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Wtorkowy dzieñ 14 czerwca za-
pisze siê szczególnie rado�nie w pa-
miêci podopiecznych Domu Pomo-
cy Spo³ecznej w Kad³ubie a to za
spraw¹ odwiedzin stra¿aków z Po-
wiatowej i Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej ze Strzelec Op. i Kad³uba.
By³o co ogl¹daæ, bo stra¿acy zapre-
zentowali swoje pokazy sprawno-
�ci. Zorganizowali konkurencje szyb-
ko�ci rozwijania wê¿y, pod³¹czania
ich i gaszenia po¿aru, co oczywi�cie
wzbudzi³o spore emocje u widzów.
Jeszcze wiêksze prze¿ywali ci, nie
tylko mniej sprawni, którzy mieli
rzadk¹ okazjê przeja¿d¿ki samocho-
dami stra¿ackimi. Ale i to nic wobec
nastêpnej propozycji! Fina³em zor-
ganizowanych pokazów by³a mo¿-
liwo�æ k¹pieli w pianie i prysznic z
wê¿y  stra¿ackich.

Go�æmi tego mi³ego dnia by³y
równie¿ dzieci z Pañstwowego

Pod stra¿ackim prysznicem Ten, kto dzi� pêdzi swoim piêk-
nym samochodem ze Strzelec do
Krapkowic z pewno�ci¹ nie wie i na-
wet nie zastanawia siê, kiedy i w ja-
kich okoliczno�ciach droga ta powsta-
³a.

Ju¿ w �redniowieczu i jeszcze
wcze�niej prowadzi³a têdy droga han-
dlowa poprzez che³msk¹ krainê. Le-
gendarne zamki i warownie wznosi³y
siê na przyleg³ych wzgórzach. G³ê-
boko w piachu grzêz³y masywne ko³a
ciê¿kich wozów wioz¹cych towary
oraz pojazdów podró¿nych. Niejed-
no przekleñstwo wyrywa³o siê z ust
wo�niców, którzy ugrzê�li w piachu.
Po³amane ko³a, napady rozbójników
i inne ró¿ne przeszkody utrudnia³y
ruch.

A¿ nadszed³ rok 1847. Rok ten
by³ jednym z najstraszniejszych w
dziejach Górnego �l¹ska. Nagle w tej,
w owych czasach niewiarygodnie
ubogiej �l¹skiej krainie, wybuch³a klê-
ska g³odowa o takich rozmiarach,
wobec których rz¹d Prus by³ bezrad-
ny i bezsilny. Tysi¹ce ludzi umiera³o
z g³odu. Przyczynami tej ogromnej
klêski by³y z jednej strony d³ugotrwa-

³e deszcze i powodzie, w wyniku któ-
rych dosz³o do gnicia i zniszczenia
wszystkich p³odów rolnych, a z dru-
giej strony niedostateczne gospodar-
cze, socjalne i sanitarne stosunki tej
krainy oraz brak �rodków transpor-
tu, nieutwardzone drogi, jak te¿ za-
cofanie i ciemnota ludno�ci tych naj-
ubo¿szych i nieurodzajnych okolic.
Ze zgroz¹ u�wiadomi³ sobie rz¹d
Prus, ¿e mo¿liwo�ci wy¿ywienia tej
licz¹cej setki tysiêcy mieszkañców
prowincji �l¹skiej, we w³asnym za-
kresie okaza³y siê absolutnie niewy-
konalne.

W�ród wielu �rodków zarad-
czych siêgniêto po raz pierwszy do
sposobu robót publicznych, aby w
ten sposób umo¿liwiæ zarobienie pie-
niêdzy najbardziej dotkniêtej klêsk¹
g³odu ludno�ci. Takie roboty publicz-
ne zastosowano w tym strasznym
roku 1847 przy budowie szosy ze
Strzelec do Krapkowic.

(Korzysta³em z artyku³u Ernsta
Mücke w �Aus dem Chelmer Lande�
Nr 11/1926 � t³umaczenie w³asne)

Karol Mutz

BUDOWA SZOSY DO KRAPKOWIC

Przedszkola w Kad³ubie.
Ze swej strony, na ³amach lokal-

nej prasy  sk³adamy gor¹ce podziêko-

wanie za tyle... rado�ci w ca³ym sze-
regu szarych codziennych dni.

