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Czasopismo Rady Osiedlowej Czechowice w Gliwicach

Od Redakcji
Letnie s³onko przygrzewa a w tym numerze
Czechowicera dla och³ody garœæ wspomnieñ zimo-wych wydarzeñ. No, mo¿e nie tylko dla och³ody poœlizg zimowych tematów na lato wynika g³ównie z
d³ugich odstêpów czasu miêdzy kolejnymi wydaniami naszej gazetki. Nastêpny numer powinien trafiæ
do Pañstwa szybciej, bo ju¿ we wrzeœniu. Jego ukazanie siê w tym terminie jest uzale¿nione g³ównie od
tego czy Redakcja, czyli teraz jedna osoba, nie bêdzie
mia³a nieprzewidzianych zajêæ. St¹d ponowny apel o
pomoc w pracach redakcyjnych. Prace do wykonania
to: fotografowanie na imprezach, pisanie artyku³ów i
krótkich informacji o wydarzeniach bie¿¹cych,
przepisywanie tekstów na komputerze, obróbka
graficzna zdjêæ, skanowanie zdj¹æ i dokumentów,
robienie wywiadów, itp.
Dziêkujê tym, którzy ju¿ wsparli Redakcjê.
Mam tu na myœli g³ównie ksiêdza Piotra Góreckiego prawdziwego przyjaciela Czechowic, oraz s¹siadki panie: Dorotê i Magdê. Dziêkujê te¿ tym rodzinom,
które w ostatnim czasie udostêpni³y nam, do skopiowania, przechowywane u siebie dokumenty i zdjêcia.
Byli to Pañstwo: Plura, Miozga, Kot, Wieczorek,
Knopik, Kloss, Dobias, B³achnio oraz Grabowscy.
Redakcja otrzyma³a tak¿e na przechowanie niezwykle
cenn¹ pami¹tkê: komplet kronik czechowickiej
szko³y od roku 1945-go! Wiêcej na ten temat we
wrzeœniowym numerze gazetki.
Redakcja Czechowicera zamierza te¿ wydaæ
w najbli¿szym czasie specjalny dodatek -Ksi¹¿kê
Telefoniczn¹ Czechowic. Ze wzglêdu na ochronê
danych osobowych ka¿dy kto chce aby jego numer by³
w tej ksi¹¿ce musi podpisaæ stosowne oœwiadczenie.
Oœwiadczenia te bêd¹ dostêpne na stoisku
Czechowicera podczas najbli¿szego festynu, a póŸniej w Redakcji na ulicy Kolejowej 5.
Od kilku miesiêcy dzia³a w internecie pod
adresem: www.czechowice.fora.pl Forum
Mieszkañców Czechowic. Mo¿na tam znaleŸæ sporo
zdjêæ z naszej miejscowoœci, informacje o maj¹cych
siê odbyæ imprezach, artyku³y z gazetki “Czechowicer” z kolorowymi zdjêciami i- jak to na forummo¿na pogadaæ z innymi czechowiczanami, nawet
tymi z drugiego koñca œwiata. Najaktywniejsza na
forum jest Beti z niemieckiego Lahr, pochodz¹ca z
ulicy Kolejowej. Pozdrawiamy Ciê Beti!
I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomoœæ:
od tego numeru Czechowicer bêdzie drukowany na
koszt Urzêdu Miejskiego i rozprowadzany wœród
mieszkañców Czechowic bezp³atnie.
Redakcja

Lato 2006

50 lat kap³añstwa
ksiêdza pra³ata Augusta Duffka

-

Na pocz¹tku XX-go wieku w Paczynie ko³o Pyskowic mieszka³
stolarz Josef Duffek. Jego syn, który po ojcu odziedziczy³ zarówno imiê jak i
zawód, o¿eni³ siê z Paulin¹ Ka³u¿a (Kaluza) i zamieszka³ w domu swoich
teœciów, Teresy i Filipa Ka³u¿ów w Czechowicach. Pracowa³ w nieistniej¹cej
ju¿ dziœ stolarni Janoty, która mieœci³a siê ko³o Rynku w £abêdach, niedaleko
Huty „Hermina” (obecnie Huta „£abêdy”). To w tej w³aœnie stolarni wykonano wyposa¿enie wybudowanego w 1939 roku koœcio³a pod wezwaniem œw.
Jerzego. Josef Duffek wykona³ nieistniej¹ce ju¿ drewniane stopnie wokó³
g³ównego o³tarza i du¿y, zamykany konfesjona³ stoj¹cy do dziœ przy g³ównych
drzwiach wejœciowych pod chórem. Z pracowni Janoty pochodz¹ te¿ prawdopodobnie koœcielne ³awki.
7 wrzeœnia 1932 roku w domu przy dzisiejszej ulicy Kolejowej 42,
a wówczas Dorfstrasse 32, przyszed³ na œwiat syn pañstwa Duffek -August.

Dom rodzinny ksiêdza Duffka.

foto: A. Szelka., 2005 r.

Konfesjona³ wykonany przez Josefa Duffka.
foto: A.Szelka, 2006 r.

Do szko³y podstawowej w Czechowicach August Duffek chodzi³ w latach 1939-43. Dyrektorem szko³y by³ wówczas Kania a
nauczycielami miêdzy innymi: Sapich i Markiefka. Po czteroletniej podstawówce zosta³ zapisany do oœmioletniego Staatliches Friedrich
Wilhelm Gymnasium (Pañstwowego Gimnazjum im. Fryderyka Wilhelma) mieszcz¹cego siê w Gliwicach przy Kattowitzer Allee.
Obecnie jest to budynek Wydzia³u Elektrycznego Politechniki Œl¹skiej stoj¹cy przy skrzy¿owaniu ulicAkademickiej i Krzywoustego. Do
szko³y doje¿d¿a³ razem z kolegami poci¹giem z przystanku Rotfeld (Gliwice - KuŸnica).

