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POWIAT STR Z E LE C K I

350 lat obecnoci franciszkanów na Górze w. Anny

S

S¹ góry szczêliwe

amotnie wypiêtrzona na Górnym
l¹sku Góra w. Anny od setek
lat przyci¹ga³a ludzi. Tu wiêc ok.
1480 roku zbudowano pierwszy
drewniany koció³ek w. Anny przez
rodzinê rycerskiego rodu Strza³ów. W
1516 roku Miko³aj Strza³a przekazuje go w jurysdykcjê proboszcza
parafii w Lenicy. W owym czasie
prawa proboszczów by³y rozleg³e, a
w Lenicy nawet w XVII potwierdza³ je biskup wroc³awski ks. Karol
Ferdynand Waza, opiekuj¹c siê nowo
przyby³ymi w tym czasie na Górê
Franciszkanami. W XVII w. na arenê
dziejów w tym rejonie wchodz¹ Gaszynowie. Ród ten pochodzi³ z wieluñskiego, gdzie mieli wsie Gaszynkê i Wierzchlesie, nie bêd¹c wtedy
jeszcze hrabiami. Miko³aj z Wierzchlesia o¿eniony z Magdalen¹, córk¹
Miko³aja Klemy, pana na Kietrzu i
Sudole przeniós³ siê w okolice Góry.
Jego syn Melchior Ferdynand osiedli³ siê w 1631 r. w ¯yrowej, w 1634
kupi³ Centawê, jednak w 1637 wymieni³ j¹ na Porêbê, w sk³ad której
wchodzi³a ówczesna Góra w. Jerzego z koció³kiem w. Anny Umyli³
te¿ sprowadzenie do niego Franciszkanów, o co prosi³, na razie bez skutku ojców z Gliwic.
adarzy³a siê jednak zadziwiaj¹
ca okazja, prawie przymuszenie. W czasie potopu szwedzkiego
franciszkañskie klasztory w Krakowie i Lwowie zosta³y zdewastowane przez najedcê. Tamtejsi franciszkanie znaleli czasowe schronienie w... Gliwicach. By³o ich a¿ 60! W
Gliwicach by³o ciasno, mog³o tu zamieszkaæ maksymalnie 15 osób.
Wtedy to na zwo³anej kapitule w
Gliwicach 19.X.1655 r. przez o.
Chrystiana Chojeckiego zatwierdzono przyjêcie Góry w. Anny. 1 listopada - w uroczystoæ Wszystkich
wiêtych przyby³o na Górê 22 zakonników na czele ze znacznym
uczonym i kaznodziej¹ o. Franciszkiem Rych³owskim ze Lwowa. Pocz¹tkowo zakonnicy mieszkali przy
kociele Zwiastowania NMP w Lenicy, tu na cmentarzu, gdy¿ na Górze nie by³o miejsca na mieszkanie. I
na to zamieszkanie musia³ siê zgodziæ ówczesny proboszcz lenicki.
Ten¿e zadba³, aby formalnociom sta³o siê zadoæ. Urzêdowego przekazania kluczy na Górê dokonano 6
sierpnia 1656 r. w obecnoci sufragana wroc³awskiego Sebastiana Rostocka, lenickiego proboszcza ks. Konstantyna Iwanickiego, kanclerza wroc³awskiej kapitu³y ks. Ignacego Welczka oraz hrabiego Melchiora Gaszyny. Fakt ten zatwierdzi³a kapitu³a
prowincjalna Franciszkanów w
¯akliczynie 18.IX. 1656 r. sam za
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dok. ze str. 1

