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POWIAT STR Z E LE C K I

Ka¿dy pomnik
ma swoj¹ historiê

Cmentarze w gminie Zawadzkie

Cmentarz w Kielczy
Wszyscy w Polsce wiedz¹ pewnie, czym s¹ dla polskiej kultury takie cmentarze, jak Pow¹zkowski w
Warszawie, Rakowicki w Krakowie,
wileñski cmentarz na Rossie, czy nekropolia pod wawelsk¹ katedr¹. To
przecie¿ historia zapisana w nagrobnych inskrypcjach, imionach, wykutych na wiecznoæ dokonaniach. Dla
wspólnoty narodowej maj¹ one znaczenie wiêtoci.
Ale w miejscach o mniejszej koncentracji wielkich nazwisk i centrów
kultury, cmentarz odgrywa chyba
jeszcze wiêksz¹ rolê  tutaj proci,
nieznani nikomu ludzie, szukaj¹ s³ów
do nazywania uczuæ i refleksji, które
nachodz¹ Ka¿dego w miejscu tak
magicznym, jak miejsce wiecznego
snu najbli¿szych. Któ¿ nie pragnie
odgadn¹æ tajemnicy sensu mierci (a
przez to wszak i ¿ycia) . Któ¿ nie
chcia³by zajrzeæ na krótko w zawiaty, aby zwalczyæ lêk, jaki nas ogarnia
w zetkniêciu ze mierci¹, na myl o
w³asnym koñcu Któ¿ nie roni tu
³ez, nie czyni sobie wyrzutów, ¿e mog³oby byæ inaczej , ¿e co mo¿na
zmieniæ itd. Dlatego, mylê sobie,
¿e cmentarze s¹ wa¿ne, bo tu powszechne cz³owieczeñstwo budzi siê

do rzeczy najlepszych, do godnoci,
do myli i do uczuæ. Za banalna nieuchronnoæ mierci ka¿dego z nas
powoduje, ¿e ka¿da wspólnota ma tê
swoj¹ wi¹tyniê, gdzie umarli mog¹
budziæ ¿ywych do intensywniejsze
go ¿ycia.
W okolicach Zawadzkiego znajduje siê kilka cmentarzy. Najstarszym
jest oczywicie cmentarz w Kielczy.
Istniej¹ca od XIV w. parafia musia³a
mieæ miejsce pochówkowe. Jak podaje strona internetowa kielczañskiej
parafii najstarsza nekropolia usytuowana by³a wokó³ wi¹tyni. Jednak
ju¿ chyba w redniowieczu brakowa³o miejsca na placu przykocielnym i
wytyczono nowy cmentarz. Ale w
otoczeniu kocio³a dokonywano od
czasu do czasu uroczystych pochówków np. proboszczów kielczañskich.
Znaleæ tu mo¿emy grób zas³u¿onego ks. Franciszka Heisiga  budowniczego tzw. Drewnianej Chaty i fundatora popiersia Filipa Colonny, które znajduje siê dzisiaj w Kolonowskiem. Za¿ywa te¿ wieczystego pokoju ko³o swojej wi¹tyni zamordowany przez Sowietów ks. Schroda.
Wspomniany, nowo wytyczony

cmentarz usytuowano na obecnym
parkingu naprzeciw kocio³a. W okolicy skrzy¿owania ulic Dobrego Pasterza i Wajdy. Funkcjonowa³ on do
1885 r., Nowe miejsce wiecznego spoczynku otworzono w ju¿ 1835 r. Powsta³o ono naprzeciw nieco póniejszej chaty drewnianej, pomiêdzy
obecn¹ ulic¹ Dobrego Pasterza i wzgórzem grodziska redniowiecznego. Po
tej samej stronie drogi, co koció³.
Powstanie tej nekropolii wi¹¿e siê z
powiêkszeniem parafii o wsie ¯êdowice i kolonie póniejszego Zawadzkiego (wierkle, Bejowskie, Pustki,
Klachocz i inne powsta³e do 1905 r.).
Ale i to nie pomog³o  rosn¹ca wraz z
rozwojem przemys³u liczba ludnoci
oraz trapi¹ce j¹ nieszczêcia powodowa³y sta³y wzrost miertelnoci.
W zwi¹zku z tym ksi¹dz Józef Wajda powo³a³ nowy cmentarz na tzw.
trzcionce w latach 1883  1884. Jest
to miejsce niedaleko ¯êdowic przy
skrzy¿owaniu ulic Opolskiej i Dobrego Pasterza. Sporód znacznych
osób pochowanych na kielczañskich
cmentarzach warto wymieniæ ks. Józefa Wajdê, który kaza³ sobie wybudowaæ grobowiec. Spocz¹³ w nim jednak dopiero w 1948 r., po przy³¹czeniu terenów l¹ska Opolskiego do
Polski.
Na terenie gminy s¹ jeszcze cmentarze w ¯êdowicach (od 1920 r.) oraz
w Zawadzkiem. Starszy z nich jest
cmentarz w Zawadzkiem za³o¿ony
w 1905 r. By³ to cmentarz dwukonfesyjny  czêæ p³n.  zach. zajmowa³a parafia katolicka za mniejsz¹
czêæ p³d.  wsch. nale¿a³a do wspólnoty ewangelickiej. O ile wiadomo
autorowi, ewangelicy zachowali prawa do swojej czêci. Na cmentarzu w
Zawadzkiem chowani byli wszyscy
wa¿niejsi obywatele miasta  dyrektorzy szkó³ np. panowie Kurda, D.
Golisach, J. Lubos; dyrektorzy huty
np. Fritz Gottwald i inni. Przegl¹d
kwater oraz ksi¹g parafialnych móg³by staæ siê interesuj¹cym przyczynkiem do badañ nad biografistyk¹ historyczn¹ miasta Zawadzkiego.
Arkadiusz Baron

