołtys Teresy Żulewskiej kaplica ku czci św. Jana Nepomucena
w Turawie została odnowiona.
Kapliczka Matki Boskiej
Pomiędzy Turawą a „Gruftem” w kierunku Kotorza Wielkiego znajduje się murowana kapliczka Matki Boskiej. Historia powstania tej kapliczki nie jest znana. W swoich wspomnieniach Freda von Garnier napisała, że istniała już w 1874
r., a mieszkańcy ze czcią kłaniali się tej kapliczce. Ks. proboszcz Józef Swolany żalił się w kotorskiej kronice parafialnej,
że przynajmniej raz w roku ktoś wybijał w niej szybę.
Kapliczka została wymurowana z cegły, wytynkowana i
pomalowana na kolor biały. Posiada dwuspadowy dach kryty
czerwoną dachówką. Od strony frontowej są dwie wnęki. W
dolnej, małej, często znajduje się zapalony znicz, zaś w górnej za drzwiczkami umieszczono płaskorzeźbę – Matka Boska tuli małego Jezusa. Kapliczka, chociaż znajduje się za wsią,
zawsze jest zadbana, odwiedzają ją mieszkańcy Turawy i Kotorza Wielkiego.
Krzyż na turawskim rynku
Od niepamiętnych czasów w Turawie obok kuźni – obecny turawski rynek, znajdował się krzyż. Najprawdopodobniej
powstał w 1882 r. Na początku lat 70. XX w. do RFN-u wyjechali pp. Krawczyk, a gmina zburzyła ich dom wraz ze starą
kuźnią.
W 1972 r. przydrożny krzyż w Turawie za zgodą ks. proboszcza Józefa Swolanego przesunięto obok skrzyżowania
ulic Opolskiej i Ogrodowej w kierunku pp. Farysów. Inicjatorem przeniesienia krzyża był Stanisław Golik.
Na drewnianym krzyżu znajdował się wykonany z blachy Chrystus. W 1983 r. dzięki inicjatywie Stanisława Golika
został wykonany nowy krzyż przez drwali z Jełowej, Pawła
12

Figura była brudna na skutek przebywania na otwartej przestrzeni, nie ma mowy w tym tekście o jej kontakcie
z wodą w 1854 r.

Knopa i p. Szymika. Na drzewcu krzyża Jan Klusik wyrzeźbił daty: 1883, 1928, 1983, zawieszono nową figurę Chrystusa, którą ofiarował kotorski proboszcz ks. Józef Swolany.
Daty wyrzeźbione na krzyżu są to najprawdopodobniej kolejne przeprowadzone wymiany
drewna krzyża. W ceremonii poświęcenia krzyża brało udział ok. 100 parafian.
Krzyż upamiętniający śmierć trenera
Przy wjeździe do Turawy od strony Rzędowa, przed pierwszym mostem po lewej stronie, znajduje się krzyż. W wypadku
samochodowym w tym miejscu zginął 16.11.2003 r. Krzysztof
Pawłowski, 50 – letni trener Orlika Opole. Uznawany był za
głównego twórcę wielkiego sukcesu, jakim był pierwszy w historii miasta Opola awans zespołu hokejowego do ekstraklasy w 2003 r. Był pierwszym trenerem Orlika Opole od końca
października 2002 r. do połowy lipca 2003 r., a później drugim – do swej śmierci w listopadzie 2003 r. Zginął w wypadku samochodowym zaledwie dwa
miesiące po rozpoczęciu sezonu.
Krzyż turawski „gruft”
W Marszałkach przy skrzyżowaniu ul. Sosnowej z Modrzewiową znajdował się betonowy krzyż wykonany w 1973
r., w 2005 r. zastąpiono go nowym drewnianym. Stary ankrowany krzyż przeniesiono wtedy na „Łysą Górę” i posadowiono
obok zdetonowanej 21.03.1977 r. kaplicy turawskiego „gruftu”.
31.10.2005 r. krzyż w obecności 50 wiernych został poświęcony
przez ks. proboszcza Józefa Swolanego.
Krzyż drewniany w Turawie
W Turawie obok ul. Planetorza znajduje się drewniany
krzyż. Inicjatorem jego zbudowania był ówczesny sołtys Janusz Buczek. Korpus zawieszonego Chrystusa podarował ks.
proboszcz Józef Swolany. Przed krzyżem została wymurowana z kamieni mała maryjna kapliczka. Krzyż został poświęcony w 2006 r.
9.8.2 Kapliczki i krzyże w Marszałkach
Kapliczka z dzwonkiem
Na terenie Marszałek znajduje się duża kapliczka wymurowana z czerwonej cegły. W tradycji mieszkańców przekazuje

się informację, że zbudował ją Florian Kupka w 1914 r.,13 gdyż jego córka Julie wstąpiła
do zakonu i przyjęła imię Maria Albertina. Kaplica została postawiona na działce państwa Gola, z domu tego wywodzi się zakonnica siostra Rosaria – Mathilde Gola i ksiądz
Andrzej Gola. Jednakże Julie Kupka i Mathilde Gola do zakonu wstąpiły w 1927 r., dlatego też najprawdopodobniej kapliczka została zbudowana po tej dacie. Zawieszono w
niej dzwon o wadze ok. 38 kg, z wypukłym napisem Bartholomeus Jagusch 1866., bogato
zdobiony, z wizerunkiem świętego trzymającego krzyż. Wcześniej dzwon ten był zawieszony w Marszałkach na zwykłym słupie, obok posesji pp. Joszko. Alarmował o ogniu i
innych nieszczęściach. Po wybudowaniu kapliczki został zawieszony w jej górnej części.
Przez następne lata ród Gola opiekował się kapliczką i dzwonił dzwonem, który oznajmiał
poranną mszę św. i nadchodzącą noc. Remont dachu w kapliczce został wykonany w
2005 r., gdyż w górnej części wieży wyryto napis 10.05.2005. W 2009 r. przeprowadzono
kolejny remont kapliczki, który przeprowadziła firma Wodarz. Do kapliczki zakupiono
nowy 70 kg dzwon, uruchamiany za pomocą aparatury elektrycznej. Sprzedał go Antoni
Rduch z Połomii za cenę 9664 zł, a pani sołtys Teresa Żulewska zebrała na jego zakup
kwotę 3746 zł. Dzwon został odlany w Niemczech, umieszczono na nim dwa napisy: w
okręgu Rudolf Perner z Passau 2008 – nazwa ludwisarni, i nazwa dzwonu ŚW. JAN z KĘT
200814. Nowy dzwon został pobłogosławiony przez ks.
Józefa Swolanego 15.08.2009 r. w czasie nabożeństwa,
a licznie zgromadzeni mieszkańcy mogli złożyć ofiarę i
wysłuchać jego dźwięku.
Stary dzwon pozostał w kapliczce, został umiejscowiony poniżej nowego, ale już nie dzwoni.
Ostatni remont kapliczki sfinansował ks. proboszcz
Józef Swolany. Kapliczką przez wiele lat opiekowała się
Anna Pile, następnie Agata Stanoszek, a po jej śmierci
córka Barbara Karwat.
Wewnątrz zadbanej kapliczki znajduje się duża figura Matki Boskiej Królowej,
która trzyma w jednej ręce
dzieciątko Jezus, a w drugiej
złote: berło i różę. Na posadzce jest ustawiona podobna, lecz mniejsza figura procesyjna.
Kapliczka dziękczynna
Przy skrzyżowaniu ulic Modrzewiowej, Dębowej i Grabowej
w Marszałkach została w 1991 r. wymurowana kapliczka. Inicjatorem jej budowy był Teofil Nowak, który chciał w ten sposób
podziękować za szczęśliwie pożycie małżeńskie z drugą żoną
Krystyną z d. Ciuła. Kapliczka została zbudowana przez Teofila
13
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Kotorska kronika parafialna, wpisu tego dokonał w 1983 r. ks. Józef Swolany.
Św. Jan Kanty (1390–1473) przyszedł na świat w Kętach na Ziemi Oświęcimskiej.

