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P O W I A T

Strzelecka baszta obronna,

Granice powiatu

strzeleckiego po reformie 1818 roku

zwana dzwonnic¹

D

oje¿d¿aj¹c do Strzelec od stro

ny Rozmierzy lub Szczepanka

gdzie w centralnej czêci weduty

miasta strzelaj¹ w górê dwie znacz-

nej wysokoci wie¿e. Jedna, jakby
szczuplejsza, z koronkowym zwieñ-

czeniem, z okienkami, zwieñczona

iglica ma dalekie odniesienia do re-

dniowiecznego gotyku oraz druga bar-

dziej przysadzista, zamkniêta cebulast¹ barokow¹ bani¹ i zegarem to

wie¿a kocio³a parafialnego p.w. w.

Wawrzyñca, do którego w niedziele
pod¹¿aj¹ strzelczanie przywo³ywa-

wano kto do miasta wje¿d¿a. W

Strzelcach by³y dwie bramy. Opol-

ska, usytuowana mniej wiêcej 10

metrów na pó³noc od dzisiejszego

kocio³a Najwiêtszego Sakramentu,

dawniej ewangelickiego. Tu bowiem

by³ wjazd od strony przedmiecia

opolskiego, które rozlokowa³o siê
mniej wiêcej przy dzisiejszym roz-

widleniu na Opole i Kalinów. Tam
rozlokowano te¿ cmentarz i koció³
w. Barbary.

B

udowa murów by³a znacznym

wydatkiem, ale szczególnie w II

ni g³osem dzwonów. Od rynku id¹c

po³owie XIII coraz czêciej na l¹-

cielny mijamy po prawej kamienn¹

wzmianka o murach w Strzelcach

ku kocio³owi wchodz¹c na plac ko-

scenê Mêki Pañskiej, na wprost za

mamy star¹ basztê obronn¹, pe³ni¹c¹
przez

kilkadziesi¹t

lat

funkcje

dzwonnicy. Sama, jakby obok kocio-

³a, jak to jest

zwyczaju w³oskich

kampanilli. Sk¹d wie¿a obronna tu-

taj? Do wie¿y po obu stronach, rów-

nolegle do placu kocielnego rozci¹-

gaj¹ siê spore jeszcze do dzi frag-

menty dawnego muru obronnego. Jak
przysta³o na tê okolicê wykorzystano ³atwo dostêpny kamieñ wapien-

ny, ³amany, trwa³y w u¿ytkowaniu

choæ swa szaroci¹ i jasnymi br¹zami

jakby niepozorny i ma³owa¿ny. Jak

zatem uwiadomiæ sobie tê rednio-

wieczn¹ obronê miasta? Strzelce by³y

jednym z mniejszych miast ksiêstwa
opolsko-raciborskiego, ale na skrzy¿owaniu wa¿nych dróg handlowych.

Przypomnijmy, i¿

z po³udnia na

pó³noc bieg³a od Bramy Morawskiej

lini¹ Odry ku Krapkowicom, dalej na

Lenicê i Strzelce i wreszcie na Jemielnicê i Lubliniec do Korony, jak

niegdy nazywano Polskê To odga³êzienie szlaku bursztynowego. Drugi

szlak  solny - bieg³ od Wieliczki, Krakowa przez Bêdzin, Bytom, Gliwi-

ce, Toszek na Strzelce ku Opolowi i
dalej na Wroc³aw i po³udniowe Niem-

sku

podejmowanym.

Pierwsza

pochodzi z 1323 roku, wspomina siê
te¿ Bramê Opolsk¹ i druga, od wscho-

du miasta Krakowska. Inwestycja,

roz³o¿ona na lata musia³a byæ zapew-

ne rozpoczêta w latach 1270  1290,

a w roku 1323 by³y zapewne dawno
ukoñczone. W tych czasach rezydowa³ tu przecie¿

strzelecki Piast,

przynosz¹cy wszystkim konkretny
dochód. Mury wzniesiono szczególnie od strony pó³nocnej, gdy¿ od pó³-

nocno-wschodniej, po³udniowej i

sporej czêci zachodniej teren by³

bagnisty i doskonale broni³ dostêpu
do miasta. Za³o¿ony ju¿ w nowszych

czasach park krajobrazowy, tutejsze
roz lewiska i stawy przypominaj¹

owe bagna

Obchodz¹c stare miasto

co kawa³ek wy³aniaj¹ siê przed na-

szymi oczyma fragmenty nie otynkowanych cian, w których dowod-

nie widaæ zarysy starych murów.
By³y one wysokie na 10  12 metrów. Z biegiem wieków, z powodu