Nagroda z numerem 91

Nagroda im. Karola Miarki przyznawana jest od 1983 roku osobom
wiata nauki i kultury (muzykom, literatom, naukowcom, teologom), które wnosz¹ wartoci humanistyczne
oraz wybitny wk³ad w kulturê regionu l¹skiego i kraju.
W tym roku zosta³y ni¹ uhonorowane dwie osoby z Opolszczyzny: jedn¹ z nich jest prof. Adam
Suchoñski z Uniwersytetu Opolskiego, za wybitne osi¹gniêcia i ogromne
zaanga¿owanie w propagowanie
prawdy historycznej, d¹¿enie do porozumienia polsko-niemieckiego oraz
wp³yw na wizerunek Polski w Europie i wiecie, drug¹ - Karol Cebula.
Otrzyma³ j¹ za ca³okszta³t dzia³alnoci w sferze wspierania i pro-

mowania kultury i
nauki oraz za zas³ugi dla rozwoju dzia³alnoci kulturalnej
w województwie
opolskim.
Nagroda
przyznawana jest
przez marsza³ków
województw l¹skiego i opolskiego,
a tegoroczna gala odby³a siê 24 padziernika w Bibliotece
l¹skiej w Katowicach.
Dopowiedzenie, ¿e to wspólna nagroda marsza³ków dwóch ociennych województw jest istotne, bo jedno z
pierwszych pytañ skierowanych
przeze mnie do p. Karola Cebuli dotyczy w³anie jego wiêzów z regionem: od lat pracuje w Strzelcach, natomiast mieszka w Gliwicach. I nie
wiem, czy bli¿szy jego sercu jest
Opolski czy Górny l¹sk?
Od razu s³yszê sprostowanie:
- Nie mieszkam w Gliwicach; ja
tam tylko piê. Od 55 lat jestem zwi¹zany  mówi K. Cebula  ze Strzelcami Opolskimi. Tu jestem zameldowany; tu pracujê, co oznacza, ¿e tu
spêdzam po kilkanacie godzin na
dobê. Nie zmienia to faktu, ¿e moj¹
biologiczn¹ matk¹, jest Górny l¹sk.
Ale ca³e doros³e ¿ycie spêdzi³em na

Opolszczynie. To mój Heimat, a
cilej Strzelce Opolskie.
- A to przywi¹zanie jest w dzisiejszym wiecie jeszcze istotne? Wielu
m³odych ludzi za granic¹ czuj¹ równie dobrze jak w Polsce.
- Inn¹ spraw¹ jest czuæ siê wszêdzie dobrze, a inn¹  byæ zmuszonym do emigracji za chlebem. Ludzie
czêsto wstydz¹ siê swego przywi¹zania do ojczyzny, têskni¹ do niej nie
mówi¹c o tym g³ono. Niektórzy  a
znam takich  20-30 lat ¿yj¹ za granic¹, a mimo to dusz¹ s¹ tu. Cz³owiek bez historii jest jak bezdomny
pies. Ka¿dy przecie¿ chce mieæ swój
w³asny k¹t. I jest zbrodni¹  nie waham siê u¿yæ tego s³owa  ¿e zmuszamy ludzi do wyjazdów zagranicê,
bo tu nie maj¹ mo¿liwoci rozwoju,
ani godnego bytowania. To sytuacja
nie do zaakceptowania. Emigracja za
chlebem to najgroniejsza z chorób.
I trzeba zrobiæ wszystko, ¿eby to siê
zmieni³o.
Wracamy jednak do Nagrody im.
Karola Miarki.
- To ogromnie wa¿ne dla mnie wyró¿nienie  mówi K. Cebula  bo
zwi¹zane w³anie ze l¹skiem. Istotne te¿ dlatego, ¿e choæ przyznawane
jest od 25 lat  ci¹gle ma cechê wyj¹tkowoci  moja nagroda ma numer
91.
Ogromnie siê cieszê, ¿e w taki
sposób doceniono moj¹ pracê na
rzecz regionu.
Marta Górka