Helena Sachta-Griner

Dziewkowicki medal z klas¹

�K¹piel� w ga�niczej pianie

Jedn¹ z form upamiêtnienia wa¿
nego faktu jest pomys³ wydania

pami¹tkowego medalu.  Nie jest to
w naszej kulturze niczym nowym.
Medal jako fakt artystyczny znany
by³ ju¿ w staro¿ytnym Rzymie, a
wykonywany by³ dla uczczenia
wybitnej osoby, czy upamiêtnienia
wa¿nego wydarzenia. Po to, by by³o
to wydarzenie artystyczne musia³ to
byæ �medal z klas¹�. Powinien go
projektowaæ i wykonywaæ artysta
medalier specjalizuj¹cy siê w tego
typu przedmiotach artystycznych.
Medal z klas¹ powinien byæ bity. W
Polsce praktycznie tylko medale
wbijanie w Mennicy Warszawskiej
nasz¹ znamiona sztuki, przechodz¹c
ostra selekcje komisji artystycznych
poza sam¹ propozycj¹ konkretnego
medaliera, inne t³oczenia robi¹ tylko
wra¿enie sztuki. Kiedy wiec popa-
trzymy np. na medale gdañskie, czy
papieskie, albo pó³nocnow³oskie z
XVII wieku wierzyæ siê nie chce, ¿e
widok miasta, scena rodzajowa, czy
wspaniale portrety mog³y siê tu
zmie�ciæ, w dodatku opatrzone
wrêcz cudownym krojem liter, her-
bów, sygnatur itp.

Niew¹tpliwie przej�cie z jednego
Tysi¹clecia do nastêpnego by³o

nietuzinkowym wydarzeniem w hi-
storii dzisiejszego �wiata.

Na ca³ym �wiecie dziesi¹tki im-
prez, fajerwerków, strugi szampana,
d�wiêki licznych orkiestr, wystawy
artystyczne, gospodarcze i inne fak-
ty podkre�la³y  wagê tego zdarzenia.
Równie¿ Strzeleckie sz³o w pierw-
szym szeregu ró¿norakich inicjatyw.
Jedn¹ z najpiêkniejszych, ale i trwa-
³ych, to wzniesienie  w centralnym
miejscu Dziewkowic, przed ko�cio-
³em parafialnym pomnika ku chwale
Chrystusa Pana -  Pana wieków. Do-
dajmy, ¿e przej�ciom miêdzy tysi¹c-
leciami towarzyszy³a nie tylko ra-
do�æ. Kiedy np. koñczy³o siê  pierw-
sze tysi¹clecie  chrze�cijañstwa, po-
jawi³y siê nawet ró¿ne pr¹dy pseu-
dofilozoficzne i sekciarskie, jak np.
hiliary�ci, którzy przedstawiali naj-
czarniejsze scenariusze zakoñczenia
tysi¹clecia, ju¿ bliski �koniec �wia-
ta�. Wprawdzie wiek XX uznawa-
ny jest jako jeden z najbardziej o�wie-
conych i rozumnych, znaczonych
licznymi, wspania³o�ciami umys³u i
ducha ludzkiego, ale i tu i ówdzie po-
jawia³y siê has³a, ¿e to ju¿ bliski, tra-

giczny koniec nadchodzi. Byli tacy,
którzy nie tylko siê bali, ale i wierzyli
w te bajki, szczególnie w Ameryce.
Ojciec �w. jednak przekonywa³, ¿eby
zawierzyæ Chrystusowi i i�æ w nowe
Tysi¹clecie z nadziej¹ i ufno�ci¹.
Mówi³ to do chrze�cijan, ale te¿ pro-
ponowa³ swoj¹ wizjê niewierz¹cym,
wskazuj¹c na humanitarne i humani-
styczne wymiary tego �przej�cia�.