dokument spisano 9 lutego 1657 r.
ostatecznie król Jan II Kazimierz potwierdzi³ darowiznê pod klasztor i
ogród 16 czerwca 1657 r. Formalnie
jednak Franciszkanie nie mogli niczego posiadaæ, dlatego bêd¹c kustoszami i u¿ytkownikami miejsca dar ten
wrêczono oficjalnie papie¿owi. Fakt
ten prawny rykoszetem odbija siê
prawie po dwustu latach! Pierwszy
prze³o¿ony o. F. Rych³owski bezkompromisowy mi³onik ubóstwa,
nie zgodzi³ siê jednak na budowê murowanego klasztoru. Ostatecznie te¿
w nowym, drewnianym klasztorze
zamieszkali zakonnicy w 1659 roku.
ymczasem stale wzmaga³ siê na
p³yw pielgrzymów, nie tylko z
samego l¹ska. Bardzo czynni Gaszynowie, bywaj¹cy na ró¿nych dworach
i ciekawych miejscach europejskich
myleli o dalszej rozbudowie umi³owanego przez siebie miejsca. Znany
wielmo¿a Zebrzydowski za³o¿y³ w
swoich dobrach kalwariê, której wzorów szuka³ w Jerozolimie i Italii. Kalwaria Zebrzydowska przydawa³a
splendoru rodowi. Kolejny Gaszyna,
potomek Melchiora - Jerzy zatrudni³
znakomitego architekta, W³ocha z
pochodzenia - Domenica Secco, który na zlecenie swego pana w latach
1700-1709 zbudowa³ 3 wielkie kocio³y i ponad 30 kaplic wzoruj¹c siê
na wspomnianej Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejni Gaszynowie - Józef, a potem Karol zbudowali jednak
murowany klasztor franciszkañski,
za ich nastêpca Antoni, zwany Mocnym odnowi³ istniej¹c¹ ju¿ Kalwariê
i powiêkszy³ o 10 nowych kaplic, powiêconych Matce Bo¿ej, które uroczycie powiêcono 14 wrzenia 1464
roku. Nie by³y to czasy spokojne.
Fryderyk II w wojnach l¹skich z
Mari¹ Teres¹ nie sprzyja³ religijnym
inicjatywom katolickim. Jako protestant i przeciwnik Polski nie mog¹c
ostatecznie przeszkodziæ Gaszynom
d¹¿y³ do zerwania ³¹cznoci konwentu annogórskiego z klasztorami w
Królestwie Polskim. Ostatecznie te¿
20 stycznia 1755 r. w stulecie niemal
przybycia Franciszkanów z Polski
klasztor w Gliwicach i na Górze w.
Anny wesz³y w sk³ad nowej prowincji w. Jadwigi. By³o to swego rodzaju preludium do gorszego jeszcze nêkania zakonników i powsta³ej fundacji. Problem pojawi³ siê szczególnie,
gdy narasta³ nap³yw pielgrzymów i
to nawet spoza granic pañstwa, a wiêc
z Czech, Moraw, Polski. Nadarzy³a
siê wiêc doskona³a okazja - wojny
napoleoñskie. W pañstwie pruskim
dokonano tzw. sekularyzacji dóbr kocielnych, a wiêc zabrano kocio³y,
plebanie, folwarki, szko³y, domy
opieki, szpitale, co siê da³o nawet bi-
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Stra¿acy z Raszowej ...

ne przez Zarz¹d Wojewódzki ZOSP RP
w Opolu oraz Komendê Wojewódzk¹
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Opolu.
W roli gospodarzy zawodów wyst¹pili:
Burmistrz Miasta i Gminy Dobrodzieñ
oraz jednostka OSP Dobrodzieñ.
W konkurencjach, na które z³o¿y³y siê
æwiczenia bojowe i sztafeta po¿arnicza
7x50 m z przeszkodami wziê³y udzia³
³¹cznie 24 dru¿yny: 11 ¿eñskich i 13
mêskich. Powiat strzelecki reprezentowa³y dru¿yny z Raszowej. Po zaciêtej rywalizacji komisja sêdziowska dokona³a podsumowania wyników, a klasyfikacja generalna przedstawia siê nastêpuj¹co:
Grupa C (kobiety):
I miejsce OSP ¯elazna - pow. Opole,
II miejsce OSP Biestrzykowice-Miodary
- pow. Namys³ów,
III miejsce OSP Jamy - pow. Olesno
Grupa A (mê¿czyni):

I miejsce OSP ¯elazna - pow. Opole,
II miejsce OSP Jasiona - pow. Krapkowice,
III miejsce OSP Raszowa - powiat
Strzelce Opolskie.

