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S T R Z E L E C K I

Czy w Strzelcach Opolskich
powinno powstaæ muzeum?

Z kart historii

O ¿yciu i mierci ksiêdza proboszcza
dziekana Karla Lange

Nim odpowiemy sobie na to py-

tanie przyjrzyjmy siê samej idei,

zastanówmy siê sk¹d i po co po-

wsta³a.

W styczniu 2005 roku przypada 60. rocznica zamordowania proboszcza parafii w. Waw-

rzyñca w Strzelcach Opolskich ksiêdza dziekana Karla Lange przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Warto przypomnieæ tê bardzo zas³u¿on¹ dla naszego regionu osobê.

Ksi¹dz Karl Lange urodzi³ siê 21
lutego 1870 roku w Wolanach, niedaleko Polanicy Zdroju.
Oboje rodzice - Otto i Anna  byli
bardzo pobo¿ni (mimo ¿e wyznawali ró¿ne religie  ojciec by³ ewangelikiem) i w takim te¿ duchu wychowywali dzieci. Z ca³ej dziesi¹tki a¿
dwóch synów  Karl i Ernst - zosta³o
kap³anami.
Proboszczem parafii w. Wawrzyñca w Strzelcach Op. Karl Lange
zosta³ 22 marca 1926 r. Przyby³ tu z
parafii w Gogolinie, gdzie zapisa³ siê
z³otymi

zg³oskami

w

pamiêci

wdziêcznych parafian. Podobnie sta³o
siê w Strzelcach Opolskich. Dzi bardzo trudno opisaæ szczegó³owo ca³¹
dzia³alnoæ duszpastersk¹ i spo³eczn¹. Ks. Lange by³ równie¿ radnym Rady Powiatu Strzeleckiego i
pe³ni¹c tê funkcjê inicjowa³ wiele
przedsiêwziêæ o szczególnej wadze
lokalnej. Nie sposób przedstawiæ ca³ej i szczegó³owej ich listy, ale najwa¿niejsze dokonania trzeba wymieniæ. Wród nich:
-

budowê nowych o³tarzy w prawej
nawie bocznej; o³tarz Serca Jezusowego (z obrazem w. Karola
Boromeusza u góry) i o³tarz Ró¿añcowy (z obrazem w. Józefa
u góry)

-

budowê baraków do katechizacji
dzieci i m³odzie¿y (niedawno rozebrane)

-

otwarcie wietlicy i czytelni

-

zorganizowanie pracy Caritasu
w parafii i dekanacie

-

odprawianie regularnych mszy
wiêtych w kociele w. Barbary
dla przebywaj¹cych na robotach
przymusowych

-

w 1927 roku stworzy³ podstawy do za³o¿enia katolickiego biura ludowego, s³u¿¹cego rada i pomoc¹ w trudnych sytuacjach
mieszkañcom ca³ego powiatu, dla
których w wiêkszych miejscowociach wyznaczane by³y regularne godziny przyjêæ

-

dziêki jego czynnemu wsparciu
zbudowano osiedla domków dla
robotników w Strzelcach i w Zawadzkiem

-

za³o¿y³ Katolicki Zwi¹zek Robotników
Chcia³ pozostaæ biednym wród

biednych, bo wierzy³, ¿e tylko w ten
sposób potrafi zachowaæ i udowadniaæ wiarygodnoæ katolickiego kap³ana. Swoje osobiste potrzeby ogranicza³ do minimum.
Nadszed³

rok 1945.

stycznia 1945 roku poci¹g na dworcu w Strzelcach Opolskich zosta³ z
samolotów ostrzelany ogniem karabinów maszynowych rani¹c i zabijaj¹c sporo ludzi, to pierwszy z pomoc¹ pospieszy³ ks. Lange.
Ciê¿kie dni i noce od 21 stycznia, dnia
zajêcia miasta przez Rosjan, a¿ do 24
stycznia spêdzi³ z ludmi, którzy
szukali schronienia w krypcie pod
g³ównym o³tarzem. Podtrzymywa³
ich na duchu i krzepi³ wspóln¹ modlitw¹, a przede wszystkim broni³

mozyny, bogini pamiêci, dla

nich wznoszono muzejony, powiecone literaturze, historii, muzyce, ma-

tematyce, astronomii i medycynie.