dzia³añ atmosferycznych, czasami i
zwyk³ego niedbalstwa wy¿sze partie obni¿a³y siê. Zamiast naprawiaæ
je

obni¿ano i pozostawiano. Wie¿a

pyszni siê echami wspania³ego baro-

kupców wygodny dla wymiany, od-

poczynku i za³atwiania spraw admi-

sanym obszarze mamy ci¹g³oæ osad-

nicz¹ od czasów kultury ³u¿yckiej,
potem

wp³ywów

rzymskich

po

wczesne redniowiecze. We wcze-

snym redniowieczu rozlokowa³a siê

tu wie zwana Strzelce Polskie, w

redniowieczu za przedmiecie lublinieckie.

W

a¿nym dla naszej historii by³
wiek XIII, kiedy to dowodnie

w dokumentach ³aciñskich wspomi-

na siê albo niektóre wsie, np. Adamo-

wice, albo miasta, jak Ujazd, czy

Strzelce. Miasto zosta³o zorganizowane na prawie zachodnim, zwanym

magdeburskim, dlatego, ¿e je tam spisano . Poza usystematyzowaniem

praw i obowi¹zków w³aciciela mia-

sta /Piastów Opolskich/, mieszkañ-

ców, ale i przedstawicieli organizmu

miejskiego i prawa. Generalnie by³o

to wygodne, bo wszystko przeliczo-

dów praktycznych. Obecny koció³
ku; pochodzi z lat 1904  1907, a

niektóre elementy wnêtrza s¹ nieco
starsze. Pierwszy koció³ wzmiankowany by³ w 1290 roku, a zatem w

czasie kiedy wznoszono muru obronne. By³ na pewno znacznie mniejszy,

a najpewniej drewniany. Przy kolejnych przebudowach powiêksza³ siê,

Strzelec Pol-

skich na teren nieco wy¿ej po³o¿ony,

dzisiejszy obszar miêdzy kocio³em

parafialnym a zamkiem strzeleckim.

Nowego miasta trzeba by³o jednak

broniæ. St¹d pomys³ obwarowania.

Miasto za murami, czyni³o mieszkañców wolnymi, a w³aciwie bez-

piecznymi, gdy¿ o zmierzchu bramy

zamykano, a w ci¹gu dnia obserwo-

wym, wprowadzaj¹c pewien element

lekkoci budowli. Sam szczyt zwieñ-

czono krzy¿em zaznaczaj¹c funkcje
kultowe. Niegdy dach by³ kryty

gontem, podobnie jak do dzi koció³

w. Barbary. Dzi jednak okazuje siê,
i¿ ten powszechnie stosowany sposób jest dro¿szy , a praktycznie

nie

ka¿dy fachowiec od obróbki drewna

Wtedy do wyko-

wie¿ê obron¹ w pobli¿u

kocio³a na dzwonnicê, podobnie jak

to czyniono zwyczajowo w s³onecznej Italii, gdzie obok kocio³a stoj¹

zwykle osobno kampanille, czyli

dzwonnice. Na l¹sku do dzi wykorzystuje siê w

Ziêbicach tak¹ miej-

dziwiaæ na rzucie owalnej kaplicy w.

Józefa przy kociele pocysterskim w
Jemielnicy.

Wie¿e obronne i muru

musia³y spe³niaæ podstawow¹ funkcjê, byæ stabilne, dobrze broniæ, dla-

tego osadzano je czêsto na g³êbokim,
szerokim fundamencie. Z ganków

¿y gdzie dodatkowo sk³adowano
przydatne do obrony rzeczy musia³o siê ³atwo

zamkniête ³ukiem koszowym drzwi

klepkowe. Wejcie to jest póniejsze
i pochodzi z prze³omu XVII na
W XVII wieku zmieniaj¹ siê te¿ spo-

typu fortyfikacje, u nas nie zastosowane , w Strzelcach, dlatego przebito

tutaj nowe wejcie.

W

y¿ej wznosz¹ siê kolejne dwie

kondygnacje ju¿ na rzucie

omiobocznym, lekko zwê¿aj¹ce siê
ku górze. Poszczególne kondygnacje

i naro¿niki cian zaznaczono podzia³ami ramowymi w tynku., pozosta-

wiaj¹c nietynkowane szerokie pola

kamienia ³amanego. Do reperacji wie-

wynosz¹ 350-380 m. Znana Góra w. Anny le¿y na wysokoci 410
mnpm. Na zachód, po³udnie i czêciowo pó³noc tych wzniesieñ jak

i w okolicy Leschnitz jak i bardziej na po³udniowy wschód wokó³

Ujazdu jest najbardziej urodzajny obszar gleb na prawym brzegu
Odry. Miêdzy Deschowitzami i Chorul¹ powiat ma te¿ udzia³ w

Ten obszar le¿y przeciêtnie na wysokoci 170 mnpm. na prze³o-

ostre zakrêty prze co pozosta³y nieczynne odcinki koryta. Dwa dop³ywy Odry równie¿ przechodz¹ przez powiat strzelecki s¹ to: Ma³a

Panew (Malapane) i K³odnica (Klodnitz), która tylko w okolicy

Ujazdu ma stycznoæ z naszym powiatem. Ma³a Panew wchodzi

ko³o Kielczy (Keltsch do powiatu p³ynie w pó³nocno-zachodnim

kierunku do granicy powiatu opolskiego. Ko³o Zawadzkiego przyj-

muje rzeczkê Lublinieck¹, a ko³o Staniszcz Ma³ych Klein-Stanisch

Miszlinsk¹ wodê.

W tych granicach powiat strzelecki przetrwa³ przez nastêpnych

127 lat do stycznia 1945 roku.

Krzysztof Ralla

szybko przemieszczaæ

siê, by ³atwiej raziæ z góry przeciw-

nika. Niestety, nie znamy owych

majstrów i budowniczych. Nie wiemy te¿ kto t¹ wie¿¹ siê opiekowa³,

jakiemu by³a przypisana cechowi w
miecie. Wiadomo tylko tyle, ¿e najwiêkszymi,

najsilniejszymi ekono-

micznie cechami byli w Strzelcach

sukiennicy, którzy otoczyli swoimi

domami najbli¿sze okolice ratusza i

placu targowego, czyli rynku. Drugim wa¿nym cechem byli rzenicy.

SZUKA£EM WAS, A TERAZ

WY PRZYSZLICIE DO MNIE
W dniu 85 rocznicy urodzin Jana

naszej szko³y na us³yszane s³owa,

wodowych Nr 1 zorganizowa³a Dzieñ

szono o rych³¹ beatyfikacjê Wielkie-

Paw³a II, m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Za-

Papieski. W domu katechetycznym,

gdzie odbywaj¹ siê lekcje religii, zor-

ganizowano okolicznociow¹ wysta-

Nie da siê jednak, ani z powagi miej-

wê powiêcon¹ ¿yciu i dzia³alnoci

kto zawiadywa³ baszt¹ przy kocie-

towano 40 prac wykonanych przez

sca, ani z dokumentów okreliæ bli¿ej
le. Byæ mo¿e, i¿ czyni³ to kto ze

wspomnianych cechów, albo te¿ s³u¿-

by kocielnej, tymbardziej, i¿ pro-

boszcz by³ w redniowieczu znaczn¹
person¹, ale i mia³ przyznane

spore

rodki od kolejnych ksi¹¿¹t, czy
przez póniejsze legaty, zapisy i

kupna ziemi. To mo¿e te¿ by³o powodem, ¿e z w³asnej wie¿y móg³

kolejny proboszcz urz¹dziæ dzwon-

nicê W niektórych miastach wie¿ê
obronne nazywano biskupimi.

K

iedy wzniesiono w pocz¹tkach

XX wieku nowy koció³ stara

byæ niepotrzebna. Zreszt¹, by³a

nej sk¹d g³os dzwonów rozlega³ siê
dononiej. Sama te¿ baszta siêga³a
swym dachem tylko do kalenicy kocio³a farnego.

Pozostaje jednak do

dzi cennym zabytkiem obronnoci i
kultury religijnej naszego miasta.