Budynek by³ego Gimnazjum Pañstwowego w Gliwicach.

(foto: A.Szelka, 2006 r.)

P³askorzeŸbaznajduj¹ca siê nad wejœciem do gimnazjum. Z tego Ÿród³a wiedzy czerpa³ te¿ przysz³y ksi¹dz
August Duffek.
(foto: A.Szelka, 2006 r.)

W tym czasie, 8 sierpnia 1944 roku, zgin¹³ na froncie w
Prusach Wschodnich, 10 kilometrów na pó³noc od Suwa³k, ojciec
Augusta -Josef Duffek. Spoœród osób mieszkaj¹cych w rodzinnym
domu na wojnie poleg³ te¿ brat mamy Karol Kaluza i wujek Konrad
Bonk.
Gdy z pocz¹tkiem 1945 roku nadci¹ga³
front poci¹gi zaczê³y kursowaæ coraz mniej regularnie,
coraz mniej uczniów przychodzi³o do gliwickiej
szko³y, a¿ sta³o siê jasne, ¿e d³u¿ej doje¿d¿aæ nie ma
sensu i ¿e jest to coraz bardziej niebezpieczne ze
wzglêdu na zbli¿aj¹cych siê Rosjan. Ostatni raz August
Duffek by³ w swoim gimnazjum 18 stycznia 1945 roku.
Wówczas to umówi³ siê z kolegami, ¿e od nastêpnego
dnia przestaj¹ chodziæ do szko³y.
Przejœcie frontu przez Czechowice by³o dla
dwunastoletniego Augusta wielkim szokiem. Do dziœ
dok³adnie pamiêta jak we wtorek rano, 23 stycznia
1945 roku, Rosjanie wjechali do Czechowic szos¹ od
strony Pyskowic. Zostali wówczas ostrzelani przez
niemieck¹ obronê przeciwlotnicz¹ rozlokowan¹ na
polach wokó³ wsi i zmuszeni do wycofania siê. Ich
drugi, popo³udniowy atak by³ ju¿ skuteczny. Mogi³a 63
niemieckich ¿o³nierzy, przewa¿nie 17-19 letnich
ch³opców, którzy wówczas zginêli znajduje siê dziœ na
cmentarzu komunalnym w £abêdach.
Po kilku latach w liœcie, wys³anym ju¿ z
seminarium do swej matki, August Duffek pisa³:
„...Dzisiaj w mojej pamiêci tkwi¹ jeszcze dwie pamiêtne rocznice, a
mianowicie: pierwsza to wesele mojej cioci przed 10 laty w r. 1939,
a po drugie przed 4 laty wkroczenie do naszej wioski Rosjanów w
dniu 23.I.45 ...”. Bolesna rana pozosta³a na ca³e ¿ycie.

-obcego przecie¿- jêzyka polskiego œwiadcz¹ o wielkich mo¿liwoœciach intelektualnych m³odego seminarzysty.
W latach 1951-56 studiuje on teologiê w Wy¿szym
Seminarium Duchownym w Nysie.

Notatki Augusta Duffka z seminarium znalezione na strychu w
domu w Czechowicach.

August Duffek przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie, wraz z 67
diakonami, 17 czerwca 1956 roku z r¹k ordynariusza Diecezji
Czêstochowskiej ksiêdza biskupa Zdzis³awa Goliñskiego.

Od 1945 roku August Duffek s³u¿y³ do Mszy Œw. jako
ministrant w koœciele p.w. œw. Jerzego w £abêdach. Proboszczem
by³ tam wówczas ksi¹dz Antoni Liszka.
Przerwan¹ w drugiej klasie gimnazjum naukê musia³
podj¹æ, 13 letni wówczas August Duffek, w polskiej ju¿ szkole
podstawowej. Pomimo, pocz¹tkowo kompletnej nieznajomoœci
jêzyka polskiego siedem klas podstawówki zaliczy³ w ci¹gu 3 lat:
1945-47. PóŸniej zosta³ przyjêty do Ma³ego Seminarium
Misyjnego prowadzonego przez ksiê¿y Werbistów w NysieŒwiêtym Krzy¿u.

Zawiadomienie o przyjêciu do ma³ego seminarium znalezione w
2005 roku na strychu w domu w Czechowicach.

Zachowany list, oraz notatki w notesie pisane bezb³êdn¹,
literack¹ polszczyzn¹ zaledwie w cztery lata po rozpoczêciu nauki -

Po mszy prymicyjnej na schodach koœcio³a œw. Jerzego w
£abêdach.
(foto: ze zbiorów pani Doroty Hutsz)

Do swojej pierwszej pracy duszpasterskiej zosta³ skierowany do parafii p.w.
Œwiêtej Rodziny w Bytomiu Bobrku, gdzie by³ ponad 6 lat: od 1 sierpnia 1956 roku do 28
grudnia 1962 roku. Nastêpnie zosta³ mianowany administratorem parafii p.w. Œw. Marii
Magdaleny w £ambinowicach na OpolszczyŸnie, gdzie przebywa³ do 16 wrzeœnia 1965 roku.
17 wrzeœnia 1965 roku ksi¹dz August Duffek przyby³ jako wikary do parafii p.w.
œw. Miko³aja w Pyskowicach aby po 40 dniach, 27 paŸdziernika 1965 roku zostaæ tu proboszczem. W czasie bez ma³a 38 lat prowadzenia parafii wypuœci³ w œwiat 40-tu wikarych, z których
jeden ks. Pawe³ Stobrawa- zosta³ w 2001 roku biskupem. Do s³u¿by Bogu powo³anych zosta³o
w tym tak¿e czasie z pyskowickiej parafii 19 ksiê¿y i 25 sióstr zakonnych. Przez wiele lat
ksi¹dz August Duffek pe³ni³ te¿ funkcjê dziekana. Surowy i wymagaj¹cy ale jednoczeœnie
pe³en ojcowskiego ciep³a i mi³oœci tak opisuj¹ go parafianie i wychowankowie w Gazetce
Parafialnej wydanej z okazji przejœcia ksiêdza Duffka na emeryturê, co nast¹pi³o z dniem 1
wrzeœnia 2003 roku.