Po rywalizacji w æwiczeniach bojowych
OSP Raszowa sklasyfikowana zosta³a
na 4 miejscu, natomiast po sztafecie 7
x 50 m z przeszkodami - trzecim; w
efekcie i klasyfikacji ogólnej- znalaz³a
siê na podium.
Panie z OSP Raszowa po æwiczeniach
bojowych zajê³y 6 pozycjê, a po sztafecie po¿arniczej 7 x 50 m z przeszkodami - 11, co w rezultacie da³o im 10
miejsce.
Zwyciêzcom dyplomy, medale i puchary wrêczali przedstawiciele w³adz wojewódzkich, powiatowych i gminnych
OSP oraz Zarz¹du wojewódzkiego i
Powiatowego ZOSP.

blioteki. Na Górze w. Anny sta³o
siê to 10 padziernika 1810 r. I choæ
ubo¿ej¹cy ju¿ Gaszynowie nawet
procesowali siê z królem pruskim,
przedstawiaj¹c, i¿ darowali kalwariê
ze swoich dóbr i w³asnoci, w niezawis³ych oczywicie s¹dach przegrywali. W dodatku siêgniêto po argument - kalwaria, klasztor, koció³ zosta³y... podarowane papie¿owi, wiêc
Gaszynom nic do tego. Niektórzy
Gaszynowie jako darczyñcy wraz z
innymi rodami (np. Kalinowscy,
Dembinscy, Langnascowie) mieli prawo pochówku w kociele w. Krzy¿a, a ostatni tu pochowany w 1866 Armand Gaszyna, to faktycznie ju¿
w 1852 roku Ferdynand sprzeda³
resztkê bogatej niegdy schedy s³ynnej rodziny. Prusacy nie mog¹c spo¿ytkowaæ tego olbrzymiego kompleksu, faktycznie w lasach, zagajnikach, w parowach, na górach rozmieszczonego - odleg³ego od du¿ych
centrów, nieprzydatnego dla wojska
- podrzucili kuku³kê... biskupowi
wroc³awskiemu.
lbrzymi wspania³y okres rycer
sko-hrabiowski skoñczy³ siê
bezpowrotnie. Nast¹pi³ kolejny, jakby mo¿na okreliæ okres franciszkañsko-ludowy, który trwa do dzi.
Trzeba by³o z grosików wdowich
zbieraæ fundusze na remonty, potem
budowê Domu Pielgrzyma, a to na
wykup starych kamienio³omów z r¹k
Tomasza Sprucha, braci Goedeckich,
Gliñskiego, Mulków, Dawida Zerwika, które po prostu zagra¿a³y budowlom wy¿ej postawionym. W jednym
ze starych kamienio³omów powsta³a
m.in. w latach 1910-1912 Grota
Lurdzka i otaczaj¹ce j¹ Stacje Drogi
Krzy¿owej.
A jak powstawa³ Rajski Plac, albo
jak ustawiono konfesjona³y w kru¿gankach opowiadaj¹ dowcipnie ró¿ne anegdoty. Ka¿dy bowiem czas mia³
swoich cichych bohaterów. Tak popularny i ¿yj¹cy jeszcze w naszej
pamiêci o. Teofil, kiedy zarzucano mu,
i¿ konfesjona³y ustawi³ miêdzy d.
kru¿gankiem a kocio³em na idealnie
wypolerowanych p³ytach mawia³: Kiedy ja idê do spowiedzi, stoj¹c tu
w kolejce, czêsto siê denerwujê, ¿e
to tak wolno idzie. Ale Pan Bóg tu
zapisa³ swoj¹ myl. Po pewnym czasie patrzê na te wypolerowane posadzki. Wpierw widzê siebie, jaki to
wa¿ny jestem, po chwili przychodzi
refleksja - po co tu w ogóle przyszed³em i widzê... swoje grzechy. I jeszcze raz robiê rachunek sumienia, by