Nie by³o tu rzeby tak lubianej przez

greków, malarstwa, czy architektury,

kobiet i dziew-

gdy¿ uwa¿ano je wtedy li tylko za

cz¹t.
Wed³ug relacji

zamieszczonej w

niu l¹skich ka-

wania

przyszli Rosjanie
 ilu ich by³o nie

li razem wszyst-

domu do jednego
pokoju. Za¿¹dali
oddania

ków, które im te¿

z

domowników

byli bardzo wystraszeni, mój brat
uspokaja³ ich s³owami: Nie bójcie
siê.
Kiedy kolejnych ¿¹dañ oddania
zegarków nie mo¿na by³o ju¿ spe³niæ, powiedziano mojemu bratu i wikaremu: Idziesz z nami. Obaj poszli z Rosjanami na zewn¹trz. Wtem
przypomnia³o siê wikaremu, ¿e ma
jeszcze budzik. Pozwolono mu pójæ.
Mój brat zawo³a³ jeszcze za nim,
¿eby mu jeszcze  by³ przecie¿ styczeñ  przyniós³ ko¿uch. W miêdzyczasie jednak Rosjanie oddalili siê z
moim bratem.
Niektórym wydawa³o siê, ¿e s³yszeli wystrza³. Przypuszczano, ¿e
mój brat znowu uda³ siê do krypty,
co jednak nie mia³o miejsca. Nastêpnego dnia  jako datê mierci podano
noc z 24 na 25 stycznia 1945 roku 
z rana odnaleziono mojego brata nie¿ywego z bolenie skurczonym obliczem w kociele. Zdaniem wikarego
zosta³ zak³uty. Parafianie byli przepe³nieni wielkim bólem po okrutnym
losie swego duszpasterza. U³o¿ono
go w czerwonych szatach liturgicznych w kociele, gdzie pozosta³ przez
8 dni.
W ten sposób zmar³y jeszcze
przez 8 dni sta³ siê ochron¹ dla przebywaj¹cych w krypcie dziewcz¹t.
Dzieñ przed nadejciem Rosjan upomina³ wiernych, ¿eby nie wszyscy

ludmi...
A co miêdzy innymi w swojej
ksi¹¿ce pisze Werner Otzko?

dome, ¿e proboszcz ukrywa w krypcie kocio³a kobiety i dziewczyny.
Przyjmuje siê, ¿e proboszcz dlatego
musia³ umrzeæ. Jego grób znajduje siê
na podanym przeze mnie miejscu.
Ksiêdza

dzinie siódmej odprawia³ tam cod z i e n n i e p r o b o s z c z La n g e ms z ê
wiêt¹. W dniu 25 stycznia 1945 roku
zobaczy³em na prawo od zakrystii
ciemn¹ plamê na niegu. Kiedy podszed³em bli¿ej, znalaz³em na niegu
zamordowanego proboszcza Lange.
W jego sercu tkwi³ bagnet (Dolch).

bardzo

miêtam go. Bo przecie¿ on prowadzi³ mnie wraz z ca³ym rocznikiem
1935 w dniu 14 maja 1944 roku do Iszej Komunii w. By³a to ostatnia
uroczystoæ pierwszokomunijna w
jêzyku niemieckim

w Strzelcach

Opolskich.
A czerwonoarmici swoje cele
osi¹gnêli, bo przez rozstrzeliwanie na
miejscu poddaj¹cych siê ¿o³nierzy,
mordowanie bezbronnej ludnoci,
gwa³ty, rabunki i wypalenie miasta,
zastraszyli, przerazili i sparali¿owali strachem miejscow¹ ludnoæ. Szczytem wyrachowania by³o zadanie
mierci szanowanej i niewinnej osoby duchownej.
Wiele z tego co zdzia³a³ proboszcz dziekan Karl Lange podczas
swojej dzia³alnoci w Strzelcach, uleg³o zniszczeniu albo ograniczeniom,
to jednak pozosta³y trwa³e wartoci
pog³êbionego ¿ycia religijnego, na co
wp³yw mia³y kazania, nauczania i
ascetyczne przyk³ady duszpasterza,
który ofiarowa³ siê za przyk³adem w.

gion ma w³asn¹ specyfikê kulturow¹,

wypracowano

wesz³o do naszego dziedzictwa. Poza
warsztaty ich pracy utrzymywane na

ka¿dy. Kiedy jednak przychodzi nam

ty, z nastêpuj¹cych róde³:
-

Johannes Kaps  Vom sterben
schlesischer Priester 1945 
1946 (O umieraniu ¹skich
kap³anów)

-

Werner Otzko  Gross Strehlitz/
Oberschlesien

-

Ks. Stanis³aw Schulz  Ksi¹dz
Karol Lange 1870  1945

-

Zapiski

i

uzupe³nienia

do

biografii autorstwa: Jacob Engelen, Paul Mikolaschek, Theodor
Fabian.

