
Chór Mieszany I LO im. A. Mickiewicza w 
Głubczycach (na zdjęciu) osiągnął wiel-

ki sukces podczas finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i 
Młodzieży w Bydgoszczy, zdobywając sze-
reg nagród i wyróżnień: I miejsce w kate-
gorii młodzieżowych chórów mieszanych; 
Złoty Kamerton – za zdobycie 94,43 punkta 
(na 100 możliwych); Puchar Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu – za najwyż-
szą punktację w swojej kategorii; Puchar 
Ministra Kultury – za najlepiej wykona-
ny utwór obowiązkowy; Puchar Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr – za najlepsze 
wykonanie utworu inspirowanego muzyką 
ludową; Nagrodę Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego (telewizor). Nagrodę 
Senatora RP Doroty Kempki dla najlepszego 
dyrygenta otrzymał Tadeusz Eckert. Chór 
pracuje pod kierunkiem Tadeusza Eckerta 
oraz jego asystenta Piotra Wiechy.  

CHÓR NAJLEPSZY W KRAJU

OPOLSKI
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Komunia święta

Czy 
wiesz że?
O Komunii św. na rękę powie-
dziano już wiele. „W aktual-
nej dyskusji o Komunii na rękę 
dziwi fakt, iż katolicy wyrażają 
bardziej lub mniej jawne niepo-
słuszeństwo prawowitej wła-
dzy kościelnej.

Świadczy to nie najlepiej o 
świadomości eklezjalnej i obo-
wiązku budowania i pogłębia-
nia jedności wspólnoty chrze-
ścijańskiej” – uważa ks. prof. 
Helmut J. Sobeczko. Istnieje 
możliwość takiego przyjmowa-
nia Komunii, a nie obowiązek. 
Każdy wierny sam decyduje o 
wyborze. Na rękę, czy do ust 
– to sprawa drugorzędna! Naj-
ważniejsze jest duchowe przy-
gotowanie do przyjęcia tego 
sakramentu. A z tym często by-
wa gorzej. Polecamy lekturę 
„Misterium Eucharystii”, czy-
li teksty tegorocznych wykła-
dów otwartych. Do nabycia w 
Diecezjalnej Księgarni Święte-
go Krzyża w Opolu i na Wy-
dziale Teologicznym UO. 

W Wielki Czwartek do katedry 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
na Mszę Krzyżma licznie przybyli 
księża z wielu parafii, aby na 
znak jedności ze swoim biskupem 
celebrować Eucharystię, 
podczas której odnowili 
kapłańskie przyrzeczenia.

W liturgii uczestniczy-
ło około dwustu księży i po-
nad tysiąc ministrantów i mini-
strantek, lektorów, członków 
schol i innych osób zaanga-
żowanych w życie liturgicz-
ne w parafiach. „Błagam was 
wszystkich: polecajcie nas, ka-
płanów, w nasze święto same-
mu Bogu, abyśmy głosili rado-
śniejszą służebność i święt-
szą skuteczność w przepowia-
daniu Ewangelii” – powiedział 
abp Alfons Nossol.

Z racji kapłańskiego świę-
ta abp Alfons Nossol podniósł 
do godności radcy duchowne-
go ks. Rudolfa Pierskałę, dy-
rektora Domu Księży Emery-
tów w Opolu, ks. Józefa Ru-

gora, proboszcza par. 
MBNP w Opolu Nowej 
Wsi Królewskiej, ks. 
Józefa Krzeptowskie-
go, proboszcza w Mo-
dzurowie i ks. Józe-
fa Muchę, proboszcza 
w Radawiu. Ponadto tytułem 
dziekana honorowego zosta-
li wyróżnieni: ks. Jerzy Dzier-
żanowski, diecezjalny duszpa-
sterz rodzin, ks. Krzysztof Ma-
tysek, dyrektor Wydziału Kate-
chetycznego Kurii Diecezjalnej 
w Opolu, ks. Edward Gogollok, 

emeryt z Komprachcic 
oraz tegoroczni srebr-
ni jubilaci kapłańscy: 
ks. Hubert Bulig z Dłu-
gomiłowic, ks. Stani-
sław Dworzak z par. 
bł. Czesława w Opo-

lu, ks. Jan Jankowski z Trzebi-
ny, ks. Henryk Kensy z Gwoź-
dzian, ks. Krystian Krawiec z 
Jaryszowa, ks. Henryk Pichen 
z Jemielnicy, ks. Piotr Popanda 
z Krowiarek, ks. Edmund Sach-
ta z Żelaznej i ks. Winfried Wa-
toła z Komprachcic. W.I.
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Odnowili przyrzeczenia

Kapłańskie święto

Około 200 
kapłanów 
koncelebrowało 
z Biskupem 
opolskim 
Mszę Krzyżma
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OPOLE. Młodzi opolanie 
licznie uczestniczyli we Mszy 
św. sprawowanej w katedrze 
Podwyższenia Krzyża Świętego, 
której przewodniczył abp Alfons 
Nossol (na zdjęciu). Spotkanie 
było jednym z etapów przy-
gotowań do sierpniowych Dni 

Młodzieży w Kolonii. W cza-
sie spotkania młodzież złoży-
ła „Polskie dary serca”, czyli po-
stanowienia zapisane na specjal-
nych dyplomach. Ponadto ofia-
rowali pieniądze na zakup ta-
bernakulum dla diecezji w ka-
zachskiej Astanie.

Młodzież w katedrze
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KAMIEŃ ŚLĄSKI. Proboszcz 
parafii świętego św. Jana 
Nepomucena w Rozwadzy ks. 
radca Józef Jureczek został jed-
nym z laureatów „Złotej Spinki” 
– honorowej nagrody „Nowej 
Trybuny Opolskiej”. Ks. Jureczek 
otrzymał tę nagrodę w kategorii 
„postawa społeczna”. Kapituła 
nagrody przyznała duchowne-
mu nagrodę za to, że „posta-
nowił być księdzem na całego”. 