Bytom Bobrek, koœció³ Œw. Rodziny
(foto: http://www.kuria.gliwice.pl)

£ambinowice,
koœció³ Œw. Marii Magdaleny
(foto:
http://cmjw.eopolszczyzna.pl)

Tytu³owa strona
specjalnego wydania
“G³osu parafii”
p.w. œw. Miko³aja
w Pyskowicach

Dziêki prawoœci ¿ycia, wielkiej serdecznoœci i g³êbokiej pobo¿noœci zdoby³ serca
tak¿e czechowiczan i nale¿y do grona najwybitniejszych mieszkañców naszej miejscowoœci.
Ksi¹dz pra³at August Duffek nosi obecnie tytu³y kapelana Jego Œwi¹tobliwoœci i
dziekana honorowego. Mieszka w Pyskowicach nieopodal koœcio³a œw. Miko³aja.
Pyskowice, koœció³ œw. Miko³aja
(foto: http://www.kuria.gliwice.pl)

Andrzej Szelka

D

ostojnemu Jubilatowi, ksiêdzu pra³atowi Augustowi Duffkowi, z okazji piêædziesi¹tej rocznicy kap³añstwa, w imieniu wszystkich mieszkañców rodzinnych
Czechowic, dziêkujemy za tak wspania³e œwiadectwo Wiary Chrystusowej i ¿yczymy
B³ogos³awieñstwa Bo¿ego, ludzkiej ¿yczliwoœci i wielu lat ¿ycia w zdrowiu.
Rada Osiedlowa Czechowice

Florianfeier 1933

Dziêki uprzejmoœci Pañstwa Salbert mo¿emy dziœ zaprezentowaæ wspania³e zdjêcie czechowickich stra¿aków
zrobione w 1933 roku w dniu œwiêtego Floriana. Fotografia ta zosta³a wykonana prawdopodobnie na terenie ówczesnej remizy
mieszcz¹cej siê na rogu ulicy Ziemiêcickiej i Stra¿ackiej.

Uda³o siê ustaliæ nazwiska niektórych osób z tego zdjêcia:
1. Aleksander Dylong
2. Paul Himmel (?)
5. Langosz (?)
10. Gansczyk (?)
11. Karol Salbert
13. Franz Galonska
14. Bruno Galonska, brat Franza
15. Strunk
16. Roman Przybyla
19. Sonnek, komendant OSP Czechowice, kupiec
20. Ludwik Duda
Pododdzia³ z Czechowic wchodzi³ w sk³ad ³abêdzkiej stra¿y
po¿arnej.
opracowa³: A. Szelka

Sk³ad liczebny pododzia³ów ³abêdzkiej ochotniczej stra¿y po¿arnej w 1936 roku.
Czechowice nazywano wówczas Böhmswalde.
/Ÿród³o: J. Schmidt, Koœcio³y Ziemi Gliwickiej -£abêdy/

O œredniowiecznych spisach œwiêtopietrza
i o czechowickiej parafii
Zamierzch³e czasy wieków œredniowiecza nie zosta³y
jeszcze do koñca zbadane przez historyków. Pracê tak¹ utrudnia
dziejowa przepaœæ, któr¹
mo¿na pokonaæ tylko dziêki
zachowanym pisanym
Ÿród³om, mówi¹cymi o
zaprzesz³ych wydarzeniach.
Resztê stanowi¹
czasem
bardzo prawdopodobne,
jednak nie stuprocentowe co
do pewnoœci hipotezy.
P o s z u k u j ¹ c
pierwszych wiadomoœci o
Czechowicach trzeba nam
siêgn¹æ do koœcielnych
archiwów, gdy¿ tylko Koœció³,
przynosz¹c na te tereny wraz z
chrzeœcijañsk¹ wiar¹ tak¿e
umiejêtnoœæ pisania i
utrwalania przesz³oœci,
przechowa³ do naszych
czasów pisane wiadomoœci z
tamtych wieków. W
pierwszym numerze
„Czechowicera” by³a ju¿
mowa o ujejskim rejestrze z
1305 r., w którym to po raz
pierwszy wymieniona zosta³a
nasza osada, jako lokacja o
wielkoœci 24 ³anów 1 . Dla
lepszego ogl¹du rozleg³ej diecezji wroc³awskiej, biskupi œl¹scy
czêsto spisy takie kazali wykonywaæ swoim wspó³pracownikom.
I to dziêki nim miejscowoœci, których nie wymienia ¿aden
wczeœniejszy dokument ksi¹¿êcy2, mog¹ obecnie obliczaæ
minimalny czas swojego istnienia (czy te¿ czas realny wsi od
chwili jej pierwszej pisanej i zachowanej wzmianki).
Osobn¹ kategoriê Ÿróde³ stanowi¹ spisy
œwiêtopietrza, których dokonywano na wyraŸne
zarz¹dzenie papieskie w poszczególnych diecezjach.
Ka¿dy chrzeœcijanin zobowi¹zany by³ do z³o¿enia
pieniê¿nej ofiary „donacji na grób œw. Piotra”. Osoba taka,
która takie spisy wykonywa³a i dokonywa³a poboru op³at,
nazywa³a siê kolektorem. W czasach niewoli awinioñskiej
papie¿y na tereny metropolii gnieŸnieñskiej wys³any zosta³
papieski kolektor Galhard de Carceribus. W 1335 roku
dokonywa³ on poboru œwiêtopietrza w diecezji
wroc³awskiej. Poleci³ on ponadto, aby sporz¹dziæ na
piœmie wykaz wszystkich parafii diecezji. Dziêki temu
dokumentowi mo¿emy powiedzieæ, ¿e parafia w
Czechowicach istnia³a ju¿ na pewno w 1335 r. (a mo¿e i
wczeœniej); posiadaj¹c tak¿e maleñki koœcio³ek parafialny.
Miejscowoœæ nasz¹ wymienia nastêpny, zachowany rejestr
œwiêtopietrza sporz¹dzony dla archidiakonatu opolskiego
przez miejscowego prepozyta kapitu³y Krzy¿a Œwiêtego w
Opolu a zarazem archidiakona Miko³aja Wolfa z 1447
roku3. W dekanacie toszeckim funkcjonowa³o wówczas 21
parafii4. Parafia czechowicka zaliczana by³a do mniejszych
parafii dekanatu, jednak posiada³a ona odrêbnego plebana,
który na swoje utrzymanie oprócz plebani i zabudowañ
gospodarczych posiada³ rolê oraz przys³uguj¹ce mu
dziesiêciny z pól ch³opów5. Niniejsze wiadomoœci, chocia¿
lakoniczne, pozwalaj¹ nam z ca³¹ pewnoœci¹ potwierdziæ istnienie
w Czechowicach samodzielnej parafii. O jej funkcjonowaniu
jednak trudno mówiæ. Z pewnoœci¹ w ówczesnych czasach nie
brakowa³o powo³añ kap³añskich. Pan wioski sam stara³ siê o to,
aby w swoich w³oœciach nie tylko wybudowaæ koœció³6, ale ¿eby