Nowaka i jego szwagra Józefa Mazura. Wymurowany został wysoki otynkowany podest,
obecnie pomalowany na kolor ceglasty. W górnej części kapliczki w jej wnęce znajduje
się figura Matki Boskiej, która została zakupiona przez fundatora budowy. Drzwiczki do
kapliczki zakończone są łukiem, pomalowane na kolor ceglasty. Kapliczka zakończona jest
dwuspadowym dachem, krytym czerwoną dachówką karpiówką. Dach zwieńczony jest
metalowym srebrnym krzyżem. Obecnie kapliczka pomalowana
jest na kolor biały. W tylniej części wyryty jest napis 1991, jest to
data budowy.
Kapliczka została poświęcona przez ks. proboszcza Józefa
Swolanego 25.05.1991 r., jako wotum Teofila Nowaka na nową
żonę.
Teofil Nowak zmarł 21.01.2004 r. Jeszcze niedawno przy kapliczce odbywały się nabożeństwa majowe.
Krzyż w Marszałkach przy skrzyżowaniu ulic Sosnowej i
Modrzewiowej
W czasie III powstania śląskiego w turawskim lesie ukrywał
się powstaniec z Marszałek Johan Król, i został postrzelony w kolano. Rana uległa zakażeniu, poszkodowany zmarł 12.07.1921 r.,
na skutek zatrucia wywołanego przez postrzał. Pogrzeb 45-letniego Johana Króla odbył
się dwa dni później – 14.07.1921 r., zmarły został pochowany na cmentarzu w Kotorzu
Wielkim15. Po śmierci męża, jego żona Agnieszka wystawiła drewniany krzyż z metalową
postacią Chrystusa ukrzyżowanego. W 1973 r. został wykonany nowy betonowy krzyż,
jego fundatorami byli Gertruda i Ernest Tarara. Wkrótce został uszkodzony przez skręcający samochód, dlatego też go ankrowano.
Nowy modrzewiowy krzyż został wykonany w 2005 r. przez Rudolfa Króla, mieszkańca Marszałek, zaś drewno do jego wykonania ofiarował miejscowy leśniczy Józef Bielecki.
Na krzyżu została zawieszona nowa figura Chrystusa, pomalowana na kolor biały, którą
ofiarował proboszcz ks. Józef Swolany. Stary betonowy krzyż został przeniesiony na turawski „Gruft”. Przy krzyżu został wykonany kamienny postument, wykonany z kamieni polnych, a wokół
ułożono chodniczek z kostki brukowej koloru szarego i czerwonego. W tylniej części krzyża zostały wyryte daty: 1973 r. i 2005 r.
– przeprowadzone remonty. Nie jest jednak podana data powstania krzyża. W uroczystości poświęcenia krzyża w dn. 2.10.2005 r.
brali udział licznie zgromadzeni parafianie, ceremonię prowadził
ks. Józef Swolany. Krzyżem opiekuje się rodzina Wiora.
Krzyż drewniany w Marszałkach
Przy ulicy Klonowej i Bukowej w Marszałkach znajduje się
drewniany krzyż. Inicjatorem jego zbudowania był ówczesny soł15

Kotorskie księgi metrykalne.

tys Janusz Buczek. Wokół krzyża wykonana jest kamienna podmurówka. Korpus zawieszonego Chrystusa podarował ks. proboszcz Józef Swolany. Krzyż został poświęcony w
2006 r.
9.9 Krzyże i kapliczki w Węgrach
Krzyże i kapliczki w Węgrach opracowałem na podstawie pracy Artura Gallusa Kaplice, kapliczki i krzyże z terenu parafii Osowiec – Węgry jako wyraz religijności wiernych.
Kapliczka w Węgrach
W Węgrach znajdują się dwie kapliczki połączone murem ceglanym oraz stojącym pośrodku drewnianym krzyżem. Pierwsza z kapliczek, z lewej strony, została wybudowana w
1836 r., co można odczytać z tabliczki drewnianej wmurowanej w drugiej kondygnacji, na
której widnieje napis w języku niemieckim: Erbauntchen=Septbr. Anno 1836 von Meiner –
Wybudowane wrzesień, roku 1836 przez Meinera Kapliczka składa się z trzech kondygnacji.
W pierwszej części znajdują się zakończone łukiem drzwi, prowadzące do pomieszczenia,
w którym zwisa sznur od dzwonu. W drugiej kondygnacji, węższej od pierwszej, ustawiono drewnianą figurę św. Jana Nepomucena, za którą znajduje się wmurowana tabliczka z
wcześniej przytoczonym napisem. Ostatnią, trzecią kondygnację, wykonano najwęższą.
Znajdują się w niej cztery otwory okienne, a w środku kapliczki zawieszono sygnaturkę na
drewnianym koziołku, która dzwoniła, gdy na froncie umierał mieszkaniec Węgier – zwykli zmarli nie byli w ten sposób honorowani. Kapliczkę z dwuspadowym dachem pokryto
dachówką ceramiczną. W czasie, budowy kapliczki obok, ta została obmurowana cegłą
dla wzmocnienia jej murów. Przez wiele lat budowla ta służyła jako dzwonnica, a dzwonnikiem była Franciszka Wystub.
W 1939 r. wybudowano obok drugą kapliczkę, w odległości 13,6 m od pierwszej. Nowo
wybudowana kapliczka została usytuowana w tej samej linii co pierwsza i posiada te same
wymiary. Wybudowano ją na terenie, który wcześniej należał do Agnieszki Aniol. W kapliczce tej znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Obie budowle zostały
połączone z sobą murem o wysokości 2 m pokrytym dachówką ceramiczną.
W środkowej części muru zawieszono dwie marmurowe tablice z imionami, nazwiskami, datami urodzin i śmierci oraz miejscem służby wojskowej osób poległych i zaginionych podczas I wojny światowej. W miejscu, gdzie znajduje się obecny drewniany krzyż,
do końca II wojny światowej stał „żelazny krzyż” (krzyż maltański o równych ramionach,
który wpisywał się w plan kwadratu). Utworzono z tego miejsca świecki pomnik. Przed
kapliczką zbudowaną w 1836 r. stał stary drewniany krzyż pokryty dwuspadowym daszkiem. W październiku 1939 r. został ścięty przez mieszkańca Węgier, którego namówiły
do tego haniebnego czynu bojówki NSDAP. Na skutek intryg sołtysa, a równocześnie i
sekretarza NSDAP Maxa Czernika, który zmienił w okresie faszystowskim nazwisko na
Schwarz, ks. proboszcz Franciszek Cyris musiał opuścić parafię węgiersko – osowiecką.
Kiedy opuszczał parafię, wstąpił do p. Komor i poprosił ich, by jeśli nadarzy się okazja,
postawili krzyż, taki jak stał przed ścięciem. Po wojnie w 1947 r. Franciszek Komor ufundował nowy drewniany krzyż. Ustawiony został jednak na miejscu krzyża żelaznego, usuniętego po wojnie. Na początku lat 70. XX w. drewniany krucyfiks został wymieniony na

nowy. Obecny 7 m krzyż ufundował w
1998 r. Karol Komor. Drewno sosnowe, użyte do jego wykonania, zostało
zaimpregnowane w Fosowskiem. Na
krucyfiksie zawieszony został korpus
Chrystusa.
W powojennym okresie reżimu komunistycznego tablice upamiętniające
mieszkańców z Węgier poległych w
czasie I wojny światowej zostały zdjęte przez specjalne ekipy pracujące dla
służby bezpieczeństwa. Ekipa po zdjęciu oparła je o mur łączący kapliczki i poszła napić
się piwa, wtedy mieszkańcy schowali tablice w stodole u Agnieszki Froni, gdzie przeleżały
ponad 45 lat. W 1992 r. kompleks kapliczek został odremontowany. Zawieszono wtedy
z powrotem tablice upamiętniające mieszkańców poległych w czasie I wojny światowej.
Wtedy również, na części muru przyległego bezpośrednio do kaplic, zamontowano granitowe tablice z spisem mieszkańców poległych w czasie II wojny światowej, które zostały
ufundowane przez mniejszość niemiecką.
Kaplica grota
W Węgrach przy ul. Średniej u p. Lotko znajduje się kaplica, która formą przypomina „Grotę Lurdzką”. Przylega
ona do ściany szczytowej budynku mieszkalnego. Wymurowana została z kamieni przywiezionych z Osowca, z miejsca,
gdzie obecnie stoją czteropiętrowe bloki przy ul. Lipowej.
Reszta drobniejszych kamieni znoszona była w koszykach
przez chłopców, z pobliskiej rzeki – Małej Panwi. Kaplica została wybudowana w 1962 r. przez murarza Stefana Grzesika
z Osowca.
Maria Matyszok, idąc na zabawę taneczną, została potrącona przez motocykl. Jej matka
Florentyna Matyszok była osobą bardzo religijną. Prosiła Matkę Boską o zdrowie dla córki. Modlitwa została wysłuchana i w podziękowaniu za pomoc w jej uzdrowienie, matka
postanowiła wybudować kapliczkę. Figurę Matki Boskiej Lurdzkiej sprowadzono z Jasnej
Góry, gdyż w tamtych czasach trudno było nabyć taką w Opolu. U stóp Najświętszej Marii
Panny znajduje się czarny granitowy kamień, podarowany przez Józefa Kałużę, kamieniarza z Kotorza Małego, z wykutym napisem: * AVE MARIA*. Kaplica została poświęcona
przez ks. proboszcza Wiktora Berneischa.
Kapliczka ku czci Serca Jezusowego
Na posesji p. Czech przy ul. Średniej w Węgrach przed ścianą frontową znajduje się
mała kapliczka z figurką Serca Jezusa. Kapliczkę tę chciała postawić Anastazja Długosz,