Szkoda tylko, ¿e jaki ograniczony

ków architektury jej losów. W dolnej

Na po³udnie podnosi siê teren i osi¹ga miêdzy Sprentschüte i

Rozniontau pó³nocn¹ granicê za Leschnitz i Kaltwasser jako po-

³udniowo-wschodnia granica tych wzniesieñ w okolicy Wyssokiej

mie XVIII i XIX wieku regulowano koryto Odry. Likwidowano

pano na gor¹cym uczynku, w ukry-

czêci mamy przysadzista, czworo-

utrudniaj¹ uprawê roli, ich plony nie pokrywaj¹ nieraz kosztów

uprawy.

choæ znacznie wiêkszy mo¿emy po-

bito ³upkiem. Podobnego typu dach,

ranie mo¿liwoæ odczytania z w¹t-

boczn¹ budowlê, do której powadz¹

wiatem opolskim, lublinieckim i toszeckim. Powiat strzelecki roz-

pó³noc. Bonitacja gleby jest s³aba piaszczysta i podmok³e tereny

potrafi gont wykonaæ. St¹d dach po-

ska wie¿ê obronna jako dzwonnicê.
Kszta³t strzeleckiej wie¿y daje wy-

granica przechodzi przez wielkie obszary lene, s¹siaduj¹c z poci¹ga siê od niziny odrzañskiej do wielkich obszarów lenych na

nizinie odrzañskiej.

baszta-dzwonnica powoli okaza³a siê

dzwonnicy.

soby obronnoci, powstaj¹ nowego

z obszaru

dachem namiotowym dwuczêcio-

znacznie mniejsza od wie¿y kociel-

dowa

XVIIII lub nawet ju¿ z XVIII wieku.

sunê³a siê

Dla wytracenia

przysadzistoci baszty nakryto ja

rzystano

waæ trzeba by³o konkretnie wyliczo-

ne sumy. Nowa osada miejska prze-

pochodz¹ z baroku.

ale z pewnoci¹ problemem by³a bu-

ne na ... pieni¹dze. Zamiast daniny z

jaj, kur, byd³a, miodu, zbo¿a itd. da-

£ukowo zamkniête okna równie¿

broñ, ale i kamienie, smo³ê, czy inne

Musiano

szym kocio³em parafialnym a dwor-

nistracyjno-porz¹dkowych. Na opi-

iloæ ceg³y, ju¿ dro¿szego materia³u.

te¿ w centrum miasta przenieæ targ

przy kociele uratowa³a siê ze wzglê-

cem PKP. Teren by³ nieckowaty, dla

¿y wykorzystano równie¿ niewielk¹

murów i wprost z pomieszczeñ wie-

cy. Wspomniany targ umiejsca-

wiaj¹ archeolodzy miedzy dzisiej-

Po³udniow¹ granicê od Deschowitz do Choruli stanowi rzeka

Odra. Od koryta Odry na pó³noc i pó³nocny wschód do Mischline

m³odszy brat rezyduj¹cego w Opolu
 ks. Wojciech  Adalbert

S T R Z E L E C K I

figlarz, jak z³odziej, by go nie przy³a-

ciu tablicê informacyjn¹ przy wejciu
do baszty posmarowa³ sprayem. Po-

tem bêdzie siê mówi³o nie o nim, ale

¿e sami strzelczanie nie dbaj¹ o swo-

je dziedzictwo. Kiedy takich kawalarzy ³apano i stawiano i przywi¹-

zywano na rodku miasta do prêgie-

rza by móc go opluæ, obrzuciæ kamieniami, wyzwaæ. Dzi ani prêgierza nie

ma, ani nie poda siê nazwiska w gazetach, bo pospolity przestêpca te¿

ma swoj¹ godnoæ, jak cynicznie broni¹ takiego kogo dziwne komitety, a

nawet s¹dy. Có¿, ma³a szkodliwoæ
spo³eczna, ale z³ym s³owem obsmaruje siê samych strzelczan,

Bogu

ducha winnych. Mo¿e znajdziemy
wreszcie i na takich prawny sposób?

Korneliusz Pawe³ Pszczyñski

Papie¿a Polaka, na której zaprezen-

uczniów.

Poszczególne klasy mia³y mo¿li-

woæ ws³uchania siê w s³owa, które

Jan Pawe³ II, skierowa³ do ludzi m³o-

dych zgromadzonych w Rzymie w

2000 roku. Odpowiedzi¹ m³odzie¿y

by³a wspólna modlitwa, w której progo Polaka.

Wieczorem w czasie specjalnego

nabo¿eñstwa majowego w kociele
pw. w. Wawrzyñca w Strzelcach Op.

uczniowie ZSZ Nr 1 przedstawili

monta¿ s³owno - muzyczny powiê-

cony Janowi Paw³owi II, w trakcie

którego uczennica Anna Gabor z klasy II Liceum Profilowanego o profilu

us³ugowo-gospodarczym wykona³a

pieñ Ave Maria.

Edyta Bem