W Dziewkowicach ci¹gle co� nie
zwyk³ego siê dzia³o w XX wie-

ku. To ci¹gle pisano o kontrowersyj-
nym so³tysie, ulubieñcu w³adz w
pewnym okresie, to znów o ksiêdzu,
to o budowie ko�cio³a. Sprawa ko�cio-
³a, dzisiejszej chluby nie tylko wsi,
ale i �l¹ska,  szczególnie by³a na oku
w³adz. Po licznych perypetiach uzy-
skano wreszcie zgodê  w³adz pañ-
stwowych na jego budowê, ale te¿ za-
twierdzono dziwne miejsce, niby w
�rodku wsi, ale na dawnym grzêzawi-
sku, na kurzawce, przez pewien czas
bêd¹cej jakby zbiornikiem przeciwpo-
¿arowym. Pomogli wspaniali in¿ynie-
rowie posadowiæ tu jednak obiekt. Z
niebywa³¹ rado�ci¹  i energia przyst¹-
pili do budowy bodaj wszyscy tutej-
si mieszkañcy, nawet pomaga³a m³o-
dzie¿ i dzieci. Problemów  za� by³o
sporo. Choæby  posadowienie funda-
mentów  - kratownicy, a na nich stalo-
wej konstrukcji. Ostatecznie Mosto-
stal Zabrzañski móg³ siê tym  zaj¹æ,
ale nie w ci¹gu  tygodnia, tylko w...
niedziele. W³adze t³umaczy³y, ¿e w
tygodniu maszyny i za³oga s¹ po-
trzebne do spraw, oczywi�cie pañ-
stwowych, a wiêc �bardzo wa¿nych�.
Ksi¹dz biskup da³ dyspensê. By za�
zmniejszyæ koszty pracowano te¿ w
nocy. Od strony Strzelec widoczne
by³y jakby ³uny po¿aru. �Dziewko-
wice siê pal¹�- gruchnê³a wie�æ. Oka-
za³o siê , ¿e to �tylko� budowa ko-
�cio³a. Postawiona w pogotowiu mili-
cja, stra¿ po¿arna i inne s³u¿by nie
mia³a tu czego szukaæ, na szczê�cie.
Gdy brakowa³o blachy, czy innych
materia³ów, nie wystarcza³o zezwo-
lenie i przydzia³. M³odsi zapewne za-
pytaj¹ co to by³o takiego, to �zezwo-
lenie i przydzia³�? No, có¿. Ksi¹dz
proboszcz niejednokrotnie by³ w tej
sprawie przes³uchiwany  przez sto-
sowne s³u¿by i w Warszawie, a nawet
a �granicy - pokoju�, jak nazywano
granicê polsko - niemieck¹, jad¹c do...
Lourdes. Zreszt¹, �musia³� czuæ siê
bezpiecznie, je�li za nim czêsto nie

tylko jeden samochód jecha³. D³uga
to historia, kiedy indziej o niej napi-
szê.

W ka¿dym razie nie tylko stan¹³
ko�ció³, ale i niewielki klasztor, dom
emerytów, czy uroczy zau³ek z o³ta-
rzem i figur¹ Matki Boskiej Fatim-
skiej i nieco dalej rze�ba bawi¹cego
siê Joachima i Anny, dziadków ze
swoim wnukiem, ma³ym Jezuskiem.
Czy nie jest to rado�æ i w naszych
rodzinach. Szkoda, ¿e dziadkowie tak
d³ugo musz¹ czekaæ czêsto na wnucz-
ka, bo dzi� nasze �l¹skie rodziny, je-
�li ju¿ maj¹ jednego wnuka, to mówi¹
o sukcesie. Spytajcie waszych dziad-
ków, ile oni maj¹ rodzeñstwa. Czy¿
nie cieszymy siê id¹c w odwiedziny
do kolejnego wujka, czy ciotki. A na-
sze dzieci do kogo pójd¹? Do klubu
emigranta? Podkre�lmy jeszcze raz:
to mieszkañcy tej wsi, nawet dzieci
pomaga³y wnosiæ ten piêkny dom
Bo¿y. Zapisano to m.in. w bardzo
przejrzy�cie i skrupulatnie prowa-
dzonej kronice parafialnej i w doku-
mentach... ró¿nych s³u¿b, dzi� jesz-
cze utajnionych. Dzie³a te �wiadczyæ
bêd¹ o obecnym wspania³ym ksiêdzu
proboszczu i pokoleniu Dziewkowi-
czan z prze³omu XX na XXI wiek.
Kiedy zatem zbli¿a³ siê rok 2000
ksi¹dz proboszcz Ernest Noziñski
zainicjowa³ wzniesienie pomnika w
centralnym miejscu przed ko�cio³em,
jakby u bramy wioski. Pomnik Chry-
stusa zaprojektowa³ i wykona³  arty-
sta Akademii Sztuk Piêknych we
Wroc³awiu Gerard Koch. 3 marca
1999 przywieziono dwa bloki pia-
skowca z Boles³awca. Nastêpnego
dnia cokó³ i kamieñ  po�wiêci³ ks bp
Alfons Nossol. Obok stan¹³ model
gipsowy wykonany wcze�niej przez
rze�biarza, a ju¿ 19 marca 1999 po-
mnik zosta³ po�wiêcony. Prowadz¹
doñ trzy drogi nazwane: wiara - na-
dzieja - mi³o�æ. By³a to te¿ rzecz nie-
zwyk³a, i¿ mieszkañcy mogli przez
szereg dni asystowaæ arty�cie przy
pracy, zwykle bowiem dzie³a po-
wstaj¹ w pracowniach, potem trans-
portowane na wskazane miejsce usta-
wienia. Dodajmy, ¿e plac i okolicê
artystycznie  zaaran¿owa³ architekt
z Opola Z. Budziñski.