te¿ postaraæ siê dla tego koœcio³a o kap³ana. Ich wykszta³cenie
by³o zazwyczaj podstawowe. Ze wzglêdu na dro¿yznê ksi¹g
liturgicznych, pierwszymi msza³ami by³y przepisywane na
kartkach pojedyncze formularze Mszy œwiêtych: „De Beata
Maria Virgine” oraz „Pro defunctis”. Z czasem ksi¹g w koœcio³ach
przybywa³o.

"Officia de Beata Maria Virgine" Gradua³ maryjny zawieraj¹cy m.in.
tekst i zapis nutowy Bogurodzicy. Data oprawy1526 r. Ze zbiorów Ksi¹¿nicy
Cieszyñskiej.
/Ÿród³o: http://www.kc-cieszyn.pl/pl/ilu1.html/

Fragment XVIII kopii dokumentu z roku 1543, w którym Szymon
Czechowski z Czechowic utrzymuje w mocy wszystkie darowizny swoich
przodków dokonane dla koœcio³a parafialnego w Czechowicach, a zw³aszcza
pola ornego, pastwiska, czterech stawów i dodaje czynsz roczny w wysokoœci
1/2 grzywny.
/ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Gliwicach/

Opróc z obowi ¹zków sakra menta lnych probo szcz
uprawia³ rolê i prowadzi³ gospodarstwo. Czêsto narzekano we
Wroc³awiu, ¿e duchowni s¹ dobrymi gospodarzami, ale koœcio³y s¹
pozamykane. Równie¿ œmieræ duchownego powodowa³a czêsto
zawieszenie sprawowania S³u¿by Bo¿ej w parafialnym koœciele
(czasami na d³u¿ej ni¿ rok). Czêsto wiêc ³¹czono ze sob¹ parafie, w
których na przemian liturgiê sprawowa³ 1 kap³an. Dodatkowym
pow ode m ³¹c zen ia par afi i by³ o zub o¿e nie b ene fic jów,
zmniejszenie populacji wiosek w XVI wieku oraz czasy reformacji
luterañskiej, które dotknê³y nasze ziemie w po³. XVI wieku (po
1550 roku wiêkszoœæ parafii zosta³a obsadzona luterañskimi

kaznodziejami). Mo¿emy wiêc na podstawie dokumentu sprzeda¿y
wioski z 1543 roku powiedzieæ, ¿e Maciej Krati by³ jednym z
ostatnich, je¿eli nie ostatnim proboszczem w Czechowicach.
PóŸniejsi w³aœciciele wioski bêd¹c protestantami z³¹czyli tutejsz¹
parafiê z luterañsk¹ parafi¹ w Ziemiêcicach, a dochody z pól
farskich zatrzymywa³ miejscowy pan wioski. Te smutne czasy
koñczy dopiero dekret restytucyjny cesarza Ferdynanda II z 1629
r., który nakazywa³ zwrot wszystkich koœcio³ów zabranych
katolikom i przekazanie ich w prawowite rêce7. Brak duchownych
katolickich uniemo¿liwia³ jednak funkcjonowanie dotychczasowej
siatki parafii. Dodatkowo pole koœcielne uprawia³ dziedzic wioski,
tak ¿e duchowny pozbawiony by³ mo¿liwoœci
utrzymania siê tutaj. Dlatego te¿ nowy Pan
Czechowic, baron von Welczek, nabywaj¹c
tutejsze dominium po 1679 roku, zwi¹za³
Czechowice z parafi¹ NMP w £abêdach. Po
tym¿e roku Czechowice zmieni³y te¿ swoj¹
przynale¿noœæ dekanaln¹, przechodz¹c z
dekanatu toszeckiego do dekanatu gliwickiego,
do którego to nale¿a³y £abêdy. Po starej parafii
pozosta³ tylko ma³y drewniany koœció³ek
znajduj¹cy siê na niewielkim wzgórzu obok
p³yn¹cego przez wioskê potoku. Odczytuj¹c
zachowane protoko³y wizytacyjne postaram
siê zrekonstruowaæ wielkoœæ starego koœció³ka
w Czechowicach, który dotrwa³ do ok. 1700
roku (ale o tym to ju¿ w nastêpnym numerze).

Fragment mapy topograficznej Górnego Œl¹ska z oko³o
1750 roku. Czechowice oznaczono jako siedzibê parafii.
(ze zbiorów Archiwum Pañstwowego w Gliwicach)

Przypisy:
1 £an waloñski tzw. œredni, stosowany jako jednostka miary na terenach Ziemi Gliwickiej wynosi³ ok. 14 - 16 ha, co daje wioskê
za³o¿on¹ na 384 ha. Gospodarz otrzymywa³ na w³asnoœæ ³an ziemi do wykarczowania i do póŸniejszej uprawy. Pomijaj¹c ³an
farski i drugi ³an dla so³tysa „zasadŸcy” oraz przyjmuj¹c, ¿e œrednia rodzina liczy³a 6 7 osób, mo¿emy powiedzieæ, ¿e wioskê
lokowano dla ok. 150 mieszkañców.
2 Przyk³adowo takie dokumenty ksi¹¿¹t opolskich relokowa³y wioski ju¿ istniej¹ce (na tzw. prawie starym „polskim”) na pochodz¹cym z zachodu - „prawie niemieckim”. I tak o Szobiszowicach mówi dokument z 1276 r. a o Ostropie dokument z 1286
r.
3 L. Schulte, Die Rechnung ûber den Peterspfennig von 1447. Studien ûber die deutsche besidlung und die Paro-chialverfassung
Oberschlesiens, Breslau 1918.
4 Pyskowice, Kopienica, Paczyna Wielka, Zbros³awice, Sieroty, Ksiê¿y Las, Kotulin Ma³y, Pniów, Toszek, Kielcza, Karchowice,
Wieszowa, Czechowice (Schechwitz), Wielowieœ, Po³omia, P³u¿nica Wielka, Ziemiêcice, Œwibie, Zacharzowice, Wiœnicze i
Kotulin Wielki. L. Schulte, Die Rechnung ûber den Peterspfennig von 1447, s. 21 23.
5 Dziesiêcina (10 %) pochodzi od co dziesi¹tego snopka, jaki ch³op ofiarowywa³ proboszczowi. By³a to tzw. dziesiêcina stara
(Malterzehnt). W póŸniejszych czasach zamieniono j¹ na tzw. dziesiêcinê z plonów (Garbenzehnt), która z góry ustala³a wielkoœæ
miary zbo¿a w ziarnie, jak¹ ch³op musia³ uiszczaæ niezale¿nie od wielkoœci urodzaju. Bardzo rzadko stosowano wtedy dziesiêcin¹
pieniê¿n¹ tzw. grosz meszny (grossus mensalis).
6 Dokument ksi¹¿êcy z 1261 roku postanawia³, aby w wioskach licz¹cych min. 50 ³anów budowano œwi¹tynie parafialne oraz aby
nadawano parafii ziemiê o wielkoœci min.1 ³ana.
7 Dziekan z Namys³owa Wawrzyniec Joannston, wizytuj¹c dekanat toszecki w 1679 roku, mówi¹c o roku 1629 w przypadku parafii
kamienieckiej podawa³, ¿e miejscowi ludzie nie wiedzieli nawet, ¿e s¹ luteranami. O wyborze ich wiary decydowa³ w³aœciciel wioski,
od którego to zale¿a³o, komu zechcia³ on powierzyæ miejscowy koœció³. Ludzie zaœ, co niedzielê uczestnicz¹cy w Bo¿ym
zgromadzeniu, bezwiednie tym sposobem zaci¹gali winê. Dlatego te¿ oprócz szlachty i kilku ch³opów, kiedy koœcio³y przejmowali
duchowni katoliccy, mieszkañcy na nowo uczestniczyli w nabo¿eñstwach katolickich; J. Jungnitz, Visitationsberichte der diözese
Breslau, Bd. 1 Archidiakonat Oppeln, Breslau 1904, s. 92.
Ksi¹dz Piotr Górecki

Odeszli do wiecznoœci w 2005 roku
+ Janina D³ugoborska -zmar³a 21 stycznia
Wieczny odpoczynek Racz Jej daæ Panie!

Internirung (czêœæ 3)
Pomimo ciê¿kiej zi my i spartañskich w arunków
panuj¹cych w naszej g³ównej placówce kulturalnej ponad
trzydziestu mieszkañców Czechowic przyby³o 12 lutego do Starej
Szko³y na projekcjê filmu dokumentalnego, wyprodukowanego
przez Instytut Pamiêci Narodowej. Film ten opisywa³ zsy³kê
Górnoœl¹zaków do ZSRR w 1945 roku. Przybli¿y³ on przyby³ym
na pokaz t³o historyczne i polityczne tych tragicznych wydarzeñ,
które dotknê³y tak¿e kilkadziesi¹t czechowickich rodzin.
Po filmie prelekcjê wyg³osi³a pani
Kornelia Banaœ z Katowickiego Oddzia³u IPN.
Zwróci³a ona miêdzy innymi uwagê na to, ¿e
termin internowanie nie jest prawid³owy.
Bardziej odpowiednia jest, jej zdaniem, nazwa
“deportacje”, która oznacza przymusowe
wywiezienie poza miejsce zamieszkania na czas
nieokreœlony. My, na potrzeby “Czechowicera”,
pozostaniemy jednak przy nazwie internowanie
(internirung) z dwóch powodów. Po pierwsze
takiej nazwy u¿ywano w oryginalnych
dokumentach z roku 1945 -go a po drugie nazwa
ta jest utrwalona w œwiadomoœci œwiadków
tamtych dni i kojarzona jednoznacznie z
wywózk¹ Górnoœl¹zaków do ZSRR po II Wojnie
Œwiatowej. Termin “internirung” funkcjonuje w
œwiadomoœci pamiêtaj¹cego tamte czasy
pokolenia czechowiczan jako nazwa w³asna tego
konkretnego wydarzenia historycznego, na które
sk³ada³o siê i zamkniêcie w obozie przejœciowym
i nastêpnie wywózka w g³¹b ZSRR do obozów
pracy.
Prelegentka zaprezentowa³a te¿ kopie
oryginalnych dokumentów sowieckich w³adz, na

podstawie których internowanie realizowano. Otrzymaliœmy
tak¿e adres do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie,
gdzie znajduj¹ siê dokumenty zwi¹zane z tymi wydarzeniami
przekazane przez stronê rosyjsk¹. Ten trop okaza³ siê w naszych
poszukiwaniach cenny.
W wyniku kwerendy (poszukiwañ), sfinansowanej
przez Stowarzyszenie Rozwoju Czechowic, z archiwum tego
otrzymaliœmy w kwietniu kserokopie dokumentacji obozowej

foto: Toluk

dwóch mieszkañców Czechowic: Huberta Bialka i Josefa Ilka. S¹
to szczegó³owe ankiety personalne sporz¹dzone w 1945 roku
przez G³ówny Zarz¹d do Spraw Jeñców Wojennych i
Internowanych podleg³y NKWD ZSRR.
Dokumenty te œwiadcz¹ o istnieniu w obozach
internowania pewnego porz¹dku, co dla wielu z nas jest na pewno
zaskoczeniem. Daje to jednoczeœnie nadziejê znalezienia
dokumentacji innych osób, gdy¿ z Archiwum w Warszawie
dostaliœmy adres do archiwum w Moskwie, gdzie byæ mo¿e
znajduj¹ siê teczki pozosta³ych czechowiczan. Choæ nik³a jest
nadzieja a by je stamt¹d otrzymaæ, to spróbowaæ trzeba.
Dziêkujemy gor¹co Katowickiemu Oddzia³owi IPN za
udostêpnienie filmu, a pani Kornelii Banaœ sk³adamy szczególnie
serdeczne podziêkowania za to, ¿e w niedzielne, mroŸne
popo³udnie zechcia³a w tak trudnych warunkach lokalowych byæ z
nami i uczciæ w ten sposób 61-sz¹ rocznicê internowania
czechowiczan.
Andrzej Szelka

Srona tytu³owa dokumentacji Huberta Bialka

Strony z dokumentacji Huberta Bialka. Ostatni wpis
mówi: “Uby³ 15 listopada 1945 roku do ojczyzny”.

Powojenne zdjêcie Huberta Bialka, dzia³acza LZS
Czecxhowice.

Wieczorna nuta
Bezkresny smutek zroszony têsknot¹,
³zy roziskrzone ³askawym p³omieniem,
stara melodia, dawna piosenka,
takt odliczany westchnieniem.
Rozmok³a, smutna jesienna szaruga,
b³agalne tchnienie zziêbniêtej brzeziny
wœród leœnych oparów, deszczowych baniek,
i niema rozpacz p³acz¹cej olszyny.
Zamglone ³êgi nad rzek¹, Seretem,
krzyk dzikich gêsi lec¹cych przeci¹g³y, têskny pod nieba b³êkitem,
i g³os mych rodziców gin¹cy,
co zamilk³ w czasie
by p³yn¹æ w przestrzeni.
Coraz s³absze echo mi³ego dzieciñstwa,
coraz bli¿sza wizja szorstkiego ca³unu,
zapomniany zapach stepowych burzanów
i znajoma gorycz - pio³unu.

Têskniê
Têskniê

tutaj bracia
za rzek¹ - Seretem,
za znanym mi brzegiem
i za oczeretem.
Za tym oczeretem,
za wierzb¹ drzemi¹c¹
i za cich¹ wod¹
spokojnie p³yn¹c¹.
P³ynie Seret, p³ynie...
Lata uciekaj¹,
id¹ jak w mogi³ê
i ju¿ nie wracaj¹.
Boli serce, boli,
stare oczy p³acz¹,
a tam, nad Podolem
czarne kruki kracz¹.
Kruki czarne kracz¹,
suchy burzan gnie siê,
a wiatr dolinami
liœcie klonu niesie.

Wspomnienie
Pod stokiem jaru, gdzie sta³a chata,
tam dziki burzan w górê siê pnie,
a polna ró¿a
dr¿¹ca od ch³odu,
do samej ziemi ga³¹zki gnie.
Woko³o pusto,
tylko wiatr smutnie
po oczeretach zawodz¹c gra³,
jakby gdzieœ z serca, czy z g³êbi duszy
¿al na œwiat Bo¿y wyrzuciæ chcia³.
Lecz nagle zamilk³.
przeszed³ przez pole,
kurzaw¹ py³u znacz¹c swój krok.
Niebo zszarza³o, las w mgle uton¹³,
zmêczon¹ ziemiê, ogarn¹³ mrok.
Na ma³¹ chwilê stary znajomy
miesi¹czek blady wyjrza³ zza drzew,
i wtedy ca³y œwiat siê rozsrebrzy³,
nik³a bylina, drzewo i krzew.
W tak¹ to chwilê Bóg Wszechmog¹cy
widzi œwiat ca³y: ob³oki, mg³y,
góry, doliny, lasy i pola.
a tak¿e smutek
i ludzkie ³zy....

Nie wstydŸ siê tych ³ez ...
Gdy s³oneczny dzieñ
skryje smutku cieñ,
si¹dŸ pod brzoz¹ w noc majow¹,
niech wiatr szumi nad tw¹ g³ow¹,
niech ukoi ból.
I gdy sina dal,
ojców twoich ¿al
serce muœnie lekkim tchnieniem,
³zy wyciœnie wraz z westchnieniemnie wstydŸ siê tych ³ez.
Mo¿e ujrzysz - Ty
poprzez srebrne mg³y,
miasto Czortków w szczerym polu, nad
Seretem, na Podolu,
miasto ojców twych.
Mo¿e ujrzysz te¿
drogê pe³n¹ ³ez,
któr¹ poszli jak tu³acze...
Serce boli? Niech zap³acze,
nie wstydŸ siê tych ³ez.

Adam Major
Adam Major (1924-1995) -poeta, malarz, pedagog.Urodzony w Czortkowie na Podolu. Inicjator budowy nowej szko³y w
Czechowicach i jej wieloletni dyrektor.
Wiersze pochodz¹ z tomiku zatytu³owanego “Znad Seretu”, wydanego przez Klub TML i KPW “Podole” w 1998 roku.

Wieœci z Boliwii
pastoraln¹, zwo³uj¹ i przewodnicz¹ zebraniom duszpasterskim,
kontroluj¹ ksiêgi parafialne i finansowe, itd.
Podleg³y Ojcu Atanazemu okrêg Chiquitos le¿y we
wschodniej czêœci Boliwii.
Oprócz tego Ojciec Atanazy redaguje miesiêcznik
zawieraj¹cy wiadomoœci z wikariatu, a zatytu³owany
“Mensajero” czyli Zwiastun lub Pos³aniec. Polskie t³umaczenie
tego wydawnictwa drog¹ elektroniczn¹ dociera te¿ do redakcji
“Czechowicera”. W ostatnich numerach Mensajero wiele
miejsca by³o poœwiêcone pomocy ofiarom powodzi jaka
nawiedzi³a Boliwiê wiosn¹ tego roku, gdy wyst¹pi³a z brzegów
rzeka Rio Grande.
I na koniec radosna wiadomoœæ: biskup Antoni
Bonifacy Raimann w sierpniu lub we wrzeœniu tego roku bêdzie z
wizyt¹ w naszej parafii! W planach ma miêdzy innymi
odwiedziny rodziców Ojca Atanazego i odprawienie Mszy
œwiêtej w naszym koœciele.
Andrzej Szelka

Nasz drogi Piotr Polanko,
czyli Ojciec Pedro Atanazy przes³a³
kilka zdjêæ zrobionych w katedrze w
Concepcion w Boliwii.
Ojciec Atanazy oprócz
sekretarzowania biskupowi piastuje
tak¿e wiele innych odpowiedzialnych
stanowisk. Jest m. in. cz³onkiem
diecezjalnych komisji: ekonomicznej
oraz architektury i budownictwa. Pe³ni
równoczeœnie funkcjê wikariusza
Okrêgu Chiquitos. W wikariacie diecezj Ñuflo de Chavez, na której
czele stoi biskup Antoni Bonifacy
Reimann jest oprócz Ojca Atanazego
jeszcze dwóch wikariuszy: Ojciec
Bernardo Falkus w Okrêgu Guarayos i
ksi¹dz Ruperto Rodriguez w Okrêgu
Kolonizacji.
W i k a r i u s z e
s ¹
reprezentantami biskupa na terenie
wszystkich parafii danego okrêgu
duszpasterskiego. Ich zadania okreœla
Prawo Kanoniczne: przeprowadzaj¹
wizytacje kanoniczne oceniaj¹c pracê
Ojciec Pedro Atanazy z ministrantami katedry
w Concepcion.

Concepcion

Mapa Boliwiiz zaznaczon¹ stolic¹ okrêgu
Chiquitos -Conc epcion. /Ÿród³o: Wikipedia/

Wizyta Œwiêtego Mikjo³aja
W grudniu 2005 roku do siedziby Warsztatów Terapii Zajêciowej “Caritas” zawita³ Œwiêty Miko³aj z ca³ym wozem
prezentów dla czechowickich dzieci i wychowanków Warsztatów. Wóz ci¹gniêty prze dorodne renifery wzbudzi³ wielk¹ sensacjê.
Miko³aj serdecznie dziêkowa³ za gor¹ce przyjêcie i podziwia³ przedstawienie przygotowane przez uczestników Warsztatów.
Najm³odsi z wypiekami na policzkach opuszczali budynek Nowej Szko³y taszcz¹c pod pach¹ ogromne torby s³odyczy. Imprezê
zorganizowa³y Warsztaty Terapii Zajêciowej “Caritas” oraz Rada Osiedlowa Czechowice.

Foto: Edward Puch i Andrzej Szelka

Op³atek
Jak co roku Rada Osiedlowa zaprosi³a Seniorów na spotkanie op³atkowe do Starej Szko³y. I tradycyjnie ju¿, w œwi¹tecznej,
rodzinnej atmosferze ³amano siê op³atkiem, œpiewano kolêdy, wspominano, ¿artowano. Œwi¹teczne ¿yczenia wszystkim
czechowiczanom z³o¿y³ ksi¹dz proboszcz Antoni Pleœniak oraz przewodnicz¹cy Rady Osiedlowej Jan Biskupek.

foto: Edward Puch

Zima na Kolejowej

Takiej zimy najstarsi Œl¹zacy nie pamiêtaj¹! Jak sypnê³o œniegiem w Sylwestra, to sypa³o a¿ do kwietnia. Ka¿dy walczy³ z
¿ywio³em jak umia³: jedni tradycyjnie -³opatami, a inni stosowali wynalazki.

Gdyby nie s¹siedzka pomoc, to s³u¿by miejskie do
dzisiaj szuka³yby ulicy Kolejowej.

A przebiœniegi jak to przebiœniegi zrobi³y w terminie co do nich nale¿a³o i
nasta³a wiosna.
Tekst i zdjêcia: A. Szelka

Kolêdnicy

Duch zabawy w narodzie nie ginie -nawet najciê¿sza zima czechowickiego kolêdnika nie
powstrzyma!

Œmieræ jak ¿ywa ...

foto: Ryszard Grabowski

Majówki
Jak co roku tak i ten maj up³yn¹³ na ulicy Kolejowej przy dŸwiêku pieœni
maryjnych.Codzienne nabo¿eñstwo majowe przy Krzy¿u gromadzi³o kilkanaœcie
osób. 14 maja gdy zaszczyci³ nas sw¹ obecnoœci¹ ksi¹dz proboszcz i diakoni z
Seminarium w Opolu, którzy prowadzili
“majówkê”, to przyby³o ponad 140 osób.
Wielu z nich przyjecha³o na rowerach
nawet z najdalszych zak¹tków górnej wsi.
A 31 maja, po nabo¿eñstwie, znów jak
rok temu, by³ ko³ocz i kawa na ³¹czce na
skrzy¿owaniu.

Ostatnia majówka 2006 roku..

/foto: Micha³. Szelka i Ryszard Grabowski

Aktualnoœci
Œwiêto S¹siadów
W roku 2006 Gliwice przyjê³y zaproszenie do udzia³u w
Europejskim Œwiêcie S¹siadów. Zaproszenie to po raz pierwszy
by³o skierowane przez organizatorów Œwiêta do w³adz miast w
Polsce.

Dzieñ Dziecka
W sobotê, 3 czerwca, z inicjatywy Rady Osiedlowej
Czechowice odby³ siê sympatyczny festyn dla dzieci zorganizowany z okazji ich œwiêta. Do przygotowañ w³¹czy³y siê Warsztaty
Terapii Zajêciowej “Caritas” Diecezji Gliwickiej, za co t¹ drog¹
sk³adamy podziêkowania pani dyrektor Annie Becker.
Bawiono siê przy muzyce, by³y pokazy tañca i loterie z
nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Przygrywa³a te¿
orkiestra Huty £abêdy. Stra¿acy zaprezentowali swój sprzêt i
wóz bojowy, który wzbudzi³ ogromne zainteresowanie
zw³aszcza wœród ch³opców. Dzieciaki mia³y te¿ okazjê
skorzystaæ z przeja¿d¿ki motocyklem terenowym i wykaza³y
siê przy tym du¿¹ odwag¹. Najm³odsi mogli pojeŸdziæ
akumulatorowymi samochodzikami.
By³o weso³o i s³odko -sponsorzy zafundowali ma³ym
goœciom du¿o s³odyczy, owoców i napojów. Wszystkich
natomiast obecnych poczêstowano pyszn¹ grochówk¹ i
kie³baskami z grilla.
Odby³ siê tak¿e mecz pi³ki no¿nej, w którym dru¿yna
Warsztatów pokona³a reprezentacjê Czechowic 3:1.
Pogoda i humory dopisa³y.
Maria Puch

foto: Betty Kotar

Celem Œwiêta S¹siadów, które od 1999 roku odbywa siê 30
maja, jest przeciwdzia³anie izolacji osób mieszkaj¹cych w
s¹siedztwie. Takie spotkania s¹ doskona³¹ okazj¹ do wzajemnego
poznania siê i nawi¹zania przyjaznych, dobros¹siedzkich
stosunków. Rada Osiedlowa Czechowice postanowi³a w³¹czyæ siê
w organizacjê obchodów tego Œwiêta.
Pomimo nienajlepszej pogody w spotkaniu tym uczestniczy³o du¿o osób. Przy akompaniamencie muzyki bawiono siê do
póŸnego wieczora.
Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku udzia³ mieszkañców
Czechowic w Europejskim Œwiêcie S¹siadów bêdzie jeszcze
liczniejszy i z ca³¹ pewnoœci¹ tak samo radosny.
Maria Puch

Pyskowickie œcieki
Wczesn¹ wiosn¹ rozpoczê³y siê prace przy uk³adaniu
kolektora przesy³aj¹cego œcieki sanitarne z Pyskowic do
C e n t r a l n e j
Oczyszczalni
Œ c i e k ó w w
Gliwicach. Kolektor
przebiega polami
pomiêdzy torami
kolejowymi a ulic¹
Oœwiêcimsk¹.
Niestety w projekcie
tego ruroci¹gu nie
przewidziano
m i e j s c a n a
przy³¹czenie œcieków
z Czechowic.
tekst i foto: Andrzej Szelka

Zapraszamy na FESTYN !!!
Tradycyjne ju¿ sta³y siê obchody “Dnia Czechowic”. Za kilka dni, 24 czerwca, w ostatni¹ sobotê
tego miesi¹ca mieszkañcy naszego osiedla bêd¹ mieli okazjê do ponownego spotkania siê, aby wspólnie
spêdziæ ten sympatyczny dzieñ.
Rada Osiedla we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Czechowic przygotowa³a wiele mi³ych
niespodzianek. Zapraszamy wszystkich mieszkañców do czynnego udzia³u w zabawie. Festyn odbêdzie siê na
wolnym powietrzu, na terenie obok Starej Szko³y. Rozpoczêcie planowane jest na godziny wczesno
popo³udniowe, a zakoñczenie ... zakoñczenie zale¿y od kondycji uczestników -bawmy siê do bia³ego rana!
Szczegó³y podane bêd¹ na plakatach.
Rada Osiedlowa Czechowice gor¹co zaprasza i liczy na du¿¹ frekwencjê.
Maria Puch
przewodnicz¹ca Zarz¹du Rady Osiedlowej Czechowice
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