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Wyróżnienie w ogólnopolskim prestiżowym konkursie

MUZEUM NAGRODZONE!
Projekt rewitalizacji Wzgórza Zamkowego został laureatem ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku & Budowa 
XXI wieku.

P od koniec września 2019 roku Prezydent Miasta Kę-
dzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska dokonała otwar-
cia nowych sal wystawowych Muzeum Ziemi Koziel-

skiej, a uroczystość odbyła się w zrewitalizowanych piwni-
cach zamku piastowskiego książąt kozielskich, które odzy-
skały swoją świetność dzięki współpracy gminy Kędzierzyn-
-Koźle i Samorządu Województwa Opolskiego podczas reali-
zacji projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzie-
rzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę 
kompleksu zamkowego”.
Od maja 2020 roku projekt po zgłoszeniu przez Pre-
zydent Miasta do prestiżowego, ogólnopolskiego kon-
kursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” brał 
udział w plebiscycie, w którym każdy mógł głosować 
aż do 3 sierpnia tego roku. Dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób, a szczególnie mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, 
otrzymaliśmy 5750 głosów internautów, co dało obiek-
tom Muzeum piąte miejsce w konkursie „Modernizacja 
Roku”. 13 sierpnia Muzeum odwiedzili przedstawiciele 
Jury konkursu „Modernizacja Roku”, którzy zapoznali 
się z fotografi ami Wzgórza Zamkowego sprzed moder-
nizacji i obejrzeli efekt inwestycji prowadzonej w latach 
2017-2019 w ramach projektu. Członkowie Jury byli pod 
ogromnym wrażeniem i nie kryli podziwu dla zakresu 
wykonanych prac i osiągniętego efektu.
23 września br. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła 
się fi nałowa gala ogłoszenia wyników konkursu i wręcze-
nia nagród XXIV edycji. Wyróżnienia z rąk organizatorów 

odebrała Sabina Nowosielska. Pamiątkowe dyplomy za 
inwestycję na Wzgórzu Zamkowym przyznano też wyko-
nawcy projektu – fi rmie ALOG z Kędzierzyna-Koźla oraz 
projektantowi – fi rmie Projekt 3 z Rybnika. Spośród kil-
kuset projektów z całej Polski zgłoszonych do tegorocz-
nej edycji konkursu do ścisłego fi nału zakwalifi kowało 
się 76 obiektów, a wśród nich na wysokiej pozycji znala-
zło się Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Dr IZABELA MIGOCZ

Skład: Greatio Grzegorz Bieniecki
Korekta: Agata Raj

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska 
przekazuje dyplom wyróżnienia w konkursie wykonawcy – 
prezesowi fi rmy Alog Gerardowi Goli.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-
Koźle Sabina Nowosielska 
tuż po odebraniu wyróżnienia 
za rewitalizację Wzgórza 
Zamkowego w Koźlu.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska odbiera wyróżnienie podczas gali konkursu odbywającej się w Zamku 
Królewskim w Warszawie.
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Otwarcie wystawy stałej odbyło się z zachowaniem dystansów między gośćmi.
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Wystawa stała: Ziemia Kozielska i Jej Mieszkańcy

W poszukiwaniu klucza  
do tożsamości
BOLESŁAW BEZEG

Gdy we wrześniu 2019 r. uroczyście otwarto zrewitalizowane i przekazane do użytkowania przez Muzeum Ziemi 
Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji pięknie wyremontowane i nowocześnie wyposażone pomieszczenia, 
jasnym się stało, że następnym krokiem będzie opracowanie wystawy stałej.

27 września 2019 r. Prezydent Miasta Sabina Nowo-
sielska wspólnie z Wicemarszałkiem Wojewódz-
twa Opolskiego Romanem Kolkiem uroczyście 

otworzyli świeżo wyremontowane pomieszczenia dawnych 
piwnic południowego skrzydła zamku oraz salę powstałą po-
przez zabudowanie betonowym sklepieniem przestrzeni nad 
pozostałościami XIII-wiecznej wieży mieszkalno-obronnej w 
ramach wspólnie realizowanego projektu Funduszy Europej-

skich Program Regionalny pn. „Zachowanie dziedzictwa kul-
turalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryza-
cję i przebudowę kompleksu zamkowego”. Oczom zwiedzają-
cych ukazały się pięknie wyremontowane zabytkowe pomiesz-
czenia wyposażone w nowoczesne gabloty. Dzięki zintegro-
wanemu systemowi oświetlenia ledowego w każdej gablocie 
eksponowane artefakty są dokładnie widoczne i w estetycz-
nym otoczeniu wywołują niezmiennie pozytywne wrażenia.

Uproszczony schemat 
Muzeum dostępny 
w Internecie.
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Ekspozycja
Jednakże już na etapie przygotowań do otwarcia zre-

witalizowanych sal należało znaleźć klucz do sposobu za-
gospodarowania nowej przestrzeni wystawienniczej. Po-
jawił się szereg koncepcji. Ostatecznie zwyciężył zapro-
ponowany przez adiunkta muzealnego Aleksandrę Gałkę 
projekt wyeksponowania najciekawszych zasobów z mu-
zealnych magazynów i taką też ekspozycję pod kierun-
kiem autorki zrealizowano na potrzeby otwarcia nowych 
pomieszczeń w 2019 r. Za pomoc przy realizacji ekspozy-
cji z 2019 roku podziękowania należą się: Muzeum Ślą-
ska Opolskiego w Opolu i Muzeum Archeologicznemu - 
Oddziałowi Muzeum Miejskiego Wrocławia, a także To-
warzystwu Ziemi Kozielskiej, Stowarzyszeniu Historycz-
no-Eksploracyjnemu „Triskelion”, Stowarzyszeniu „Blech-
hammer – 1944”, Stowarzyszeniu Miłośników Historii i Ar-
cheologii „Explorator”, Kozielskiemu Bractwu Jakubowe-
mu i Najemnej Kompanii Grodu Koźle. Konsultacji mery-
torycznych udzielili nam Lech Łopuski z Muzeum Narodo-
wego w Gdańsku, Agata Witkowska oraz Krzysztof Demi-
dziuk z Muzeum Archeologicznego OMW we Wrocławiu.

Natychmiast po otwarciu ekspozycji rozpoczęła się pra-
ca koncepcyjna nad kształtem przyszłej wystawy stałej, 
a towarzyszył jej cały szereg dylematów. Przede wszyst-
kim należało sobie odpowiedzieć na pytanie, jaką historię 
ma opowiadać nasze Muzeum, bo przecież Muzeum to nie 
sucha ekspozycja, ale opowieść, narracja, rezerwuar frag-
mentów wspólnej tożsamości mieszkańców.

Narracja
W toku rozważań i dyskusji postanowiliśmy, że nasza 

pierwsza wystawa stała ma jak najwięcej opowiedzieć 
o mieszkańcach miasta i regionu na tle wydarzeń histo-
rycznych. Dlatego też postanowiliśmy istniejącą i przecież 

ciekawą ekspozycję uzupełnić przede wszystkim o warstwę 
narracyjną. Na 21 planszach opowiadamy dzieje Ziemi Ko-
zielskiej od pradziejów, aż po dzień dzisiejszy, starając się 
na każdym etapie dotknąć tych sfer życia, które były dla 
mieszkańców tej ziemi istotne, czyli decydowały o prze-
trwaniu lub wywierały znaczący wpływ na sposób życia. 
Stąd wśród poruszanych tematów pierwsze ślady osadnic-
twa, ale i etapy powstawania zamku w Koźlu, życie reli-
gijne, a także powodzie, twierdza Koźle, wojny, ale także 
przemysł i w końcu sport. Każda plansza narracyjna za-
opatrzona jest w tzw. kod QR, który można zeskanować 
przy użyciu smartfonu, a który przeniesie nas na stronę 
internetową Muzeum, gdzie znajdziemy poszerzone wia-
domości poruszane na planszy. Każda z 21 plansz została 
przetłumaczona na trzy języki: angielski, niemiecki i cze-
ski. Dzięki tym rozwiązaniom wystawa stała jest nowocze-
sna, komunikatywna i multimedialna, wnętrza muzeum 
i forma prezentacji wystawy spełniają również wymogi do-
stępności dla osób niepełnosprawnych.

Dyrektor Zarządzający 
dr Izabela Migocz opowiada 
o znaczeniu wystawy stałej 
dla Muzeum.

W Muzeum pojawiły się numerowane rozbudowane opisy tworzące 
narrację i sugerujące porządek zwiedzania.

Mapa Księstwa Kozielskiego.
Sport to ważny czynnik budujący lokalną tożsamość. Nie mogło go zabraknąć na wystawie 
o ludziach Ziemi Kozielskiej.
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Neogotycka monstrancja wypożyczona od Parafii św. Zygmunta 
i Św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu.
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Wystawa
Oprócz plansz narracyjnych, na których dla ułatwienia 

zwiedzania umieściliśmy numery, pojawił się także cały 
szereg plansz edukacyjnych prezentujących m.in. chrono-
logię Ziemi Kozielskiej, mapę Księstwa Kozielskiego, eta-
py powstawania zamku w Koźlu, czy swoisty poczet pia-
stowskich władców Koźla. Niewątpliwie ważnym uzupeł-
nieniem ekspozycji było dodanie szeregu eksponatów, ta-
kich jak wypożyczona z Parafii św. Zygmunta i św. Jadwi-
gi Śląskiej w Koźlu księga kancelaryjna z przełomu XVIII 
i XIX wieku, czy efektowna neogotycka monstrancja, ko-
ści dawno wymarłych, a żyjących niegdyś na naszym te-
renie zwierząt takich jak np. mamut – wypożyczone przez 
Kopalnię Piasku Kotlarnia, przedmioty dokumentujące 
życie codzienne mieszkańców podkozielskich wsi wypo-
życzone przez Koło z Reńskiej Wsi Towarzystwa Społecz-
no-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim czy wresz-
cie siatkarskie puchary i trofea, które znalazły się na wy-
stawie dzięki uprzejmości Sebastiana Świderskiego, Pre-
zesa Klubu Sportowego Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-
-Koźle oraz Zbigniewa Tokarskiego.

