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Przemierza-
j¹c ulice
Staniszcz
M a ³ y c h
mo¿emy na
swej drodze
s p o t k a æ
wiele krzy-
¿y. Wros³y
one ju¿ tak
w stanisz-

czañski krajobraz, ¿e wydaje siê, i¿
stoj¹ tu od zawsze. Obarczeni baga-
¿em codziennych trosk i obowi¹z-
ków nie zawsze zastanawiamy siê

sk¹d i za czyj¹  przyczyn¹ siê tu
wziê³y, a czas skutecznie zaciera w
ludzkiej pamiêci fakty z ich przesz³o-
�ci. Wed³ug ustnego przekazu moich

W Krzy¿u cierpienie
Dziadków Ma³gorzaty i Wawrzyñca
Mój, pierwsze krzy¿e powsta³y w
Staniszczach Ma³ych po katastrofal-
nym zniszczeniu upraw rolnych.
Postawiono wtedy cztery drewniane
krzy¿e b³agalne, na cztery strony
�wiata, stanê³y one na rogatkach wio-
ski. Postanowiono wtenczas obcho-
dziæ corocznie procesje b³agalne do
od�wiêtnie przystrojonych krzy¿y.
Tradycja procesji b³agalnych kulty-
wowana jest do dzi�, w tak zwane
dni krzy¿owe i na �w. Urbana - 25
maja, którego nasi przodkowie obrali
jako patrona pól, dlatego w tym dniu

rolnicy nie pracuj¹.
Pragnê przytoczyæ historiê jed-

nego krzy¿a, który w czasach PRL-u
przeszed³ burzliwe dzieje, zosta³

zbezczeszczony i prawdopodobnie
mia³ nigdy siê nie podnie�æ.

To po³udniowy krzy¿ b³agalny,
który stoi pod lasem spórockim, któ-
rêdy prowadzi droga do Strzelec
Opolskich. Jest mi szczególnie bli-
ski, poniewa¿ zwi¹zany jest z moj¹
rodzin¹ ju¿ prawie od stu lat. W roku
1911 moi dziadkowie M. i W. Mój
zakupili pole, na którym sta³ drew-
niany krzy¿. Po latach uleg³ znisz-
czeniu, dlatego moi dziadkowie po-
stawili nowy równie¿ drewniany
krzy¿, którym siê opiekowali, dopó-
ki si³ starczy³o (malowali, odnawiali i
przystrajali). Gdy byli ju¿ w pode-
sz³ym wieku, swoje gospodarstwo
(ojcowiznê) przekazali moim rodzi-
com Marii i Micha³owi Leja. Ponie-
wa¿ z up³ywem czasu krzy¿ znów
uleg³ zniszczeniu, rodzice w 1968 r.
zamówili nowy krzy¿, tym razem z
betonu, ¿eby móg³ d³u¿ej s³u¿yæ. Przy
tym krzy¿u w latach 70-tych ubie-
g³ego wieku odprawiano Msze �w.
polowe w czasie procesji.

Niestety krótko po postawieniu
nowego krzy¿a pewnej nocy decyzj¹
ówczesnych powiatowych w³adz
partyjnych (nazwiska pamiêtam),
krzy¿ wyrwano i porzucono nieopo-
dal w zagajniku. W czasie tej operacji
krzy¿ prze³ama³ siê na wysoko�ci
jednego metra. Le¿a³ tam zbezczesz-
czony pewien czas jako ofiara �ide-
ologicznej wojny� i niemy �wiadek
tamtych czasów. Kiedy pierwsze
emocje opad³y, a sprawa ucich³a, zde-

cydowano okaleczony krzy¿ znów
postawiæ, ale ju¿ g³êbiej w lesie,
wzmacniaj¹c i rozbudowuj¹c jego fun-
damenty. W tym celu u³o¿ono pry-
zmê z polnych kamieni zespolonych
zapraw¹ betonow¹. Gdy krzy¿ zno-
wu stan¹³, po paru dniach moi rodzi-
ce zostali wezwani do w³adz partyj-
nych na przes³uchanie do w³adz par-
tyjnych, dla których krzy¿ by³ sol¹
w oku. Te przes³uchania trwa³y bar-
dzo d³ugi czas, rodziców ci¹gle wzy-
wano, przes³uchiwano i straszono
kar¹ wiêzienia. Pamiêtam, jak ciê¿ko
to prze¿ywali, ojciec siê rozchoro-
wa³. Przed kar¹ wiêzienia uratowa³o
go wówczas to, ¿e by³ uczestnikiem
powstañ �l¹skich. Wreszcie dali mu
spokój.

Dzi� nie ma ju¿ tego systemu,
pole jest w³asno�ci¹ pañstwa a krzy¿
b³agalny spokojnie sobie stoi i oto-
czony jest nadal troskliw¹ opiek¹
moj¹ i mojego mê¿a Karola.

