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W sobot´ 29 maja o godz.
10.00 w katedrze pw.
Âwi´tego Krzy˝a w Opolu
biskup opolski abp Alfons
Nossol udzieli Êwi´ceƒ
kap∏aƒskich tegorocznym
absolwentom Wy˝szego
Seminarium Duchownego
i Wydzia∏u Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego.
Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjmie
pi´tnastu diakonów. Sà to:

Ks. Pawe∏ Bembenek – po-
chodzi z parafii Êw. Jana Chrzci-
ciela w Raciborzu. Jest synem
Teresy i Zdzis∏awa Bembenków,
ma brata. Ukoƒczy∏ Technikum
Mechaniczne, a studia teologicz-
ne zakoƒczy∏ obronà pracy magi-
sterskiej pt. „Koncepcja wolnoÊci
w myÊli Józefa Tischnera”. Jego
hobby to: proza i wspó∏czesna
poezja, sport i muzyka. Praktyk´
duszpasterskà odby∏ w parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Kluczborku.

Ks. Wojciech Czeka∏a – po-
chodzi z parafii NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa w Kluczborku.
Jest synem Genowefy i Jana. Ma
dwoje rodzeƒstwa: Magdalen´
i Andrzeja. Ukoƒczy∏ Liceum Za-
wodowe w Kluczborku ze spe-
cjalnoÊcià: mechanik pojazdów
samochodowych. Jego szczegól-
nà pasjà jest gra w szachy. Prac´
magisterskà napisa∏ na temat:
„Liturgiczny wymiar katechezy
szkolnej”. Praktyk´ duszpaster-
skà odby∏ w Zawadzkiem, w pa-
rafii Âwi´tej Rodziny.

Ks. Bart∏omiej Krajewski
– pochodzi z parafii Êw. Mi-
cha∏a w Wierzbniku. Jest sy-
nem Anny i Tadeusza Krajew-
skich, ma siostr´ Agnieszk´.
Ukoƒczy∏ Liceum Ekonomicz-
ne w Grodkowie. W´drowanie
po górach zalicza do ulubio-
nych zaj´ç. Prac´ magisterskà
napisa∏ z prawa kanonicznego,
jej tematem jest „Rozgrzesze-
nie wielu penitentów bez
uprzedniej spowiedzi indywi-
dualnej”. Praktyk´ duszpaster-
skà zrealizowa∏ w parafii Êw.
Józefa w Opolu Szczepanowi-
cach.

Ks. Daniel LeÊniak – pocho-
dzi z parafii pw. Êw. Jakuba i Êw.
Agnieszki w Nysie, ale mieszka
na terenie parafii ÊÊ. Piotra i Paw-
∏a. Jest synem Sylwii i Stefana,
ma siostr´ Ew´ i brata Artura.
Ukoƒczy∏ liceum w Nysie.
Zajmuj´ si´ pracà z osobami nie-
s∏yszàcymi. Prac´ magisterskà
poÊwi´ci∏ w∏aÊnie swojej pasji –
jej tytu∏ brzmi: „Wp∏yw g∏uchoty
na kszta∏towanie si´ osobowoÊci
i religijnoÊci osób nies∏yszà-
cych”. W zwiàzku z tym praktyk´
duszpasterskà móg∏ odbyç tylko
w parafii Âwi´tego Krzy˝a w Ra-
ciborzu Studziennej, pod okiem
diecezjalnego duszpasterza osób
nies∏yszàcych, ks. pra∏ata Jana
Szywalskiego.

Ks. Andrzej Mazurek – po-
chodzi z parafii Êw. Marii Magda-
leny w ¸ambinowicach. Jego ro-
dzicami sà Antonina i Eugeniusz
Mazurkowie, ma siostr´ Alicj´.
Ukoƒczy∏ szko∏´ Êrednià w Ze-
spole Szkó∏ Mechanicznych
w Nysie. Jego hobby to pi∏ka no˝-
na i tenis sto∏owy. Obroni∏ prac´
magisterskà pt. „˚ycie religijne
w okresie Adwentu i Bo˝ego Na-
rodzenia w parafii ¸ambinowi-
ce”. Praktyk´ duszpasterskà zre-
alizowa∏ w parafii Êw. Miko∏aja
w Krapkowicach.

Ks. Wojciech Modelski – po-
chodzi z Opola, z parafii pw.
Przemienienia Paƒskiego. Jego
rodzicami sà Alicja i Jerzy. Ma
siostr´ Marcel´. Ukoƒczy∏ I Li-
ceum Ogólnokszta∏càce w Opolu.
Jego hobby to: sport, literatura
(zw∏aszcza gatunki fantasy
i science fiction) oraz muzyka.
Prac´ magisterskà napisa∏ na te-
mat zwiàzany ze swojà pasjà, jej
tytu∏ brzmi: „Przeciwdzia∏anie
podstawowym zagro˝eniom
sportu. Studium teologiczno-mo-
ralne”. Jako diakon praktykowa∏
w parafii Bo˝ego Cia∏a i Êw. Nor-
berta w Czarnowàsach. 

Ks. Krystian Muszalik – po-
chodzi z parafii Êw. El˝biety
w Kluczu. Jest synem Ma∏gorza-
ty i Horsta. Ma brata Adriana,
który jest ksi´dzem (obecnie wi-
kariuszem w parafii Matki Bo˝ej
Nieustajàcej Pomocy w Opolu
Nowej Wsi Królewskiej). Ukoƒ-
czy∏ Liceum Elektryczne
w Strzelcach Opolskich. W wol-
nych chwilach lubi uprawiaç tu-
rystyk´ rowerowà. Interesuje si´
równie˝ muzykà organowà. Pra-
c´ magisterskà napisa∏ na temat:
„Eucharystia szczytem celebracji
chrzeÊcijaƒskiej komunii w Êwie-
tle listu apostolskiego Orientale
Lumen Jana Paw∏a II”. Praktyk´

duszpasterskà odby∏ w parafii Êw.
Katarzyny Aleksandryjskiej
w Dobrzeniu Wielkim. 

Ks. Piotr Ochoƒski – z parafii
Êw. Wawrzyƒca w G∏ucho∏azach,
syn Lidii i Jerzego. Ma dwie siostry
– Ann´ i Agnieszk´. Ukoƒczy∏ Li-
ceum Ogólnokszta∏càce im. Bole-
s∏awa Chrobrego w G∏ucho∏azach.
Interesuje si´ literaturà, zw∏aszcza
ksià˝kà religijnà, i muzykà kla-
sycznà. Lubi te˝ podró˝e i w´drów-
ki górskie – co nie powinno dziwiç
– zwa˝ywszy, ̋ e pochodzi z miasta
niemal w górach po∏o˝onego. Pra-
c´ nagisterskà napisa∏ z teologii bi-
blijnej na temat: „Cudowny po∏ów
ryb (¸k 5, 1–11). Studium lingwi-
styczno-egzegetyczne”. Praktyk´
duszpasterskà odby∏ w parafii pw.
Matki Bo˝ej Anielskiej w Przywo-
rach Opolskich.

Ks. Jaros∏aw Ostrowski – po-
chodzi z parafii NajÊwi´tszego Ser-
ca Pana Jezusa w Kluczborku. Jego
rodzicami sà Karolina i Wac∏aw
Ostrowscy. Ukoƒczy∏ Technikum
Elektryczne w Opolu. W rubryce
hobby napisa∏: lubi´ spotkania
z nowymi ludêmi, lubi´ nowe wy-
zwania, graç w pi∏k´ no˝nà, p∏y-
waç i chodziç po górach. „Do-
Êwiadczenie Boga na podstawie
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polskich publikacji Ladislausa Bo-
rosa” – to tytu∏ jego pracy magi-
sterskiej. Praktyk´ duszpasterskà
odby∏ w parafii Êw. Antoniego
w Zdzieszowicach. 