27 października 2020 roku w samo południe w Mu-
zeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organi-
zacji Sabina Nowosielska, Prezydent Miasta Kędzierzyn-
-Koźle, dokonała otwarcia wystawy stałej pt. „Ziemia Ko-
zielska i Jej Mieszkańcy”.

Pierwsza wystawa stała dla każdego muzeum to prze-
pustka do dalszego etapu działalności instytucji i zgodnie 
z Ustawą o muzeach kończy proces organizacji.Pozostaje 
jeszcze nadanie nowego statutu, którego projekt przyję-
ty uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, uzupełniony 
o poprawki przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, po ostatecznym zatwierdzeniu przez Radę Miasta 
wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. W ten sposób zakończy 
się formalny proces organizacji Muzeum.

Wszystkim, którzy wsparli działania mające na celu 
otwarcie wystawy stałej, dyrekcja i pracownicy Muzeum 
Ziemi Kozielskiej serdecznie dziękują!

Bolesław BEZEG
Prezydent Miasta Sabina Nowosielska otwiera wystawę stałą w Muzeum Ziemi Kozielskiej.
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Wystawę stałą rozpoczyna historia naturalna.
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WSPOMNIENIE

Josef Gröger  
Po dłuższej chorobie 22 września 2020 r. zmarł w Niemczech Josef Gröger. Urodził się w Koźlu 2 marca 1930 roku 
jako jeden z pięciu synów kozielskiego kościelnego z parafii św. Zygmunta – Heinricha Grögera i Weroniki z domu 
Pierskalla. Po ukończeniu szkoły powszechnej rodzice zadbali, aby zdobył dobry fach i skierowali go do nauki zawodu 
w największej fabryce w powiecie – fabryce celulozy i papieru „Zellstoff AG Waldhof” w Koźlu-Porcie. Tam uczył się 
obsługi turbin parowych w zakładowej elektrociepłowni, która dostarczała media do produkcji papieru i energię elek-
tryczną dla wsi Kłodnica i osiedla fabrycznego w Koźlu-Porcie.

Josef Gröger zasłużył się wielce naszemu miastu m.in. tym, że w 1945 roku, gdy 
front zatrzymał się nad Odrą, a Armia Czerwona i żołnierze Ludowego Wojska 
Polskiego szykowali się do Operacji Opolskiej i szybkiego marszu na Berlin, na 

polecenie kozielskiego proboszcza Johannesa Breitkopfa wraz z ojcem i starszym 
bratem Hubertem w kotłowni pod posadzką zakrystii ukryli przed zbliżającym się 
frontem, dużą skrzynię, a w niej skarby kozielskiej parafii: XVII-wieczną barokową 
monstrancję, cztery XVIII-wieczne złote kielichy mszalne oraz wiele naczyń litur-
gicznych. Po 47 latach doprowadził do wydobycia ich na światło dzienne.

Gdy trwała jeszcze wojna, Josef Gröger 17 stycznia 1945 
roku wraz z grupą mieszkańców ruszył na Zachód, zabie-
rając ze sobą tajemną wiedzę o ukrytych skarbach. Dotarł 
do miejscowości Eichsfeld w Turyngii na terenie później-
szej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Po zakończe-
niu wojny podjął naukę w radzieckiej szkole zawodowej 
przy fabryce budowy wagonów (Waggonbau AG). Zdobył 
tam zawód elektromontera. Po jakimś czasie postanowił 
podnieść swoje kwalifikacje i przygotować się do studiów 
w Instytucie Pedagogiki Zawodowej. Od 1949 roku kon-
tynuował studia zakończone uzyskaniem dyplomu na-
uczyciela zawodu. Przez kilka lat pracował w placówkach 
oświatowych w Nordhausen i Heiligenstadt. W latach 1953 
roku ubiegłego wieku założył rodzinę. Podnosił także da-
lej swoje kwalifikacje zawodowe na Politechnice w Dreź-
nie i następnie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Gdy w 1957 roku po raz pierwszy przyjechał do Koźla 
odwiedzić rodziców, przy załatwianiu zameldowania zo-
stał zatrzymany przez Milicję Obywatelską i był przesłuchi-
wany w sprawie skarbów parafii, które zniknęły z miasta 
przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Do ukrycia skarbów 
się nie przyznał. Przekonywał milicjantów, że skarby być 
może zostały wywiezione z Koźla dużo wcześniej lub po 
wojnie wpadły w ręce szabrowników. W sprawie zaginionych kozielskich naczyń li-
turgicznych w 1975 roku był kilkakrotnie przesłuchiwany przez NRD-owską Stasi.

Ojciec Josefa przed śmiercią zobowiązał go, żeby gdy tylko nastąpią sprzyjają-
ce warunki, wydobył z ukrycia kozielskie naczynia liturgiczne i przekazał je spo-
łeczności parafialnej.

Gdy po latach nie było już problemów z podróżowaniem do dawnej Ojczyzny, Josef 
Gröger często odwiedzał rodzinne strony i rozmyślał o wypełnieniu testamentu ojca.

Po ustabilizowaniu się w latach 80. sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce, 
po słynnej Mszy Pojednania w Krzyżowej, gdy 27 listopada 1989 roku premier Rzą-
du RP Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl przekazali sobie znak 
pokoju, Josef Gröger doszedł do wniosku, że nadszedł już czas, aby wypełnić testa-
ment. Tym bardziej, że po 32 latach administrowania parafią odszedł na emerytu-
rę doczasowy proboszcz ks. infułat Ludwik Rutyna, a gospodarzem parafii został 
Ślązak spod Raciborza ks. dr Alfons Schubert.

Josef Gröger o ukrytych skarbach powiadomił aktualnego gospodarza parafii, któ-
ry z kolei wiadomość tę przekazał do opolskiej Kurii. Gdy 19 września 1992 roku po 
raz kolejny Josef Gröger wraz z synem Karlem-Heinzem przyjechali do Koźla, zade-
cydowano w tajemnicy, by wydobyć skrzynię z ukrytymi naczyniami liturgicznymi.

Powołana została komisja w skład, której obok obydwu Grögerów weszli: gospo-
darz parafii ks. dr Alfons Schubert, członek Rady Parafialnej Ewald Świętek oraz 
przedstawiciel Ordynariusza Opolskiego ks. Erhard Heinrich.

Po wejściu do kotłowni członkowie komisji z przerażeniem stwierdzili, że w mię-
dzyczasie dokonano tam wielu przeróbek, gdyż opalaną koksem kotłownię przero-
biono na ogrzewanie gazowe. Poszukiwacze skarbu sądzili, że podczas tych prac 
naczynia liturgiczne zostały odnalezione i wydobyte. Ale po wykonaniu kilku od-
wiertów w posadzce natrafiono na skrzynię i ukryte w niej skarby. Po wydobyciu 
ich na zewnątrz okazało się, że są w bardzo dobrym stanie pomimo tego, że przez 

47 lat przechowywane były pod posadzką kotłowni.
O operacji wydobycia skarbu z kozielskiej parafii szeroko pisała prasa niemiecka 

– m.in. ukazująca się w Turyngii gazeta „Mittldeutsche Allgemaine Zeintug” opu-
blikowała obszerną relację z tej akcji pod tytułem Nach 47 Jahren unversehrt gebo-
ren (Wydobyte bez uszczerbku po 47 latach). Natomiast informacje o tym zdarzeniu 
trudno było znaleźć w polskich mediach. Krótka wzmianka licząca zaledwie 13 lini-
jek zamieszczona została w 2000 roku w książce ks. dr Alfonsa Schuberta pt.: Zarys 
historii parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, a dla więk-

szości kozielskich parafian jest w dalszym ciągu nieznana.
Zasługi Josefa Grögera dla społeczności parafialnej 

z Koźla nie sprowadzają się jedynie od wydobycia na świa-
tło dzienne ukrytych przed blisko półwieczem drogocen-
nych naczyń liturgicznych. Po przejściu na emeryturę Jo-
sef Gröger intensywnie zajął się dokumentowaniem prze-
szłości historycznej Heimatu. Spisywał wspomnienia swo-
je i dawnych koźlan. W muzeach i archiwach szukał ma-
teriałów i wszelkich informacji. Po wydaniu ich w kilku 
bardzo dobrze udokumentowanych książkach znacząco 
przybliżył zainteresowanym wiedzę o zamierzchłych cza-
sach Koźla i okolic, interpretując je w nowatorski sposób.