Pomnik jest podwójnym wotum,
za wniesienie w latach 1972 -

1975  obiektu sakralnego oraz dla
uczczenia Roku Jubileuszowego.  Pi-
sze o tym ks infu³at H. Sobeczko:

�Parafia w Dziewkowicach nie mog³a
sprawiæ lepszego wotum za powsta-
nie i 25 lat istnienia, jak wnie�æ w
�rodku swej miejscowo�ci monumen-
talny pomnik Chrystusa - Króla Wie-
ków. Nie jest to tylko kamienna bry-
³a, ale dowód ¿ywej  wiary i gor¹cej
mi³o�ci do Króla Wszech�wiata. Po-
têguje to przede wszystkim fakt z³o-
¿enia a fundamentach Aktu zawierze-
nia, który podpisa³a i pragnie wype³-
niaæ do koñca ¿ycia wiêkszo�æ by-
³ych i aktualnych parafian. Akt ten
podpisa³o  621 osób. Zosta³ w³o¿o-
ny w specjalnej, hermetycznej tubie
w w fundament - cokó³ pomnika.
Przez po�wiêcenie w uroczysto�æ
Bo¿ego Narodzenia pomnika Chry-
stusa Króla zostan¹ rozpoczête w
parafii obchody Wielkiego Jubileuszu
Roku 2000.

Ksi¹dz proboszcz Noziñski w
swoim dziewkowickim duszpa-

sterstwie wykorzystuje wszelkie
mo¿liwe metody, aby przekonaæ pa-
rafian do realizowanych pomys³ów.
Jedn¹ z nich jest rozmowa, jak¿e czê-
sto w domach naszych, w szkole, ba,
nawet w ko�ciele czasami zaniedby-
wana. Genialnym s³uchaczem dla
mnie by³ Ojciec �w. Jan Pawe³ II. O,
jak On umia³ swoich, nawet najzwy-
klejszych rozmówców  s³uchaæ! Po-
tem  przetwarza³   us³yszane rozmo-
wy, zdania, my�li i ³¹czy³ z Pismem
�w, z Chrystusem i g³osi³ genialnie
Dobr¹ Nowinê. Nie pogardza³ nawet
najmniejszymi s³uchaczami, a jak s³u-
cha³ piêknie m³odzie¿.