Ks. Janusz Podzielny – syn
Urszuli i Teodora, ma brata Mi-
cha∏a. Pochodzi z parafii pw.
Bo˝ego Cia∏a w OleÊnie. Tam
te˝ ukoƒczy∏ Liceum Ogólno-
kszta∏càce. Cieszy si´ du˝ym
autorytetem wÊród braci kleryc-
kiej, która powierzy∏a mu funk-
cj´ dziekana alumnów! Ks. Ja-
nusz ma szerokie zainteresowa-
nia. Lubi bowiem turystyk´ gór-
skà i rowerowà, podró˝e; intere-
suje si´ tak˝e motoryzacjà i in-
formatykà. Jego hobby to rów-
nie˝ biblistyka i teologia moral-
na. Stàd te˝ temat jego pracy
magisterskiej brzmia∏: „Opo-
wiadanie o sàdzie nad narodami
(Mt 25, 31–46). Studium lin-
gwistyczno-egzegetyczne”. Ja-
ko diakon praktyk´ duszpaster-
skà mia∏ w parafii pw. Êw. Jaku-
ba i Êw. Agnieszki w Nysie.

Ks. Sylwester Pruski – po-
chodzi z parafii pw. Narodze-

nia NMP w Bodzanowicach.
Jest synem Agaty i Piotra. Ma
dwie siostry: Joann´ i Katarzy-
n´. Ukoƒczy∏ Liceum Handlo-
we w OleÊnie. Ma rozliczne
hobby: s∏uchanie muzyki kla-
sycznej („i nie tylko klasycz-
nej” – dodaje), interesuje go
te˝ muzyka liturgiczna i êród∏a
liturgii oraz j´zyki obce. Prac´
magisterskà napisa∏ na temat:
„Zwiàzane ze Êmiercià wierze-
nia i zwyczaje o charakterze
ludowym wyst´pujàce na Âlà-
sku Górniczym”. Praktyk´ dia-
koƒskà odbywa∏ w parafii ka-
tedralnej w Opolu.

Ks. Grzegorz Sonnek – po-
chodzi z parafii pw. Êw. Wa-
c∏awa w Krzanowicach. Jest
synem Gerdy i Jerzego, ma
dwie siostry: Alicj´ i Joann´.
Wykszta∏cenie Êrednie zdoby∏
w Ni˝szym Seminarium Du-
chownym Ojców Franciszka-
nów w Legnicy. Jego hobby to
jazda konna i ksià˝ki religijne,
których tematyka zwiàzana
jest z liturgià. Po∏àczy∏ zatem
przyjemne z po˝ytecznym i te-
mat pracy magisterskiej po-

Êwi´ci∏ „˚yciu religijnemu
w okresie Adwentu i Bo˝ego
Narodzenia w parafii Krzano-
wice”. Praktyk´ duszpasterskà
odby∏ w parafii pw. Wniebo-
wzi´cia NMP w Biedrzycho-
wicach.

Ks. Marcin Szewczuk –
syn Józefy i Stanis∏awa Szew-
czuków, pochodzi z parafii Êw.
Anny w Niemys∏owicach. Ma
siostr´ Ma∏gorzat´. Ukoƒczy∏
Liceum Zawodowe w Prudni-
ku. Jego hobby to muzyka, In-
ternet, jazda rowerem. Studia
teologiczne zakoƒczy∏ obronà
pracy magisterskiej na temat
„AktualnoÊç cnót ˝ycia co-
dziennego”. Praktyk´ duszpa-
sterskà zrealizowa∏ w parafii
Âwi´tych Aposto∏ów Piotra
i Paw∏a w Opolu.

Ks. Mariusz Wajman – syn
Lidii i Henryka, pochodzi z pa-
rafii pw. Êw. Rocha w Tu∏owi-
cach. Ma brata S∏awomira
i siostr´ Aleksandr´. Jest ab-
solwentem Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w Niemodlinie.
Interesuje go harcerstwo, tury-

styka rowerowa, literatura (nie
tylko teologiczna), muzyka
klasyczna i... liturgika. Do te-
go pozostaje dodaç ju˝ tylko
temat pracy magisterskiej ks.
Mariusza pt. „Absolutyzacja
charakteru ofiarniczego Eu-
charystii w uj´ciu Ruchu Arcy-
biskupa Lefebvre’a”. Praktyk´
duszpasterskà odby∏ w parafii
pw. Êw. Zygmunta i Êw. Jadwi-
gi Âlàskiej w K´dzierzynie-
-Koêlu.

Ks. Jacek Wilczyƒski – syn
Stanis∏awy i Êp. Jana. Ma brata
Mariusza. Pochodzi z parafii
pw. Narodzenia Êw. Jana
Chrzciciela w Pomorzowicach.
Ukoƒczy∏ Liceum Ogólno-
kszta∏càce w G∏ubczycach. In-
teresuje go ˝ycie, dzia∏alnoÊç
i pos∏uga duszpasterska Karola
Wojty∏y – Jana Paw∏a II. Jego
hobby jest muzyka klasyczna.
Prac´ magisterskà pisa∏ na te-
mat: „Duszpasterska wizja Ko-
Êcio∏a w Êwietle Novo millenio
ineunte”. Praktykowa∏ duszpa-
stersko w parafii pw. Wniebo-
wzi´cia NMP w Krapkowicach
Otm´cie.

dokoƒczenie ze str. 21
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„Niech nic was nie od∏àczy...”

WuroczystoÊç Êw. Stanis∏awa ze
Szczepanowa, patrona Wy˝szego
Seminarium Duchownego w Opolu,

8 maja br., w koÊciele seminaryjno-akde-
mickim odby∏y si´ Êwi´cenia diakonatu.
Braciom klerykom z diecezji gliwickiej
i opolskiej Êwi´ceƒ tych udzieli∏ opolski bi-
skup pomocniczy Pawe∏ Stobrawa. By∏y to
pierwsze Êwi´cenia diakonatu w pasterskiej
pos∏udze bpa Paw∏a.

Âwi´cenia diakonatu przyj´∏o 18 alum-
nów z obu diecezji. Z naszej diecezji nowy-
mi diakonami zostali: Krzysztof Jan Bytom-
ski z parafii Êw. Wac∏awa w Krzanowicach,
Pawe∏ Dubowik z parafii Êw. Jerzego w Pod-
lesiu, Piotr Janaszczyk z parafii Êw. Katarzy-
ny w Opolu Groszowicach, Jaros∏aw Karpa
z parafii Niepokalanego Pocz´cia NMP
w Piotrówce, Przemys∏aw Seƒ z parafii Êw.
Micha∏a w Kar∏owicach (diecezja wroc∏aw-
ska), Maciej Skóra z parafii Wniebowzi´cia
NMP w Rac∏awicach Âlàskich i Marek Soj-
ka z parafii Êw. Jadwigi w Szonowie.

Zwracajàc si´ do nowo wyÊwi´conych
diakonów, bp Pawe∏ Stobrawa powiedzia∏:
„JeÊli chcecie zanieÊç Ewangeli´ wspó∏cze-
snemu Êwiatu, mo˝ecie tego dokonaç przez
modlitw´” i ˝yczy∏ im – „Niech nic was nie
od∏àczy od Chrystusowej mi∏oÊci, która
w dniu chrztu zosta∏a rozlana w waszych
sercach”. z.Diakoni diecezji gliwickiej i opolskiej z bpem Paw∏em Stobrawà i ksi´˝mi moderatorami
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PER¸Y S¸OWA (48)

Âpiewali hymny Bogu
„Pretorzy kazali zedrzeç z nich
szaty i siec ich rózgami. 
Po wymierzeniu wielu razów
wtràcili ich do wi´zienia, przy-
kazujàc stra˝nikowi, aby ich
dobrze pilnowa∏. Otrzymaw-
szy taki rozkaz, wtràci∏ ich do
wewn´trznego lochu i dla bez-
pieczeƒstwa zaku∏ im nogi
w dyby. O pó∏nocy Pawe∏
i Sylas modlili si´, Êpiewajàc
hymny Bogu. A wi´êniowie im
si´ przys∏uchiwali”
(Dz 16,22–25).

Narzekamy na naszych stró-
˝ów prawa i nasz wymiar spra-
wiedliwoÊci. Nieraz mamy uza-
sadnione powody ku temu. Ale
to przecie nic nowego pod s∏oƒ-

cem. Kilka zdaƒ przytoczonych
na wst´pie to relacja sprzed pra-
wie dwóch tysi´cy lat. Owszem,
niepokój w mieÊcie by∏ (rzecz
dzieje si´ w Filippi). Ukarano
jednak nie tych, którzy wszcz´li
rozruch. Zastosowano wobec
nich Êrodki niewspó∏mierne do
rzekomego zagro˝enia. Zlekce-
wa˝ono prawo (co zresztà póê-
niej Pawe∏ wykorzysta na swojà
korzyÊç). Nie mówiàc o tym, ˝e
tak ca∏kiem zwyczajnie zrobio-
no krzywd´ niewinnym lu-
dziom. A ci skrzywdzeni ludzie
nie robià z tego problemu. Mo-
dlà si´, Êpiewajà. Ich postawa
uspokaja innych. Widaç, ˝e za-
prawieni. W czym? W znosze-
niu przeciwnoÊci – powiesz.
Bez wàtpienia tak. I tu warto
si´gnàç do jednego z Listów

Paw∏a: „Bardziej przez trudy,
bardziej przez wi´zienia; daleko
bardziej przez ch∏osty, przez
cz´ste niebezpieczeƒstwa
Êmierci. Przez ˚ydów pi´cio-
krotnie by∏em bity po czterdzie-
Êci razów bez jednego. Trzy ra-
zy by∏em sieczony rózgami, raz
kamienowany, trzykrotnie by-
∏em rozbitkiem na morzu”
(2 Kor 11,23–25). Zatem uwi´-
zienie w Filippi nie mog∏o ani
zaskoczyç Paw∏a i jego towa-
rzyszy, ani ich z∏amaç. Nawet
w z∏y nastrój ich nie wprowa-
dzi∏o. Czy to jednak tylko spra-
wa obycia si´ z k∏opotami, trud-
noÊciami i niebezpieczeƒstwa-
mi? Otó˝ nie tylko. Pawe∏ w´-
druje przez miasta i ca∏e krainy,
gnany wewn´trznà potrzebà
mówienia, Êwiadczenia o zmar-

twychwstaniu Jezusa. Wi´cej –
o obecnoÊci Zmartwychwsta∏e-
go w ˝yciu. W jego, Paw∏a, ˝y-
ciu. W ˝yciu Êwiata, który zaj´-
ty swoimi sprawami, nie do-
strzega tej dyskretnej, a zara-
zem pot´˝nej obecnoÊci. Pawe∏
sam tego doÊwiadczy∏ na sobie.
Zatem nie tylko wie, o czym
mówi, ale ta obecnoÊç jest jego
si∏à. A przecie˝ Pawe∏ nie wi-
dzia∏ pustego grobu, nie prze˝y∏
radoÊci dnia zmartwychwstania,
nie by∏ ani w Wieczerniku, ani
w Emaus, gdy Jezus przyszed∏
do swoich. Zresztà – on w ogó-
le do ich grona wtedy nie nale-
˝a∏. Podobnie jak my. Czy˝by-
Êmy wi´c i my mogli Zmar-
twychwsta∏ego spotkaç?

KS. TOMASZ HORAK 

ZAPRASZAMY
na odpust 
w „Coenaculum”

W sanktuarium Matki Bo˝ej
Trzykroç Przedziwnej w sanktu-
arium „Coenaculum” w Winowie
odb´dà si´ w poniedzia∏ek 31
maja uroczystoÊci odpustowe.
Rozpocznà si´ one nabo˝eƒ-
stwem majowym o godz. 18.00.
O godz. 18.30 zostanie odprawio-
na uroczysta Suma odpustowa.
Dzieƒ ten jest Êwi´tem Matek
Szensztackich.

na XV Festiwal M∏odych
w Medjugorie

Parafia D∏ugomi∏owice orga-
nizuje wyjazd na XV Festiwal
M∏odych, który odb´dzie si´
w pierwszym tygodniu sierpnia
(31.07–9.08) w Medjugorie.
Jest to mi´dzynarodowe spo-
tkanie m∏odzie˝y w formie
atrakcyjnie prowadzonych re-
kolekcji. Program umo˝liwia
udzia∏ w tym wydarzeniu, a jed-
noczeÊnie daje okazj´ pobytu
w wielu ciekawch miejscach,
tak˝e nad Adriatykiem. Zapra-
szamy m∏odzie˝ naszej diecezji
(i nie tylko) do wzi´cia udzia∏u
w pielgrzymce, która jest orga-
nizowana ju˝ po raz czwarty.
Wszelkich informacji udziela
parafia D∏ugomi∏owice pod nr.
tel. (77) 4820611.

Cena pielgrzymki: 450 z∏ +
90 euro (p∏atne na terenie Chor-
wacji).

na pielgrzymk´ 
po Kresach

Towarzystwo Mi∏oÊników
Lwowa i Kresów Po∏udniowo-
-Wschodnich Oddzia∏ w Klucz-
borku oraz TMLiKPW Oddzia∏
Mi∏oÊników Ko∏omyi „Pokucie”
we Wroc∏awiu organizujà XI
Ogólnopolskà Pielgrzymk´-Wy-
cieczk´ Kresowiaków i sympaty-
ków do Êrodowisk polskich na
pi´knych terenach Pogórza Kar-
packiego, Pokucia, Bukowiny i na
Zakarpaciu. Odwiedzanymi miej-

scami b´dà m.in. ¸anowice, Sam-
bor, Drohobycz, U˝gorod, Jasinie,
Czerniowce, Chocim, Kamieniec
Podolski, Borszczów, Zaleszczy-
ki, Horodenka, Ko∏omyja, Stani-
s∏awów, Halicz, Rohatyn i Lwów.
Pielgrzymka odb´dzie si´ od 20
do 31 sierpnia. Koszt pielgrzymki
wynosi 280 z∏otych i 20 dolarów –
na pokrycie transportu, op∏aty na
Ukrainie, w tym niektóre wst´py,
przewodnicy w oÊmiu miastach,
parkingi i dwa obiady w restaura-
cjach. Zg∏oszenia wraz z pierwszà
ratà wp∏aty (140 z∏) przekazem

pocztowym nale˝y sk∏adaç od 25
maja do 15 czerwca. Pozosta∏a
kwota p∏atna do 30 czerwca.
Koszty noclegu z kolacjà i Êniada-
niem u parafian lub przy koÊciele
oraz w bazie turystycznej w U˝go-
rodzie pokrywa na miejscu
uczestnik pielgrzymki. Zaintere-
sowani udzia∏em w pielgrzymce
otrzymajà szczegó∏owe informa-
cje pod numerem telefonu
w Kluczborku: (77) 418 21 51 –
rano do godz. 9.00 lub wieczorem
po godz. 20.00.

na rekolekcje
do muzyków
koÊcielnych

Tegoroczne spotkanie reko-
lekcyjne dla muzyków koÊciel-
nych odb´dzie si´ od 5 do 7 lip-
ca w sanktuarium Êw. Jacka
w Kamieniu Âlàskim – w oÊrod-
ku rekolekcyjno-ekumenicz-
nym. Koszt trzydniowego poby-
tu wynosi 100 z∏otych. Zg∏osze-
nia udzia∏u w rekolekcjach nale-
˝y sk∏adaç w kurialnym refera-
cie ds. muzyki koÊcielnej lub
w Studium Muzyki KoÊcielnej
w Opolu. Wystarczy informacja
telefoniczna: tel. (77) 44 11 509.
Podczas rekolekcji b´dzie m. in.
okazja do dyskusji nad „Regula-
minem dla organistów diecezji
opolskiej”, którego odnowienie
przygotowywane jest w ramach
trwajàcego I Synodu Diecezji
Opolskiej.W twierdzy w Kamieƒcu Podolskim
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StaroÊcie strzeleckiemu
cofni´to rekomendacj´ 

W przeddzieƒ naszego wejÊcia do Unii
Europejskiej z budynku Starostwa Powiato-
wego w Strzelcach Opolskich znikn´∏o na
trzy dni god∏o paƒstwowe. Czy by∏o to dzia-
∏anie celowe, czy, jak mówi starosta Ger-
hard Matheja, by∏o spowodowane brakiem
nadzoru nad osobami wieszajàcymi tablice
na starostwie, wyjaÊnia strzelecka prokura-
tura. Wniosek w tej sprawie do prokuratury
z∏o˝y∏ wojewoda, El˝bieta Rutkowska. Mi-
mo ˝e starosta Gerhard Matheja przeprasza∏
wielokrotnie spo∏eczeƒstwo za poÊrednic-
twem mediów, nie zdj´∏o to z niego odpo-
wiedzialnoÊci za zaistnia∏y incydent. Osta-
tecznie postaw´ starosty pot´pi∏ Zarzàd Po-
wiatowy MniejszoÊci Niemieckiej w Strzel-
cach Opolskich i cofnà∏ mu rekomendacj´,
co prawdopodobnie spowoduje odejÊcie
Gerhada Mathei ze stanowiska starosty. 