Pierwszą jego książką było dwujęzyczne opracowa-
nie, pn. Koźle – impresje o schyłku niemieckiego miasta, 
które ukazało się w 2003 roku i jest socjologicznym stu-
dium z rysami autobiograficznymi na tle historycznym. 
Autor zobrazował w nim życie rodzinne i sakralne oraz 
sytuację socjalną w mieście, umacnianie się narodowego 
socjalizmu w okresie przed i w czasie II wojny światowej 
oraz życie mieszkańców Ziemi Kozielskiej.

Jednym z najcenniejszych opracowań jest wydane 
w 2004 roku w dwu językach 200-stronicowe studium 
historyczne pt.: Kościoły, klasztory, kaplice miasta i daw-

nej twierdzy kozielskiej (Kirchen, Kloster, und Kapellen in der Stadt und ehema-
ligen Festung Cosel), które jest historycznym studium o świątyniach i związkach 
wyznaniowych w Koźlu wraz z płytą CD, na której nagrany jest dźwięk kozielskich 
dzwonów sprzed ich zarekwirowania przez Wermacht w 1943 roku oraz wydana 
w rok później książka pt. Kiedy miasto przestało być twierdzą. Rozwój gospodarczy 
Koźla w latach 1873-1945 (Die wirtschaftliche Entwicklulg der Stadt Cosel nach 
Beendigung der Festungszeit 1873-1945).

W następnych latach niemal co roku ukazywały się kolejne tytuły.
Jedną z bardzo interesujących ostatnich książek Josefa Grögera są: Dzieje Joan-

nitów w Koźlu w latach 1240-1810. Wydana została ona w czasie obchodów 200-le-
cia oblężenia Koźla przez Wielką Armię Napoleona, a wstęp do niej napisał abp Al-
fons Nossol.

Autor książek, odwiedzając swoje rodzinne miasto, często spotykał się z miłośni-
kami historii lokalnej oraz młodzieżą szkolną na prelekcjach, seminariach i dysku-
sjach. Miał także wykład na Uniwersytecie Opolskim. Doceniając pracę i zaangażo-
wanie Josefa Grögera nad dokumentowaniem i opisywaniem dziejów miasta i histo-
rii Ziemi Kozielskiej, Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, 14 sierpnia 
2009 roku uhonorował dawnego koźlanina honorowym tytułem i odznaką „Za Za-
sługi dla Województwa Opolskiego”, a w 2010 roku Rada Miasta nadała mu dyplom 
i tytuł honorowy „Za Zasługi dla Miasta”. Cztery lata później katowicka kapituła Ru-
chu Autonomii Śląska przyznała Josefowi Grögerowi nagrodę im. ks. Augustina Welt-
zla, a za publikacje opisujące historię Koźla i okolic nadała tytuł „Górnośląski Tacyt”.

W marcu 2020 r. planował kolejne odwiedziny w swoim rodzinnym mieście – chciał 
tu spędzić 90. urodziny, niestety rozchorował się i nigdy już nie doszedł do zdrowia. 
Josef Gröger zmarł 22 września 2020 r. w Niemczech i tam też został pochowany.

Bogusław ROGOWSKI

Josef Gröger – badacz dziejów Koźla podczas 
jednego ze spotkań autorskich w Kędzierzynie-
Koźlu.
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Konferencja Górny Śląsk i Ziemia Kozielska w perspektywie etnograficznej

Etnografia w Internecie
Wyrażam uznanie dla dr Izabeli Migocz, dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej, za inicjatywę przygotowania i przepro-
wadzenia konferencji naukowej pt. „Górny Śląsk i Ziemia Kozielska w perspektywie etnograficznej”. Będąc partnerem 
tego przedsięwzięcia, Muzeum Wsi Opolskiej od początku przygotowywało się do konferencji, ale też cały czas z uwa-
gą śledziło zmagania organizatora konferencji z przeciwnościami wynikającymi z sytuacji pandemicznej panującej 
w kraju. Dzięki swojej determinacji i organizacyjnym talentom dyrektor Izabela Migocz skutecznie doprowadziła do 
szczęśliwego finału i 15 września konferencja odbyła się online.

Występujący z referatami uczestnicy konferencji 
z góry musieli zaaprobować taką jej formę i prze-
bieg, który zredukował możliwość udziału publicz-

ności oraz znacznie ograniczył to, co w konferencjach jest 
z reguły najważniejsze, czyli dyskusję na tematy poruszo-
ne w poszczególnych wystąpieniach. Na szczęście, pomi-
mo technicznych i czasowych ram, utrudniających wymia-
nę myśli, uczestnicy konferencji mogli skorzystać z możli-

wości, którą daje użycie komunikatora internetowego i po-
dzielili się swoimi refleksjami, a nad całością dyskusji dys-
kretny nadzór sprawowała dr Izabela Migocz jako modera-
tor tego spotkania. Tym samym należy uznać, że założe-
nia konferencji zostały spełnione – wygłoszonych zostało 
kilka wystąpień na temat regionu, przedstawiających jego 
zasoby kulturowe w aspekcie prowadzonych w latach ubie-
głych badań etnograficznych i historycznych.

Konferencja zorganizowana przez Muzeum Ziemi Ko-
zielskiej dowodzi też, że pomimo utrudnień wynikających 
z przedstawionej wyżej sytuacji, przyjęte rozwiązania tech-
niczno-organizacyjne można śmiało powielać i organizo-
wać kolejne naukowe debaty, do czego gorąco zachęcam 
środowisko opolskich muzealników. W sytuacji znaczne-
go ograniczenia bezpośrednich kontaktów z potencjalny-
mi zwiedzającymi muzea, a także zredukowania praktycz-
nie do zera naukowych konferencji, które odbywały się 
w tradycyjny sposób poprzez bezpośrednie w nich uczest-
niczenie – spotkania online, jako „wykład” dla słuchaczy 
lub jako konferencje-seminaria dla muzealników i anima-
torów kultury, dają nam możliwość aktywnego tworzenia 
i uczestniczenia w życiu naukowym. Są też znakomitym 
narzędziem do popularyzowania wiedzy i kształtowania za-
interesowań w społeczeństwie, co przekłada się na zwięk-
szenie znaczenia naszych instytucji w życiu kulturalnym, 
społecznym i gospodarczym w regionie.

Jarosław GAŁĘZA

Jarosław GAŁĘZA
Etnograf, od 1993 r. dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 
prezes Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu, 
członek Rady ds. Muzeów przy Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Od Redakcji
Konferencja Górny Śląsk i Ziemia Ko-
zielska w perspektywie etnograficznej 
została zorganizowana wspólnie z Mu-
zeum Wsi Opolskiej, a także dzięki wspar-
ciu i życzliwości Starostwa Powiatowego 
w Kędzierzynie-Koźlu w ramach projektu 
opracowanego przez pracownika naszego 
Muzeum Aleksandrę Gałkę. Wszystkim part-
nerom i wspierającym serdecznie dzięku-
jemy za pomoc w organizacji wydarzenia.

Plakat zapowiadający internetową konferencję.
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Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminaria Naukowe  1994-2020

25 spotkań w 26 lat 
EDWARD NYCZ 
SOCJOLOG I PEDAGOG, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, PROFESOR UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO, PREZES TOWARZYSTWA ZIEMI KOZIELSKIEJ, INICJATOR I ORGANIZATOR 
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKICH SEMINARIÓW NAUKOWYCH.

Jesienią 1993 r. zrodziła się w naszym mieście idea zorganizowania cyklicznych spotkań naukowców, samorządowców 
oraz ludzi związanych z miastem w celu pogłębienia wiedzy nad historią i dniem współczesnym Kędzierzyna-Koźla 
i Ziemi Kozielskiej. Dynamika ówczesnego czasu wymagała refleksji lub inspiracji ku działaniom mającym dokonać 
sanacji postsocjalistycznej rzeczywistości miejskiej.

I Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe odbyło się 19-
20 maja 1994 r. pn. „Kędzierzyn-Koźle. Miasto w procesie trans-
formacji”. Miało ono spełnić co najmniej trzy cele: 1/ pozwolić na 

sporządzenie rejestru podstawowych problemów miasta, 2/ nakre-
ślić kierunki zmian, bez których sanacja miasta nie byłaby możliwa, 
3/ uwrażliwić mieszkańców miasta i władze administracyjno-samo-
rządowe na problemy lokalne, wskazując na sposoby aktywizacji spo-
łecznej w ich rozwiązywaniu. Efektem tego seminarium, które zgro-
madziło ponad 80 osób, w tym 33 prelegentów, była książka Kędzie-
rzyn-Koźle. Miasto w procesie transformacji (red. E. Nycz, Opole–Kę-
dzierzyn-Koźle 1994). 

II Kędzierzyńsko-Kozielskie Seminarium Naukowe powiązane było 
z 20. rocznicą powołania do życia Kędzierzyna-Koźla i było opatrzone 
tytułem „Kędzierzyn-Koźle. Rodowód – Współczesność – Przyszłość” 
(12-13.10.1995). Seminarium składało się z trzech merytorycznie po-
wiązanych części. Rodowód – została omówiona często dotychczas 
przemilczana historia Ziemi Kozielskiej oraz jej korzenie w ujęciu kul-
turowo-folklorystycznym. Współczesność – podjęła ówczesne proble-
my Kędzierzyna-Koźla oraz miast śląskich w perspektywie przestrze-
ni życia społecznego oraz kulturalnych, edukacyjnych i wychowaw-
czych aspektów urbanizacyjnych. Przyszłość miasta zarysowana zo-
stała w dyskusji panelowej „Kędzierzyn-Koźle u progu XXI wieku”, 
która ukazała problemy, możliwości, aspiracje i osiągnięcia młode-
go miasta przemysłowego. Efektem tego spotkania była książka: Hi-
storyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców (red. 
E. Nycz, Opole 1996). 