Ks Noziñski wymy�li³ wykorzy-
stanie nowych mediów w postaci  �Li-
stów do parafian�, w³a�nie rozmowy,
w których swoje przemy�lenia, czê-
sto po ich licznych pytaniach, roz-
terkach, uwagach   w postaci listu
odpowiada³.  W ten sposób przygo-
towywa³ ich do Wielkiego Jubileuszu,
do idei wniesienia pomnika Chrystu-
sa. Czêsto te¿ nie tylko parafianom,
ale i dobrodziejom, nie tylko koniecz-
nie wspieraj¹cym tylko finansowo
wrêczaj¹c medal  upamiêtnia³ te roz-
liczne trudy, ale i by³ podziêk¹. Zle-
ci³ projekt jednej z najwiêkszych
wspó³czesnych polskich medalierek,
mieszkaj¹cej od  czasów powojen-
nych w Warszawie Wiktorii Anto-
niewskiej - Czechowskiej. Jest ona
wybitn¹ specjalistk¹ portretu. Mia³a
wystawê nie tylko w s³ynnym Mu-
zeum Medalierstwa we Wroc³awiu
jednym z dwóch tego typu w Euro-
pie, ale i w Muzeum �l¹ska Opol-
skiego w Opolu. Wykona³a projekt
medalu z Matka Bosk¹ Opolsk¹ na
zlecenie �p. ks pra³ata Stefana Bal-

dyego. Wykonuje te¿ popiersia zna-
nych osobisto�ci i twórców kultury,
np. Chopina, a ze wspó³czesnych
króla Maroka Hasana II, który za-
chwyci³ siê jej medalami ogl¹daj¹c
zbiory warszawskie - a przygotowa-
³a ich pond 500 na przestrzeni oko³o
40-lecia twórczego ¿ywota. Co cie-
kawe nigdy nie wykona³a ¿adnego
medalu, czy popiersia zwi¹zanego z
polityk¹, zw³aszcza czasu przesz³e-
go.

Zgodnie z ¿yczeniem ksiêdza pro
boszcza w czê�ci centralnej

dziewkowickiego medalu mamy wi-
zerunek wy¿ej opisanego pokrótce
pomnika wraz z tekstem: �Chrystus
wczoraj i dzi� / pocz¹tek i koniec /
alfa i omega / 25.XII.1999/  Parafianie
Dziewkowic Królowi Wieków w ho³-
dzie�. To na awersie, czyli stronie
g³ównej medalu. Na odwrocie, czyli
na rewersie umieszczono symbolicz-
ny krzy¿ opleciony w czê�ci central-
nej piêcioma fruwaj¹cymi go³êbiami
symbolizuj¹cymi kontynenty: Euro-
pê, Afrykê, Amerykê, Australiê, Azjê,
za� w otoku, czyli na rzucie ko³a
³aciñski napis :�IUBILEUM  A D
2000� (Jubileusz roku Pañskiego
2000) CHRISTUS HERI - HODIE -
SEMPER (Chrystus wczoraj - dzi-
siaj - jutro). Miêdzy s³owami Chri-
stus oraz hodie przy ramieniu krzy-
¿a umieszczone s¹ malutkie literki
AWC, czyli sygnatura artystki, w
pobli¿u cyfry 2000 w pionie literki
MW - Mennica Warszawska.
Wszystkie medale maj¹ �rednicê 70
milimetrów. 202 egzemplarze wybi-
to w br¹zie patynowanym oraz 50 w
srebrze. Rant jest g³adki. Sam medal
umieszczono dodatkowo w piêknym
etui, z krótkim tekstem opisuj¹cym
wzniesienie pomnika oraz kolorowy
schematyczny wizerunek ko�cio³a w
Dziewkowicach.

Wrêczany by³ najwiêkszym do
brodziejom nie tylko za wspar-

cie budowy pomnika, ale za to co zro-
biono dla parafii. Kilka medali otrzy-
ma³y muzea: jeden komplet znajduje
siê w Muzeum Mennicy Warszaw-
skiej jako dokument. Byæ mo¿e kie-
dy�, gdy ju¿ nas nie bêdzie,  kto� bio-
r¹c do rêki medal przypomni sobie
jak¿e barwn¹, trudn¹, ale z piêknym
zakoñczeniem historiê parafii dziew-
kowickiej, jej proboszcza, jej wspa-
nia³ych mieszkañców ¿yj¹cych na
prze³omie Tysi¹cleci. Rozs³awiaæ te¿
bêdzie Ziemiê Strzeleck¹ dziêki ma-
³emu artystycznemu metalowemu
kr¹¿kowi. �medalowi z klas¹�.

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski


