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POWIAT STR Z E LE C K I
Konkurs Zbieramy legendy powiatu - dzi publikujemy pracê nagrodzon¹ II miejscem

O koció³ku p¹tniczym i cudownym róde³ku
w Ujedzie
Ka¿dy zak¹tek Ziemi, nawet ten
najmniejszy, posiada swoj¹ historiê,
swoje legendy. Licznych opracowañ,
powszechnie dostêpnych, doczeka³y siê ju¿ wielkie miasta, wa¿ne wydarzenia historyczne, wyj¹tkowe
osobistoci, w zapomnienie jednak
popadaj¹ zazwyczaj ma³e, niewiele
znacz¹ce miejscowoci.
Historia ma³ej spo³ecznoci lokalnej,
podobnie jak historia wielkich narodów, potrafi tak¿e byæ bardzo fascynuj¹ca.
jazd to ma³e miasto le¿¹ce u pod
nó¿y Góry w. Anny, ale dla
osób emocjonalnie z tym miejscem
zwi¹zanych, wszystko co go dotyczy, jest wa¿ne.
Z dziejami naszego miasta wi¹¿e
siê wiele wydarzeñ historycznych,
ciekawych informacji oraz znane nielicznym legendy i podania. Wszystko za spraw¹ s³awnego nie tylko na
Opolszczynie koció³ka p¹tniczego
pw. Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny oraz cudownego róde³ka.
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oció³ p¹tniczy pw. Nawiedze
nia Najw. Maryi Panny znajduje siê poza miastem, na trasie
Ujazd-Pyskowice. Koció³ek ten wybudowany zosta³ w 1749 roku, dziêki staraniom ówczesnego wikarego
Jerzego Janasa, który wedle starego
zwyczaju trudni³ siê ciesielstwem.
Wpierw by³a to drewniana kapliczka
mieszcz¹ca 150 osób, w której
umieszczono kopiê obrazu Matki
Boskiej Czêstochowskiej ozdobion¹
szecioma wiecznikami. W 1826
roku na mocy zezwolenia biskupa
Emanuela Szymoñskiego kaplica powiêcona zosta³a do odprawiania nabo¿eñstw, od tego czasu sta³a siê celem ci¹gle wzrastaj¹cej liczby pielgrzymów, nie tylko z okolicznych
miejscowoci, ale i ca³ego Górnego
l¹ska. Po up³ywie ponad stu lat drewniana kapliczka wymaga³a gruntownego remontu. Mieszkañcy Ujazdu
w 1852 roku wysunêli proboszczowi Antoniemu Möserowi propozycjê budowy nowego kocio³a w miejscu drewnianej kapliczki. Franciszek
Mrozik - mistrz cukiernik, w³aciciel
kamienio³omu zobowi¹za³ siê do bezp³atnego odst¹pienia potrzebnej iloci kamienia. Józef Dachnowski mistrz stolarski  zaoferowa³ wykonanie trzech o³tarzy, a Józef Gojny 
mistrz tkacki  wyrazi³ zgodê na
wykonanie cegie³ na jego gruncie. Niezale¿nie od tego w 1854 roku Jan
Roskosch  mistrz powronik  przekaza³ na rzecz budowy czêæ gruntów ornych przylegaj¹cych do kaplicy. W 1856 roku Aleksander Langer 
architekt  przedstawi³ projekt budowy, który jednak z powodu zbyt
wysokich kosztów zosta³ odrzucony.
ykonawc¹ nowego projektu zo
sta³ Karol Heinze z Ujazdu. W
dniu 5 maja 1858 roku komisarz biskupi ksi¹dz dziekan Kania z Poniszowic po³o¿y³ kamieñ wêgielny.
Budowê koció³ka zakoñczono w
1861 roku, a jej koszt zamkn¹³ siê w
granicach 18 tys. talarów, z tego 5
tys. pochodzi³o z maj¹tku parafii, 11
tys. ze sk³adek i ofiar, 2 tys. talarów
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uregulowano w póniejszym terminie. Proboszcz Antoni Möser po uzyskaniu specjalnych uprawnieñ od biskupa wroc³awskiego 18 czerwca
1862 roku dokona³ powiêcenia nowego kocio³a. W tym samym roku
papie¿ Pius IX udzieli³ kocio³owi w
Studzionce pe³nomocnictwa do udzielenia odpustu zupe³nego  w
pierwsz¹ niedzielê po 2 lipca i w ci¹gu nastêpnych 7 dni. W 1865 roku
koció³ wyposa¿ono w dwa dzwony, nazwane imionami Najwiêtszej
Maryi Panny i w. Józefa, jednak w
czasie I wojny wiatowej dzwon w.
Józefa zabrano do przetopienia.
Dopiero po jej zakoñczeniu nowy
dzwon za 6540 marek kupi³ ksi¹dz
Gerlich. Koció³ek w Studzionce poddawany by³ wielu remontom i modernizacji, przeprowadzono m.in. remont dachu i ogrodzenia, konserwacjê wie¿y, odnowiono urz¹dzenia
studni i kanalizacji, za³o¿ono drena¿e oraz nowe owietlenie i radiofonizacjê.
W 1956 roku w pó³nocnej czêci
placu kocielnego wybudowano grotê maryjn¹ przystosowan¹ do odprawiania nabo¿eñstw w okresie letnim.
Koció³ek p¹tniczy zbudowany zosta³ w stylu neogotyckim, taki sam
charakter maj¹ równie¿ znajduj¹ce siê
wewn¹trz wi¹tyni o³tarze, konfesjona³, chór z organami oraz witra¿e.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
witra¿ przedstawiaj¹cy Nawiedzenie
NMP i o³tarz g³ówny sk³adaj¹cy siê
z trzech czêci: rodkowej z neogotyckim krzy¿em, lewej bocznej z figur¹ w. Jana Chrzciciela i prawej
bocznej z figur¹ w. Jana Ewangelisty. We wnêtrzu kocio³a znajduj¹ siê
równie¿ obrazy pochodz¹ce z po³owy XIX wieku przedstawiaj¹ce
Ukrzy¿owanie, Chrystusa Bolesnego i w. Annê z Matk¹ Bolesn¹ oraz
obrazy symbolizuj¹ce stacje drogi
krzy¿owej.
rzy wejciu do kocio³a w lewej
jego czêci znajduje siê kapliczka, której wnêtrze pod wzglêdem architektonicznym jest miniatur¹ kocio³a. W rodkowej czêci znajduje
siê o³tarz zbudowany na kszta³t tryptyku z obrazem Matki Bo¿ej, otoczony medalionami przedstawiaj¹cymi tajemnice ró¿añca wiêtego. O³tarz pochodzi z 1872 roku i wykonany zosta³ przez Zak³ad Sztuki Mayera z Monachium za 680 tys. talarów.
Z kopi¹ obrazu Matki Boskiej
Czêstochowskiej mieszkañcy miasta
i okolic wi¹¿¹ pewn¹ legendê. Otó¿
w po³owie XVIII wieku zaginiony
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obraz z Jasnej Góry wraz z kielichem
liturgicznym odnaleziony zosta³ w
cudowny sposób w róde³ku pod
Ujazdem. Trudno dzisiaj dociec miejsca i czasu powstania obrazu, ale od
jego odnalezienia otoczony zosta³
czci¹ i uwielbieniem wiernych.

Cudowne róde³ko
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tudzionka od zarania swoich dzie
jów by³a miejscem kultu maryjnego i ruchu pielgrzymkowego nie
tylko ze wzglêdu na obraz Matki
Boskiej Czêstochowskiej, ale przede
wszystkim z powodu cudownego
róde³ka, którego wodzie przypisuje
siê w³aciwoci lecznicze. róde³ko
znajduje siê pod o³tarzem kaplicy,
sk¹d kana³em sp³ywa do maleñkiej
kapliczki umiejscowionej obok kocio³a NMP.
e wnêtrzu tej kapliczki umiesz
czony jest obraz Matki Boskiej
Nieustaj¹cej Pomocy, przy nim na
ma³ym o³tarzyku  figurki Najwiêtszej Maryi Panny. W kapliczce pal¹
siê nieustannie wiece wotywne sk³adane przez wiernych w podziêkowaniu za przywrócone zdrowie i otrzymane ³aski, co dowodzi, i¿ miejsce to
odwiedzane jest nie tylko podczas
uroczystoci obchodzonych w koció³ku, ale i na co dzieñ przez przeje¿d¿aj¹cych t¹ tras¹.