Pomnik powstañców w Siedlcu
Jesienne dni sprzyjaj¹ refleksji
nad zmar³ymi spoczywaj¹cymi na
cmentarzach i innych miejscach
wiecznego spoczynku. Takie miejsce
znajduje siê w rodku wsi Siedlec, w
gminie Izbicko. Spoczywa tam 22
znanych z nazwiska i 20 bezimiennych powstañców l¹skich z regionu
pszczyñskiego.
Od pocz¹tku maja 1921 roku
spoczywali w zbiorowym grobie, na
skraju wsi przy polnej drodze prowadz¹cej do Kamienia l¹skiego. Pod
koniec lat 70. przeniesiono ich szcz¹tki na obecne miejsce, gdzie ustawiono pomnik na ich pami¹tkê.
Szóstego padziernika br. spotka³em na sympozjum w Kamieniu l.
pana, który mieszka ko³o Pszczyny.
Z rozmowy wynika³o, i¿ interesuje
siê regionaln¹ histori¹, tak jak ja, tote¿
zapyta³, czy nie wiem czego o bitwie, która rozegra³a siê w 1921 roku
ko³o Kamienia. Kiedy pojecha³em z
nim pod pomnik w Siedlcu, z wielkim wzruszeniem obj¹³ go, mówi¹c
dr¿¹cym g³osem: - To Wy tu le¿ycie. Nazwiska wyryte na pomniku
pochodz¹ z jego i s¹siedniej miejscowoci. Dotychczas ich mieszkañcy
wiedzieli tylko tyle o swoich, i¿ polegli gdzie ko³o w. Anny i Kamienia.
Nowy znajomy wyrazi³ chêæ zorganizowania przyjazdu autobusem,
aby na jego miejscu po 86 latach odprawiæ mszê w intencji poleg³ych.
Przy rozstaniu otrzyma³em wizytówkê, z której dowiedzia³em siê, i¿
rozmawia³em z pos³em. W czasie kiedy przeprowadzono ekshumacjê,
prowadzi³em rozmowê z miejscowym rolnikiem o tragedii, jaka rozegra³a siê przed jego póniejszym domem rodzinnym. Kiedy dosz³o do

strzelaniny, mia³ 19 lat, tote¿ zapewni³ mnie, i¿ pamiêta ten dramat bardzo dobrze.
Grupa m³odych powstañców
przyjecha³a do stacji kolejowej Kamieñ Wielki, sk¹d udali siê zwart¹
grupa w kierunku Siedlca. Przed
wiosk¹ rozeszli siê na praw¹ stronê,
na równe pole obsiane jêczmieniem
zimowym, bêd¹ce w³asnoci¹ miejscowego hrabiego. W szyku bojowym
zbli¿ali siê do wioski. Niemiecka grupa bojowa ustawi³a na skraju wsi karabiny maszynowe, nastêpnie pozwoli³a zbli¿yæ siê powstañcom na
odpowiedni¹ odleg³oæ, po czym
otwarli ogieñ na zaskoczonych m³odzieñców, którzy w wyniku tej strzelaniny zostali ranni lub martwi. Syn
ówczesnego so³tysa powiedzia³
wówczas: - Prze³o¿ony tej grupy
poleci³ mojemu ojcu, aby swoim zaprzêgiem zawióz³ ich jak najprêdzej
do najbli¿szego szpitala w Gogolinie,
co te¿ ojciec uczyni³.
Zmar³ych zbiera³y dwie furmanki zawo¿¹c ich na miejsce spoczynku. Grób do czasu ekshumacji by³ betonowym coko³em otoczonym rurkami. Skromna tabliczka w jêzyku
polskim informowa³a do 1939 roku o
poleg³ych powstañcach. Na pocz¹tku wojny w niewyjaniony po dzi
dzieñ sposób znik³a, a po wojnie równie¿ w tajemnicy - kto j¹ ponownie umieci³. Jak mnie znajomy z
okolic Pszczyny poinformowa³ - jego
krajanie obwiniaj¹ oficera, który by³
dowódc¹ tej grupy o b³¹d taktyczny.
W zwi¹zku z t¹ tragedi¹ mo¿na wiele
pytañ postawiæ, ale najwa¿niejsze 
nie dopuciæ, by kiedykolwiek jeszcze dosz³o na naszej ziemi do takich
tragicznych wydarzeñ.
Krzysztof Ralla

OFERTA PORADNI
PSYCHOLOGICZNO  PEDAGOGICZNEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH
PORADNIA
oferuje,
w ramach bezporednich form pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹,

z a j ê c i a r e h a b i l i t a c y j n e,
wspomagaj¹ce rozwój dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami
narz¹du ruchu w wyniku:
·
·
·
·

wrodzonych i nabytych wad postawy,
zaburzeñ neurologicznych,
mózgowego pora¿enia dzieciêcego,
niepe³nosprawnoci sprzê¿onej.
Bli¿szych informacji udziela sekretariat PORADNI
(nr tel. 077 - 4 61 30 26).