Tych ludzi, co pragnêli ludziom
wyrwaæ wiarê w Boga i niszczyæ
wszystko, co Boskie na tej ziemi ju¿
nie ma, a krzy¿e dalej stoj¹ i prze-
trwaj ¹ niejedne jeszcze z³e czasy.

W krzy¿u jest cierpienie, ale
przede wszystkim zbawienie, bo kto
u stóp krzy¿a swoj¹ g³owê zni¿a, na
tego Jezus Zbawiciel i Odkupiciel
spojrzy ³askawie.

Kamieñ mi spad³ z serca, ¿e po
tylu latach mam mo¿liwo�æ napisa-
nia o tamtych strasznych czasach.

Agata Mañczyk

Spórok � wioska, w której mieszkam,
to osada malowniczo po³o¿ona po-

�ród lasów,
stanowi jak
gdyby �ró-
dle�n¹ wy-
spê. Jest naj-
m n i e j s z ¹
miejscowo-
�ci¹ w gminie
Kolonow-
skie, liczy
631 miesz-
k a ñ c ó w .

Cech¹ charakterystyczn¹ ca³ej gmi-
ny Kolonowskie, a szczególnie wio-
ski Spórok, jest du¿y  udzia³ lassów
w ogólnej powierzchni u¿ytków. Te-
reny le�nie nale¿¹ do nadle�nictwa
Strzelce Opolskie i Zawadzkie. Przez
wioskê przep³ywa rzeczka �Cienka -
Pstaszkówka�. Tu¿ u jej �ród³a utwo-
rzono zbiornik wodny � �Ptasi Sta-
wek�.

Legenda Spóroka
Osada zosta³a za³o¿ona w 1773 roku
przez ówczesnego urzêdnika hra-
biowskiego Carmesa, stad jej pierwot-
na nazwa CARMERAU.
W alfabetyczno-ststystyczno-topo-
graficznym przegladzie wiosek, miast
i innych miejscowo�ci Królewsko-
Pruskiej Prowincji �l¹ska z 1845 roku
widnieje zapis:
Carmerau � Spórok � kolonie sk³ada
siê z dwóch czê�ci:
I czê�æ � nale¿y do powiatu opol-
skiego
II czê�æ � do powiatu strzeleckiego.
Pierwsz¹ osadê zamieszkiwa³o 10
kolonistów, ka¿dy otrzymywa³ po 17
morgów ziemi. Pó�niej w ci¹gu tego
stulecia powstawa³y nastêpne domo-
stwa.
To, ze starsza czê�æ kolonii po³o¿o-
na w dobrach królewskich w powie-
cie opolskim, a m³odsza czê�æ po³o-
¿ona po drugiej stronie drogi wiejskiej
znalaz³a siê ju¿ w dobrach hrabiego
Collony � powodowa³o wieloletnie
spory o ziemiê. Pomiêdzy urzêdni-

Tajemnice Spóroka
kami królewskimi a w³a�cicielem dóbr
strzeleckich toczy³ siê spór, pojawi-
³a siê wiec potoczna nazwa Spórok,
od gwarowego �l¹skiego spór, spor-
ny, dokuczliwy, przedmiot sporu.
Wed³ug drugiej wersji pochodz¹cej z
opowiadañ mieszkañców nazwa ta
pochodzi od spórnych drzew, które
by³y bardzo twarde i ciê¿kie do kar-
czowania. Czê�æ Spóroka do dzi�
u¿ywa potocznej nazwy Baniok-Ba-
niak. Jest to osiedle na terenie Spóro-
ka, które  zbudowali pracownicy ko-
lei na dzia³kach odkupionych od ko-
lonistów. Pierwsza nazwa pochodzi
z 1864 roku  i oznacza �koleja�, pó�-
niejsza nazwa z 1936 roku z niemiec-
kiego �Bahnsiedel�, a znacza �osiedle
kolejarzy�.

Informacji udzieli³a pani
Anna Golec i mieszkañcy wioski

Kapliczka na ulicy Guznera
obok domostwa Pañstwa Gonsior
Kapliczka na ulicy Guznera obok
domu pañstwa Gonsior powsta³a w
1918 roku. Zosta³a wybudowana
przez pana Piotra Kapicê w podziê-
kowaniu za szczê�liw¹ pracê w ko-

palni. Ta kapliczka jest wezwaniem
do �w. Bernadety i Matki Boskiej.
Dziêki staraniom pana Gerarda Ka-
picy, a obecnie pani Anny Gonsior

kapliczka ta stoi dzi� w dobrym sta-
nie.

Informacji udzieli³
pan Gerard Kapica.