Miejsce to dla mieszkañców Ujazdu i okolic ma szczególne znaczenie,
o czym wiadcz¹ liczne legendy i podania ludowe zwi¹zane z cudownymi w³aciwociami ródlanej wody
tryskaj¹cej w ma³ej kapliczce.
arek Chyliñski podaje legendê,
wed³ug której cudowna woda
pomaga³a w kochaniu, albowiem wie¿o poznani narzeczeni podczas
dziewczêcych jarmarków w miasteczku wêdrowali do tego miejsca, by
spróbowaæ tryskaj¹cej z ziemi wody,
co dawa³o im pewnoæ, ¿e pobior¹
siê i bêd¹ szczêliwi.
Niektóre legendy dotycz¹ce tego
miejsca spisane zosta³y równie¿
przez Zygfryda Szulca. Jedna z nich
g³osi, ¿e w latach 40. XVIII wieku,
podczas kradzie¿y kosztownoci z
sanktuarium maryjnego na Jasnej
Górze zgin¹³ srebrny kielich, który
rzekomo znaleziono w ujazdowskim
róde³ku. Wed³ug innej rozpowszechnionej wersji w róde³ku mia³a
wp³yn¹æ z³ota (srebrna) kaczka, pochodz¹ca z Czêstochowy, pojawiaj¹ca siê czêsto w historii jako symbol
skarbu, st¹d mo¿na siê domyliæ,
¿e ta druga wersja jest niejako upiêkszeniem pierwszej legendy. Od tego
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momentu miejsce to zaczêli odwiedzaæ liczni pielgrzymi wierz¹cy we
w³aciwoci lecznicze wody, która
mia³a dzia³aæ koj¹co na choroby oczu
i stany podgor¹czkowe. Istnieje tak¿e przypowieæ zwi¹zana ze wiêtem matki Boskiej Królowej Anielskiej. W okolicy szala³a wówczas sroga burza z huraganem , kiedy burza
by³a nad kaplic¹ maryjn¹ us³yszano
piew i rozleg³y siê dwiêki piêknej
muzyki. Wichura uspokoi³a siê natychmiast, burza odesz³a nie czyni¹c
powa¿niejszych szkód. Od tego wydarzenia w okolicach Ujazdu nie odnotowano znaczniejszych zniszczeñ
spowodowanych przez gradobicia.
Z pokolenia na pokolenie przekazywana jest równie¿ legenda o niewidomym od urodzenia, który wraz
z pielgrzymk¹ przyby³ do Ujazdu.
Kiedy strudzeni pielgrzymi zatrzymali siê ko³o róde³ka, by odpocz¹æ,
ów niewidomy napi³ siê wody i przemy³ ni¹ twarz  wtedy przejrza³. By³
to prawdziwy cud. Jak podaje legenda, cz³owiek który odzyska³ wzrok,
by³ bardzo bogaty i to on chc¹c siê
odwdziêczyæ za otrzyman¹ ³askê, postanowi³ wybudowaæ drewnian¹ kapliczkê ku czci NMP. Z czasem zosta³a ona wymurowana z kamienia i
w ten sposób powsta³ koció³ek znany nam, wspó³czesnym. Inna legenda g³osi, ¿e pewien górnik, który pracuj¹c w kopalni utraci³ wzrok, poprosi³ znajomego, by ten przyniós³
mu wodê z ujazdowskiego róde³ka.
Ów znajomy d³ugo zwleka³, w koñcu
poda³ niewidomemu zwyk³¹ wodê.
Wtedy niewidomy odzyska³ wzrok,
a ten który nie dostarczy³ wody ze
Studzionki, i dopuci³ siê oszustwa,
za karê wzrok utraci³.
wie powy¿sze legendy to prze
kazy ustne, dotychczas nie opisane przez nikogo, które z czasem
mog³y ulec przeinaczeniu. Nikt nie
wie, ile w nich prawdy. Jednak obecnie gros osób odwiedzaj¹cych Studzionkê przemywa wod¹ oczy, modl¹c siê tymi s³owami: Matko Nieustaj¹cej Pomocy uzdrów mi te moje
oczy.