siê czym konkretnym pochwaliæ,

tworzyæ gabinety osobliwoci i dzi-

kolejne wykopaliska, nie archeolo-

czy udokumentowaæ zaczynaj¹ siê

giczne, oczywicie, i odkrycia. M³o-

dzie¿ czêsto nie zna swojego dzie-

cie ju¿ nie u¿ywane, ale z cennych

dzictwa, lekcewa¿y, lub o nim nie

s³awnych ludziach. W czasie potopu

wet jednak pojedyncze bardzo cieka-

szwedzkiego grabiono nie tylko zamki

wie. Nie czas na licytowanie siê. Na-

we obiekty widocznie nie koniecznie

królewskie, ale i szlacheckie i magnac-

z wie¿y ratuszowej, czy kocielnej

stycznych i cennych pami¹tek. Utra-

czego byæ dumni, czym siê chwaliæ.

kie i kocielne z ró¿nych dóbr arty-

daj¹ przewiadczenie, ¿e mamy z

ciæ pamiêæ w postaci zniszczenia,

S¹ te¿ si³y, by móc ruszyæ z miejsca

nieszczêcie, czêsto niewyobra¿alne,

muzealn¹.

nie tylko w Polsce ro¿ne spo³eczno-

dze i spo³eczeñstwo.

dowe

cja do miasta partnerskiego chocia¿-

ograbienia z cennych zbiorów to te¿

czy nie uwiadamiane. Jednak stale,
ci narodowe, pañstwowe, samorz¹-

uznaj¹c za s³uszne gromadz¹

zbiory, eksponuj¹c je potem, s¹ te¿

wa¿nym punktem promocji danej

spo³ecznoci.

C

o to zatem jest muzeum? Mu

zeum jest instytucj¹ trwa³¹, nie

obliczon¹ na zysk, pozostaj¹ca w

i b³¹kaj¹c¹ siê nawet tu i ówdzie ideê
I przekszta³ciæ w czyn.

Powinny to sobie uwiadomiæ w³aKiedy wyje¿d¿a kolejna delega-

by wtedy tamtejsi gospodarze z re-

gu³y pokazuj¹ nam swoje muzea, prze-

praszam,

czêsto

h e i m a t s z t u b u y,

skromniejsze ni¿ na naszej ziemi, my
kiwamy g³owami z podziwu, mó-

wi¹c, ¿e przecie¿ u nas s¹ podobne i

s³u¿bie spo³eczeñstwa i jego rozwo-

inne cenne przedmioty i ... nic.

za zadanie gromadzenie, konserwo-

najlepiej w centrum godny budynek

ju, otwarta dla publicznoci, maj¹ca
wanie, badanie, rozpowszechnianie i

wystawianie materialnych wiadectw

Nale¿a³oby w Strzelcach wybraæ,

na stale muzeum. Op³aca siê zatrudniæ, pocz¹tkowo 2-3 osoby, które

dotycz¹cych cz³owieka i jego otocze-

bêd¹ siê tym zajmowa³y. Przyda siê

przyjemnoci.

natów, ale i niektórych urzêdników,

nia, a to dla studiowania, edukacji i
Jest to odpowied zawieraj¹ca

cel, funkcje, kierunki dzia³ania. W
zaprzyjanionym z naszym miastem

Soest znajduje siê kilka muzeów. W
Archiwum Miejskim jest centralny
dla powiatu dzia³ archeologiczny,

dzia³ podstawowy, czyli archiwalny,
a

poza tymi dzia³em dokumentacji

dziejów miasta od czasów najdaw-

niejszych do wspó³czesnoci w postaci publikacji o ró¿nym charakterze i wadze, popularnej, naukowej,

ponad 70 tysiêcy. Nie dziwi wiêc, ¿e

spo³eczny komitet z³o¿ony z pasjo-

tych z sercem dla miasta, a nawet za-

przyjanionych goci, by nadaæ i prze-

dyskutowaæ idei w³aciwa rangê i kie-

runki zbieractwa. Powinien byæ dzia³

dokumentacji, ale i sztuki ludowej. W
obiekcie powinno byæ oko³o 1/5 po-

wierzchni przeznaczonej na ekspo-

zycje, za 4/5 na magazyny, pracownie poprofilaktyczne i konserwator-

skie, naukow¹ i fachow¹ specjali-

styczn¹ bibliotekê.

Z

auwa¿my, l¹sk Opolski

jest na

3-4 miejscu w Polsce, jeli idzie o

iloæ zabytków, za to nie mamy ani
jednej pracowni konserwatorskiej o

s¹ tam nawet kalendarze popularne,

bogatym, czy specjalistycznym pro-

okazyjne, np. wyborcze, czy wyda-

pieni¹dze uciekaj¹ do Krakowa, To-

czyli tzw. heimatkalendery, druki

wane przy okazji odbudowy, albo

filu dzia³ania. Potem narzekamy, ¿e

runia, Wroc³awia, nawet ma³ej Wis³y.