Kapliczka ko³o by³ej szko³y
Kapliczka na ulicy Boles³awa Chro-
brego znajduje siê niedaleko by³ej
szko³y podstawowej. Prawdopodob-
nie postawiono j¹ oko³o 1890 roku.
Zosta³a ona wybudowana, poniewa¿
uprawiania roli mieszkaniec Spóroka
zosta³ kopniêty przez swojego ko-
nia. W wyniku tego zagin¹³. Jego ro-
dzinna, aby pozostawiæ go w pamiê-
ci, postawi³a tam kapliczkê. Oko³o
20 lat temu podczas budowy drogi w
Spórku, zosta³a ona zburzona. Po
ukoñczeniu robót drogowych, rodzi-
na Chlebosz, zaczynajac od funda-
mentów, wybudowa³a j¹ na nowo.

Informacji udzieli³
pan Józef Chlebosz.

Kapliczka na skrzy¿owaniu
Kapliczka na skrzy¿owaniu drogi
Ozimek-Staniszcze. Pochodzi ona z
XIX wieku. Trzy rodziny ze Spóro-
ka w 1853 roku wyjecha³y do USA.
W dowód wdziêczno�ci i w podziê-
kowaniu za szczê�liw¹ podró¿, przy-
s³ali pieni¹dze z pro�b¹ o wybudo-
wanie kapliczki. Zosta³a wybudowa-
na z 1858 roku i do dzi� dziêki stara-
niom mieszkañców Spóroka stoi w
dobrym stanie.

Informacji udzieli³a
pani Maria Klyszcz.

Krzy¿ naprzeciw
pañstwa Hasterok

Krzy¿ przy ulicy Boles³awa Chro-
brego ( przy drodze do Krasiejowa)
zosta³ postawiony  z inicjatywy ks.
Ksawerego Ba³ki � obecnego ks. Spó-
roka. Poniewa¿ co roku w dni krzy-
¿owe wierni ze Spóroka na nabo¿eñ-
stwa udawali siê do krzy¿y znajdu-
j¹cych siê w naszej wiosce. Jednak
nigdy nabozeñstwa nie by³y odpra-
wiane przykrzy¿ach, które sta³y

przy drodfze do Krasiejowa, gdy¿
by³y one postawione na posesjach
mieszkañców Spóroka. W 2000 roku
ks. Ba³ka zaproponowa³, aby posta-
wiæ krzy¿ przy domu pañstwa Wil-
czek. Mê¿czy�nie podjêli siê wyko-
nania tego krzy¿a. W maju 2000 roku
drewniany krzy¿ zosta³ umieszczo-
ny na tym miejscu.

Informacji udzieli³
pan Jan Hasterok

Krzy¿ u pañstwa Koik
Krzy¿, który znajduje siê w ogródku
pañstwa Koik, zamieszkuj¹cych
przy ulicy Boles³awa Chrobrego 37,
zosta³ postawiony ku czci poleg³ego
tam ¿o³nierza. By³o to podczas II
wojny �wiatowej. Ch³opak nale¿¹cy

do Wojska Niemieckiego zosta³ za-
strzelony przez Polaków. Po II woj-
nie �wiatowej nie¿yj¹cy ju¿ Franci-
szek Koik wybudowa³ mu krzy¿. By³
on ju¿ wiele razy przebudowywany,
ale ci¹gle stoi w tym samym miejscu.

Informacji udzieli³a
pani Gertruda Koik

Krzy¿ u pañstwa KOJ
Krzy¿ znajduj¹cy siê u pañstwa Koj,
którzy mieszkaj¹ przy ulicy Boles³a-
wa Chrobrego 25, posiada dwie hi-
storie:

Historia nr 1
Oko³o  roku 1925 parê jad¹c¹ do
Szczedrzyka spotka³a tragedia. Pó³-
g³osek, którym jechali natrafi³ na ka-
mieñ i wypad³o mu ko³o. Konie ci¹-
gn¹ce ten pojazd straci³y równowagê
i przewróci³y siê. Pó³g³osek wywró-
ci³ siê i przygniót³ niedosz³e ma³¿eñ-
stwo. Na pami¹tke ich �mierci, zna-
jomi postanowili wybudowaæ ka-
pliczkê, na miejscu tej tragedii. Pañ-
stwo Ma³gorzata i Joachim Koj uzy-
skuj¹c zgodê ksiêdza z powodu
zniszczeñ kapliczkê przebudowali w
krzy¿.

Historia nr 2
Mówi o tym, ¿e podczas zabawy u
pañstwa Richter, nieznany mê¿czy-
zna zosta³ zamordowany przez swo-
ich kolegów. Wszyscy byli pod
wp³ywem alkoholu. By³o to podczas
gry w karty. Dosz³o do k³ótni pomiê-
dzy tymi mê¿czyznami. Jeden z
nich, ze z³o�ci, wzi¹³ butelkê po wód-
ce i uderzy³ drugiego w g³owê. Zabi-
tego mê¿czyznê wyrzucono przez
okno do ogródka pañstwa Koj. Para-
fianie ku czci postawili tam kaplicz-
kê, któr¹ w pó�niejszym czasie pañ-
stwo Koj przebudowali na Krzy¿.

Informacji udzielili
pañstwo Ma³gorzata i Joachim Koj.

Sabina Badura