ciotka Marii Czech. Pani Anastazja pragnęła mieć podobną kapliczkę jak jej sąsiadka Florentyna Matyszok, jednak nie miała
dzieci i tym samym nie miał kto zadbać o jej wykonanie. Miała
jednak zakupioną figurę, którą przechowywała w domu. Krótko
przed śmiercią przekazała Marii Czech swoją wolę, aby w przyszłości zbudowała kapliczkę. Figura była już odmalowana przez
Jana Klimka i czekała na usytuowanie w kapliczce. W listopadzie 1990 r. Maria Czech zachorowała i wtedy przypomniała
sobie o ostatniej woli Anastazji Długosz. Po powrocie Marii ze
szpitala, w 1991 r. została zbudowana kapliczka, którą wykonał
w ciągu trzech dni ze starego akwarium Jerzy Czech. W miejscu,
w którym nie było szyby, dorobił drzwiczki. Na górze kapliczki zamontował czterospadowy daszek, który wykonał z blachy
ocynkowanej, a na szczycie zamontował krzyżyk. Poświęcenia
kapliczki dokonał w 1991 r. ks. proboszcz Franciszek Lerch.
Kapliczka szałas
W Węgrach przy ul. Pustkowskiej na posesji Leonarda
Świętek znajduje się kapliczka z figurą Matki Boskiej Lurdzkiej. Marzeniem pani Świętek było postawienie kapliczki.
Wybrano się do Opola w celu zakupienia figury do niej. Ich
marzeniem był zakup figury Serca Jezusa, jednak w tamtych
czasach nie udało im się takiej nabyć. Zakupiono, w księgarni
św. Krzyża, figurę Matki Boskiej Lurdzkiej, która bardzo im
się podobała. Następnie chciano zaprojektować kapliczkę,
dlatego też jeździli po różnych okolicznych i dalszych wioskach, aby zobaczyć i wzorować się na jakiejś gotowej kapliczce. Najbardziej spodobała im się kapliczka w Gosławicach.,
Franciszek Warzyc, stolarz z Węgier, wykonał taką samą u pani Świętek.
Kapliczka w formie szałasu góralskiego wykonana została w całości z podłogowych desek sosnowych. Jednak z biegiem lat deski zaczęły się wypaczać, dlatego ścianki boczne zostały pokryte w lecie 1999 r. gontem papowym. Całość posadowiona została na fundamencie betonowym, obłożonym kamieniem polnym. Figurę postawiono na dużym kamieniu.
Kapliczka do św. Józefa Robotnika
W Węgrach przy ul. Szkolnej obok placu zabaw powstała w 2006 r. kapliczka, umieszczona na drzewie. Liście lipy wrastały w linię energetyczną i planowano usunięcie całego
drzewa. Ówczesny sołtys Jerzy Dziuba, żeby nie wycinać lipy, wpadł na pomysł wycięcia
korony drzewa i utworzenia kapliczki. Do wycięcia gałęzi przyczynili się Jan Fronia, Herman Słowik, Władysław Wasiuk, Jerzy Dziuba i Gerard Niemczyk. Kapliczka powstała
wraz z umieszczonym kilkanaście metrów dalej gniazdem bocianim. Za budowę i wmontowanie kapliczki odpowiadają Jerzy Dziuba i Herman Słowik. Ewa Pietras – dyrektor-

ka Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach znalazła
znanego rzeźbiarza, który wykonał rzeźbę figury św. Józefa. Miejscowy rzemieślnik wykonał tabliczkę z napisem:
Święty Józefie patronie nasz módl się za nami, umieszczoną
na drzewie pod kapliczką. Panie z sąsiedztwa wykonały
piękny skalniak pod drzewem.
Angelika Ossowska
Krzyż przy skrzyżowaniu dróg
Przy skrzyżowaniu ulic Kotorskiej, Średniej i Opolskiej
w Węgrach znajduje się wysoki – 5,5 m krzyż. Postawiony został w dawnych czasach. Według wiedzy starszych
mieszkańców Węgier, w tym miejscu znajdował się dawniej cmentarz. Jednak nie zachowały się żadne dokumenty potwierdzające tę informację.
Krzyż ten znajduje się obecnie na terenie działki p. Wieczorek. W okresie przedwojennym
zaczęły pojawiać się dłuższe zaprzęgi konne i trudno było gospodarzom skręcić w ul. Kotorską ze względu na stojący krzyż. Przeniesiono go w 1935 r. na drugą stronę ulicy, aby
nie uległ zniszczeniu. Krzyż ten został odnowiony w 1998
r. przez Jana Barona i Jana Klimka, którzy najpierw chcieli wymienić tylko poprzeczne ramię krucyfiksu. Jednak
po zdemontowaniu go z metalowych dwuteowników, do
których był przykręcony, stwierdzili, że trzeba wymienić
cały krzyż. Z podarowanego przez Wilhelma Schuberta z
Osowca słupa energetycznego wykonano u Jana Klimka
nowy krzyż i ustawiono go na tym samym miejscu. Na
krzyżu zawieszona była metalowa pasyjka, którą odmalował Piotr Palt. Zrodził się wtedy pomysł kupna nowej
figury Jezusa. Korpus Chrystusa wraz napisem INRI
ufundowany został 3.04.2001 r. przez rodziny Gerarda
Tarara, Jana Klimek, Ryszarda Halupczoka i Jana
Barona.
Krzyż graniczny na skrzyżowaniu dróg
Przy skrzyżowaniu ulic Opolskiej i Kolanowskiej znajduje się krzyż o wys. 4,1 m., na którym jest zawieszona
figura Jezusa Chrystusa wykonana z tworzywa. Pod figurą
zamocowany jest koszyczek na kwiaty, wykonany z prętów stalowych. Przed krzyżem znajduje się utwardzony
plac wyłożony płytkami chodnikowymi, który zdobią dwa
klomby.

Na temat motywów zbudowania tego krzyża nie zachowały się żadne wzmianki. Nawet
najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, tylko mówią, że stał tam zawsze. Być może zbudowano, żeby wskazywał granicę wsi Węgry.
Krzyż przy ulicy Młyńskiej
Naprzeciw p. Witek przy ul. Młyńskiej znajduje się
krzyż, który usytuowany został na gruntach p. Lotko. Wysoki 5,5 m krucyfiks wykonany został z drewna dębowego.
Zawieszona została na nim metalowa pasyjka wykonana
w 1975 r. przez Jana Knoppa, a pomalowana przez Piotra
Palta. Mieszkańcy Węgier twierdzą, że krzyż ten stał tam
od dawna, być może żegnał on wychodzących w kierunku Kotorza Małego i Turawy. W latach przedwojennych
krzyż ten przewrócił się ze starości i został pocięty, a pasyjka została schowana pod strzechę u p. Lotko. Dopiero
po śmierci trójki dzieci p. Gertrudy Lotko, jej teściowa,
Małgorzata Lotko, przypomniała sobie, że pod strzechą
znajduje się pasyjka ze starego krzyża. W celu odmiany
swojego losu, w 1946 r. pp. Lotko postawili nowy krzyż, na którym umieścili starą pasyjkę.
Od tego czasu pani Gertruda urodziła jeszcze szczęśliwie trójkę zdrowych dzieci.
Krzyż cmentarny w Węgrach
Na środku cmentarza w Węgrach znajdował się metalowy
krzyż ufundowany przez Henryka Nowaka, a wykonany w
1970 r. przez Pawła Witka. Po powiększeniu cmentarza, krzyż
ten nie znajdował się już w centralnej części cmentarza, dlatego zdecydowano się postawić nowy krzyż w centralnym miejscu. Wykonany został w październiku 2000 r. z drewna sosnowego, a poświecony w dniu Wszystkich Świętych, przez ks.
proboszcza Franciszka Lercha. Fundatorami krzyża byli pp.
Sochor z Węgier. Korpus i tabliczka z napisem INRI wykonane zostały z odlewu cementowego
z wymieszaną kamionką, przez
zakład Kazimierza Schäfer z Piekar Śląskich, a ufundowane
przez ks. proboszcza Franciszka Lercha.
Krzyż misyjny
Na placu kościelnym w Węgrach znajduje się krzyż misyjny,
który ufundował w latach 50. XX w. Józef Świętek z Trzęsiny.
Podarował własne drewno dębowe i razem z Janem Lochem
wykonali nowy krzyż. Na ramionach krucyfiksu umieszczono