Udowadnia to każdego dnia: zin-
tegrował dwie wsie, wybudował 
z parafianami kościoły, kaplicę, 
dom katechetyczny, remizę, bo-
iska sportowe i korty; za to, że 
jest nie tylko pasterzem dusz, 
ale wielkim przyjacielem, które-
go parafianie kochają za ogrom-
ne serce i niezwykłą energię, on 
zaś mówi o nich, że dobrze żyć 
wśród dobrych ludzi, na których 
zawsze można liczyć.

Złota Spinka dla ks. Jureczka

Ukrzyżowanie trafiło do muzeum
PRZYWORY. 21 marca w koś-
ciele parafialnym w Przyworach 
uczniowie miejscowego gim-
nazjum wystawili misterium 
Męki Pańskiej. „Przedstawienie 
w trzech aktach ukazało Drogę 
Krzyżową, rozmowy ludzi, dla 
których Odkupienie nic nie zna-
czy i sąd współczesnych nad 
Jezusem, którzy wydali wy-
rok, którego sentencja brzmia-

ła: Chrystus był niewinny, ale 
umarł z miłości do człowieka” – 
powiedział ks. proboszcz Józef 
Kaczmarczyk. Poszczególne 
części misterium były przepla-
tane pieśniami pasyjnymi w wy-
konaniu chóru gimnazjalistów. 
Misterium zostało przygoto-
wane pod kierunkiem nauczy-
cielek: Małgorzaty Rowińskiej i 
Grażyny Seniszyn.

Misterium Męki Pańskiej
OPOLE. W ramach V Nocy 
Skarbów w Muzeum Śląska 
Opolskiego został zaprezen-
towany XVIII-wieczny obraz 
przedstawiający ukrzyżowane-
go Chrystusa (na zdjęciu). Obraz 
pochodzi z drewnianego ko-
ścioła parafialnego w Kluczu. 
Wcześniej obraz został poddany 
gruntownej konserwacji przez 
pracowników opolskiego mu-
zeum Beatę Wiewiórę i Edwarda 
Szczapowa. Podczas prac kon-
serwatorskich przypuszczano, 
że jest dziełem słynnego śląskie-
go malarza Michała Willmanna. 
Ostatecznie gruntowne bada-
nia płótna wykluczyły te przy-
puszczenia. Niemniej obraz 
jest bardzo piękny i cenny. 
Po jednodniowej prezentacji 
obraz nie powrócił już do 
Klucza, ale został przekaza-

ny do Muzeum Diecezjalnego 
w Opolu. Tam będzie bez-
pieczny.
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O Biblii na szczeblu gminnym
DĄBROWA. Laureatami III 
Konkursu Biblijnego Gimna-
zjalistów Gminy Dąbrowa zo-
stały uczennice z Dąbrowy: 
Monika Trymbulak, Małgorzata 
Szymańska i Elżbieta Cabała. 
Organizatorami są katecheta ks. 
dziekan Marcin Bonk i polonist-
ka Barbara Sołęga z Gimnazjum 
Publicznego w Dąbrowie. W dą-
browskiej gminie są jeszcze dwa 

gimnazja w Chróścinie i Żelaznej. 
W każdym gimnazjum odbywają 
się najpierw eliminacje szkolne, 
w wyniku których wyłaniana 
jest trzyosobowa reprezentacja.  
Uczniowie w nagrodę otrzymali 
encyklopedie, natomiast władze 
gminy ufundowały dla każdego 
gimnazjum odtwarzacze DVD do 
wykorzystania na lekcjach języka 
polskiego.

Uroczystość w obozie
ŁAMBINOWICE. W 60. rocz-
nicę wyzwolenia obozu jeniec-
kiego Lamsdorf/Łambinowice 
odbyły się uroczystości jubile-
uszowe z udziałem władz pań-
stwowych i samorządowych oraz 
środowisk kombatanckich. Pod 
pomnikiem Martyrologii Jeńców 
(na zdjęciu) zapalono znicze, du-
chowni trzech wyznań: ewan-
gelicko-augsburskiego, prawo-
sławnego i katolickiego odmó-

wili modlitwy za zmarłych, a po 
apelu poległych kompania ho-
norowa Wojska Polskiego odda-
la salwę. W otoczonym złą sła-
wą Stalagu 344 więziono około 
300 tysięcy jeńców, w tym 200 
tysięcy żołnierzy radzieckich. Na 
terenie obozu zginęło ponad 40 
tysięcy Rosjan. Armia Czerwona 
zajęła obóz 17 i 18 marca 1945 r. 
i oswobodziła około tysiąca nie-
zdolnych do ewakuacji jeńców. 
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 NA REKOLEKCJE U 
SIÓSTR MARIANEK. Siostry 
Maryi Niepokalanej w Nysie 
zapraszają młodzież w wieku 
od 15 lat na dni skupienia w 
terminie od 8 do 10 kwietnia. 
Rozpoczęcie o godz. 18.00 w 
piątek, zakończenie w nie-
dzielę około godz. 10.00. 
Zgłoszenia kierować pod ad-
resem: s. Michaela SMI, Al. 
Wojska Polskiego 79, 48-300 
Nysa, tel.: 077/433 36 22. 
Ofiara za udział w rekolek-
cjach według możliwości.

 NA SPOTKANIA KIK  
W OPOLU
9 KWIETNIA, godz. 17.00 – wiel-
kanocne spotkanie modlitew-
ne (kaplica w Domu Księży 
Emerytów) i Msza św. w inten-
cji Honorowego Prezesa KIK w 
Opolu Antoniego Guzika z oka-
zji 80. rocznicy urodzin. 
10 KWIETNIA, godz. 17.00 – 
red. Tomasz Ciecierski (Radio 
PLUS Opole) – wykład z cyklu 
„Środki społecznego przekazu. 
Media miejscem ewangelizacji 
i troski o człowieka”.