Inn¹ opowieæ o cudownym ródle opisa³ Krzysztof Cholewa. G³osi
ona, ¿e w pocz¹tkach XVIII wieku
traktem wiod¹cym od Pyskowic zbli¿a³a siê do Ujazdu grupa pielgrzymów, na czele z proboszczem Guntherem. Zmêczeni postanowili odpocz¹æ w pobli¿u kocio³a i wtedy zauwa¿ono tryskaj¹c¹ z ziemi krystalicznie czyst¹ wodê.
Nie by³oby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, ¿e mieszkaj¹cy w
okolicy wiedzieli doskonale, i¿ dotychczas nie by³o w tym miejscu ¿adnego róde³ka. Pielgrzymi zaczerpn¹wszy wody, ugasili nie tylko pragnienie, ale i odzyskali si³y. Odt¹d ju¿
ka¿da przechodz¹ca przez Ujazd pielgrzymka zatrzymuje siê przy ródle.
I tak jest do dnia dzisiejszego.
a¿dy historyk zdaje sobie spra
wê z tego, i¿ wszelkie legendy i
podania ludowe nie mog¹ byæ odbierane dos³ownie, jednak dla mieszkañców Ujazdu i okolic wierzenia dotycz¹ce cudownego róde³ka maj¹
szczególn¹ wartoæ, o czym wiadczy fakt, ¿e codziennie to miejsce
odwiedzaj¹ liczni wierni, szukaj¹cy
pomocy i ulgi w cierpieniu.
Joanna Duda
Niezdrowice
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Og³oszenie
Na podstawie art.3a ust. 2 ustawy
z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1593 z pón.
zm.) oraz Rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r.
w sprawie zasad wynagradzania
pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du
terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr
146, poz. 1222)
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich
og³asza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzêdnicze
KSIÊGOWY
1. Warunki przyst¹pienia do konkursu.
Do konkursu mo¿e przyst¹piæ kandydat, który:
* ma obywatelstwo polskie,
* ma pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci
prawnych oraz korzystania z
pe³ni praw publicznych,
* nie by³ prawomocnie skazany za
przestêpstwa: przeciw mieniu,
przeciwko dzia³alnoci instytucji pañstwowych oraz samorz¹du terytorialnego, przeciwko
wiarygodnoci dokumentów lub
za przestêpstwo karne skarbowe,
* ukoñczy³ jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wy¿sze
studia zawodowe, uzupe³niaj¹ce
ekonomiczne studia magisterskie
lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3
 letni¹ praktykê w ksiêgowoci.
2. Wymagania dodatkowe:
* znajomoæ zagadnieñ rachunkowoci bud¿etowej,
* znajomoæ przepisów ustawy o
rachunkowoci i ustawy o finansach publicznych,
* znajomoæ przepisów owiatowych i samorz¹dowych,
* znajomoæ przepisów podatkowych,
* znajomoæ przepisów p³acowych,
* znajomoæ przepisów ZUS,
* znajomoæ przepisów wynikaj¹cych z Karty Nauczyciela,
* znajomoæ obs³ugi programów
komputerowych, w tym: finansowo-ksiêgowych, p³acowych,
P³atnik.
3. Zakres obowi¹zków na stanowisku obejmuje m. in.:
* prowadzenia rachunkowoci jednostki oraz wykonywanie dyspozycji rodkami pieniê¿nymi,
* realizacjê zadañ w zakresie rachunkowoci podatkowej, ewidencji i sprawozdawczoci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,
* sporz¹dzanie planów i sprawozdañ finansowych jednostki bud¿etowej,
* dokonywanie przelewów drog¹
elektroniczn¹.
4. Oferty osób przystêpuj¹cych do
konkursu powinny zawieraæ:
* list motywacyjny
* ¿yciorys
* kserokopie wiadectw pracy,
* kserokopie dyplomów potwierdzaj¹cych wykszta³cenie,
* kserokopie zawiadczeñ o ukoñczonych kursach, szkoleniach,
* referencje,
* owiadczenie podpisane przez
kandydata o niekaralnoci za
przestêpstwa pope³nione umylnie.
5. Termin i miejsce sk³adania wymaganych dokumentów:
Dokumenty nale¿y sk³adaæ w Sekretariacie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Strzelcach Op. do
dnia 8 sierpnia 2007 z podanym
dok. na str. 7