napis MISSIO, a na pionowej belce daty: 1925, 1937, 1950, 1960, 1970, 1980, 1989, 1999,
2009. Przypominają one o latach, kiedy przeprowadzone były Misje Święte. Przed krzyżem
znajduje się betonowy ołtarz, którego mensa zamocowana została na dwóch betonowych
podstawkach.
Krzyż przydrożny
Poniżej nasypu jezdni na trasie nr 45 od strony Zawady
usytuowany jest drewniany krzyż. Zamocowano do niego
czarną tabliczkę z napisem : W tym miejscu 8.VIII.1997 r. zginęła śmiercią tragiczną nasza najukochańsza Wiesia. Spoczywaj
w Pokoju – obecnie jest ona uszkodzona. Do tego wypadku
doszło w nocy, przy nadmiernej prędkości, na śliskiej jezdni.
Samochód wypadł z jezdni i przewrócony kołami do góry został
znaleziony dopiero rano, kiedy zaczęło już świtać.
Krzyż obok skrzyżowania
Po lewej stronie trasy 45 na obwodnicy Osowca przed
skrzyżowaniem prowadzącym do Kolanowic i Węgier znajduje
się przydrożny krzyż. W tym miejscu 13.02.1997 r. o godz.11.00
jadący na rowerze Joachim Panicz z Świerkli został potrącony
przez samochód osobowy. Rowerzysta zginął na miejscu.
Metalowy krzyż przy drodze
Po prawej stronie drogi nr 45 znajduje się metalowy krzyż
otoczony małym białym płotkiem. Upamiętnia miejsce wypadku, do jakiego doszło 24.05.2000 r. W czołowym zderzeniu samochodu osobowego z samochodem ciężarowym poniósł śmierć na miejscu trzydziestotrzyletni Janusz Terlecki.
(zdj.105)
9.10 Krzyże i kapliczki w Zakrzowie Turawskim
Kapliczka „Matka Boska z Dzieciątkiem”
Obiektem wzbudzającym zainteresowanie w Zakrzowie Turawskim jest kapliczka przy
ulicy Kolonia. Pomysł powstania tejże kapliczki zrodził się w głowie mojej babci bardzo
dawno temu. Marzyła zawsze o tym, aby obok jej domu powstała kapliczka. To marzenie
nie spełniło się jednak za jej życia. Dopiero po jej śmierci dziadek, chcąc spełnić jej marzenie, zbudował kapliczkę. Wiedział jednak, że taka budowa będzie wiązać się z pewnymi kosztami i koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego. Projekt sporządził mój
wujek architekt. Gdy kapliczka została wybudowana, urządzono jej wnętrze. Nieżyjący już

dzisiaj rzeźbiarz Jan Siemieniu wyrzeźbił do niej figurę Matki
Boskiej z Dzieciątkiem na ręku. Figurę tę rzeźbił przez tydzień
z drewna lipowego.
Kapliczka została poświęcona 29 sierpnia 1988 r. Jeszcze
niedawno przy tej kapliczce odbywały się różańce i majówki.
Ludzie bardzo licznie przybywali na te nabożeństwa. Mieszkańcy naszej wsi przynoszą kwiaty, a kiedy o coś proszą, zapalają świece. Dbam o tę kapliczkę, często ją sprzątam, przystrajam na różne okazje. Mieć taką kapliczkę przy swoim domu
jest cudownie.
Martyna Fira
Historia Krzyża u zbiegu ulic Kościelnej i Opolskiej obok stawu
W Zakrzowie Turawskim, przy skręcie na ulicę Kościelną, znajduje się przydrożny betonowy krzyż. Krzyż ten ufundowała rodzina Bocionek z Zakrzowa. Z rodziny tej wywodził się kapłan Franciszek Bocionek (1893–1950), który święcenia kapłańskie otrzymał
w 1922 r. Być może jego rodzice chcieli podziękować za cud powołania kapłańskiego ich
syna. Dokładnej daty postawienia tego krzyża nikt nie zna. Najstarsi mieszkańcy ul. Kościelnej pamiętają jednak, że krzyż stał już w tym miejscu wtedy, gdy zostali przesiedleni
w 1938 r. do Zakrzowa, z terenu obecnego Jeziora Turawskiego. Wcześniej krzyż ten stał
obok obecnej posesji państwa Jaguś i ich starej kuźni. Kuźnia ta aż do parcelacji majątku w Zakrzowie była własnością hrabiów Garnierów. Dawniej w sąsiedztwie tego krzyża
stała gospoda i sala taneczna. Budynki te popadły w ruinę i zostały rozebrane. Krzyż był
wykonany z drewna, jednak w latach 60. XX w. rodzina Jaguś
postanowiła wykonać nowy murowany krzyż, bo drewniany
spróchniał. Nie było to łatwe zadanie, bo ówczesna władza
nie chciała dać pozwolenia na budowę nowego krzyża. Dlatego państwo Jaguś postawili krzyż na swojej posesji. Z czasem
krzyż zaczął służyć jako jeden z 4 ołtarzy, które są odwiedzane
w czasie procesji Bożego Ciała. Pozostałe ołtarze są ustawiane wokół stawu. Krzyż ten, a zarazem ołtarz Bożego Ciała, co
roku pięknie przyozdabia rodzina Grzesik i Świtała, a jego wystrój jest co roku inny. W 2008 r. krzyż otrzymał nowy wystrój.
Wykonawcą remontu był Werner Gryska z Zakrzowa Turawskiego.
Kapliczka św. Jana Nepomucena w Zakrzowie Turawskim
Spacerując główną ulicą naszej wioski, wielokrotnie mijałyśmy tę kapliczkę, jednak nigdy nie zastanawiałyśmy się nad jej pochodzeniem. Los jednak pokierował nas do drzwi
państwa Sygula, gdzie pan Paweł w bardzo swojskiej atmosferze przytoczył nam historię
jej powstania. Z ustnych przekazów wiadomo, iż są dwie wersje powstania tego obiektu sa-

kralnego. Pierwsza z nich mówi, iż prawdopodobnie kapliczka ta została wybudowana przez rodzinę Matysek,
która – jak warto podkreślić – była rodziną nadzwyczaj
pobożną, jednak nie ten aspekt przesądził o idei powstania kapliczki. Jak głosi legenda, jest ona wynikiem zakładu dwóch mieszkańców wioski, którzy podczas pobytu
w karczmie założyli się o rzecz niby błahą, która spowodowała nieszczęście i utrapienie. Otóż jeden z nich, bardzo pewny siebie, stwierdził, że przyjaciel nie zdoła zdjąć
buta z jego stopy. Nie był to jednak zwykły but, a specyficzny rodzaj ówcześnie noszonego w tych okolicach
skórzanego obuwia sięgającego kolan. Zakładający się,
czyli pan Matysek, wygrał, z tym ambarasem, że podczas
zdjęcia trzewika uszkodzono jego żyłę i na skutek tego
zdarzenia zmarł. Druga wersja opisuje fakt powstania kapliczki w sposób następujący. W
zamierzchłych czasach znajdował się na posesji państwa Sygula niewielki staw, który wykorzystywały dzieci po skończonych lekcjach jako miejsce do zabawy na lodzie. Któregoś
jednak dnia jedno z nich utonęło pod lodową pokrywą. Na pamiątkę tego tragicznego
wypadku powstało miejsce kultu św. Jana Nepomucena, który jak powszechnie wiadomo,
jest patronem ratowników. Według zwyczaju figura tegoż świętego winna pozostać bez
pokrycia dachem, dlatego pierwsza figura znajdująca się tam uległa zniszczeniu. Sąsiadująca rodzina nie chciała jednak, aby figura została zapomniana, dlatego zdecydowano
się na ufundowanie kolejnej figury, fundatorzy wykazali się jednak przezornością i mimo
obowiązującej reguły zdecydowali się na wykonanie zadaszenia, które wykonał Klemens
Duda. Sama kaplica została przebudowana najprawdopodobniej przez przodków rodziny Sygula w 1930 r., dokładna data powstania figury nie jest znana, jednak pracownik
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach szacuje jej wiek na ok. 150 lat. W latach swojej
świetności kapliczkę odwiedzały pielgrzymki udające się na Górę Św. Anny, które składały
modły ku osobie św. Jana Nepomucena.
Agnieszka Pielorz i Jessika Grzesik
Legenda głosi, że gdy w środku wsi wybuchł pożar, rozprzestrzeniał się we wszystkie
strony. Paliły się wszystkie zabudowania aż do kapliczki, na niej pożar się zatrzymał.
Obecnie mieszkający obok kapliczki pan Paweł Sygula poprosił kiedyś znanego, dobrego stolarza z Zakrzowa o zrobienie drzwiczek do kapliczki, bo figura się bardzo niszczyła
pod wpływem deszczu i śniegu, lecz ten mu odmówił. Pana Pawła bardzo dziwiła jego
odmowa, udał się więc do innego stolarza z naszej wsi, a ten zrobił mu drzwiczki i są one
w kapliczce aż do dziś. Po pewnym czasie stolarz, który odmówił panu Pawłowi zrobienia
drzwiczek, wyjaśnił mu, że nie chciał, gdyż figura św. Jana Nepomucena ma być odkryta.
Dawniej procesja Bożego Ciała chodziła aż do kapliczki, obecnie ze względu na ruch pojazdów na drodze, skrócono procesję.
Marlena Neumann