 NA SESJĘ O WYCHO-
WANIU. Siostry Służebniczki 
NMP zapraszają nauczycieli, 
wychowawców i katechetów 
na sesję formacyjną, która 
odbędzie się 23 i 24 kwietnia 
w domu katechetycznym w 
Zdzieszowicach. Temat sesji 
brzmi: „LALKA BARBIE, LARA 
CROFT CZY…? O wychowa-
niu dziewcząt”. Poprowadzą 
ją br. Tadeusz Ruciński FSC 
i s. Urszula Kłusek SAC. 
Rozpoczęcie w sobotę w 
godzinach południowych. 
Zgłoszenia kierować pod 
adres: Siostry Służebnicz-
ki NMP, ul. Dworcowa 4,  
47-330 Zdzieszowice, tel. (77) 
48 44 251.

 NA OTWARCIE ALEI 
WILKA Z GUBBIO. 
Franciszkanie z klasztoru 
w Prudniku Lesie zaprasza-
ją na uroczyste oddanie do 
użytku Alei Wilka z Gubbio. 
Uroczystość rozpocznie się 10 
kwietnia o godz. 11.30 w ko-
ściele św. Józefa w Prudniku-
Lesie.

 DO FILHARMONII. We 
wtorek 5 kwietnia o godz. 
19.00 rozpocznie się koncert 
kameralny „Violarium Trio” w 
składzie: Anna Kozera (skrzyp-
ce), Mariusz Grochowski (al-
towka) i Łukasz Szymakowski 
(wiolonczela). W programie: 
H.M. Górecki – Genesis, K. 
Penderecki – Trio smyczko-
we, M. Stavhowski – Tre inter-
mezzi per trio d’archi op.19 nr 
1, D. Cope – Towers. Ceny bi-
letów: 20 i 15 złotych.

 NA SPOTKANIA ZE ŚW. 
TERESĄ W BABOROWIE. 
Od 1 maja do 31 sierpnia bę-
dzie miała miejsce w Polsce 
peregrynacja relikwii św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus. 
W parafii Narodzenia NMP 
w Baborowie prowadzonej 
przez Ojców Karmelitów reli-
kwie Świętej będą wystawione 
od 9 maja (godz. 17.00) do 10 
maja (godz. 16.00). W związ-
ku z tym Ojcowie Karmelici 
zapraszają do Baborowa na 
spotkania przygotowujące 
przed wizytą relikwii, które 
odbędą się w tamtejszym ko-
ściele parafialnym w następu-
jących terminach:
3 KWIETNIA, godz. 18.00 – 
„Mała droga św. Teresy” –  o. 
Mariusz Placek (Baborów);
16 KWIETNIA, godz. 18.00 – 
„W sercu Kościoła będę mi-
łością” oraz kazania pod-
czas Mszy św. o godz.: 7.00, 
9.00, 11.00 i 19.00 wygło-
si o. dr Mirosław Sokoliński, 
Bourges (Francja);
6–8 MAJA, godz. 18.00 – tri-
duum przed peregryna-
cją (Msza św. z kazaniem 
i nabożeństwo) o. Bogdan 
Meger, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego 
Ojców Karmelitów w 
Krakowie;
9 MAJA, godz. 17.00 – przywi-
tanie relikwii; godz. 18.00 – 
uroczysta Msza św. pod prze-
wodnictwem Biskupa Pawła 
Stobrawy; Więcej informa-
cji o uroczystościach moż-
na uzyskać pod adresem: 
Parafia Narodzenia NMP, ul. 
Kościuszki 2, 48–120 Baborów 
tel. (77) 403 6910.
 

5 lutego br. w Warszawie Caritas 
Polska podpisała umowę 
 z Agencją Rynku Rolnego 
na „Dostarczanie żywności 
dla najuboższej ludności 
Unii Europejskiej”.

Umowa przewiduje bez-
płatne przekazanie artykułów 
żywnościowych w postaci ry-
żu, mleka w płynie, serów to-
pionych oraz twardych, oso-
bom i placówkom potrzebują-
cym pomocy za pośred-
nictwem struktur Ca-
ritas. Caritas Die-
cezji Opolskiej, 
która weźmie 
udział w pro-
gramie, otrzyma 
268 ton żywno-
ści.

Specjalnie na 
potrzeby programu 
Caritas Diecezji Opol-
skiej wykonała prace adapta-
cyjne w magazynie przy ul. 
Zbożowej w Winowie k. Opo-
la, polegające m.in. na zamon-
towaniu chłodni mogącej po-
mieścić 25 ton towaru. Maga-
zyn naszej Caritas, jako jeden 
z czterech magazynów Caritas 
diecezjalnych w Polsce, speł-
nia wszystkie warunki w za-
kresie sanitarno-higienicznym 
do przechowywania środków 
spożywczych – łatwo psują-
cych się. Posiadanie magazy-
nu z chłodnią pozwoli nam na 
spokojne przyjmowanie i prze-
kazywanie żywności. Niezależ-
nie od tego Caritas Diecezji 
Opolskiej stoi przed dużym za-
daniem logistyczno-operacyj-
nym, które będzie możliwe do 
wykonania jedynie przy ofiar-
nym zaangażowaniu wszyst-
kich wolontariuszy parafial-
nych zespołów Caritas.

W związku ze skalą pomo-
cy, jak również koniecznością 
rzeczowego i czasowo okre-
ślonego rozliczenia, dystrybu-

cja żywności prowadzona bę-
dzie jedynie w parafiach, któ-
re posiadają działające i zgło-
szone w biurach rejonowych 
Caritas parafialne zespoły Ca-
ritas. Agencja Rynku Rolnego 
oraz przedstawiciele instytu-
cji unijnych zastrzegają sobie 
prawo kontroli prawidłowości 
prowadzenia projektu na każ-
dym etapie. Stwierdzenie wy-
kroczeń lub uchybień może 
zaważyć na udziale Caritas w 
następnych projektach pomo-
cowych.

Pragnąc dotrzeć z po-
mocą do jak najwięk-

szej grupy osób po-
trzebujących, Cari-
tas Diecezji Opol-
skiej przekaże 
żywność również 
tym parafiom, 

które w nieprze-
kraczalnym termi-

nie do końca kwiet-
nia 2005 roku, prześlą 

do biur rejonowych Caritas in-
formację o powołaniu parafial-
nego zespołu Caritas. Informa-
cja musi zawierać imiona i na-
zwiska co najmniej trzech osób 
odpowiedzialnych za przyjęcie, 
przekazanie oraz rozliczenie 
towaru. Ponadto należy podać 
adres do korespondencji oraz 
numer telefonu. Centrala Cari-
tas Diecezji Opolskiej przygo-
tuje dla parafialnych zespołów 
Caritas wszystkie formularze i 
informacje o sposobach i termi-
nach rozliczenia żywności.