wzniesienia nowych obiektów. O

Szczêliwym te¿ trafem jest, ¿e bli-

³ach, starodrukach,a nadto zbiorach

Strzelec z pobliskich wiosek. Ta m³o-

cymeliach, tj. rêkopisach, inkunabu-

sko 80 procent m³odzie¿y dociera do

f o t o g r a f i i d o t y c z ¹ c y c h wa ¿ n y c h

dzie¿, zw³aszcza wielu pasjonatów

zwi¹zanych, uroczystoci itp. Ich

nych ludzi mog³aby spenetrowaæ stry-

wydarzeñ miasta, ale i postaci z nim

gromadzenie zrozumia³e jest samo

wród tej gromad m³odych, ambit-

chy, szopki, czêsto nieczynne ju¿

przez siê. Zobaczy³em tam naukow-

obory, stodo³y i odkryæ na nowo nie-

rozkazy wojenne, rêkopisy wspo-

domowy, gospodarki itd. Mo¿na tez

ców dla których nawet zwyczajne

mnieñ, daj¹ce wiadectwo kolejnej

Mutz

Teoretycznie wie o tym prawie

koszt pañstwa. Potem w redniowie-

zgromadzono takich druków nieco

Korzysta³em, t³umacz¹c te¿ fragmen-

inn¹ w miecie, inn¹ w otaczaj¹cych

j¹ wsiach, czy w okolicy Góry w.

Anny.

ale wszystko o miecie i powiecie, a

Piotra do koñca wszystkim.

ministrant naszego kocio³a parafial-

ogród klasztorny do kocio³a. O go-

proboszcza

wszyscy ¿a³owali. Ja równie¿! Pa-

Jako jeszcze jedyny pozosta³y

nego poszed³em rano przez du¿y

wa³o rolnictwo i jego przetwory. Re-

kruszców wykonane, pami¹tki po

Po dwu dniach Rosjanom by³o wia-

opolskim. By³a tu dawna, znacz¹ca

400 tysiêcy zwojów. Biblioteka by³a

ale i rzadkie przedmioty, czy wresz-

niewa¿ niektórzy

trzelce Opolskie s¹ znacz¹cym

orodkiem miejskim w regionie

ogromna biblioteka zasobna w ponad

wów, gromadz¹c np. cenne relikwie,

przekazano. Po-

nych drukach jak czasopisma.

S

niczych, by³a fabryka obuwia, królo-

czu ró¿ne rody mo¿ne stara³y siê

zegar-

publikacji, nie mówi¹c ju¿ o specjal-

produkcja wapiennicza, maszyn rol-

mieszkaniami uczonych by³y te¿ tam

kich mieszkañców

madzi siê wiele cennych publikacji o

nego katalogu i wiele czasu traci siê

giczny, obserwatorium astronomicz-

czona, lecz to co tam

plebaniê i spêdzi-

w Opolu, gdzie w poszcze-

gólnych wa¿nych placówkach jak ar-

ne, pracownie chirurgiczne oraz

niejeden raz grabiona, a nawet nisz-

jest mi znane  na

Nie mo¿na by tego zrobiæ na przy-

na szukanie czêsto podstawowych

w³adaj¹cych w

by³ tu te¿ ogród botaniczny i zoolo-

nocy

tarcie do poszukiwanych materia³ów.

latach 323-246 przed Chrystusem.

tykali siê na wyk³adach, dyskusjach.

Jednej z nastêpnych

alfabetyczny, rodzajowy, postaci,

wydarzeñ, pozwala na szybkie do-

miecie i regionie, ale nie ma central-

przez Pto-

wokó³ alei otoczonej portykami i sa-

nastêpuj¹ce:

Logiczny katalog tych przedmiotów

lemeusza I Sotera i jego syna Ptole-

lami, gdzie uczeni i ich uczniowie spo-

Karla Lange by³y

skich dziejów, kultury, gospodarki.

chiwum, muzeach, bibliotekach gro-

By³ to szereg budynków skupionych

ksiêdza

S¹ te¿ opracowania dyplomowe

studentów, naukowców, pasjonatów

o ró¿nych faktach i okresach miej-

stotelesa, ale najbardziej znany w

meusza II Filadelfa,

p³anów, okolicznoci zamordo-

go, czy innych wyznañ.

k³ad...

Aleksandrii, utworzony

ksi¹¿ce o umiera-

na z rytu katolickiego, ewangelickie-

rzemielnicze zajêcia. S³awny by³

muzejon ateñski za³o¿ony przez Ary-

brata ks. Lange,

uciekali, ¿e Rosjanie te¿ przecie¿ s¹
Gdy 20

M

uzy by³y córkami Zeusa i Mne

s¹ np. równolegle publikowane imio-

epoce historycznej by³y z szacun-

kiem brane do rêki. W kalendarzach

czynne narzêdzia, sprzêt rolniczy,

w czasie niedzielnej swaczyny, czyli
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