Zbyszko Bednorz profesorem

Senat Uniwersytetu Opolskiego po wpro-
wadzeniu do statutu uczelni poprawki umo˝-
liwiajàcej nadawanie osobom zas∏u˝onym
tytu∏u profesora honorowego, postanowi∏
tym tytu∏em uhonorowaç najwybitniejszego
pisarza, eseistà i publicyst´ Âlàska Opolskie-
go, Zbyszko Bednorza. Uroczyste nadanie
pierwszego w dziejach uczelni tytu∏u profe-
sora honorowego Zbyszko Bednorzowi od-
b´dzie si´ 28 kwietnia 2004 roku.

Bardzo kulturalne Dni Opola

W ramach Dni Opola, odbywajàcych si´
od 7 do 9 maja br., w amfiteatrze wystàpi∏a
Opera Âlàska w Bytomiu z „Baronem cy-
gaƒskim”, Kasia Kowalska Êpiewa∏a na sta-
dionie „Gwardia”, na placu WolnoÊci i na
ulicy Krakowskiej wystàpi∏y teatry uliczne
z Opola, Brzegu i Bielawy, a na rynku
w niedziel´ 120 rycerzy stoczy∏o bitw´, po
której zespó∏ The Celtic Folk Êpiewa∏ cel-
tyckie pieÊni. Przez ca∏e niedzielne popo∏u-
dnie na placu WolnoÊci pracownicy i artyÊci
zwiàzani z Galerià Sztuki Wspó∏czesnej
wprowadzali zainteresowanych w tajniki
sztuk plastycznych, pokazywali, jak mo˝na
rzeêbiç, malowaç obrazy czy tkaç artystycz-
ne gobeliny. Tak˝e w niedziel´ póênym
wieczorem w miejscu legendarnie zwiàza-
nym ze Êw. Wojciechem, przed koÊcio∏em
Matki Boskiej Bolesnej i Êw. Wojciecha,
opolski Teatr Lalki i Aktora wystawi∏ „Mi-
sterium drogi Êw. Wojciecha”, spektakl
przedstawiajàcy ˝ycie Âwi´tego od jego na-
rodzin do m´czeƒskiej Êmierci. Opolanie
licznie zgromadzili si´ przed koÊcio∏em na
Górce, by podczas dwugodzinnego spekta-
klu w pi´knej scenerii zabytkowej zabudo-
wy koÊcio∏a i charakterystycznych schodów
prowadzàcych do niego uczestniczyç w mi-
sterium drogi misyjnej patrona zjednoczo-
nej Europy. 

W REGIONIE
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Ze skargami do Wojewódzkiego
Sàdu Administacyjnego
Siedziba Wojewódzkiego Sàdu 
Administracyjnego w Opolu mieÊci si´
przy ulicy KoÊnego 70, w budynku
b´dàcym w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa
a pozostajàcym w trwa∏ym zarzàdzie
Naczelnego Sàdu Administracyjnego
w Warszawie. Wojewódzki Sàd 
Administracyjny w Opolu powo∏any
zosta∏ 1 stycznia 2004 r. na mocy 
rozporzàdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 kwietnia 2003 r. w sprawie utwo-
rzenia wojewódzkich sàdów admini-
stracyjnych oraz ustalenia ich siedzib
i obszarów w∏aÊciwoÊci.

Wojewódzki Sàd Administracyjny
w Opolu zatrudnia pi´çdziesiàt osób,
w tym pi´ciu s´dziów Naczelnego Sàdu
Administracyjnego, czterech s´dziów
WSA, pi´ciu asesorów sàdowych i czte-
rech referendarzy sàdowych. Pozosta∏e 32
osoby to urz´dnicy sàdowi i pracownicy
obs∏ugi. 

I Wydzia∏ Orzeczniczy, którego prze-
wodniczàcym jest prezes WSA s´dzia
NSA Gerard Czech, zajmuje si´ sprawami
podatkowymi. 

II Wydzia∏ Orzeczniczy, któremu prze-
wodniczy wiceprezes WSA s´dzia NSA
Roman Ciàglewicz, rozpatruje sprawy
ogólnoadministracyjne, mi´dzy innymi
z zakresu budownictwa, dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, gospodarki wodnej, zagospo-
darowania przestrzennego, spraw mieszka-
niowych, samorzàdu terytorialnego, pomo-
cy spo∏ecznej, zatrudnienia, kombatantów,
funduszy emerytalnych, ubezpieczeƒ zdro-
wotnych. 

Wydzia∏ Informacji Sàdowej – jego prze-
wodniczàcym i równoczeÊnie rzecznikiem
prasowym jest s´dzia NSA dr Artur Mudrec-
ki – ma za zadanie udost´pnianie informacji
publicznej w Biuletynie Informacji Publicz-
nej na stronie internetowej – bip.opo-
le.wsa.gov.pl – a tak˝e u∏atwianie kontaktu
obywatela z sàdem. Zainteresowani mogà
w tym Wydziale uzyskaç informacje o stanie
spraw oraz zapoznaç si´ z aktami, ponadto
mogà dowiedzieç si´ o zakresie przyznawa-
nia prawa pomocy oraz o Êrodkach odwo∏aw-

czych przys∏ugujàcych od
wyroków i postanowieƒ wy-
dawanych przez Wojewódz-
ki Sàd Administracyjny 

Siedziba WSA w Opolu
jest nowoczesnym i funk-
cjonalnym budynkiem, do-
st´pnym dla osób niepe∏no-
sprawnych, wyposa˝onym
w podjazd i wind´. Na par-
terze w holu g∏ównym znaj-
duje si´ tablica informacyj-
na, która zawiera wykaz
wydzia∏ów i innych jedno-
stek organizacyjnych
z oznaczeniem pomiesz-
czeƒ, tutaj te˝ znajduje si´
tablica obwieszczeƒ sàdo-
wych. Na parterze znajduje
si´ Biuro Podawcze i kasa
Sàdu. 

Skarga do Wojewódzkie-
go Sàdu Administracyjnego
mo˝e byç wniesiona przez
ka˝dego, kto ma w tym in-
teres prawny (a tak˝e przez
prokuratora, Rzecznika
Praw Obywatelskich oraz
organizacj´ spo∏ecznà) –
art. 50 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. – Prawo
o post´powaniu przed sàda-
mi administracyjnymi
(Dz U nr 153, poz. 1270)
w terminie 30 dni od dnia
otrzymania rozstrzygni´cia
w danej w sprawie, a z któ-
rym to rostrzygni´ciem nie
zgadzamy si´; uznajemy je
za niew∏aÊciwe.
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Harcerze uczcili swego 
patrona

27 kwietnia br. w koÊciele Êw. Aleksego
w Opolu harcerki i harcerze Êrodowiska opol-
skiego Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej
uczestniczyli we Mszy Êw. odprawionej z oka-
zji dorocznego wspomnienia Êw. Jerzego, pa-
trona Êwiatowego skautingu. Eucharysti´ cele-
browa∏ i s∏owo Bo˝e wyg∏osi∏ ks. harcmistrz
Adam Leszczyƒski, kapelan GórnoÊlàskiego
Okr´gu ZHR.

Otwarte Seminarium
Tradycyjny dzieƒ otwartych drzwi w Wy˝-

szym Seminarium Duchownym w Opolu od-
by∏ si´ w pierwszym dniu maja. Dom wspólno-
ty kleryckiej odwiedzi∏o tym razem 1080
ch∏opców i dziewczàt z 68 parafii diecezji gli-
wickiej i opolskiej.

Pieszo do Winowa
Oko∏o trzystu pàtników wyruszy∏o 1 maja

br. z katedry Âwi´tego Krzy˝a w Opolu z pie-
szà pielgrzymkà do sanktuarium „Coenacu-
lum” w Winowie. Po drodze pielgrzymi wstà-
pili do koÊcio∏a Êw. Józefa w Opolu Szczepa-
nowicach, gdzie wys∏uchali konferencji wy-
g∏oszonej przez ks. Antoniego Kaltbacha. Piel-
grzymka zakoƒczy∏a si´ nabo˝eƒstwem majo-
wym w Winowie. By∏a to dzi´kczynna piel-
grzymka w 40. rocznic´ ukonstytuowania si´
polskiej prowincji sióstr szensztackich.

Motorowy zawrót g∏owy
W koÊciele Wniebowzi´cia NMP w Raci-

borzu spotka∏o si´ oko∏o 120 motocyklistów.
Eucharysti´ sprawowa∏ ks. Ginter Kurowski,
który te˝ poÊwi´ci∏ nowe motocykle. Po litur-
gii motocykliÊci wzi´li udzia∏ w tradycyjnym
spotkaniu. „By∏a to ju˝ siódma Msza Êw. od-
prawiona na rozpocz´cie sezonu w intencji
motocyklistów” – wyjaÊnia Andrzej Z∏oczow-
ski, organizator spotkaƒ motocyklistów w Ra-
ciborzu. Do uczestników spotkania pasterskie
pozdrowienia i b∏ogos∏awieƒstwo przes∏a∏ me-
tropolita górnoÊlàski abp Damian Zimoƒ. An-
drzej Z∏oczowski ju˝ dziÊ zaprasza wszystkich
motocyklistów Opolszczyzny na pielgrzymk´
do sanktuarium na Górze Âwi´tej Anny, która
odb´dzie si´ 8 sierpnia!

Festiwal w Studzionce
Nabo˝eƒstwem majowym przy leÊnej kaplicy

„Studzionka” w Dàbrówce ¸ubniaƒskiej, które
prowadzili miejscowy proboszcz ks. Jerzy Wy-
braniec i ks. Helmut Piechota z Je∏owej, rozpo-
czà∏ si´ 3 maja br. III Festiwal PieÊni Maryjnej
„Studzionka 2004”. Wystàpi∏o w nim 14 zespo-
∏ów i solistów. W kategorii zespo∏ów jury przy-
zna∏o pierwsze miejsce scholi z Je∏owej, nato-
miast wÊród solistów Jagodzie Pustelniak
z Moszczanki. Nagrod´ Grand Prix (kopi´ figur-
ki Matki Bo˝ej ze Studzionki) przyznawanà
przez jury i publicznoÊç otrzyma∏a dziewi´ciolet-
nia ˚aneta Nowak z Kotorza Wielkiego. Organi-
zatorem festiwalu jest parafia pw. Êw. Bart∏omie-
ja w Je∏owej i ¸ubniaƒski OÊrodek Kultury.

KRONIKA DIECEZJI

OPOLE

Dni Paschalne w Duszpasterstwie
RESURREXIT
Ju˝ po raz czwarty Duszpasterstwo
Akademickie RESURREXIT Êwi´towa∏o
Dni Paschalne. W gronie studentów
przypominaliÊmy o wydarzeniu Pas-
chy Jezusa, czyli Jego przejÊcia ze
Êmierci do ˝ycia. Te dni nawiàzujà do
nazwy duszpasterstwa (resurrexit
∏ac. „zmartwychwsta∏”).

DA RESURREXIT jest jednym z trzech
opolskich duszpasterstw (obok „Xaverianum”
i „Cegielni”). Nasze zaproszenia kierujemy do
opolskich studentów, którzy pragnà na nowo od-
krywaç i pog∏´biaç w∏asnà wiar´. Spotkania or-
ganizowane sà w dwóch miejscach: w koÊciele
na ul. Drzyma∏y 1a i w koÊciele na Górce na pl.
Kopernika 12 (por. www.resurrexit.prv.pl).

Przygotowania do Dni Paschalnych trwa∏y
d∏ugo: zbieraliÊmy pomys∏y, zapraszaliÊmy go-
Êci, tworzy∏y si´ ró˝ne grupy, robiono zakupy,
zajmowano si´ dekoracjà i çwiczeniem Êpiewów
(w duszpasterstwie dzia∏ajà dwa muzyczne ze-
spo∏y).

Tegoroczne Dni Paschalne trwa∏y od 26 do 29
kwietnia i by∏ to czas pe∏en radoÊci, uÊmiechu
przy pi´knej kwietniowej pogodzie. Pierwszego
wieczoru udaliÊmy si´ wraz ze „Starym Dobrym
Ma∏˝eƒstwem” w dalekà, magicznà podró˝ do
Leluchowa, gdzie swym skrzyd∏em musnà∏ nas
bieszczadzki anio∏.

We wtorek goÊciliÊmy kabaret „Ani Mru-
-Mru”, który rozbawi∏ do ∏ez akademickà pu-
blicznoÊç t∏umnie przyby∏à do auli seminaryjnej.
Nasi koledzy, Marcin i Dzidek, poprzedzili wy-
st´p kabaretu scenkà komediowà, podczas której
zdradzili ró˝ne sekrety duszpasterstwa. By∏ tak-
˝e muzyczny wyst´p Agnieszki i Krzysia.

Kolejnego wieczoru powitaliÊmy studencki
Teatr ITP z Lublina z musicalem „Raj utracony”
na podstawie powieÊci Johna Miltona. Trzydzie-
stu trzech aktorów s∏owem, gestem, taƒcem i pie-
Ênià przedstawi∏o stworzenie Êwiata i histori´
prarodziców – Adama i Ewy. Obok takiego te-
atralnego wydarzenia naprawd´ trudno by∏o
przejÊç oboj´tnie.

Atmosfer´ Êwi´ta podbi∏ czwartkowy „Bal
Paschalny” trwajàcy a˝ do bia∏ego rana.

Uwieƒczeniem Dni Paschalnych by∏a wypra-
wa sporej grupy opolskich ˝aków do Wiednia.
W szalonym tempie zwiedzaliÊmy cesarskie
miasto, zostawiajàc te˝ czas na kaw´, lody i... ka-
ruzel´! W ten sposób nie daliÊmy si´ zaskoczyç
Unii Europejskiej, co wi´cej – wyjechaliÊmy jej
naprzeciw. Dzi´ki goÊcinnoÊci rodzin austriac-
kich prze˝yliÊmy ˝ywe i konkretne doÊwiadcze-
nie: sà ludzie, którzy dzielà si´ z nami mi∏oÊcià
ze wzgl´du na Jezusa!

A teraz – có˝ nam zosta∏o? Trzeba nam cze-
kaç na kolejne Dni Paschalne albo... z ka˝dego
dnia uczyniç radosne Êwi´to Zmartwychwstania
Jezusa!

SYLWIA HEISIG

Plusy Natury na 107,9 FM
W ka˝dy czwartek po godz. 15.00 w Radiu

Plus Opole zapraszamy na program Plusy Na-
tury. Jest to program o mniej lub bardziej kon-
trowersyjnych sprawach, zawsze na ˝ywo. Pa-
tronem ekologów jest Êw. Franciszek, a ekolo-
giem prowadzàcym program – Artur Pieczarka.
W audycji spotykajà si´ przyrodnicy, naukow-
cy, teolodzy, rolnicy i ca∏a grupa ludzi, którzy
zajmujà si´ ochronà naszej planety. Wi´cej na
stronie www.rdo.pl/eko Tam mo˝na pos∏uchaç
fragmentów audycji i zamieÊciç swojà opini´.
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Caritas wobec nowych wyzwaƒ
Od 4 do 6 maja br.
w OÊrodku
Formacyjno-Wypoczynkowy
m „Skowronek”
w G∏ucho∏azach odby∏a si´
Ogólnopolska Konferencja
Ksi´˝y Dyrektorów Caritas
Diecezjalnych. By∏o to
pierwsze tego typu
spotkanie po przyj´ciu Polski
do Unii Europejskiej.

„Jest to nasze coroczne wiosen-
ne spotkanie, w którym biorà
udzia∏ dyrektorzy diecezjalnych
oddzia∏ów Caritas. Zastanawiali-
Êmy si´ nad organizacjà kolonii
dla dzieci i m.in., jak korzystaç ze
Êrodków pomocowych Unii Euro-
pejskiej” – wyjaÊnia ks. Wojciech
¸azewski, dyrektor Caritas Polska.
PodkreÊli∏ równie˝, ˝e podj´to
dyskusj´ nad najbli˝szymi akcjami
Caritas zwiàzanymi z Tygodniem
Mi∏osierdzia i Wigilijnym Dzie-
∏em Pomocy Dzieciom.

Oprócz dyskusji nad progra-
mem pracy Caritas w Polsce, wie-
le miejsce poÊwi´cono wyzwa-
niom stojàcym przed pracà chary-
tatywnà KoÊcio∏a w Polsce po
wstàpieniu do Unii Europejskiej.

Caritas instytucjà
pe∏nego zaufania

WÊród licznym goÊci znalaz∏
si´ ks. Ireneusz Bradtke, dyrektor
Caritas Diecezji Gdaƒskiej, który
podkreÊli∏ rol´ Caritas w s∏u˝bie
osób najbardziej potrzebujàcych
pomocy. „DostaliÊmy ostatnio naj-
wi´kszy prezent. Fundacja Dobro-
czynnoÊci Atlas wybudowa∏a dla
nas pi´kne hospicjum. To jest do-
wód, ˝e Caritas jest instytucjà pe∏-
nego zaufania. To zaufanie, jakim
cieszy si´ Caritas w Polsce jeszcze
bardziej w tym momencie nas mo-
bilizuje do dalszej pracy, zw∏asz-
cza w obliczu wysokiego bezrobo-
cia i szerzàcej si´ biedy” – powie-
dzia∏ ks. Bradtke i doda∏, ˝e „wzo-
rem dla nas jest na pewno wspó∏-
praca Caritas Diecezji Opolskiej
z Caritas w Europie Zachodniej”.

Podczas trzydniowej konferen-
cji dawa∏o si´ wyczuç pewnà ra-
doÊç z faktu wstàpienia Polski do
Unii Europejskiej. „W przypadku
Caritas oznacza to mniej uznanio-
woÊci, a wi´cej merytorycznoÊci
w uzyskiwaniu Êrodków finanso-
wych na zadania publiczne wyko-
nywane przez Caritas” – uwa˝a ks.
Arnold Drechsler, dyrektor Caritas
Diecezji Opolskiej. Caritas bo-
wiem cieszy si´ ogromnym zaufa-
niem i poparciem spo∏eczeƒstwa,
natomiast wiele projektów Caritas
dotàd rozbija∏o si´ o humory
urz´dnicze organów administracji

paƒstwowej i ich przekonania
Êwiatopoglàdowe.

O wakacjach i nowych
mo˝liwoÊciach

W trakcie dyskusji poÊwi´conej
akcji wakacyjnej podkreÊlono, ˝e
ka˝dego roku z wypoczynku orga-
nizowanego przez Caritas korzysta
90 tysi´cy dzieci i m∏odzie˝y. Po-
stanowiono te˝ pod koniec tego-
rocznych wakacji zorganizowaç
w Sopocie po raz pierwszy festi-
wal piosenki wakacyjnej, w któ-
rym udzia∏ weêmie oko∏o 500
dzieci z ca∏ej Polski. Wydarzenie
to b´dzie dobrà okazjà do zapre-
zentowania tytanicznej pracy die-
cezjalnych Caritas przy organiza-
cji kolonii dla dzieci i m∏odzie˝y
z ubogich rodzin.

Niewàtpliwà nowoÊcià jest
mo˝liwoÊç, ˝e diecezjalne Caritas
b´dà uczestniczyç w rozdziale

nadwy˝ek ˝ywnoÊci z magazynów
Unii Europejskiej. Bardzo wiele
miejsca poÊwi´cono nabywaniu
przez diecezjalne Caritas statusu
organizacji po˝ytku publicznego.
„Przypomniano, ˝e na podstawie
ustawy »O stosunku Paƒstwa do
KoÊcio∏a« zarówno osoby fizycz-
ne, jak i prawne mogà odpisywaç
100 procent darowizn przekaza-
nych na cele charytatywne od pod-
stawy opodatkowania” – wyjaÊnia
ks. Arnold Drechsler.

Uczestnicy spotkania zauwa˝y-
li, ˝e oprócz dotychczasowego
sposobu dzia∏ania Caritas polega-
jàcego na doraênej pomocy i indy-
widualnym przekazywaniu darów
osobom lub instytucjom, pojawi
si´ nowa metoda pracy na tzw.
projektach. Rozwiàzania struktu-
ralne b´dà mog∏y liczyç na wi´k-
sze i bardziej systematyczne
wsparcie finansowe.

W trakcie konferencji poinfor-
mowano równie˝, ˝e Caritas
z ofiar wiernych zebranych przed
koÊcio∏ami w ca∏ej Polsce buduje
poliklinik´ w Karbali w Iraku. Jej
budowa zostanie zakoƒczona we
wrzeÊniu br.

Z uczestnikami konferencji
spotka∏ si´ opolski biskup pomoc-
niczy Pawe∏ Stobrawa, który prze-
wodniczy∏ Eucharystii i wyg∏osi∏
s∏owo Bo˝e. Ksiàdz Biskup zach´-
ci∏ ich do wytrwa∏oÊci w dzie∏ach
Caritas nawet w sytuacji braku
wdzi´cznoÊci i uznania ze strony
wiernych, a nawet w∏asnego bi-
skupa. Uczastnicy konferencji za-
poznali si´ tak˝e z formami pracy
Caritas Diecezji Opolskiej, odwie-
dzajàc m.in. Centrum Opieki Pa-
liatywnej i Warsztaty Terapii Zaj´-
ciowej w Starych Sio∏kowicach
oraz powstajàce Centrum Balne-
ologiczne w Kamieniu Âlàskim.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

OÊrodek Formacyjno-Wypoczynkowy „Skowronek” w G∏ucho∏azach
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CZWARTA RANO
Glossa

Pierwszy majowy tydzieƒ ro-
ku 2004 w naszym wojewódz-
twie up∏ynà∏ znów pod znakiem
walki o symbole. To ju˝ norma.
Kilku skinheadów-nacjonalistów
podj´∏o na Górze Âwi´tej Anny
raczej nieudanà prób´ spalenia
znienawidzonej niebieskiej flagi
z dwunastoma gwiazdkami. Pró-
ba by∏a nieudana, bo ∏yse biedac-
twa obute w przyci´˝kie buciki
kupi∏y (albo pozyska∏y w inny
sposób) unijnà flag´ ze sztuczne-
go materia∏u, który nie chcia∏ si´
paliç, a tylko si´ topi∏. Jednak an-
tyunijny trud kilku przyjezdnych
skinów zosta∏ wynagrodzony.
Media mia∏y co pokazywaç
i o czym pisaç. Mimo bran˝owej
solidarnoÊci ko∏acze si´ we mnie
pytanie: czy naprawd´ warto co
roku pokazywaç t´ garstk´, która
przyje˝d˝a w∏aÊnie po to, ˝eby
ich obfotografowano i opisano? 

Nast´pna afera o sprawy sym-
boliczno-historyczne, którà wy-
∏owi∏ niezmordowany w tej dzie-
dzinie pose∏ ruchu katolicko-na-
rodowego Jerzy Czerwiƒski, to
passusy z ksià˝ki „Glossariusz
regionalny”. To sprawa powa˝-
niejsza. Z ca∏ego szumu wokó∏
tej sprawy nie jest dla mnie do
koƒca zrozumia∏e, dlaczego za
treÊci umieszczone w ksià˝ce ma
odpowiadaç nie autor i wydaw-
ca, ale sponsor? I to sponsor, któ-
rego zaufania nadu˝yto w proce-
sie powstawania ksià˝ki? S´k
w tym, ˝e tym sponsorem jest
urzàd marsza∏kowski. A to ozna-
cza dobrà okazj´ do politycz-
nych rozgrywek. 

Uwa˝am, ˝e zbli˝amy si´ do
niebezpiecznej granicy w cià-
g∏ym zajmowaniu si´ symbola-
mi, pomnikami i niemàdrymi
sformu∏owaniami m∏odych i sta-
rych historyków. Emocje wokó∏
sfery symbolicznej zosta∏y ostat-
nio w naszym regionie tak roz-
grzane, ˝e politykom si´ wydaje,
i˝ pora piec w∏asnà pieczeƒ na
tym ognisku. Tymczasem jedy-
nym efektem b´dzie gorzki smak
popio∏u w ustach. 

Kiedy historia i symbole stajà
si´ najwa˝niejszym or´˝em
w walce politycznej i argumen-
tem w pozyskiwaniu sko∏ata-
nych wyborców, to mówi´: pas.
Naprawd´ wol´, jak o historii
mówià i piszà historycy. 

PIOTR ZABRZA¡SKI

O szczytach domów wiejskich
autorka wystawy, na którà sk∏ada-
jà si´ fotografie, plansze i gipsowe
repliki detali architektonicznych,
mówi „okna wystawowe”, bo nie
tylko zwieƒczajà frontowà Êcian´
zwróconà najcz´Êciej w stron´ uli-
cy, ale swojà architekturà i detala-
mi zdobniczymi informujà dla ko-
go dom by∏ budowany. Na domu
nale˝àcym do ewangelika w
szczytowej niszy usytuowana by∏a
figura któregoÊ z Ewangelistów,
dom rodziny ˝ydowskiej mia∏
gwiazd´ Dawida, a katolicy
umieszczali krzy˝, Matk´ Bo˝à
bàdê postaci Êwi´tych. Pomys∏o-
dawczynià wystawy i autorkà
zdj´ç jest El˝bieta Wijas-Grochol-
ska, repliki detali architektonicz-
nych wykonali uczniowie Liceum
Zawodowego o specjalnoÊci reno-
wator zabytków architektury
w ZSB w Opolu.

– Pokazane na wystawie szczy-
ty domów jeszcze istniejà, ale nie
wiadomo jak d∏ugo jeszcze b´dà
ozdabia∏y wiejskà zabudow´, czy
nie zginà pod warstwà styropianu
ocieplajàcego budynek albo zmie-
nià swój kszta∏t i ornamentyk´

przy okazji wymiany okien.
Wchodzàc do Unii Europejskiej,
nale˝y pami´taç, ˝e te dawne do-
my to dziedzictwo kulturowe Âlà-
ska, naszej ziemi rodzinnej.
W krajach Europy Zachodniej ist-
niejà stowarzyszenia majàce na
celu zachowanie tradycyjnego
krajobrazu wsi z jego typowà dla
danego regionu zabudowà. U nas,
o ile dom nie jest wpisany do reje-
stru zabytków, nie podlega ˝adnej
ochronie konserwatorskiej – mó-
wi∏a El˝bieta Wijas-Grocholska
na otwarciu wystawy, na której
obejrzeç mo˝na by∏o fotografie
szczytów murowanych, drewnia-
nych, murowanych z grzbietem,
krzy˝owych, swajcerdachów,
szczytów ze stiukowymi ozdoba-
mi, z wn´kami, z kapliczkami,
z otworami dla sów.

Autorka ma nadziej´, ˝e wy-
stawa ta zwróci uwag´ na pi´kno
i oryginalnoÊç dawnych szczy-
tów domów wiejskich, jak i na
mo˝liwoÊç ich renowacji przez
absolwentów ZSB w Opolu. Za-
prosi∏a na otwarcie wystawy Ste-
fana Pencaka z synem Dariu-
szem ze Z∏otog∏owic, którzy
z du˝ym pietyzmem obchodzà
si´ ze swoim prawie stuletnim
domem, odnawiajà go z wielkà
uwag´, by nie zatraciç jego daw-
nego kszta∏tu i elementów deko-
racyjnych. Wystaw´ „Gible, czy-
li szczyty dawnych domów wiej-
skich” oglàdaç mo˝na ka˝dego
dnia oprócz poniedzia∏ków
w Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu, ul. Wroc∏awska 174.

TERESA SIENKIEWICZ-MIÂ

Âlàscy Teksaƒczycy

W150. rocznic´ za∏o˝enia Panny Marii – pierw-
szej osady Âlàzaków emigrantów w Teksasie
w Wydawnictwie Âwi´tego Krzy˝a ukaza∏o

si´ t∏umaczenie wydanej pi´ç lat temu ksià˝ki „Sile-
sian Profiles. Polish Immigration to Texas in the
1850s”. Ksià˝ka ta powsta∏a dzi´ki wieloletniemu tru-
dowi Silesian Profiles Committee, w którego sk∏ad
wchodzà: Janet Dawson Ebron, John Warren Beard,
Katherine Korus Beard, Cheryl Lynn Highley i Mary
Ann Moczygemba Watson. Cz∏onkowie komitetu
przez wiele lat gromadzili dokumentacj´ dotyczàcà
emigrantów z Górnego Âlàska do Teksasu. Plonem tej
mrówczej pracy jest 69 sylwetek emigrantów, w tym
o. Leopolda Moczygemby – tego, który za-
prosi∏ pierwszà grup´ swoich braci i ziom-
ków za ocean. 

W ksià˝ce czytelnik znajdzie szczegó∏o-
we dane biograficzne tych, którzy wyemi-
growali z naszej ziemi w po∏owie XIX wie-
ku, oraz metryki chrzcielne ich dzieci.
Oprócz tego sà tam krótkie historie rodzinne,
listy, wspomnienia, zdj´cia, a nawet znaki, ja-
kimi rodziny znaczy∏y swoje stada byd∏a.

Przyznaj´, ˝e nie umiem odnieÊç si´ do tej ksià˝ki
z ch∏odnym obiektywizmem. Bo kto raz spotka∏ si´
z potomkami Êlàskich emigrantów i zobaczy∏, jak oni
traktujà ziemi´ swoich przodków (w czym zas∏uga
przede wszystkim ks. Franka Kurzaja), ten ju˝ nie b´-
dzie potrafi∏ bez sentymentu myÊleç o tej historii, któ-
ra zacz´∏a si´ pó∏tora wieku temu. A przede wszyst-
kim o tych ludziach, którzy z tak ogromnym piety-
zmem piel´gnujà swojà histori´ rodzinnà.

W Polsce wydawnictwa o charakterze genealo-
gicznym dotyczà g∏ównie znaczniejszych rodów.
Równie˝ dlatego jest to ksià˝ka unikatowa. Kto wie –

mo˝e wielu z nas na jej kartach odnajdzie
swoich dalekich krewnych? 

ANDRZEJ KERNER

* Âlàscy Teksaƒczycy. Emigracja ze Âlà-
ska do Teksasu w latach 1852–1859. Opra-
cownie dokonane przez Silesian Profiles
Committee. T∏umaczenie: ks. Wojciech Re-
isch. Wydawnictwo Âwi´tego Krzy˝a, Opo-
le 2004, s. 213.

M∏odzie˝
podczas

wernisa˝u
swojej

wystawy

Szczyty
wiejskich domów
Gible to Êlàska nazwa szczytów domów. Jak mogà
one byç pi´kne i ró˝norodne – uprzytomni∏a nam
El˝bieta Wijas-Grocholska. MyÊl´, ˝e po obejrzeniu
przygotowanej przez nià wystawy w Muzeum Wsi
Opolskiej b´dziemy cz´Êciej podnosiç g∏ow´ i szu-
kaç wzrokiem tych oryginalnych, ozdobnych cz´Êci
budynków.
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Ks. Herman Mandok
proboszcz parafii pw. Êw. Flo-
riana w Maciowakrzu, wice-
dziekan dekanatu Kietrz.

Zale˝y mi na tym, ˝eby moi
parafianie mieli troch´ wi´cej
odwagi, bo niestety Âlàzak to ma
taki charakter, ˝e zawsze cicho
siedzi. Chodzi mi o to, ˝eby mie-
li odwag´ wyjÊç naprzeciw no-
wym wyzwaniom, które na nas
czekajà. Mamy wolnoÊç, ale to
nie znaczy, ˝e mamy nic nie ro-
biç. Musimy byç aktywni. Bo
jak nie, to znowu b´dzie nas,
Âlàzaków, ktoÊ po g∏owie t∏uk∏,
jak to zawsze w historii bywa∏o. 

Do tego potrzeba, ˝ebyÊmy
byli mniej podejrzliwi wzgl´-
dem siebie. Niestety, ludzie sami
do siebie si´ uprzedzajà, przez
d∏ugie lata noszà w sobie te
uprzedzenia a efektem jest nieuf-
noÊç i podejrzliwoÊç. A kto˝ zna
ca∏à prawd´ o cz∏owieku? Tylko
Pan Bóg. 

Dobrze by by∏o, gdyby ludzie
wi´cej zwracali uwag´ na dobra
duchowe, bo ta nieustanna po-
goƒ za dobrami materialnymi
prowadzi tylko do chciwoÊci
i zawiÊci. MyÊl´ na przyk∏ad
o tym, ˝eby moi parafianie
chcieli zobaczyç i prze˝yç coÊ
wi´cej. Trzeba czasami wyrwaç
si´ na chwile ze swojego Êwiata,
zobaczyç inne miejsca, innych
ludzi. 

Chcia∏bym podzi´kowaç star-
szym parafianom, u których
znajduj´ zrozumienie, pomoc
i wsparcie duchowe. Mo˝na so-
bie tylko ˝yczyç, ˝eby m∏odsze
pokolenia te˝ tak wspó∏pracowa-
∏y w naszej wspólnocie. 

fo
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PARAFIA W MACIOWAKRZU

Z dawna pod opiekà Êw. Floriana
Parafia Maciowakrze
(dekanat Kietrz) nale˝y
do najstarszych w diecezji
opolskiej. Pierwsza pewna
wiadomoÊç pochodzi
z roku 1223, ale istniejà
przypuszczenia, ˝e koÊció∏
we wsi istnia∏ ju˝
w okolicach roku 1100. 

Nast´pnà wa˝nà datà jest
rok 1264. Wówczas bp To-
masz przekaza∏ parafi´ i ko-
Êció∏ cystersom z Rud. Pozo-
stawa∏ on ich w∏asnoÊcià a˝ do
sekularyzacji w roku 1810, ale
nawet potem eks-cystersi byli
tutejszymi proboszczami.
Drugi koÊció∏ – drewniany –
zbudowano tu w roku 1662.
Dzie∏em opata i proboszcza
Augustyna Rennera jest baro-
kowy koÊció∏ pw. Êw. Floriana
w Maciowakrzu – wzniesiony
w latach 1772–73. Jest to trze-
ci koÊció∏ w ciàgu wieków
wybudowany w Maciowa-
krzu, powa˝nie zniszczony
by∏ podczas dzia∏aƒ wojen-
nych w roku 1945. Wewn´trz-
ne zdobienia tego koÊcio∏a sà
dzie∏em mistrza malarstwa ba-
rokowego Franciszka
Sebastiniego. W ko-
Êciele zachowa∏a si´
tak˝e stara romaƒska
chrzcielnica. KoÊció∏
nosi wezwanie Êw.
Floriana, i to od po-
czàtku. Jest to ciekawe
o tyle, ˝e cystersi
nadawali swoim ko-
Êcio∏om wezwania ma-
ryjne. 

Wszystko ma byç
tip-top

Do parafii nale˝à
oprócz wsi Maciowa-
krze równie˝ Dobro-
s∏awice, Koza i Szczy-
ty. W sumie parafia li-
czy 620 mieszkaƒców.

Od dziewi´ciu lat
proboszczem w parafii
Maciowakrze jest ks.
Herman Mandok, któ-
ry zastàpi∏ na tym sta-
nowisku ks. Zygmunta
Widziaka. Ks. Mandok
zaznacza, ˝e jest Âlà-
zakiem z dziada pra-
dziada i jeszcze zanim
w Katowicach rozpo-
cz´to starania o uzna-

nie narodowoÊci Êlàskiej, ka-
za∏ sobie wpisaç jà podczas
formalnoÊci meldunkowych
w urz´dzie gminy w Paw∏o-
wiczkach. Mówi, ˝e wymaga
od siebie i od innych. –
U mnie wszystko musi byç
tip-top, ∏àcznie ze sprawami
liturgii. Mo˝e nie wszystkim
si´ to podoba – dodaje. Nie
ukrywa trudnoÊci, jakie spoty-
kajà go w pracy duszpaster-
skiej, choç nie jest typem
cz∏owieka, którego za∏amywa-
∏yby przeszkody. – Ja mam
podobno temperament po mo-
jej babce. To by∏a mocna ko-
bieta, taka „siekiera” – dodaje.
Za najwi´kszy mankament ˝y-
cia parafialnego uznaje brak
zaanga˝owania Êredniego po-
kolenia w ˝ycie koÊcielne. –
Wi´kszoÊci z nich po prostu
nie ma, bo pracujà na Zacho-
dzie – mówi proboszcz. Nie-
stety, bierne postawy rodzi-
ców przejmujà równie˝ dzieci.
Choç uczestnictwo w niedziel-
nej Mszy jest spore, to ju˝
z frekwencji w dni powsze-
dnie ksiàdz nie jest zadowolo-
ny. – M´˝czyêni uwa˝ajà, ˝e
KoÊció∏ to sprawa kobiet,
wi´c nie ma ich w tygodniu

w koÊciele, a w niedziel´ nie
bardzo anga˝ujà si´ liturgi´,
stojàc na chórze – mówi ks.
Mandok. 

Przypomniane obietnice

Proboszcz wprowadzi∏ kilka
nowych punktów w ˝ycie litur-
giczne parafii. W roku 2000 po
raz pierwszy odby∏a si´ proce-
sja w dzieƒ Êw. Urbana. Wi´k-
szoÊç tutejszych mieszkaƒców
to rolnicy. – A co trzeci murarz
– dodaje ks. Mandok. Przed
ka˝dà Mszà odmawiany jest
te˝ obecnie Ró˝aniec, który
prowadzi pani Rita, pomagajà-
ca tak˝e ksi´dzu proboszczowi
na plebanii. W niedziel´ przed
Mszà Êpiewane sà Godzinki.
A po po∏udniu odprawiane nie-
szpory. – Przypomnia∏em lu-
dziom, coÊmy krzyczeli i obie-
cywali Papie˝owi na Górze
Âwi´tej Anny – mówi pro-
boszcz. Ks. Herman Mandok
wprowadzi∏ równie˝ Godzin´
Âwi´tà w I czwartek miesiàca,
nabo˝eƒstwo do Serca Maryi
w I sobot´, Koronk´ do Mi∏o-
sierdzia Bo˝ego. – Mo˝e para-
fianie majà przesyt, bo ksiàdz
ciàgle coÊ wymyÊla – dodaje

z nutkà autoironii pro-
boszcz z Maciowakrza.
Kultywowane sà tak˝e
procesje podczas Dni
Krzy˝owych. 

Mimo trudnych cza-
sów uda∏o si´ jednak
przeprowadziç sporo
prac renowacyjnych:
otynkowanie koÊcio∏a,
generalny remont sta-
rych organów, malo-
wanie wn´trza Êwiàty-
ni. Obecnie robione sà
sedilia. – Wszystkie te
inwestycje by∏y mo˝li-
we g∏ównie dzi´ki kil-
ku ofiarodawcom, któ-
rzy podarowali parafii
spore sumy – informu-
je ks. Herman Mandok.
Na renowacj´ czekajà
tak˝e freski Sebastinie-
go. To jednak wielki
wydatek i ksiàdz pro-
boszcz marzy, ˝e uda
si´ przeprowadziç te
prace we wspó∏pracy
z nyskà uczelnià na
której istnieje kierunek
konserwacja zabytków. 

ANDRZEJ KERNERfo
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