Program pomocy żywno-
ściowej rozpocznie się w ma-
ju br. i zostanie zakończony 
w październiku 2005 r. Caritas 
Diecezji Opolskiej żywi nadzie-
ję, że za pośrednictwem para-
fialnych zespołów Caritas żyw-
ność dotrze do najbardziej po-
trzebujących diecezjan i przy-
najmniej w minimalnym stop-
niu poprawi ich sytuację.

KS. ARNOLD DRECHSLER
dyrektor Caritas Diecezji 

Opolskiej

Zapraszamy Komunikat Caritas Diecezji Opolskiej

Program pomocy 
żywnościowej 2005
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Dwa dni przed 
84. rocznicą plebiscytu 

na Górnym Śląsku, 
18 marca, w Muzeum 

Śląska Opolskiego 
w Opolu otwarta została 

wystawa „Znaczki 
pocztowe, stemple 

i materiały 
propagandowe 

z okresu plebiscytu 
na Górnym Śląsku”. 

Można na niej obejrzeć 
wspaniały zbiór 

z prywatnej kolekcji 

Gerharda Torza z Kolonii.

P rezes opolskiego okrę-
gu Polskiego Związku 
Filatelistów, Józef 
Lehmann, tuż przed 

wernisażem usłyszał zdanie jed-
nego z wybitnych polskich fila-
telistów, który powiedział doń: 
„Panie Józefie, na kolana przed 
tą wystawą”. I wcale nie są to 
słowa bałwochwalcze, gdyż z 
kolekcjonerskiego punktu wi-
dzenia prezentowany zbiór na-
leży do największych na świe-
cie, a wytrawni filateliści obej-
rzeć tam mogą rzeczywiście 
prawdziwe

kolekcjonerskie 
rarytasy.

Właściciel kolekcji, Gerhard 
Torz, wyznaje, że „znawca ma-
jący do czynienia z filatelisty-
ką na dokładne jej obejrzenie 
potrzebuje dwóch dni”. Obok 
walorów filatelistycznych jest 
tam również wiele wspania-
łych pocztówek, a zatem kolej-
na uczta kolekcjonerska, rów-
nież dla filokartystów. Dość po-
wiedzieć, że około 60 procent 
widokówek pochodzi z okre-
su plebiscytu, z zachowanymi 
znaczkami i stemplami plebi-
scytowymi. Pocztówki przed-
stawiają miejscowości Górne-
go Śląska objęte plebiscytem, 
w których znajdowały się urzę-
dy pocztowe. W kolekcji Ger-
harda Torza brakuje jeszcze 
pocztówek z 59 miejscowo-
ści. Jeśli jednak sobie uświado-

mimy, że na terenach 
objętych plebiscytem 
było 374 miejscowo-
ści, w których działa-
ły urzędy pocztowe, 
i ze wszystkich stem-
ple pocztowe znajdu-
ją się w prezentowa-
nej kolekcji, to nawet laika ta-
ka informacja powala na kola-
na. Do tych cyfr należy jeszcze 
dodać, że wystawa składa się 
z tysiąca kart wystawowych, 
na których umieszczono oko-
ło 2500 walorów filatelistycz-
nych! Oprócz nich na wystawie 
znalazły się jeszcze inne mate-
riały, a wśród nich gazety ple-
biscytowe, pieniądze zastęp-
cze, materiały propagandowe, 
paszporty, druki wystawiane 
przez komitety parytetyczne i 
inne. Dużą ciekawostką jest na 
przykład paszport wystawio-
ny mieszkańcowi Sławic, któ-

ry chciał udać się do 
pobliskiej Dąbrowy. 
Należące obecnie do 
jednej gminy Sławice 
znajdowały się wów-
czas na terenie plebi-
scytowym, natomiast 
Dąbrowa w Niem-

czech! Żeby te wszystkie deta-
le obejrzeć, trzeba, i naprawdę 
warto, poświęcić trochę czasu 
na odwiedzenie Muzeum Ślą-
ska Opolskiego.

Filatelista i historyk

Gerhard Torz urodził się 
w Tarnowie Opolskim. Znacz-
ki zbiera od dzieciństwa. W la-
tach pięćdziesiątych wycinał 
je z kopert, odklejał w wo-
dzie lub na parze, a następ-
nie klejem wykonanym wła-
snoręcznie z mąki podklejał 
na kartach papieru i w zeszy-
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KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Gerhard Torz 
z małżonką 
Gabrielą 
oraz Urszulą 
Zajączkowską, 
komisarzem 
wystawy

Prywatna kolekcja Gerharda Torza z Kolonii

Człowiek z pasją
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tach. Filatelistyczne zamiłowa-
nia powróciły w 1984 r. Wte-
dy zaczęło się już profesjonal-
ne zbieranie. Kolekcja syste-
matycznie powiększała się o 
znaczki i listy polskie i szwaj-
carskie. Szczególnie ulubio-
ne przez pana Gerharda były 
znaczki szwajcarskie.

Wkrótce pojawiło się zainte-
resowanie plebiscytem na Gór-
nym Śląsku. Wszystko zaczęło 
się dziesięć lat temu, gdy wspól-
nie z małżonką Gabrielą zaczęli 
poszukiwać rodzinnych korzeni. 
Szukając informacji o członkach 
rodziny, tu i ówdzie, napotykał 
dokumenty plebiscytowe. Wte-
dy też pojawiła się myśl zbie-
rania walorów filatelistycznych 
i wszystkich pamiątek związa-
nych właśnie z plebiscytem. Nie-
stety – jak w ewangelijnej przy-
powieści o perle – Ger-
hard Torz chcąc wzbo-
gacać kolekcję, zmuszo-
ny był sprzedać część 

dotychczasowej kolekcji. „Poże-
gnałem się z moim zbiorem wa-
lorów filatelistycznych ze Szwaj-
carii oraz polskimi całostkami” 
– wspomina Gerhard Torz. Jesz-
cze 15–20 lat temu ceny na gieł-
dach i aukcjach były dużo niż-
sze niż obecnie. Mimo poże-
gnania się ze zbiorem szwaj-
carskim, w kolekcjonerskiej du-
szy pana Gerharda zamiłowanie 
do znaczków z tego kraju wciąż 
jest żywe. Tym bardziej że od 
trzech lat jest już na emeryturze 
i mając więcej czasu, intensyw-
nie zajmuje się kolekcją.