lepiej siê wyspowiadaæ.
W setn¹ rocznicê odnowienia kalwarii, w 1864 r. przy olbrzymim nap³ywie pielgrzymów w dniach
13.VIII-18.IX.1864 r. pojawi³a siê
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szansa dokoñczenia budowy kaplicy
Trzeciego Upadku. Bogaty gospodarz, zwany na l¹sku gburem, ze
Szczepanowic - Wincenty Bias, póniejszy annogórski pustelnik, brat
Aleksy wrêczy³ Franciszkanom spory dar pieniê¿ny daj¹cy mo¿liwoæ
zbudowania prawie po³owy obiektu.
Dla upamiêtnienia jubileuszu s³ynny
ówczesny kaznodzieja gwardian o.
Atanazy Kleinwörter rzuci³ wizjonersk¹ myl, aby pielgrzymi zebrali i
przynieli po jednym kamieniu zebranych na Dró¿kach. Apel ten przeszed³ wszelkie oczekiwania. Ten za,
kto id¹c z do³u ku Trzeciemu Upadkowi wyranie uwiadamia sobie w
czasie stromego podejcia jak musia³
iæ sam Pan Jezus w czasie mêki. Kilka godzin i... materia³ siê znalaz³. Kaplicê uroczycie powiêcono w 1866
roku. I choæ przyszed³ potem straszliwy Kulturkampf, owa góra sta³a siê
jeszcze widoczniej Gór¹ Ufnej Nadziei, a czêsto i walki i zwyciêstwa.
Czy¿ nie piewamy rzewnie ludow¹
pieni¹:
Niech siê co chce ze mn¹ dzieje,
w Tobie, wiêta Anno, mam nadziejê
O. Atanazy musia³ jeszcze niejedn¹
gorycz tu prze¿yæ w czasie wspomnianej zawieruchy, czêsto i potajemnie nauczaæ prawd wiary i udzielaæ
sakramentów, nie spodziewa³ siê jednak, i¿ zostanie uhonorowany
umieszczeniem swoich szcz¹tków
w³anie w podziemiach Trzeciego
Upadku.
olejny zryw franciszkañskich
kustoszy w trosce o umi³owan¹
Górê, to czas koronacji papieskimi
koronami cudownej figurki 14 wrzenia 1910 roku, ³¹cz¹c j¹ z jubileuszem
200-lecia za³o¿enia kalwarii. Wtedy
te¿ zbudowano kaplicê Koronacji
Matki Boskiej, a miêdzy wojnami w
latach 1929-38 wspomniany wy¿ej
Dom Pielgrzyma.
Po II wojnie d³ugo trzeba by³o
czekaæ na nowe inicjatywy. Krótki
okres wzglêdnej swobody, w latach
1945-48 trzeba by³o leczyæ rany wojenne - gdzie przecieka³ dach, gdzie
indziej trzeba by³o odmalowaæ wnêtrze. Takim te¿ oddechem by³y Nieszpory annogórskie z ojcem w. Janem Paw³em II. Mia³y pocz¹tkowo
odbyæ siê w amfiteatrze pod Pomnikiem Czynu Powstañczego. G³ówny
organizator papieskich pielgrzymek
o. Tucci z Rzymu natychmiast zaoponowa³ - za ma³y. I wymylano
co na co komunici nie byli przygotowani. Uzgodniono z w³acicielami
pól od strony pó³nocnej Góry, by
przez rok tam niczego nie posiali,
daj¹c gospodarzom pewn¹ rekompensatê. Rzeczywicie owo pamiêtne
spotkanie przesz³o najmielsze oczekiwania kogokolwiek. Przyby³o ponad milion pielgrzymów zjednoczony chór pod przewodnictwem Norberta Kroczka liczy³ ponad 2.500
piewaków, orkiestra dêta blisko
2.000 muzykantów, a poczty sztan-