Kapliczka przy ulicy Głównej
W Zakrzowie Turawskim przy ulicy Głównej,
obok ogrodu nieżyjącej już Pani Jadwigi Adamiec
znajduje się kapliczka Matki Boskiej. Kapliczkę
tę w 1874 r. wybudował jej pradziadek, data jej
powstania jest widoczna w górnej części budowli. Zbudował ją dlatego, gdyż w tragicznym wypadku przy pracy zginął jego syn. Według innej
relacji chciał podziękować za swoje cudowne ocalenie. Pragnął również, aby Matka Boska
strzegła mieszkańców wsi przed podobnymi wypadkami. W kaplicy zawieszono wtedy
obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i dzwon, który każdego dnia wydzwaniał godzinę
dwunastą. Dawniej ludzie zbierali się o godz. 12.00 koło kapliczki, by odmówić różaniec.
Zaś ci, co pracowali w polu, słysząc dźwięk dzwonu, zawsze kończyli pracę i szli szybko
do domu na obiad. Podobno dźwięk tego dzwonu miał cudowną moc, sprawiał, że groźne
burze omijały Zakrzów Turawski. Nawet mieszkańcy okolicznych wsi dziwili się, dlaczego
groźne nawałnice zawsze omijały tę wieś. Jednak mieszkańcy Zakrzowa wiedzieli, że to
dźwięk dzwonów sprawiał, że groźne chmury rozstępowały się przed wsią. Wieloletnim
dzwonnikiem tej kapliczki była pani Panic. W latach późniejszych kapliczkę rozbudowano, a dzwon powieszono wyżej, aby jego dźwięk był donośniejszy. Obecnie dzwon jest
już nieużywany, ale być może, w przyszłości znowu będzie zapraszał do modlitwy „Anioł
Pański”. Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy uległ zniszczeniu, dlatego też zakupiono nowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, który poświęcił nasz długoletni proboszcz ksiądz Józef Christen. W
dawniejszych latach nawet procesja Bożego Ciała udawała
się aż do tej kapliczki. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy
Zakrzowa zatrzymują się przed tym świętym miejscem,
zapalają świece, znicze, przynoszą świeże kwiaty. Pragną
uzyskać opiekę Matki Boskiej lub dziękują za otrzymane
łaski. Obecnie po śmierci wieloletniej opiekunki tej kapliczki, Pani Jadwigi Adamiec, opiekę nad nią sprawuje
Pani Teresa Jańczyk.
Jak wielką rolę ogrywa kapliczka w życiu mieszkańców Zakrzowa Turawskiego, oddaje wiersz Doroty
Mosz.
Kapliczka
W środku wsi kapliczka stała
O przeszłych latach przypominała
Święta Panienka na ludzi spoglądała
w ciężkich chwilach im pomagała.
Swoim dzwonem nas ostrzegała
Gdy ciężka burza nad wioskę nadciągała.

Święta panienka to usłyszała,
ciężkie chmury od wioski odganiała.
Teraz swoje zmartwienia jej powierzamy
i wciąż ufność w niej pokładamy.
Kapliczka skrzynkowa obok boiska
W Zakrowie Turawskim Gerhard Kozioł idący ul. Główną
został potrącony przez samochód obok boiska szkolnego i poniósł śmierć na miejscu. Wypadek wydarzył się 28.05.1995 r.
Gerard Kozioł w dniu śmierci miał 35 lat. Sprawca wypadku
zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został dotychczas odkryty. To
tragiczne wydarzenie upamiętnia zawieszona na drzewie mała
drewniana kapliczka.
Krzyż w polu na Kolonii
W Zakrzowie dwie panie, Augustyna i Cecylia Warzecha, mieszkały na uboczu wsi i same
dbały o gospodarstwo. Jedna z pań, Augustyna, była bardzo
pobożna, codziennie uczęszczała do kościoła. Panie bardzo
ciężko pracowały na swoim dwuhektarowym gospodarstwie.
Nie miały za dużo sprzętu rolniczego, nawet zdarzało się, że
snopy zboża musiały zwozić z pola na taczce. W 1957 r. siostry
postanowiły, że zbudują obok domu krzyż. W przedsięwzięciu
tym pomogli im zaprzyjaźnieni mieszkańcy. Kilka dni później
postawiono w ogrodzie Augustyny i Cecylii duży drewniany
krzyż. W 1960 r. zmarła starsza, Augustyna. Wtedy młodsza
siostra przekazała dom swojemu bratankowi. Ten jednak cio
cię umieścił w domu starców, niedługo później zburzył dom, a pole sprzedał. Nowy właściciel pola zauważył, że krzyż jest w bardzo złym stanie, dlatego też postanowił go odnowić. W 1970 r. wybudował betonowy podest, krzyż ogrodził metalowym płotkiem. Do
dzisiaj mieszkańcy Zakrzowa dbają o krzyż, przynoszą kwiaty,
bo pamiętają o starszych paniach, które bardzo ciężko pracowały na swoim gospodarstwie.
Krzyż na skrzyżowaniu pięciu dróg
Dokładnie nie wiadomo, dlaczego zbudowano krzyż w
Zakrzowie przy ul. Krótkiej obok domu państwa Warzecha.
Najprawdopodobniej powstał ze względu na specyfikę miejsca, znajduje się obok skrzyżowania aż pięciu dróg. Niektórzy
mieszkańcy Zakrzowa twierdzą, że w tym miejscu ponieśli
śmierć żołnierze podczas I wojny światowej, lecz wtedy dzia-

łania wojenne nie przebiegały nawet na Opolszczyźnie. Ta wersja wydaje się raczej mało
prawdopodobna, chyba że krzyż ten upamiętnia pamięć poległych w czasie I wojny światowej żołnierzy z Zakrzowa Turawskiego. Początkowo krzyż ten był drewniany, jednak
około 1934 r. został zbudowany nowy – betonowy. Wtedy jego
budowniczym był nieżyjący już Paweł Wachta (8.04.1893–
1961). Być może pierwszymi fundatorami tego krzyża byli
jego rodzice – Lorenz i Franciszka z d. Hübner, gdyż krzyż ten
powstał na terenie ich posesji.
Krzyż misyjny
Przed każdym kościołem znajduje się krzyż misyjny z datami przeprowadzenia misji. Podobnie jest przed kościołem w
Zakrzowie Turawskim. Krzyż znajduje się na placu cmentarnym przed starym zabytkowym kościołem. Na krzyżu zawieszono daty misji świętych: 1964, 1974, 1985, 1995, 2005.
Krzyż u państwa Opiela
W Zakrzowie Turawskim przy ulicy Poliwodzkiej na polu państwa Hübner już w XIX
w. znajdowała się mała drewniana kapliczka słupowa. Obecnie już nikt nie pamięta, jakie
wydarzenie upamiętniała ta kapliczka. Jednak pod koniec XIX w. była już bardzo zniszczona, słup, na której była powieszona, uległ zniszczeniu. Gdy pan Anton Hübner, żyjący
w latach 1892–1978, miał około 10 lat, to wraz z ojcem zniszczoną kapliczkę rozebrali.
Przywieźli ją do domu, który znajdował się przy ulicy Głównej. Jednak Pan Anton nigdy
nie zapomniał o tej rozebranej kapliczce, często zastanawiał się, dlaczego znajdowała się na
jego polu. Jednak na to pytanie nie znał odpowiedzi. W 1955 r. jego córka Maria wyszła za
mąż za Huberta Opielę. Dwa lata później na działce przy ulicy Poliwodzkiej, obok rozebranej kapliczki, państwo Opiela zbudowali sobie dom. Pan Anton postanowił, że na miejscu
starej kapliczki słupowej powstanie krzyż. Swoje marzenie zrealizował na przełomie lat 50.
i 60. XX w. Wykonawcą tego krzyża był Karol Gryska z Zakrzowa, wykonał go z szarego
lastryka. Poświęcenia krzyża dokonał proboszcz Josef Christen.
Krzyż znajduje się w narożnej części działki państwa Opiela, poza płotem ogradza
jącym zabudowania. Państwo Opiela bardzo dbają o jego
wygląd. Krzyż ma budowę trójdzielną, dwustopniowy postument, powyżej w środkowej części znajduje się duża płyta.
Na dużym ozdobnym gzymsie wyryty jest napis Niech będzie
pochwalony Jez. Chrystus. Powyżej znajduje się duży lastrykowy krzyż, do którego przytwierdzona jest metalowa figura
ukrzyżowanego Chrystusa i metalowa tabliczka z napisem
INRI. Krzyż z trzech stron ogrodzony jest niskim metalowym
płotkiem. Wewnątrz tego ogrodzenia w kształcie trapezu jest
wyłożona dwukolorowa ozdobna kostka chodnikowa.

Krzyż w lesie
Zjeżdżając z ulicy Poliwodzkiej w Zakrzowie w boczną polną drogę w kierunku południowym, można przez las dojechać
do Biestrzynnika. Na skraju lasu droga ta krzyżuje się z drogą
z Kadłuba Turawskiego, którą można dojechać do Poliwody.
Na tej już prawie leśnej krzyżówce, pod czerwonym dębem
znajduje się drewniany krzyż. Krzyż ten został postawiony w
bardzo ciężkich latach powojennych, w 1952 r.
21 stycznia 1945 r. – wkroczenie wyzwoleńczych wojsk
radzieckich do miejscowych wiosek. Pani Gertruda Foegelle,
jak również wielu mieszkańców okolicznych wiosek uciekało przed nadciągającym frontem na zachód do Niemiec, lecz
tam głód, niedosyt sprawiał, że wielu, którzy wyemigrowali, powracało do domu, skąd
wyruszyli w tułaczkę. Tak też postanowiła Pani Gertruda, która wróciła z ucieczki przed
nadciągającym frontem radzieckim, szerzącym pogrom wśród miejscowej ludności. Przybyła do domu rodzinnego w Zakrzowie jesienią 1945 r. Po przyjeździe do domu okazało
się, że jest zarażona bardzo ciężką, groźną chorobą – tyfusem. Chorobę tę poświadczył
lekarz z Ozimka. Chorobą tą zaraziła się również siostra Hildegard. Miała ona czwórkę
dzieci. Trójka najstarszych dzieci zaraziła się tyfusem, a najmłodsze dziecko, które miało
roczek, uniknęło zaraźliwej choroby. Mąż Pani Hildegard podczas panowania tej choroby
przebywał w niewoli we Włoszech. Matka czwórki dzieci, będąc już w stanie krytycznym,
została zaopatrzona ostatnimi sakramentami przez ks. proboszcza Józefa Christena. Po
odejściu od chorej ks. proboszcz stwierdził, że stan jest bardzo ciężki i chora nie ma szans
przeżycia. Matka, będąc już w bardzo ciężkim stanie, przysięgła sobie, że jeżeli przeżyje,
to postawi krzyż dziękczynny, którym będą się opiekowali. Po tym przyrzeczeniu choroba
zaczęła ustępować i wszyscy wracali do zdrowia bez zażywania jakichkolwiek lekarstw.
Po powrocie męża Leona z niewoli włoskiej zaczęto myśleć o postawieniu tego krzyża.
Największym problemem było w tych ciężkich czasach kupienie krucyfiksu, a udało się to
dopiero w 1952 roku.
Pan Leon Foegelle, po wybraniu miejsca, na którym miał stanąć krzyż, skontaktował
się z miejscowym leśniczym panem Wojciechem Łazarzem z Rzędowa, który pracował na
tym terenie lasów państwowych i wyraził cichą zgodę ustną na postawienie krzyża. Można
sobie wyobrazić niezadowolenie ówczesnych władz, że został postawiony krzyż bez żadnego zezwolenia, lecz radość była większa, że tak poważna inwestycja została przemilczana
przez pana Łazarza, za co rodzina jest mu bardzo wdzięczna. Po postawieniu krzyża w
umówionym miejscu został on poświęcony przez księdza proboszcza Józefa Christena.
Krzyż ten stoi do dnia dzisiejszego i jest odwiedzany przez bardzo dużo ludzi, którzy modlą się o zdrowie i o wyświadczenie dla siebie łask Pana Boga, świadectwem tego
jest bardzo dużo kwiatów, przynoszonych przez nieznanych ludzi, którzy modlą się pod
krzyżem. Obecnie tym krzyżem opiekuje się i odnawia go rodzina państwa Plotnik z ul.
Głównej 37 z domu Foegelle.
Piotr Sladek

Krzyż przy ul. Poliwodzkiej
II wojna światowa, lata 1939–1945. Wielu mężczyzn
nie wróciło z wojny …
Młodzi i zdrowi mężczyźni ze Śląska byli wcielani
do wojsk niemieckich. Wielu z nich próbowało sobie
odcinać ręce, nogi, byle nie iść na wojnę. Koniec wojny,
rok 1945. Rosjanie zajmują Śląsk. Napadają na wioski, w
których przebywały głównie kobiety, dzieci, starsi i niepełnosprawni. Rosjanie potrzebowali ludzi do rozbiórki
starej fabryki w okolicy Poręby. Zabierali więc starszych,
schorowanych mężczyzn i kazali im iść za Górę Świętej
Anny. Wielu starszych ludzi z Zakrzowa Turawskiego,
między innymi mój pradziadek Feliks Pludra, zostało
zaciągniętych do tej pracy. Mężowie pisali listy z nadzieją, że dotrą one pod wskazany adres. Kobiety organizowały się i szły pieszo z pomocą, a razem z nimi moja prababcia Wiktoria Pludra. Zostawiła dzieci pod opieką sąsiadki. Jak i inne kobiety, zabrała ze sobą drogocenne przedmioty
(złoto, ubrania itp.) z nadzieją, że uda jej się przekupić rosyjskie wojska i uwolnią Feliksa.
Podczas drogi sypiały w lasach, stodołach, na polanach. Wędrówka trwała bardzo długo,
a na jej końcu czekała wielka niewiadoma. Mogło być już za późno … Mój pradziadek
był w podeszłym wieku, cierpiał na chorobę serca. Było trzeba się więc spieszyć. Praca w
niewoli polegała na rozbiórce maszyn ze starej fabryki niemieckiej, które potem miały być
przewiezione do Rosji. Rosjanie bardzo źle traktowali swych podwładnych. Panował tam
głód, niewolnicy dostawali małe ilości jedzenia. Była zima, a spano w nieogrzewanych
pomieszczeniach. Wiele osób potrzebowało pomocy lekarskiej, która nie była im dana.
Nie było bieżącej wody, rozwijały się bakterie, wszy itp. Bili ich, karali cieleśnie. Wielu
próbowało ucieczki, jeśli komuś się udało, był wolny, a jeśli nie, już nie wracał. Panowały
tam nieludzkie warunki.
Wiktoria po dotarciu do celu była przerażona, błagała Rosjan na kolanach, by uwolnili
Feliksa. Niestety, mało komu udawało się coś w ten sposób wskórać. Rosjanie konfiskowali to, co kobiety przyniosły, a mężczyzn nadal więzili. Po jakimś czasie prace w fabryce
zostały zakończone. Wycieńczeni, na pół umarli „pracownicy” mogli wrócić do swoich
wiosek. Mój pradziadek na szczęście wrócił do domu. Schorowany, wyczerpany ciężką
pracą i długą drogą. Podzielił się tymi przeżyciami z rodziną. Wiedział, że Pan Bóg nad
nim czuwał, więc w podzięce obiecał sobie, że zrobi coś dobrego dla Pana Boga, który
nigdy go nie opuścił.
W 1964 roku w geście podziękowania za szczęśliwy powrót do domu postawił w
ogródku Krzyż. Figury zostały zakupione i poświęcone w Częstochowie. Krzyż do dziś stoi
w ogródku mojej babci i przypomina mieszkańcom Zakrzowa Turawskiego o przeszłości.
Aneta Adamiec

9.11 Krzyże i kapliczki w Zawadzie
Kapliczki przed kościołem
Na placu kościelnym w Zawadzie znajdują się dwie kapliczki, wykonane według projektu ks. proboszcza Henryka
Cieślika. Z prawej strony przed świątynią obok dzwonnicy kapliczka z drewnianą figurą Matki
Boskiej z Banneux – Ludzi Ubogich, ufundowana przez mieszkankę Niemiec, u której pracował
pan Lecybil. Kapliczkę wykonali
panowie Stefan Mróz i Jerzy Krok.
Z drugiej strony w 1993 r. została
ufundowana i wymurowana przez miejscowych strażaków kapliczka ku czci św. Floriana.
Kapliczka na cmentarzu
W Zawadzie na cmentarzu znajduje się stara neogotycka murowana kapliczka, o bardzo ciekawej architekturze.
Najprawdopodobniej była zbudowana w XX w. Bardzo wyraźnie widoczne są dwie kondygnacje budowli, oddzielone gzymsem. W dolnej części kapliczki, we wnęce zamykanej drzwiczkami zakończonymi łukiem, znajduje się figura Matki Boskiej. W oddzielonej
węższej kondygnacji, w podobnej w górnej wnęce, ale mniejszej, umieszczono figurę Pana
Jezusa. Budowlę wieńczy dwuspadowy dach pokryty dachówką. Powyżej drugiej kondygnacji nad ozdobnym gzymsem w tynku wykonano krzyż. Całą kapliczkę otynkowano i
pomalowano na biało z wyraźnymi elementami brązowymi. Z tylu kapliczki umieszczono
tabliczkę z datą 1648, która nie oznacza budowy obecnej kapliczki, tylko najprawdopodobniej rok zbudowania pierwszej kapliczki na cmentarzu w Zawadzie, lub upamiętnia
inne ważne wydarzenie. Wśród mieszkańców przekazywana jest informacja, że w czasie wojny trzydziestoletniej w Zawadzie wybuchła zaraza, która pochłonęła ok. 30 osób.
Wszystkich zmarłych pogrzebano w masowym grobie, na którym najpierw postawiono
krzyż, a w okresie późniejszym zbudowano kapliczkę. Zmarli
zostali pogrzebani w Zawadzie na nowo utworzonym cmentarzu, a nie zaznali spoczynku na cmentarzu parafialnym.
Cmentarz ten utworzono daleko za wsią, gdyż pierwsze zabudowania w Zawadzie w XVII w. powstały wzdłuż ul. Luboszyckiej. Najprawdopodniej obawiano się rozprzestrzenienia
zarazy i dlatego zmarłych pogrzebano w masowym grobie za
wsią. Gdy w okresie międzywojennym były prowadzone prace
przy przesunięciu tej kapliczki, gdyż w okresie wcześniejszym
znajdowała się w innym miejscu na cmentarzu, natrafiono na
dużą ilość kości ludzkich, miejsce masowego grobu, co może
potwierdzić wersję o zarazie.

Do kapliczki zamocowana jest tabliczka, która najprawdopodobniej znajdowała się na
grobie Sam. v Czarnikowsky, który żył 101 lat (18.10.1791–4.03.1892).
Kapliczka z dzwonkiem
Na posesji pp. Langner w Zawadzie przy ul. Luboszyckiej
znajduje się duża kapliczka z dzwonkiem. Została zbudowana w 1840 r.16, jej budowniczymi byli gospodarze pp. Langner.
Wieś Zawada nie posiadała kościoła, dlatego też kapliczka ta
pełniła rolę dzwonnicy. Dzwoniono codziennie w południe na
Anioł Pański, dzwon oznajmiał także śmierć mieszkańca Zawady. Dzwonnikami zawsze byli członkowie rodziny Langner.
Po zbudowaniu na terenie wsi kościoła, dzwonek w kaplicy zamilkł, jego funkcję przejęła dzwonnica kościelna. Co roku do
kapliczki przy ul. Luboszyckej podąża procesja w Boże Ciało.
Murowana kapliczka o podstawie kwadratowej ma konstrukcję trzykondygnacyjną. Poszczególne kondygnacje zwężają się ku górze, oddzielone
są ozdobnymi gzymsami, pierwszy wykonany z dachówki karpiówki. Do najniższej części
prowadzą szerokie drzwi od strony ulicy, z dwoma przeszkleniami. Wewnątrz znajduje się
obraz przedstawiający Pana Jezusa wiszącego na krzyżu. W środkowej zamkniętej kondygnacji na jej elewacji zawieszono drewniany krzyż. W trzeciej najwyższej znajduje się
stary dzwon. Kapliczka jest otynkowana i pomalowana na kolor biały.
Nie są znane powody zbudowania kapliczki przy ul. Luboszyckiej. Podobno dawno
temu w tej rodzinie matka zabiła nienarodzone dziecko i potężny huragan, jako kara boska, nawiedził to gospodarstwo. Według innej, bardziej wiarygodnej opowieści, co roku
w gospodarstwie padało całe bydło, dlatego też żeby zmienić los gospodarzy, zbudowano
kaplicę17.
Kapliczka na „Plascynie”
Za ostatnimi zabudowaniami w Zawadzie w kierunku Opola znajduje się stara kapliczka. Z historią tej kapliczki wiążą się bardzo ciekawe legendy. Pierwszą spisał Ernest Mittmann i zamieścił w „Beczce”. W dawnych czasach, gdy jeszcze w tym miejscu stał krzyż,
pewien rolnik zmartwiony panującą suszą zwrócił się do Chrystusa ze słowami: Ty jesteś
wszystkiemu winien, bo w Twej mocy było posłać na deszcz. To mówiąc zmienił się w kamień. Rolnicy użyli go jako kamienia węgielnego pod budowę kapliczki. Obok kapliczki
jeszcze niedawno znajdował się mały staw. Legenda głosi, że utopił się w nim policjant
wraz z zaprzęgiem konnym, a ciała nie udało się wydobyć.
Drugą legendę powstania tej kapliczki spisała dla mnie Dżesika Kotula. Na polu Antona Langoscha zawsze była woda, dlatego też on i inni gospodarze poszli na pielgrzymkę,
by poprosić Pana Boga, żeby woda zeszła i można by było tę ziemię użytkować rolniczo.
Modlitwy rolników zostały wysłuchane i w podzięce Anton Langosch wybudował kaplicz16
17

Jerzy Krok odnalazł datę budowy kaplicy na szczycie zwieńczenia dachu.
Jerzy Krok wywiad.

kę z dwuspadowym dachem, na którym umieścił krzyż. W
czasie II wojny światowej kapliczka była uszkodzona, dlatego
też została po wojnie odbudowana.
Trzecią legendę związaną z kapliczką Anton Langoscha
spisała Aneta Weber. Zgodnie z opowiadaniami mieszkańców,
została wzniesiona na miejscu tragicznego wypadku. Gdy gospodarz Wienchulla jechał na pole, siedział na bryczce wsparty o strzelbę, w razie gdyby z lasu wybiegła jakaś zwierzyna.
Zaprzęgiem kierował parobek. Pies, który biegł obok, skoczył
na wóz, nacisnął przypadkowo spust, strzelba wystrzeliła i
śmiertelnie raniła gospodarza. Rodzina, żeby uczcić pamięć
zmarłego, zbudowała kapliczkę.
Czwartą legendę opowiedzał Franciszek Woclaw Bernardowi Buhlowi. W dawnych
czasach w okolicach kapliczki wyskakiwały psy zionące ogniem z pysków. Psy znikały i
pojawiały się znowu przed domem, do którego podróżny zmierzał.
W czasie wojny w 1945 r. kapliczka była uszkodzona, ostrzelana przez Rosjan. Po wojnie Anna Langosch, żona Antoniego, odbudowała ją w obecnym kształcie. Kapliczkę poświęcił ks. Alojzy Ploszczyk18.
Metalowa kapliczka przy ul. Turawskiej
Małgorzata Szymasek z d. Kula wyszła za maż za wdowca Piotra. Oboje byli bardzo religijni, często udawali się na
pielgrzymki. Małżonkowie posiadali zakupioną figurę Matki
Boskiej i postanowili w swoim ogrodzie zbudować kapliczkę.
Marzenie swoje zrealizowali i pod koniec lat 70. XX w. zbudowali kapliczkę, którą ustawili w ogrodzie przed domem.
Konstrukcja kapliczki wraz z daszkiem została wykonana z
metalu. Wewnątrz umieszczono wcześniej zakupioną figurę.
Staruszkowie już nie żyją, ale pozostał po nich ślad i pamięć.
Kapliczka w Zawadzie
Kapliczka w Zawadzie przy ulicy Oleskiej została wybudowana prawdopodobnie w
1890 r. przez byłego mieszkańca Zawady. Był nim rolnik August Jończyk, który miał dwie
córki i syna. Gdy córki dorosły, obie poszły do klasztoru. Z tej to okazji ich ojciec wybudował w swoim ogrodzie kapliczkę.
Kapliczka zbudowana jest z czerwonej cegły i otynkowana. Jest to budowla dwukondygnacyjna. Dach kapliczki jest dwuspadowy, pokryty dachówką. Na środku dachu jest metalowy kuty krzyż. A mały szczyt dachu jest również zwieńczony krzyżem. Obydwie kondygnacje posiadają oszkloną, półkoliście zwieńczoną niszę. Kondygnacje oddzielone są wypustkami z cegły. W górnej oszklonej niszy stoi figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w
postawie wyprostowanej, ręce opuszczone ku dołowi, lekko odchylonej na bok. Stopy dep18
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czą węża. W dolnej oszklonej niszy jest kopia obrazu Rafaela
Santi, przedstawiająca Madonnę Sykstyńską. Madonnie z Dzieciątkiem towarzyszy dwoje świętych: św. Sykstus i św. Barbara.
Inne dzieje kapliczki, które są nam znane: 13.06.1969 r. doszło w obrębie kapliczki do wypadku drogowego. Wówczas
kapliczka została uszkodzona i szybko odremontowana, ale
niektóre ślady są widoczne do dzisiaj.
W roku 1989 została odrestaurowana figura z kapliczki i
został namalowany na płótnie obraz, ponieważ stary papierowy druk uległ zniszczeniu przez wilgoć. Obraz namalował i
figurę odrestaurował znany malarz kościołów pan Emil Bartek
z Chrząstowic.
Kevin Moj
Krzyż na placu kościelnym
Pierwszy krzyż na placu kościelnym w Zawadzie został poświęcony i wkopany 10.07.1982 r. przez bpa Bronisława Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu Polski. Gdy kościół był już wymurowany, krzyż został przeniesiony obok płotu od strony p. Slotty
przed kapliczką św. Floriana. Krzyż jednak po 17 latach od zamontowania zaczął się niszczyć. Belka z krzyża, wkopana do ziemi, została odnowiona i wystawiona w gablocie kościelnej. Nowy
krzyż przed kościołem ufundował Paweł Ochentel. Obecny, wykonany w
technologii klejonej w stolarni Fosowskie, został poświęcony 10.08.1999 r.
Krzyż misyjny
Przed kościołem w Zawadzie znajduje się drewniany krzyż
misyjny, pomalowany na kolor brązowy, z wypukłym napisem
ZBAW MNIE umieszczonym na poziomej belce. Został postawiony i poświęcony w czasie misji świętych, które prowadził w
dn. 25.10–1.11.1992 o. Jan Góra. Zamocowano na krzyżu dwie
daty 1992 i 2003, które upamiętniają przeprowadzone misje
święte.
Krzyż przy skrzyżowaniu ulicy Oleskiej i Luboszyckiej
Historia krzyża na skrzyżowania dróg Oleskiej i Luboszyckiej w Zawadzie jest nie bardzo nam znana. Jak głosi historia przekazywana przez pokolenia, krzyż w tym miejscu
stał od pokoleń, dokładniej daty nie da się ustalić. Krzyż lub krzyże w tym miejscu do
roku 1959 były wykonane z różnego rodzaju drzewa i były nie bardzo trwałe. W roku

1958 zamożny jak na owe czasy rolnik z Zawady Józef Jończyk
postanowił wykonać krzyż z lastryka. Znaleziono fachowca,
który podjął się wykonania tego dzieła, zrobiono projekt i tak
powstały elementy krzyża. Krzyż został przywieziony z Koloni
Gosławickiej z warsztatu, gdzie powstał, do Zawady w nocy.
A jego budowę przeprowadzono też w nocy. Był to rok 1959.
Były to trudne czasy dla prowadzenia takiej inwestycji. Krzyż
wybudowano pod osłoną nocy i
jakoś się zaaklimatyzował, nie bez
przeszkód ze strony urzędników
państwowych. Mimo problemów
krzyż stoi do dzisiaj.
Kevin Moj
Krzyż z 1924 r.
W Zawadzie przy ul. Luboszyckiej w połowie jej długości na
posesji pp. Woitczyk znajduje się krzyż bardzo ciekawej konstrukcji betonowej. Na podeście usadowiono cokół, wewnątrz
którego w prostokątnej wnęce za szybą umieszczono obrazek
przedstawiający Matkę Boską z sercem przebitym sztyletem.
Powyżej na zwężającym się gzymsie, z wyżłobionym napisem
IHS, znajduje się krzyż betonowy z frezowanymi ramionami z
metalową figurą Chrystusa i tabliczką z napisem INRI. Nie są
znane motywy zbudowania tego krzyża, na podeście umieszczono datę jego powstania – rok 1924.
Krzyż przy ulicy Turawskiej.
W Zawadzie na „Borkach” przy ul. Turawskiej znajduje się
krzyż. Nie wiadomo, dlaczego powstał. Istniał już w okresie
przedwojennym, był drewniany. Ze starości uległ zniszczeniu
i na początku lat 90. XX w. został zbudowany nowy, jego fundatorką była Paulina Hyla. Krzyż poświęcił kotorski proboszcz
ks. Józef Swolany.
Krzyż koło ronda
W Zawadzie obok nowo wybudowanego ronda znajduje
się krzyż. Mieszkańcy nie pamiętają, dlaczego go zbudowano.
Najprawdopodobniej w miejscu tym zaczynała się wieś Zawada. Według innych relacji: wydarzył się wypadek, był pożar.
Dwie bardzo ciekawe opowieści dotyczące powstania tego
krzyża spisała mi Justyna Janczyk. Według pierwszej krzyż

zbudowano, by podróżnym wskazywał drogę. Druga opowieść jest bardzo tajemnicza: pewnego wieczoru młodzieniec
Szymon Zelbastian wybrał się po mleko do znajomego gospodarza. Gdy wracał do domu w egipskich ciemnościach,
ukazała mu się dziwna postać. Powiedziała mu, że ma na siebie uważać i dzięki tej przestrodze Szymon Zelbastian uniknął przykrego wydarzenia, do dziś nie wiadomo, jakiego. W
podziękowaniu za ostrzeżenie zbudował krzyż.
Krzyż przez wiele lat był drewniany, obecnie jest konstrukcji metalowej. Został odnowiony w 2010 r. przed dożynkami przez Jerzego Kroka, mieszkańca Zawady, który wykonał nowy cokolik. Krzyżem opiekuje się rodzina Pikos.
Krzyż dziękczynny
W Zawadzie urodziło się dziecko niepełnosprawne. Jego
dziadkowie w podzięce, że rozwój choroby wnuka się zahamował i dziecko mogło przystąpić w 2008 r. do I komunii świętej,
zbudowali krzyż obok ul. Turawskiej.
Krzyż upamiętniający śmierć
W Zawadzie przy ul. Bocianowej 27.07.1964 r. śmieć poniósł
dwudziestosześcioletni młodzieniec Alojzy Schwitala (ur. 1938 r.).
W czasie bójki nieszczęśliwie go uderzył „B” i mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Rodzice zmarłego młodzieńca Anna
i Tomasz przez wiele lat starali się o pozwolenie, by w miejscu
tragedii mogli postawić krzyż, jednakże władze administracyjne odmawiały im zgody. Dopiero w 1986 r. Anna Schwitalla,
dzięki proboszczowi ks. Henrykowi Cieślikowi, uzyskała pozwolenie i zbudowała krzyż w miejscu tragedii przy ul. Bocianowej. Obecnie krzyżem opiekuje
się Dorota Wiench, obok jej posesji usadowiony jest krzyż upamiętniający śmierć Alojzego Schwitali.
Krzyż dziękczynny
Na prywatnej posesji pod lasem w Zawadzie znajduje się
krzyż, który został zbudowany jako wotum dziękczynne. Krzyżem opiekuje się mieszkaniec Zawady Jerzy Krok.

Liczba mieszkańców parafii z terenu obecnej Gminy Turawa
Objaśnienia: k – katolicy, p – protestanci (ewangelicy), ż – Żydzi.
K. – Kadłub Turawski, KM. – Kotórz Mały, Kol. – kolonia Zakrzów, KW. – Kotórz
Wielki, L. – Ligota Turwaska, M. – Marszałki, O. – Osowiec, Pol. – Poliwoda, R. – Rzędów, T. – Turawa, Tr. – Trzęsina, W. – Węgry, Z. – Zakrzów Turawski
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