Warto w tym miejscu do-
dać, że poszukiwania przod-
ków na znacznym obszarze 
Górnego Śląska dostarczyło 
państwu Torzom wiele mate-
riałów. Zebrali szereg informa-
cji i fotografii. Dzieło poświę-

cone przodkom z obu 
stron – Gabrieli i Ger-
harda – już niebawem 
zostanie wydrukowane 

i udostępnione człon-
kom rodziny.

We dwoje raźniej

Kolekcjonerzy, o których 
często mówi się, że są mania-
kami w swojej specjalności, ma-
ją czasem problemy w życiu ro-
dzinnym, zwłaszcza gdy zbio-
ry są systematycznie powięk-
szane, a dziura w budżecie do-
mowym wielka. Małżonka pa-
na Gerharda, Gabriela, począt-
kowo ciężko znosiła hobby mę-
ża. „Dzisiaj jednak nie wyobra-
żam sobie męża bez klasera, lu-
py i pincety” – wyznaje. Co wię-
cej, stała się fachowcem odno-
śnie plebiscytu, poczt, stempli 
i wspiera męża w jego pasji, o 
której on sam woli mówić jako 
„chorobie”, w dobrym tego sło-
wa znaczeniu.

W trosce o młodzież

Gerhard Torz prosi, abym  
zachęcał innych do obejrze-
nia wystawy, zwłaszcza mło-
dzież szkolną. Co niniejszym 
czynię! „To jest prawdziwy 
sens mojej kolekcji – wyja-
śnia – gdyż jest to jedyna ta-
ka wystawa”. Więcej ten wy-
trawny kolekcjoner z Kolonii 
nie planuje. Jest to bowiem 
uciążliwe: przywieźć osobi-
ście taki potężny zbiór z da-
lekiej Kolonii do Opola, czu-
wać nad montowaniem eks-
pozycji, a później… po za-
kończeniu wystawy, trzeba 
będzie to wszystko wieźć z 
powrotem. Wystawę zatem 
można oglądać do połowy 
czerwca br. w salach Mu-
zeum Śląska Opolskiego przy 
Małym Rynku 7 w Opolu.

Gerhardowi Torzowi zale-
ży na młodzieży. Od lat współ-
pracuje z Polskim Związ-
kiem Filatelistów, szczegól-
nie z wspomnianym już Józe-

fem Lehmannem, prezesem 
okręgu opolskiego. Z Nie-
miec dostarcza akcesoria fi-
latelistyczne, które następnie 
za pośrednictwem opolskie-
go okręgu PZF przekazywane 
są najmłodszym filatelistom 
z Opolszczyzny. W związku 
z tą nieznaną szerzej działal-
nością Gerharda Torza oraz 
w uznaniu dla wspaniałych 
jego zbiorów, zaprezentowa-
nych na wystaw  ie, na wnio-
sek opolskiego okręgu PZF 
przyznano mu Złotą Odznakę 
Honorową Polskiego Związku 
Filatelistów. Uroczysta deko-
racja nastąpiła podczas wspo-
mnianego wernisażu. Nie było 
to zresztą jedyne wyróżnienie 
przyznane mu tego dnia. Dy-
rektor Muzeum Śląska Opol-
skiego, Krystyna Lenart-Jusz-
czewska, wręczyła panu Ger-
hardowi medal pamiątkowy 
im. Jana Cybisa. To już druga 
jego wystawa w tejże placów-
ce! Poczta Polska natomiast 
uczciła tę niezwykłą wystawę 
okolicznościową kartą pocz-
tową i stemplem okoliczno-
ściowym. Tym samym kolek-
cja Gerharda Torza weszła do 
historii, nie tylko opolskiej 
poczty.

„Kolekcjonerzy 
to ludzie 
szczęśliwi”

– powiedział przed laty poeta 
Wolfgang Goethe. Zapytałem 
na koniec pana Gerharda, czy 
jako kolekcjoner jest szczęśli-
wy? Odparł krótko: „ Jestem 
szczęśliwy, ale brakuje jesz-
cze zawsze czegoś i ja to bę-
dę uzupełniał”. 
 

Prywatna kolekcja Gerharda Torza z Kolonii

Człowiek z pasją
Jeden z rarytasów  
w kolekcji Gerharda Torza 

Gerhard Torz 
pezentuje medal 
Jana Cybisa
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Perełki Słowa (14)

PIERWSZY SPRZECIW

Zakazaliśmy wam suro-
wo, abyście nie nauczali 
w to imię, a oto napeł-
niliście Jerozolimę waszą 
nauką i chcecie ściągnąć na 
nas krew tego Człowieka? 
Trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi – odpowie-
dział Piotr i Apostołowie
                      (Dz 5,28n).