K

Do¿ynki w Grodzisku

W ostatni¹ niedzielê, 24 wrzenia wiêto plonów
obchodzi³a gmina Strzelce Opolskie.
Gospodarzem uroczystoci by³o
so³ectwo Grodzisko.

darowe - przecie¿ nie pañstwowe, a
OSP-owskie, stare kocielne prowadzi³y Figurkê w. Anny orszakiem
ponad 40 minut.
Potem przyszed³ kolejny podokres franciszkañsko-ludowy.
Znów znajduj¹ siê ludzie, którzy
przyczyniaj¹ siê do s³awy Góry.
Ucz¹c siê daru wolnoci, czêsto
jak¿e trudnego i dzi, utworzono
Fundacjê Sanktuarium Góry w.
Anny.
omys³odawca, b. pose³ RP Hel
mut Padzior wraz z inicjatorami
dzie³a postanowili dokonaæ renowacji i odpowiedniej konserwacji Bazyliki i Kalwarii. To przecie¿ 300-lecie
kalwarii i 350-lecie tutejszego konwentu siê zbli¿aj¹. Dzi nie wystarcz¹ z³ote r¹czki, ale musz¹ byæ
powa¿ne badania naukowe, techniczne, technologiczne. Maj¹ce nawet
dziêki darczyñcom jaki fundusz trzeba nim roztropnie gospodarzyæ. Znalaz³ siê i franciszkanin. Ju¿ mówiê,
bo przyszed³ jako gwardian w 1997
roku, ¿e po trzech kadencjach dalej
gwardianem byæ nie mo¿e. I choæ
wspólnymi si³ami odbudowano ju¿
14 obiektów to na 2007 rok czeka
szeæ kolejnych. Czasami te¿ wiecki negocjator komu mo¿e wadziæ,
wiêc ten skromny, nieco z cicha wyra¿aj¹cy siê zakonnik o. Jozafat Roman Gohly potrafi czêsto przekonaæ
i Góra¿d¿e Cement S.A. i Elektrowniê Opole i dotrzeæ do Marsza³ka
Województwa i Burmistrza Gminy
Lenica, ale i do wielu chc¹cych byæ
nieznanymi sponsorów - jak to siê
dzi mówi. Ju¿ te¿ znaleziono dla
o. Jozafata stosowny urz¹d i miejsce
- Dom Pielgrzyma i urz¹d zakonnego
ekonoma. Jest to mo¿e nieco pod
Gór¹, ale wdrapaæ siê na szczyt od
kocio³a w. Krzy¿a lub od strony
dawnego o³tarza papieskiego nie jest
znów a¿ tak trudno, ba, nawet lepiej
mo¿na zaparkowaæ przed Domem.
Patrz¹c okazjonalnie na te skrzêtne
zabiegi o. Jozafata i wielu ¿yczliwych
osób, na te t³umy przybywaj¹ce do
wiêtej Anny nie tylko z Polski,
ale i obcych, nie tylko niemieckich
krajów, czyli tak jak dawniej bywa³o,
chcia³oby siê mieæ tylko przy okazji
jedn¹ ma³¹ probê:
wiêta Anno, b¹d nasz¹ babci¹,
stark¹ i om¹ i uchroñ to pokorne dzie³o i hrabiów, mo¿nych i nas szarych
ludzi i miej to miejsce w swojej przemo¿nej opiece i uchroñ przed wandalizmem, z³ymi czynami. Niech ta piêkna przyrod¹ Kalwaria mo¿e nieco
mniejsza od Zebrzydowskiej, ale chyba ju¿ nieco lepiej zadbanej, niech te
duchowe moce p³yn¹ce od Twojej
Dziewczej Córki i umi³owanego Wnuka, by s³u¿y³ nie tylko naszemu ale i
nastêpnym pokoleniom. otocz ³askawym spojrzeniem synów w. Franciszka - kustoszy tego miejsca, a wielkich i skromnych darczyñców nagrod¹ ³askami Pana, boæ to Góra
wielce szczêliwa.
Korneliusz Pawe³ Pszczyñski
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Zawody stra¿aków
w Kolonowskiem

24. wrzenia na stadionie Unii Kolonowskie odby³y siê zawody sportowo-po¿arnicze. O puchar burmistrza Kolonowskiego walczy³y 4 dru¿yny seniorów i dwie dru¿yny m³odzie¿owe. Na zawodników czeka³y dwie konkurencje: sztafeta i
æwiczenia bojowe, a wiêc wszyscy startuj¹cy musieli siê wykazaæ sprawnoci¹ i refleksem, a tak¿e znajomoci¹ stra¿ackiego regulaminu.
Po ostrej walce klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj¹co:
Kategoria Dru¿yny m³odzie¿owe
1. OSP Kolonowskie
2. OSP Staniszcze Wielkie
Kategoria Seniorzy
1. OSP Staniszcze Wielkie
2. OSP Staniszcze Ma³e
3. OSP Kolonowskie
4. OSP Fosowskie
Dla wszystkich uczestników zawodów zosta³y ufundowane
nagrody rzeczowe, a najm³odszy i najstarszy uczestnik zawodów otrzymali puchar z r¹k prezesa zarz¹du powiatowego
OSP RP Józefa Swaczyny.