Słowo moż-
nych tego świa-
ta – i słowo lu-
dzi prostych. 
Słowo prześla-
dowanych i sło-

wo prześladowców. Zakaz 
– i posłuszeństwo. Ale nie 
ludzkim nakazom, prawom 
i bezprawiu. Posłuszeństwo 
sumieniu. Posłuszeństwo 
człowieka, który wie, że 
głos prawego sumienia 
jest odbiciem głosu Boga. 
Posłuszeństwo człowieka 
odważnego do granic ry-
zyka: Trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi. Zasada oczy-
wista dla każdego, tu na-
brała wymiaru bohaterstwa. 
Było to tym bardziej zna-
mienne, że kilka miesięcy 
wcześniej Piotr zaklinał się, 
że nie zna Jezusa. Tym razem 
skończyło się kijami: „Kazali 
ich wychłostać i zabronili im 
przemawiać w imię Jezusa, 
a potem zwolnili” – relacjo-
nuje św. Łukasz. To nie było 
śmiertelne rzymskie biczo-
wanie, a tylko bolesne bicie 
wedle żydowskiego obycza-
ju. Znamienna była reakcja 
obitych: „Cieszyli się, że sta-
li się godni cierpieć dla imie-
nia Jezusa”. Ważny był ten 
pierwszy sprzeciw, pierwsze 
świadectwo wiary i odwa-
gi. Wyznaczyło ono kieru-
nek życia i Apostołów, i ca-
łego Kościoła. Dlatego i dziś 
w niejednej sytuacji paste-
rze Kościoła muszą powie-
dzieć: Trzeba bardziej słu-
chać Boga niż ludzi! Ale nie 
tylko pasterze. Tak muszą 
czuć, mówić i tak postępo-
wać wszyscy, którzy wierzą 
w Boga.

KS. TOMASZ HORAK

W uroczystość św. Józefa, 
19 marca, w parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła 
w Chróścinie odbyła się 
uroczystość 60-lecia ślubów 
św. Józefowi.

Gdy pod koniec lutego do 
Opola zbliżał się front i w 
wielu miejscach trwały zacię-
te walki, wtedy parafianie z 
Chróściny licznie przybyli do 
swojego kościoła parafialnego 
i od rana do wieczora modli-
li się, prosząc za wstawiennic-
twem św. Józefa i Matki Bożej 
o ratunek, opiekę, ocalenie od 
śmierci i innych nieprzewidzia-
nych skutków strasznej wojny. 
Wtedy też proboszcz ks. Au-
gust Klement oddał całą para-
fię – ludzi, ich gospodarstwa 
i kościół – pod opiekę św. Jó-
zefa. Po nabożeństwie ks. Kle-
ment wziął monstrancję z Naj-
świętszym Sakramentem i w 
otwartej dorożce objechał te-
ren parafii, błogosławiąc do-
my i rodziny przed nadciągają-
cym frontem.

18 marca 1945 r. do Chró-
ściny wkroczyły pierwsze od-

działy Ar-
mii Czerwo-
nej, a kroni-
karz napisał, 
że „nie do-
szło tutaj do 
żadnych starć 
ani strzelani-
ny i nie by-

ło żadnych zniszczeń, podczas 
gdy Opole zostało podpalone 
i paliło się do końca kwietnia 
1945 r. Podobnie było w na-
szej okolicy, gdzie odbywały 
się masowe egzekucje, gdzie 
byli zabici, każdego dnia i to 
masowo, naraz, całymi grupa-
mi” – czytamy w kronice para-
fialnej. Dlatego też widząc to 
cudowne ocalenie, parafianie 
za wstawiennictwem św. Józe-
fa przybyli do swojego kościo-
ła parafialnego 19 marca 1945 
r. i złożyli ślub, że „z wdzięcz-
nością za ratunek i opiekę bę-
dą zawsze w szczególny spo-
sób czcić tutaj w tej parafii św. 
Józefa jako opiekuna i ślubo-
wanego patrona na zawsze i 
po wszystkie czasy”.

Po 60 latach mieszkańcy 
parafii wciąż pamiętają o tym 
niezwykłym wydarzeniu. W 
tym roku parafianie do tej nie-

zwykłej rocz-
nicy przygo-
towywali się 
w ramach re-
kolekcji wiel-
kopostnych, 
które prowadził ks. dr hab.
Bogdan Ferdek z Wrocławia. 
W uroczystość św. Józefa kul-
minacyjnym momentem była 
koncelebrowana Eucharystia, 
której przewodniczył opolski 
biskup pomocniczy Paweł Sto-
brawa. „Nie wiem, ilu jest ludzi 
w Chróścinie, którzy pamiętają 
wydarzenia sprzed 60 lat. My, 
którzy znamy je tylko z historii 
i waszych przekazów, dzięku-
jemy Wam za wasze świadec-
two i za wierność wtedy zło-
żonym ślubom. Razem z wami 
wpatrzeni w świętego Józefa 
chcemy dziękować za ocalenie 
w tamtych okrutnych dniach, 
ponowić wierność wtedy zło-
żonym ślubom, a jednocze-
śnie prosić, aby nie zabrakło 
jego orędownictwa w dzisiej-
szych zagrożeniach” – mówił 
bp Paweł Stobrawa. Na zakoń-
czenie Mszy św. bp Paweł od-
mówił modlitwę do św. Józefa 
przed figurą świętego usytu-
owaną na czas uroczystości w 
bocznym ołtarzu.

W godzinach popołudnio-
wych, jak 60 lat temu, głów-
nymi ulicami parafii bryczką 
przejechał ks. proboszcz Ry-
szard Wołowiec z Najświęt-
szym Sakramentem.
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Po 60 latach

Podziękowali św. Józefowi

Bp Paweł 
Stobrawa 

przewodniczył 
uroczystej 

Eucharystii

Po południu 
ks. proboszcz 
Ryszard 
Wołowiec 
z Najświętszym 
Sakramentem 
przejechał 
bryczką 
ulicami wsi
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Czwarta rano

WIOSNA

Na około sześćdziesięciu 
metrach kwadratowych 

naszego podwórka, które 
służą nam jako boisko do 
przeróżnych gier zespoło-
wych i indywidualnych, a tej 
niedzieli służyły nam jako 
boisko do rugby dwuosobo-
wego, po zejściu nieskazi-
telnej warstwy śnieżnej bieli 
oczom moim – jak i oczom 
bywalców, jak i przechod-
niów rzadszych – ukazał się 
widok przedziwny.

Papierki liczne po lizakach 
chupa chups, papierki 

po lodach, gumach do żu-
cia, chipsach, opakowania 
po produktach większych. 
Reklamówki. Papierowe oraz 
z plastyku. Sztuka bielizny 
damskiej, koloru białawego, 
z koronki standardowej wy-
konana. Dwa spore kawałki 
papieru toaletowego, po-
marszczonego i zwiniętego 
(z zimna?). Lewa połówka 
grzebienia do włosów, a zie-
lony ten grzebień był, korek 
porcelanowy typu dawnego 
do butelki półlitrowej z za-
chowaną częścią gumowej 
uszczelki, but dziecięco-
-młodzieżowy prawy, etc. 
Mnogość patyków i pa-
tyczków. A nade wszystko 
i przede wszystkim, wokół 
wszystkiego i wszędzie: od-
chody psie, rodzaju nader 
urozmaiconego (co pociąga 
za sobą przeróżne konse-
kwencje – od koloru ich i 
wielkości poczynając, na ce-
lowości manewrów unikają-
cych kończąc). 

O, jak bardzo myliłby się 
ten, kto bacznie lustru-

jąc całą tę powierzchnię, 
wyciągałby pochopne wnio-
ski na temat życia naszego 
podwórka przez ubiegłe trzy 
miesiące! Zwłaszcza co do 
resztek psich. Wszak psów 
na naszym podwórku nie 
ma, jedyne co są, to goście 
i przechodnie z podwórek 
innych. 

PIOTR ZABRZAŃSKI

Może byłoby pewną przesadą 
twierdzenie, że książka  
prof. Karola Joncy powinna  
stać się lekturą w ramach 
edukacji regionalnej uczniów 
szkół ziemi kozielskiej. 

Jest to bowiem książka na-
ukowa, źródłowo bogato udo-
kumentowana, napisana z 
precyzją i wnikliwością zna-
komitego naukowca, słowem 
– książka, którą należy czytać 
w spokoju i skupieniu, by nie 
przeoczyć smakowitych deta-
li, a taki rodzaj lektury nie 
jest obecnie „w modzie”.  Bez 
wątpienia jednak jest lektu-
rą obowiązkową dla tych, któ-
rych historia ziemi kozielskiej 
interesuje. Nauczyciele po od-
powiednim „przetrawieniu” 
jej treści mogą mieć doskona-
ły materiał do przeprowadze-
nia niejednej lekcji terenowej. 
Bo przecież z dawnej twier-
dzy pruskiej zostało w Koźlu 
wiele obiektów . By wymienić 
tylko kilka: wieża Montalem-
berta, koszary, lazaret garni-
zonowy, kazamaty, prochow-

nia, studnia forteczna, pozo-
stałości redut.  

Jak zauważa autor, „fakt, że 
wojska Wielkiej Armii nie wkro-
czyły do miasta, dał niemiec-
kiej historiografii asumpt do 
gloryfikacji pruskiego komen-
danta i jego garnizonu”, co nie 
było okolicznością sprzyjającą 
dla otwierania tej karty historii 
lokalnej w czasach minionych. 
Wolno mieć przecież nadzie-
ję, że czasy historii zideologi-
zowanej już minęły. I choć nie 
ma już pomnika wystawione-
go na kozielskiej promenadzie 

obrońcy twierdzy gen. Davi-
dowi von Neumannowi, war-
to by mieszkańcom ziemi ko-
zielskiej przywrócono pamięć 
o tragicznym pierwszym pół-
roczu roku 1807. Wówczas to 
Wielka Armia Napoleona, pod 
dowództwem gen. Deroya, a 
potem gen. Raglowicha, oble-
gała Koźle przez 48 dni (od 23 
stycznia), ostrzeliwała przez 
następnych 11 dni i nocy, po-
tem blokowała twierdzę z le-
wej strony Odry przez dni 21, 
by w ostatnim etapie – aż do 
kapitulacji – prowadzić ścisłą 
blokadę przez 75 dni. Pokój w 
Tylży wyprzedził datę wynego-
cjowanego przejęcia garnizo-
nu kozielskiego przez wojska 
napoleońskie, toteż ostatecz-
nie nie wkroczyły one do mia-
sta.  Za dwa lata minie 200 lat 
od tej historii. Czy władze mia-
sta i powiatu wykorzystają tę 
rocznicę – choćby tylko w ce-
lach promocyjnych?

AK

Karol Jonca, „Wielka Armia Napoleona 
w kampanii 1807 roku pod Koźlem”. 
Instytut Śląski w Opolu, Opole 2003, 
s. 95

Wśród książek

Oblężenie twierdzy

W tegorocznym Diecezjal-
nym Przeglądzie Schol 

Parafialnych WRZOSOLA 2005, 
który odbył się we Wrzoskach, 
uczestniczyło 13 zespołów z 
parafii: Biała Nysa, Dąbrowa, 
Dobrzeń Wielki, Domecko, 
Gorzów Śląski, Jełowa, 
Makowice, Malnia, Ochodze, 
Polski Świętów, par. św. Michała 
Archanioła w Prudniku, Stare 
Budkowice i Wrzoski. Każdy 
uczestnik (około 250 dzie-
ci i młodzieży) otrzymał od 
parafian z Wrzosek donicz-
kę z wiosennymi prymulka-
mi. Prezenty dla uczestników 
ufundowali ponadto: ks. pra-
łat Zygmunt Lubieniecki, kape-
lan ludzi sportu Opolszczyzny, 

ks. infułat Helmut J. Sobeczko, 
ks. Rudolf Świerc, diecezjalny 
duszpasterz liturgicznej służ-
by ołtarza oraz patroni medial-
ni: Radio PLUS Opole i „Gość 
Niedzielny”. „W tym roku nie 

było konkursu, ponieważ or-
ganizatorom zależało na do-
wartościowaniu wszystkich za-
angażowanych w liturgię dzie-
ci” – powiedział ks. Grzegorz 
Poźniak. 
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III Diecezjalny Przegląd Schol Parafialnych

Prymulki za śpiew

Gospodarzy przeglądu reprezentowała schola pod kierunkiem  
Wiesławy Pośpiech



Równolegle z rozwojem 
życia religijnego, parafia 
Biedrzychowice rozwijała 
się gospodarczo,  
o czym świadczy dawna 
zabudowa, jak i tradycja 
ciągłego wzbogacania  
i rozwijania gospodarstw 
rolnych, całej wsi i jej 
infrastruktury.    

Przez wieki wierni 
wspólnie ze swoimi dusz-
pasterzami budowali, roz-
budowywali i wyposaża-
li kościoły. Ostatnia rozbu-
dowa parafialnego kościo-
ła miała miejsce w 1928, 
ponieważ był za mały 
dla liczącej wówczas po-
nad 2000 wiernych wspól-
noty. Nieco później zain-
stalowano organy firmy  
„Berschdorf” z Nysy, któ-
re służą do dzisiaj po ka-
pitalnych remontach w la-
tach 1984 i 1999. Za pro-
boszcza ks. Jana Czorne-
go, w latach 1947–1971, 
parafia nabyła trzy nowe 
dzwony; duży poświęco-
no św. Urbanowi; śred-
ni – Matce Bożej; mały – 
św. Mikołajowi, pierwot-
nemu patronowi kościo-
ła. W czasie, gdy probosz-
czem był ks. Eryk Hachuła 
zbudowano grotę poświę-
coną Matce Bożej Ubogich 
z Banneux; poświęcił ją w 
1983 r. bp Jan Wieczorek.  
Po objęciu parafii przez 
proboszcza ks. Joachima 
Dembończyka wnętrze 
świątyni poddano grun-
townej renowacji i przy-
stosowaniu do wymogów 
liturgii posoborowej, ca-
łość prac według projek-
tu arch. Marka Budzińskie-
go wykonano pod nadzo-

rem Diecezjalnej Komisji 
do spraw Liturgii i Sztu-
ki Sakralnej. W tym czasie 
założono centralne ogrze-
wanie kościoła, nagłośnie-
nie, nowe oświetlenie, od-
malowano kościół. W ro-
ku Wielkiego Jubileuszu 
wieża kościoła wzboga-
ciła się o zegar. Podczas 
uroczystości 200-lecia ko-
ścioła parafialnego, ob-
chodzonego w  2000 ro-
ku  z udziałem ordynariu-
sza diecezji opolskiej ab-
pa Alfonsa Nossola i dele-
gacją sióstr michaelitek z 
matką generalną Remigiu-
szą Dziewit, modlono się 
o rychłą beatyfikację matki 
Anny Kaworek, pochodzą-
cej z Biedrzychowic. Uro-
dziła się 19 czerwca 1872 
i ochrzczona została w 
kościele parafialanym 20 
czerwca 1872 r. Jej proces 
beatyfikacyjny toczy się od 
kilku lat. Obecny kościół 
pw. św. Barbary w Starych 
Kotkowicach  pochodzi z 
1847 roku, jego 150-le-

cie obchodzono z udzia-
łem bpa Jana Bagińskiego 
w pierwszą niedzielę Ad-
wentu 1997 roku. O istnie-
niu pierwszego kościoła 
w tej miejscowości mowa 
jest w dokumencie księcia 
Bolka Opolskiego z 1430 
roku, wielowiekowa tra-
dycja dbałości o świąty-
nię przetrwała do dzisiaj. 
Liczące 400 wiernych (ta 
liczba mieszkańców, jak 
informuje ks. proboszcz 
Joachim Dembończyk nie 
zmienia się od 200 lat i 
nawet duża migracja ro-
ku 1989 nie zmieniła te-
go stanu) Stare Kotkowice 
z wielkim oddaniem dbają 
o swoją świątynię, utrzy-
mują ją w dobrym stanie, 
remontują: w latch 1973 
– 1980 i przed jubile-
uszem w 1997 r. kościół 
poddany został gruntow-
nej restauracji. Aktualnie 
wierni ze Starych Kotko-
wic remontują zabytkowe, 
liczące 100 lat, organy.
TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ 

KS. JOACHIM 
DEMBOŃCZYK 

wyświęcony 19 czerwca 1960 
roku, od 12 listopada 1982 
roku jest proboszczem pa-
rafii Wniebowzięcia NMP w 
Biedrzychowicach. W latach 
1972–1982 był proboszczem 
parafii Sieroty, obecnie w 
diecezji gliwickiej.Kościół parafialny  

w Biedrzychowicach

opole@goscniedzielny.pl
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PANORAMA PARAFII 
Wniebowzięcia NMP w Biedrzychowicach

Bogata przeszłość i teraźniejszość

ZDANIEM PROBOSZCZA 
– Udokumentowane dzieje parafii, sięgające pięt-
nastego wieku, świadczą o bogatym życiu religij-
nym tutejszej ludności, o nieustannej dbałości o 
dobro kościoła i jego duszpasterzy, a także o wy-
sokiej kulturze materialnej, o zadbanych domo-
stwach i gospodarstwach, jak i całej wsi. Tak jest 
do dzisiaj. W naszej wspólnocie wszyscy ze so-
bą współpracują, rada duszpasterska, rada so-
łecka, Szkoła Podstawowa i  Przedszkole, DFK, 
Stowarzyszenie Odnowa Wsi. Gdy postanowio-
no zamienić starą, farską stodołę  na dom spo-
tkań, wspólnym wysiłkiem wieś wyremontowa-
ła część pomieszczeń i urządziła w nich funkcjo-
nalną salę służącą całej wsi. W planie jest remont 
dalszych pomieszczeń, w których umieszczone 
zostaną pamiątki i zabytki regionalne. Parafianie 
dbają  o kościół, uczestniczą w remontach, sprzą-
tają, są ofiarni, dbają  o cmentarze parafialne, 
zarówno w Biedrzychowicach, jak i w Starych 
Kotkowicach. I mimo że wiele osób pracuje za gra-
nicą, frekwencja w kościołach jest zadowalająca, a 
tradycja świętowania niedzieli jest tak samo żywa 
jak przed wiekami. W każdą sobotę, gdy  o godz. 
17.00 kościelne dzwony witają niedzielę, wieś już 
jest posprzątana i przygotowana do świętowania. 
Młodzież i dzieci pilnie uczestniczą w swoich co-
tygodniowych nabożeństwach, dodatkowo miej-
scowa młodzież każdego roku korzysta z formacji 
prowadzonej przez diakona odbywającego prak-
tykę duszpasterską w naszej parafii. 
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