Planowane trzecie seminarium miało być przybliżeniem ku powo-
łaniu zespołu mającego rozpocząć przygotowania do pisania mono-
grafii miasta. Lipcowa powódź 1997 roku doprowadziła do zmiany 
planów organizatorów. Brak środków spowodował organizację jed-
nodniowego seminarium powiązanego tematycznie z lipcowym ka-
taklizmem. 7 listopada 1997 r. miało miejsce III Kędzierzyńsko-Ko-
zielskie Seminarium Naukowe pt. „Społeczeństwo wobec sytuacji za-
grożenia i kataklizmu”. Było to drugie w Polsce seminarium powo-
dziowe, w dodatku w mieście nieakademickim, a książka posemina-
ryjna Społeczności lokalne w sytuacji zagrożenia i kataklizmu (red. 
E. Nycz, Opole – Kędzierzyn-Koźle 1998) jedną z pierwszych w kra-
ju opisującą trudny czas kataklizmu.

Tematyka municypalna
Kolejne seminaria podejmowały ważne dla społeczności miejskiej 

i powiatowej tematy, które często wręcz „narzucały się” organizato-
rom. W sumie ogólnie ujmując, wszystkie seminaria podejmowały 
prezentację i omówienie wyników badań zgromadzonych przez na-
ukowców oraz praktyków zainteresowanych fenomenem tego miasta 
i innych podobnych miast śląskich. Stawały się publiczną oceną dzia-
łań i poczynań ważniejszych instytucji miejskich w zakresie procesów 
integracji i dezintegracji miejskiej. Czasami trudną próbą ukazania 
mieszkańcom, a w szczególności młodemu pokoleniu, miasta, histo-
rii i rodowodu Ziemi Kozielskiej oraz dnia współczesnego – w kontek-
ście zmian zachodzących w Polsce i Europie ostatniego ćwierćwiecza. 
Seminaria w głosach prelegentów stawały się zachętą do kontynu-
owania badań nad historią i teraźniejszością Ziemi Kozielskiej oraz 
Kędzierzyna-Koźla. We wstępnej idei miały one służyć również lokal-
nej/regionalnej integracji myśli i ludzi, dla których podejmowane te-
maty badawcze i analizy były istotne osobiście, społecznie i zawodo-
wo, co sprzyjałoby tworzeniu faktów świadczących o życiu nauko-

wym i intelektualnym miasta, które uosabiało socjalistyczną indu-
strializację i urbanizację ze wszelkimi jej ludzkimi konsekwencjami. 

Pierwszym efektem naukowych spotkań był pomysł powołania ze-
społu mogącego podjąć się opracowania monografii miasta, którą sfi-
nalizowano współpracując z PIN Instytutem Śląskim w Opolu w 2001 
r. (Kędzierzyn-Koźle. Monografia miasta, red. E. Nycz, S. Senft, Opo-
le 2001). Rozpoczęto również badania młodzieży maturalnej miasta, 
które zostały opisane w książce autorskiej Dorastanie w przestrze-
ni społeczno-wychowawczej miasta przemysłowego (studium socjolo-
giczno-pedagogiczne), Opole 2001. Pewnym uzupełnieniem inicjatyw 
seminaryjnych w początkowym okresie był cykl wykładów odbywa-
jących się w latach 1998-1999 r. z inicjatywy Domu Współpracy Pol-
sko-Niemieckiej i Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu pod wspólnym 
tytułem: „Historia lokalna miasta Kędzierzyn-Koźle” (projekt: Histo-
ria lokalna na przykładzie wybranych miast i gmin), który stanowił 
publiczną wymianę myśli na temat skomplikowanej w odbiorze hi-
storii przedwojennej i powojennej tej ziemi (odbyło się 15 wykładów).

Tematyka
Podtytuły Kędzierzyńsko-Kozielskich Seminariów Naukowych 

określają ich tematykę: 
• 1994 (20–21.05.) – Kędzierzyn-Koźle. Miasto w procesie trans-

formacji,
• 1995 (12–13.10.) – Kędzierzyn-Koźle. Rodowód – Współczesność 

– Przyszłość, 
• 1997 (7.11.) – Społeczeństwo wobec zagrożenia i kataklizmu, 
• 1998 (3–4.12.) – Oblicza przedsiębiorczości w mieście. Uwarunko-

wania – Korzyści – Bariery
• 1999 (25–26.11.) – Dorastanie w przestrzeni miasta przemysłowe-

go u progu XXI wieku,
• 2002 (11–12.04.) – Dziedzictwo i perspektywy miasta oraz jego 

mieszkańców, 
• 2003 (22–23.05.) – Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskie-

go w perspektywie integracji europejskiej, 
• 2004 (31.05.) – Kędzierzyn-Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z per-

spektyw 10 lat (1994–2004), 
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Prof. Edward Nycz podczas 
XXV Kędzierzyńsko-
Kozielskiego Seminarium 
Naukowego, które 
odbyło się 3 października 
2020 r. w siedzibie Muzeum 
Ziemi Kozielskiej.
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• 2005 (24.10.) – Miasto w świadomości swoich mieszkańców,
• 2006 (18.10.) – Partnerstwo samorządów – partnerstwo mieszkań-

ców. Razem czy osobno? 
• 2007 (21.09.) – Wojna i pokój w dziejach twierdzy i miasta Koźle (ze 

szczególnym uwzględnieniem czasów napoleońskich), 
• 2008 (12–13.06.) – Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowa-

nia na przestrzeni dziejów, 
• 2008 (23.09.) – Zakład i miasto. Historyczne uwarunkowania i per-

spektywy współpracy, 
• 2009 (28.10.) – Kędzierzyn-Koźle. Zabytki miasta – kultura w mieście, 
• 2010 (15.10.) – Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na 

przełomie XX i XXI wieku, 
• 2011 (25.10.) – Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przy-

rodnicze jako wartość promocyjno-turystyczna, 
• 2012 (15.10.) – Kędzierzyn-Koźle. Sport i rekreacja w zmieniają-

cych się realiach społecznych, 
• 2013 (14.09.) – Rola towarzystwa regionalnego w kształtowaniu 

lokalnych kapitałów, 
• 2014 (10.10.) – Koźle w Średniowieczu, 
• 2015 (14.10.) – Kędzierzyn-Koźle 40 lat. Priorytety miasta i miesz-

kańców na początku XXI wieku. 
• 2016 – (7.10.) –Tradycja kozielskiego średniowiecza w kulturze 

współczesnego miasta, 
• 2017 – (15.11.) – Muzeum lokalne – trwanie obecności w zmienia-

jącym się świecie, 
• 2018 – (14.11.) – Telewizje lokalne – pomiędzy rynkiem a civil society 
• 2019 – (13.11.) – Kędzierzyn-Koźle - Miasto w procesie transfor-

macji 25 lat później
• 2020 – (3.10.) – 600-lecie obrazu Matki Bożej z Koźla w świetle iko-

nografii maryjnej 

Dorobek seminariów
Gdy jestem pytany o dorobek wskazanych 25 lat, to wskazuję na 

kontakty i spotkania zainteresowanych osób oraz budowanie wiedzy 
na podjęty temat w perspektywie ponadlokalnej. Kolejnym dobrem 
seminaryjnym są pozycje książkowe, które przybliżają mieszkańcom 
miasta i innym zainteresowanym osobom ważną tematykę miejską. 
Oto tytuły kolejnych pozycji książkowych, które znane są nie tylko 
w naszej małej ojczyźnie:    
• Kędzierzyn-Koźle. Miasto w procesie transformacji, red. E. Nycz, 

Opole – Kędzierzyn-Koźle 1994 (284 s.).
• Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców, 

red. E. Nycz, Opole 1996 (440 s.). 
• Społeczności lokalne wobec zagrożenia i kataklizmu, red. E. Nycz, 

Opole 1998 (157 s.).
• Przedsiębiorcy miasta. Przedsiębiorczość w mieście, red. E. Nycz, 

Opole – Kędzierzyn-Koźle 1999 (223 s.). 
• Dziedzictwo i perspektywy miasta oraz jego mieszkańców, red. E. 

Nycz, Z. Wiertelorz, Opole 2001 (160 s.).
• Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie 

integracji europejskiej, red. E. Nycz, Opole 2003 (270 s.). 
• Kędzierzyn-Koźle. Bilans lokalnych kapitałów z perspektywy 10 lat, 

red. E. Nycz, Kędzierzyn-Koźle 2005, ISBN 83-920559-4-2 (258 s.). 
• Problemy mieszkańców. Dylematy władzy. W poszukiwaniu lokal-

nego partnerstwa, red. E. Nycz, Opole 2006 (ss. 102+CD).

• Wojna i pokój w dziejach twierdzy i miasta Koźle, red. E. Nycz, S. 
Senft, Opole 2007 (198 s.). 

• Odra. Rzeka i ludzie – wzajemne uwarunkowania na przestrzeni 
wieków, red. E. Nycz, F. Pistelok, Opole 2008 (172 s.). 

• Zakład – miasto – ludzie. Fakty i wspomnienia. 60 lat ZAK S.A., red. 
E. Nycz, S. Senft, Opole – Kędzierzyn-Koźle 2009 (375 s.). 

• Kędzierzyn-Koźle. Kultura miasta – kultura w mieście, red. E. Nycz, 
Opole 2009 (229 s.). 

• Kędzierzyn-Koźle. Wymiary życia miejskiego na przełomie XX i XXI 
wieku, red. E. Nycz, Opole 2010 (251 s.). 

• Lokalne dziedzictwo (wielo)kulturowe i walory przyrodnicze jako 
wartość promocyjno-turystyczna, red. E. Nycz, Opole 2012 (180 s.). 

• Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XVII, red. E. Nycz, Kędzierzyn-
-Koźle-Opole 2014 (268 s.). 

• Kędzierzyn-Koźle – 40 lat. Priorytety miasta i mieszkańców na po-
czątku XXI wieku, red. E. Nycz, Opole 2016 (162 s.). 

• Tradycja kozielskiego średniowiecza w kulturze współczesnego 
miasta, red. E. Nycz, Opole 2016 (125 s). 

• Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskiej XIX, red. E. Nycz, Kędzierzyn-
-Koźle – Opole 2018 (234 s.).

• Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XX, red. nauk. Edward Nycz, Opo-
le–Kędzierzyn-Koźle 2019 (217 s.).

• Szkice Kędzierzyńsko-Kozielskie XXI, red. nauk. Edward Nycz, Opo-
le–Kędzierzyn-Koźle 2020 (216 s.).
Książki publikowane z inicjatywy i funduszy Towarzystwa Ziemi 

Kozielskiej zawsze były wydawane przez oficyny naukowe Opola, któ-
re dbały nie tylko o ich poziom merytoryczny, ale i edytorski. Teksty 
z ostatnich seminariów były lokowane w Szkicach Kędzierzyńsko-Ko-
zielskich ze względów oszczędnościowych. 

Organizatorami wszystkich 25 municypalnych seminariów były: 
Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, Towarzystwo Ziemi Kozielskiej 
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersy-
tetu Opolskiego. W kolejnych sprofilowanych seminariach współor-
ganizatorami (partnerami, patronami) były m.in. Sekcja Socjologów 
Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Zarządza-
nia Wiedzą w Krakowie, Polskie Towarzystwo Socjologiczne – oddz. 
opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Krajo-
wy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Polska Akademia Nauk 
– Oddział w Katowicach Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego 
Śląska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Staro-
stwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, 
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ważnymi współorganizatorami miejskimi były: Miejski Ośrodek 
Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji.

Także historia
Od 1994 r. organizowane były w naszym mieście seminaria społecz-

no-kulturowo-historyczne. Tegoroczne jubileuszowe XXV Seminarium 
w pierwszej części nawiązuje do dawnej historii Koźla i 600-lecia obra-
zu Matki Bożej z Koźla. Omówione zostały przez prelegentów tematy 
powiązane z historią obrazu Matki Boskiej z Koźla na tle kulturowym 
epoki i jej symboliki. W drugiej części seminarium zważywszy na jego 
srebrny jubileusz została przedstawiona multiprezentacja stanowiąca 
o roli wieloletnich spotkań naukowców, praktyków, samorządowców 
i mieszkańców w kształtowaniu lokalnego kapitału społeczno-kultu-
rowego. Jest ona dostępna na stronie Towarzystwa Ziemi Kozielskiej. 
Dokładniejsza historia projektu K-K Seminaria Naukowe z odniesie-
niami badawczo-społecznymi zostanie przedstawiona autorsko w ko-
lejnych Szkicach Kędzierzyńsko-Kozielskich XXII. 

Dwadzieścia pięć seminariów w dwadzieścia sześć lat – to w sumie 
czas jednego pokolenia. Zetknąłem się organizując seminaria z wielo-
ma ludźmi, których zaprosiłem do naszego miasta. Współpracowałem 
z kilkoma urzędującymi prezydentami miasta oraz zespołami pracow-
ników magistratu odpowiedzialnymi za kulturę czy promocję, odnosząc 
dzięki ich wsparciu za każdym razem sukces. Wciągałem do współpra-
cy seminaryjnej nawet dzieci, które często uświetniały przerwy semina-
ryjne występami okolicznościowo-regionalnymi – tutaj podziękowania 
składam dyrekcji i nauczycielom Przedszkola Publicznego nr 13. Po-
dziękowania należą się przedstawicielom lokalnych i regionalnych me-
diów za relacje z toczących się spotkań i prezentowanych na nich opinii.  

Ale szczególne podziękowania kieruję do wszystkich uczestni-
ków seminariów, gdyż dzięki ich zainteresowaniu, wsparciu i czę-
sto dobremu słowu mobilizującemu mnie, mogły one odbywać się 
w kolejnych latach. 

To, co się „wie”, staje się „częścią” tego, kto „wie” pisał socjolog 
wiedzy Max Scheler. I tą myślą zakończę…

Prof. Edward NYCZ 

Plakat promujący tegoroczny 
Festiwal Mikołaja z Koźla, 
w ramach którego odbyło się 
XXV Kędzierzyńsko-Kozielskie 
Seminarium Naukowe.
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Cmentarz żydowski w Dębowej

Bluszcz kryje relikty
SŁAWOMIR PASTUSZKA 
BADACZ HISTORII GÓRNOŚLĄSKICH ŻYDÓW

Cmentarz w Dębowej, stanowiący miejsce pochówku członków dawnej żydowskiej gminy wyznaniowej w Koźlu, jesz-
cze do niedawna zaliczyć można było do najbardziej zniszczonych i zaniedbanych nekropolii wyznawców judaizmu 
na terenie Górnego Śląska. Cmentarz ten był mi znany jako teren nieposiadający ogrodzenia i żadnych oznaczeń, nie-
mal całkowicie okradziony z nagrobków oraz zarośnięty dziką gęstwiną i drzewami, co też powodowało, że w okresie 
wegetacyjnym był praktycznie niedostępny dla nielicznych odwiedzających, którzy w ogóle wiedzieli o jego istnieniu.

Moje szczególne zainteresowanie tym cmentarzem – 
jako społecznika i historyka – nastąpiło we wrześniu 
2018 roku, kiedy otrzymałem od Ryszarda Dyrdy 

z Jankowic koło Pszczyny wiadomość z informacją o trzech 
żydowskich nagrobkach znajdujących się na prywatnej po-
sesji w rybnickiej dzielnicy Gotartowice, na której dawniej 
funkcjonował zakład kamieniarski. Będąc wtedy w Berli-
nie i nie mogąc podjąć żadnych działań, od razu przeka-
załem mojemu informatorowi kontakt do Małgorzaty Pło-
szaj. Ta społeczniczka i popularyzatorka wiedzy o Żydach 
z Rybnika z typową dla siebie werwą niemal natychmiast 
zorganizowała ekipę i transport oraz udała się na miejsce 
znaleziska, skąd zabrała nagrobki przekazane jej przez no-
wych właścicieli posesji. Po sprawnie zorganizowanej ak-
cji kamienie początkowo trafiły do jej ogrodu, a następ-
nie na nowy cmentarz żydowski w Gliwicach, który wy-
dawał się wtedy najbardziej bezpiecznym i godnym dla 
nich miejscem.

Po odczytaniu inskrypcji nagrobnych, a także przepro-
wadzeniu kwerendy, okazało się, że nagrobki nie pocho-
dzą – jak początkowo przypuszczano – ze zlikwidowanego 
przez Niemców w 1940 roku starego cmentarza żydowskie-
go w Rybniku, a upamiętniają kozielskich Żydów, którzy 
znaleźli wieczny spoczynek w Dębowej. W czerwcu 2019 

roku na łamach czasopisma naukowego „Judaista” ukazał 
się pierwszy artykuł o tym cmentarzu, w którym zawarte 
zostały także odpisy i tłumaczenia odnalezionych nagrob-
ków wraz z krótkimi biogramami pochowanych. Wszystkie 
trzy wykonane zostały z białego marmuru, każdy reprezen-
tuje inny typ rzeźby nagrobnej spotykanej także na innych 
cmentarzach żydowskich Górnego Śląska. Upamiętniają 
one kolejno: kupca Simona Kaufmanna (zm. 19.01.1829 
w Koźlu), Henriettę Schlesinger z domu Gassmann (zm. 
12.06.1886 w Koźlu) i kupca Adolfa Apta (zm. 26.10.1927 
w Berlinie-Charlottenburgu).

31 października 2019 roku odnalezione nagrobki zostały 
przekazane przez Małgorzatę Płoszaj jako depozyt do Mu-
zeum Ziemi Kozielskiej, gdzie przez niemal rok były eks-
ponowane na wystawie. Zgodnie z zawartą wtedy umową 
miały powrócić na swoje oryginalne miejsce wraz z upo-
rządkowaniem cmentarza w Dębowej. Mniej więcej w tym 
samym czasie na łamach internetowego portalu lokal-
na24.pl pojawił się artykuł, w którym Tomasz Kandziora, 
wójt gminy Reńska Wieś, do której należy teren cmenta-
rza, przedstawił zamysł jego uporządkowania i ogrodze-
nia. Dzięki wsparciu uzyskanemu m.in. od Stowarzysze-
nia Żydowski Instytut Historyczny plany te udało się zre-
alizować w 2020 roku. Nie tylko solidnie wykarczowano 
teren cmentarza z gęstych zarośli, ale także ujęto go no-
wym ogrodzeniem, poprowadzonym wzdłuż betonowych 
cokołów starego płotu, na którym zawieszono trzy tabli-
ce informacyjne. W październiku 2020 roku odnalezione 
nagrobki ostatecznie powróciły na cmentarz, gdzie opar-
te zostały o drzewa. Być może w przyszłości będzie moż-
liwość przyporządkowania ich do oryginalnych miejsc.

Historia cmentarza
Jeszcze do niedawna na próżno było szukać jakichkol-

wiek szczegółowych opracowań na temat cmentarza w Dę-
bowej poza krótkimi wzmiankami w kilku publikacjach 
książkowych i internetowych serwisach poświęconych ży-
dowskiemu dziedzictwu materialnemu i historii Kędzierzy-
na-Koźla. W czerwcu 2019 roku lukę tę po części wypełnił 
wspomniany już wcześniej artykuł na łamach „Judaisty”. 
Niemniej od tego czasu stan wiedzy znacznie się posze-
rzył, a wpływ na to miało uporządkowanie terenu cmen-
tarza i przeprowadzenie nowych kwerend archiwalnych, 
m.in. w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego 
w Warszawie, gdzie przechowywana jest dwudziestowiecz-
na dokumentacja dawnej Gminy Synagogalnej w Koźlu.

Zacznijmy jednak od początku. Pierwsze wzmianki o obec-
ności Żydów w Koźlu pochodzą z 1373 roku. 16 września 
1563 roku miasto uzyskało od cesarza Ferdynanda I Habs-
burga przywilej zakazujący „tolerować Żydów w mieście 
bądź na przedmieściach”. Ponowne osadnictwo żydowskie 
zostało zapoczątkowane dopiero w połowie XVIII wieku, 
a po wydaniu tzw. edyktu emancypacyjnego z 11 marca 
1812 roku znacząco przybrało na sile1.

Do czasu założenia własnego miejsca pochówku ludność 
żydowska z Koźla i okolicznych wsi użytkowała cmentarz 

Ten nagrobek 
z piaskowca 
upamiętniający Isaaka 
Seltena jako jeden 
z nielicznych przetrwał 
na swoim miejscu 
po dziś dzień, jednak 
został przewrócony.
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w Białej Prudnickiej2. Reskrypt królewski Fryderyka Wil-
helma III z 24 maja 1814 roku zmobilizował miejscową spo-
łeczność do założenia własnego pola grzebalnego z tego 
względu, że zakazywał on – pod groźbą wydalenia z ak-
tualnego miejsca pobytu – transportu zwłok na odległość 
dłuższą niż jedną milę. 11 listopada tego samego roku do-
konano zakupu działki o powierzchni 104 prętów kwadra-
towych we wsi Dębowa, położonej około 7 km na południe 
od Koźla. W 1822 roku wzniesiono pierwszy dom przedpo-
grzebowy, który po kilkudziesięciu latach zastąpiony został 
nowocześniejszym obiektem. W 1864 roku niemal całkowi-
cie zapełniony teren cmentarza został rozszerzony o zaku-
pioną w tym celu 7 marca działkę rolną o powierzchni 80 
prętów kwadratowych. W tym samym roku cały teren ne-
kropolii otoczony został nowym ogrodzeniem, natomiast 
w 1875 roku zbudowano studnię3.

Na początku drugiej dekady XX wieku Gmina Synago-
galna w Koźlu rozpoczęła starania zmierzające do budowy 
nowego ogrodzenia nekropolii w postaci kutych przęseł 
żelaznych na betonowym cokole, którego łączna długość 
wynieść miała około 200 metrów. Prawdopodobnie była 
to ostatnia tak duża inwestycja na cmentarzu. Od maja 
1911 roku do lutego 1912 roku swoje oferty wraz z koszto-
rysami nadesłali Ernst Schwierczenna, Victor Offczarczyk 
i Ludwig Koch, wszyscy trzej z Koźla, Victor Deka z Gliwic 
oraz Wenzeslaus Ryrko z Kędzierzyna. O wyborze przez 
władze wspólnoty żydowskiej ostatniego z wymienionych 
przedsiębiorców świadczy dokument, w którym zobowią-
zał się on przez okres dziesięciu lat do bezpłatnych napraw 
wszelkich szkód wyrządzonych ogrodzeniu przez warunki 
atmosferyczne. Choć po powstałym ogrodzeniu pozostały 
jedynie betonowe cokoły, to jego wygląd znany jest z wy-
konanych przez Ryrkę rysunków przęseł, bramy i furtki4.

W sporządzonym 2 września 1913 roku inwentarzu Gmi-
na Synagogalna w Koźlu wśród posiadanych nierucho-
mości wskazała ujęty kutym ogrodzeniem cmentarz z do-
mem przedpogrzebowym, mieszczącym także niewielkie 
mieszkanie stróża. Na wyposażeniu budynku znajdowały 
się: karawan, kazalnica, sześć krzeseł, dwie sztuki mar, 
trzy duże i dwa małe ręczniki, kapa do zakrywania trum-
ny, kapa mniejsza oraz kir na świecznik5.

Z 1913 roku pochodzi także wykaz dziewiętnastu 
osób, które przeznaczyły w tymże roku łącznie 118 ma-
rek na utrzymanie miejsc pochówku swoich najbliższych, 
łącznie 50 grobów dorosłych i 4 grobów dziecięcych. Dzie-
sięć z wymienionych osób mieszkało w Koźlu, trzy we Wro-
cławiu, po jednej w Brzegu, Gliwicach, Gubinie i Berlinie, 
natomiast przy dwóch nie podano miejsca zamieszkania6.

Kolejne ustalone informacje o cmentarzu pochodzą już 
z końca lat 30. XX wieku, kiedy u władzy od kilku lat było 
NSDAP z Adolfem Hitlerem na czele, a sytuacja Żydów 
z dnia na dzień była coraz gorsza. W 1937 roku w związ-
ku ze znaczącym spadkiem liczebności wielu żydowskich 
gmin wyznaniowych na Górnym Śląsku, rozpoczęto pro-
ces ich reorganizacji. W efekcie na specjalnym spotkaniu 
zorganizowanym 23 maja podjęto decyzję o zniesieniu gmi-
ny kozielskiej, która wraz z dziesięcioma innymi zanikają-
cymi wspólnotami miała zostać włączona do gminy w Gli-
wicach7. Ostatecznie nastąpiło to prawdopodobnie pod ko-
niec roku, o czym może świadczyć ostatni gminny bilans fi-
nansowy za miesiąc wrzesień, przygotowany 29 październi-
ka. Dowiadujemy się z niego, jak i z kilku wcześniejszych, 
że na cmentarzu zatrudniany był ogrodnik, którego mie-
sięczna pensja wynosiła 20 marek8.

Cmentarz pod administracją gliwickiej Gminy Synago-
galnej pozostał niewiele ponad rok. 1 kwietnia 1939 roku 
przekazano go przymusowo pod zarząd górnośląskiego 
oddziału Zrzeszenia Żydów w Niemczech z siedzibą w Gliwi-
cach. W drugiej połowie 1941 roku ważyły się losy cmentar-
nego ogrodzenia. W piśmie z dnia 31 października niejaki 
Jänicke w imieniu ladrata kozielskiego poparł pomysł, aby 
„zamiast siatki drucianej między istniejącymi słupkami że-
laznymi naciągnąć druty proste lub kolczaste do wysokości 
półtora metra. Żelazne słupki należy następnie odciąć na po-
danej wysokości”. Od wewnętrznej strony w celu zasłonię-
cia cmentarza polecono posadzić także żywopłot9. Tym sa-
mym wzniesione w 1912 roku ogrodzenie przestało istnieć.

Problemy z funkcjonowaniem cmentarza doskwierały 
także liczącej 1 stycznia 1941 roku zaledwie 17 osób spo-
łeczności Żydów kozielskich. Bruno Steiner, jej reprezen-
tant, w październiku tego samego roku przekazał do Gli-
wic informację, że w razie zaistnienia potrzeby przeprowa-
dzenia pogrzebu, do dyspozycji na miejscu byli zaledwie 
trzej mężczyźni i cztery kobiety, którzy byli zdatni do wy-
konania rytualnego oczyszczenia zwłok. Ponadto męż-
czyźni ci mogli służyć także jako tragarze. Nie dyspono-
wano własnym grabarzem. Steiner wyrażał także obawę, 
czy w razie zaistnienia pogrzebu władze policyjne wyra-
żą zgodę na dojazd do Dębowej członków bractw pogrze-
bowych z innych miejscowości, a także rodzin zmarłych10.

W 1943 roku cmentarz został przejęty przez Gestapo11. 

Mapa cmentarza żydowskiego w Dębowej z 1911 r.  
Źródło: Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Staraniem gminy Reńska 
Wieś miejsce pochówku 
kozielskich Żydów znów 
przypomina cmentarz.
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Niektóre z ocalałych nagrobków pozostaną bezimienne. Nagrobek Simona Kaufmanna.
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Macewa upamiętniająca Henriettę Schlesinger.

Cmentarz – park pamięci.
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Teoretycznie mógł być użytkowany do czerwca 1942 
roku, kiedy to decyzją władz nazistowskich, wszyst-
kich kozielskich Żydów wywieziono do Gliwic. Przez 
kilka miesięcy przed deportacją mieli oni mieszkać 
w zabudowaniach cmentarnych12.

Prawdopodobnie, tak jak większość żydowskich 
nekropolii na terenie Górnego Śląska, cmentarz 
gminy kozielskiej nie został poważnie zniszczony. 
Po przyłączeniu tych terenów do Polski, nekropo-
lia została przejęta przez Skarb Państwa jako mie-
nie poniemieckie i opuszczone. Według relacji Ro-
mualda Żabickiego w 1950 roku wciąż znajdowały 
się na nim nagrobki z czarnego granitu i marmuru 
ze złoconymi inskrypcjami13. Odległość od zabudo-
wań i peryferyjna lokalizacja umożliwiły jego łatwą 
i bezkarną dewastację. Z jego terenu systematycz-
nie wywieziono większość nagrobków, z których 
te wykonane z lepszej jakości materiałów sprze-
dawane były kamieniarzom do ponownego wyko-
rzystania. W 1980 roku ówczesne władze miasta 
podjęły próbę uporządkowania cmentarza. Nie za-
trzymało to jednak dalszych kradzieży i dewasta-
cji nekropolii14.

Mimo kilku prób porządkowania terenu cmenta-
rza w ostatnich latach przez społeczników, dopiero 
działania podjęte w 2020 roku przez wójta Tomasza 
Kandziorę doprowadziły do konkretnych efektów. 
Bez wątpienia nowe ogrodzenie, regularne kosze-
nie i organizowane co jakiś czas akcje porządkowe 
zatrzymają dalszą degradację tego terenu.

Topografia cmentarza
Cmentarz posiada kształt nieregularnego trape-

zu o powierzchni około 0,28 ha. Zlokalizowany jest 
we wsi Dębowa przy ulicy Głównej, nieopodal akwe-
nu wodnego, w znacznej odległości od siedlisk ludz-
kich. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 
las i pola uprawne. Jego granice są zachowane, a wy-
znaczają je betonowe cokoły pierwotnego ogrodzenia.

Pod względem układu przestrzennego i rzeźby 
nagrobnej, cmentarz gminy kozielskiej nie odbiega 
od innych żydowskich nekropolii na terenie Górne-
go Śląska. W jego północnej części – znacznie ob-
niżonej w stosunku do części grzebalnej – znajdo-
wała się tzw. część gospodarcza wraz z położonym 
na planie prostokąta murowanym domem przedpo-
grzebowym, po którym zachowały się nikłe resztki 
fundamentów. Przy wewnętrznych drzwiach budyn-
ku rozpoczynała bieg w głąb cmentarza aleja, która 
dzieli kwaterę grzebalną na dwie niemal identycz-
ne części. Po jej wschodniej stronie, czyli od strony 
ulicy, znajdują się pochówki dziewiętnastowieczne, 
natomiast druga strona wykorzystywana była już 
w wieku dwudziestym.

Regularne pochówki na cmentarzu rozpoczę-
to od strony północnej, idąc w stronę południową 
wydzielano kolejny rząd wraz z zapełnieniem po-
przedniego. Rzędy biegną prostopadle do ogrodze-
nia i alei głównej, na osi wschód-zachód. Nagrobki 
ustawiane były na węższej krawędzi grobu od stro-
ny południowej z licem skierowanym w stronę po-
łudniową. Zmarli grzebani byli zapewne w sposób 
chronologiczny, a ich zamożność i pozycja społecz-
na nie miała wpływu na miejsce spoczynku. Istniał 
system rezerwacji miejsc, a także osobna kwate-
ra dziecięca.

Obecnie na terenie cmentarza dostrzec można 
przede wszystkim pozostałości po nagrobkach. Do po-
czątku 2020 roku personalia odczytać można było za-
ledwie z jednego pomnika. Jest to przewrócona pro-
stopadłościenna baza z piaskowca – na której pier-
wotnie usadowiona była jeszcze oparta o dwie pod-
pory tablica z inskrypcją niemiecką – z prostokąt-
ną płyciną wypełnioną częściowo zerodowaną i roz-
mieszczoną osiowo wklęsłą inskrypcją hebrajską, 
upamiętniającą lekarza Isaaka Seltena15.

W styczniu 2020 roku w trakcie mojej wizyty uda-
ło mi się odnaleźć jeszcze kompletny nagrobek, tym 
razem w kształcie stelo-obelisku, należący do Selmy 
Loewy z domu Proskauer, zmarłej 26 czerwca 1918 
roku w Kędzierzynie. Zapewne kiepski materiał, 
z jakiego został wykonany, a jest nim beton, spo-
wodował, że nie stanowił on obiektu zainteresowa-
nia złodziei kamieni nagrobnych, stąd też pozostał 
na cmentarzu. Nagrobek posiada inskrypcje z dwóch 
stron, na ścianie południowej hebrajską, natomiast 
na północnej – skierowanej w stronę domu przedpo-
grzebowego – niemiecką. W tym samym roku w trak-
cie budowy nowego ogrodzenia natrafiono jeszcze 
na dwa inne nagrobki, oba wykonane z białego mar-
muru. Pierwszy upamiętnia pannę Idę Loewe, zmar-
łą 9 grudnia 1895 roku w wieku 22 lat, drugi spe-
dytora Adolfa Rahmera, zmarłego 27 grudnia 1877 
roku w wieku 30 lat.

Ponadto na cmentarzu przetrwała masywna dwu-
dziestowieczna stela w kształcie obrobionego zgrub-
nie prostokąta zamkniętego łukiem pełnym, z prosto-

„Tu spoczywa niewiasta droga...” – głosi inskrypcja 
na zachowanym fragmencie piaskowcowej steli.

Nagrobek Adolfa Apta.
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kątną niszą, w której pierwotnie umieszczona była 
tablica inskrypcyjna. Wszystkie pozostałe i widoczne 
obecnie elementy to części składowe lub odłamane 
fragmenty kilkudziesięciu nagrobków, w tym m.in. 
dwa kunsztownie wykonane przyczółki stel z białe-
go marmuru, kolumna, liczne partie przyziemne – 
w większości piaskowcowe – o bardzo różnej obrób-
ce, niektóre z inskrypcjami, a także obramienia mo-
gił. Na jednym z cokołów widoczna jest sygnatura 
kamieniarska: Bial. Bildhauer. Breslau16.

Bez wątpienia dopiero gruntowne oczyszczenie 
terenu cmentarza z bluszczu i innych roślin ściół-
kowych pozwoli na dokładne ustalenie ilości zacho-
wanych nagrobków oraz ich fragmentów.

Pochowani
Rejestr pochówków cmentarza w Dębowej uległ 

zniszczeniu lub zaginął podczas II wojny świato-
wej. Dlatego też ustalenie ilości pochowanych, ich 
danych i dat śmierci możliwe jest jedynie na podsta-
wie źródeł pośrednich, takich jak chociażby metry-
ki, nekrologi, księgi pamięci czy zachowane nagrob-
ki. Na razie przedstawiona zostanie krótka statysty-
ka dotycząca obecnego stanu wiedzy, który za jakiś 
czas zapewne ulegnie poszerzeniu.

Żydowskie metryki zgonów dla okresu od 1810 
do 1847 roku zachowane są dla lat 1810-1812, 1821-
1822 i 1824-1847. Na ich podstawie udało się usta-
lić personalia 88 pochowanych, w tym 41 dorosłych 
i 47 dzieci. Brak metryk dla lat 1814-1820 nie po-
zwala tym samym określić ilości i danych najwcze-
śniej pogrzebanych na cmentarzu. Wiadomo jedynie, 
że w 1818 lub 1819 roku zmarł Marcus Schütz, któ-
rego czteroletni syn – również Marcus – zmarł już 
po jego śmierci 26 kwietnia 1822 roku.

Metryki dla osób wyznania mojżeszowego 
z lat 1847-1874, prowadzone przez sąd powiatowy 
w Koźlu, prawdopodobnie nie zachowały się, stąd też 
nie ma na razie możliwości ustalenia daty śmierci 
wspomnianego już wcześniej Isaaka Seltena, zmar-
łego w tymże okresie. W październiku 1874 roku 
wprowadzono wspólne dla wszystkich osób, pań-
stwowe urzędy stanu cywilnego. Przeglądając akty 
zgonu do 1937 roku, udało się ustalić dane 100 do-
rosłych i 33 dzieci, które bez wątpienia znalazły 
wieczny spoczynek w Dębowej. Jak na razie, za naj-
później pochowaną osobę należy uznać kupca Salo 

Friedmanna, zmarłego 16 kwietnia 1937 roku w Koź-
lu w wieku 76 lat.

Odwiedzając sam cmentarz, personalia można 
obecnie odczytać z zaledwie siedmiu nagrobków. 
Dla pięciu osób udało się znaleźć odpowiednią me-
trykę zgonu.

Podsumowanie
Cmentarz w Dębowej to kolejna żydowska nekro-

polia na Górnym Śląsku, która staje się obiektem 
zainteresowania zarówno ze strony historyków, lo-
kalnych pasjonatów, jak i władz samorządowych. 
Jest miejscem o ogromnej wartości historycznej, 
dobitnie świadczącym o obecności Żydów na Ziemi 
Kozielskiej, które należy bezwzględnie chronić, jak 
i stopniowo doprowadzić to, co na nim przetrwało, 
do jak najlepszego stanu.

Tekst i zdjęcia: Sławomir PASTUSZKA
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Spacery po mieście i okolicy

Historyczne perły
EMILIA BANDROWSKA

Miasto jako przestrzeń symboliczna i architektoniczna stanowi powiązanie dziejów historycznych, przenikających 
się nawzajem kultur i tradycji o zróżnicowanym pochodzeniu z obyczajami i wartościami mieszkańców pogranicza. 
Po II wojnie światowej reemigranci (Francja, Westfalia, Rumunia), wcześniejsi osadnicy (Czechy, Austria, Bawaria), 
repatrianci ze Wschodu, przyczynili się do powstania naszej lokalnej kultury regionalno-narodowościowej.

A glomerację miejską Kędzierzyn-Koźle utworzono 
w 1975 r. z połączenia miast Koźle, Kędzierzyn, Kłod-
nica oraz gminy miejsko-wiejskiej Sławięcice, obej-

mującej także wsie Cisowa, Lenartowice i Miejsce Kłodnic-
kie. Miejscowości stanowiące trzon miasta historycznie po-
wstały między X a XIV wiekiem. Kolejne wieki przynosiły 
ze sobą dla wszystkich mieszkańców wydarzenia zarówno 
doniosłe, jak i trudne.

Kędzierzyn
Potwierdzenie istnienia wsi pochodzi z 1283 r. O tym, 

że istniała tu wcześniej osada, świadczy odnaleziony nasyp 
ziemny (przypuszczalnie kurhan) w pobliżu rzeki Kłodnicy. 
Kędzierzyn swój rozwój zawdzięcza powstaniu węzła kolejo-
wego. Dworzec (1845) i osiedle dla pracowników kolei zbudo-
wano w stylu architektury neogotyckiej. W 1902 roku zbu-
dowano kościół pod wezwaniem św. Mikołaja – neogotycki 
z cegły licówki. W tym samym stylu powstała szkoła na uli-
cy Kościelnej. W 1921 r. podczas III powstania śląskiego to-
czyły się walki m. in. o Kędzierzyn. Na skutek decyzji Rady 
Ambasadorów mocarstw zachodnich cały dawny powiat ko-
zielski pozostał po stronie niemieckiej.

W 1924 r. Kędzierzyn był zelektryfikowaną wsią, a w 
1926 roku posiadał okazały ratusz (dziś siedziba Staro-
stwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu). Przy zbiegu ulic 
Grunwaldzkiej i Głowackiego znajduje się neoromański ko-
ściół ewangelicki. Powojenna rozbudowa zakładów azoto-
wych i chemicznych w Blachowni Śląskiej, przyczyniła się 
do dużego napływu ludności z całej Polski. Poszukujący 
pracy stawali się jednocześnie mieszkańcami rozwijające-
go się urbanistycznie i przemysłowo miasta. W 1951 roku 
Kędzierzyn otrzymał prawa miejskie. Po utworzeniu aglo-
meracji stał się jednym z dwóch głównych miast tworzą-
cych nazwę nowego zespołu miejskiego. W 2014 r. w Kę-
dzierzynie powstała parafi a prawosławna dla coraz liczniej-
szej liczby wiernych tego obrządku. Sportowym symbolem 
Kędzierzyna-Koźla jest męski klub siatkarski Grupa Azoty 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (ośmiokrotny mistrz Polski, me-
dalista Ligi Mistrzów).

Koźle/Rogi
W 1287 r. Koźle otrzymało prawa miejskie na prawie nie-

mieckim. Nieco wcześniej powstał zamek książęcy. Na Wzgó-
rzu Zamkowym znajduje się relikt czworobocznej ceglanej 
wieży mieszkalno-obronnej z XIII wieku o wątku wendyjskim.
Wieża posiada szczelinowe strzelnicze otwory okienne. W ar-
chitekturze reliktu możemy doszukać się wpływów stylów 
romańskiego i gotyckiego. Powstały na przełomie XIII i XIV 
w. mur obronny miał szerokość dwóch metrów, posiadał ga-
nek dla obrońców i przedpiersie zaopatrzone w blanki strzel-
nicze. Baszta pełniła funkcję wieży strzelniczej.

Po rewitalizacji historycznych obiektów na Wzgórzu Zam-
kowym, na górnym dziedzińcu od 2019 r. znajduje się Mu-
zeum Ziemi Kozielskiej. Znana jest legenda o rycerzach zbój-
nikach ukrywających się w podziemiach zamku, którzy gra-
bili i palili okoliczne wsie. Po ich schwytaniu, książę kazał 
swoim wojom zrzucić ich z wieży w odmęty Odry.

Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Dawny herb Koźla na 
przedwojennej pieczęci 
kasy oszczędnościowej.

Dworzec kolejowy w Kędzierzynie. Starostwo Powiatowe – dawny ratusz Kędzierzyna.
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Na przestrzeni XV-XIX w. zbudowano dwukondygnacyj-
ne podzamcze na rzucie zbliżonym do litery L. Nad sklepio-
ną bramą wejściową na dziedziniec dolny znajdują się her-
by właścicieli zamku. Budynek był zapleczem gospodarczym 
ze stajniami i obsługą, w okresie funkcjonowania twierdzy 
i później pełnił funkcję szpitala garnizonowego.

W 1460 r. podjęto decyzję o budowie murowanego kościo-
ła z trzema nawami, pod wezwaniem św. Zygmunta (obec-
nie świętych Zygmunta i Jadwigi Śląskiej) na miejscu drew-
nianego kościoła z XIII wieku. Pod posadzką kaplicy Matki 
Bożej z Koźla znajduje się krypta grobowa z trzema cyno-
wymi trumnami właścicieli Koźla z herbami rodowymi Op-
persdorffów. Centrum Koźla ma układ szachownicy. Na od-
nowionej płycie rynku znajdziemy symboliczne „herbowe” 
koziołki. Jak wyglądało życie mieszkańców Koźla, można 
zobaczyć w muzeum (krótkie historie fi lmowe na bazie sta-
rych fotografi i).

W 1751 r. zbudowano kościół pod wezwaniem Wniebowzię-
cia NMP z barokową elewacją (ul. Czerwińskiego). Do koń-
ca XIX wieku Koźle było twierdzą, a widoczne wały ziemne 
można zauważyć, spacerując miejskimi plantami. Na tere-
nie miasta znajdują się liczne kazamaty posiadające krzyżo-
we sklepienia, a zewnętrzne części stropów pokryte są war-
stwą ziemi. Przy Domu Kultury na ulicy Skarbowej jest na-

syp ziemny – symboliczny grobowiec gen. Neumana, obroń-
cy twierdzy pruskiej z roku 1807.

Na wyspie do dziś zachowały się koszary z kompleksem 
stajni. Szczególnie okazały jest obiekt na rzucie półokręgu 
oraz studnia forteczna. W jednej z zachowanych stajni krę-
cono fragmenty fi lmu Czarne chmury. W 1829 r. na przed-
polach twierdzy zakończono budowę fortu Fryderyka Wil-
helma. Jest to obiekt dwupiętrowy na rzucie okręgu, gdzie 
mogło być rozmieszczonych 28 dział wraz z załogą. W 1876 
r., po likwidacji twierdzy, zbudowano linię kolejową z Kę-
dzierzyna przez Koźle do Nysy i Baborowa.

Na szczególną uwagę zasługuje zespół kamienic na ul. Pia-
stowskiej o bogatych detalach architektonicznych w stylach 
neoklasycystycznym i eklektycznym. Na cmentarzu przy 
ul. Raciborskiej znajdują się XIX-wieczne kaplice: katolic-
ka i ewangelicka (neogotycka, neoklasyczna).

W latach 1891-1908 zbudowano port rzeczny Koźle-Port 
(największy port rzeczny na Odrze), w bliskiej odległości 
powstała fabryka celulozy (Kofama). Z 1812 roku pochodzi 
śluza obsługiwana ręcznie.

Pierwsze wzmianki o Rogach pochodzą ze średniowiecza, 
jednak rozwój miejscowości miał miejsce dopiero w XIX wie-
ku i był związany z budową stoczni Koźle, która powstała 
na terenie Rogów. Ciekawa architektonicznie jest zabudowa 

Dawny herb Kłodnicy.

Dawny herb Sławięcic.

Kościół św. Mikołaja w Kędzierzynie. Kościół ewangelicki w Kędzierzynie.

Dawny herb Kędzierzyna.

Podzamcze – zamek dolny, a później lazaret.
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dawnego folwarku, majątku przy ul. Głównej (bu-
dynek gospodarczy o cechach neogotyku). Koźle 
Rogi do dziś zachowało swój rolniczy charakter.

Kłodnica
W 1260 r. istniała tu osada otwarta z pozosta-

łościami jam mieszkalnych, przypuszczalnie były 
na tym terenie grodziska. Od początku swego 
istnienia wieś należała do majątku kozielskiego, 
a jej mieszkańcy trudnili się głównie uprawą roli 
i ogrodnictwem. W 1814 roku mieszkańcy Kłodni-
cy ufundowali kapliczkę z okazji zniesienia pańsz-
czyzny. Kapliczka stoi przy ul. Wyspiańskiego.

Zabudowa i rozwój Kłodnicy łączy się z powsta-
niem Kanału Kłodnickiego (1788-1812). Inwesty-
cja hydrotechniczna była unikalna w skali europej-
skiej. Różnica poziomów wynosiła 48 metrów, dla-
tego aby była możliwa do pokonania droga rzeczna, 
zbudowano 18 śluz komorowych i jedną bezkomo-
rową. Obecnie zachowane kanały z tak dawnymi 
śluzami komorowymi znajdziemy tylko w Anglii 
i Polsce – Kanał Augustowski (Szlak Batorego).

W 1928 r. w Kłodnicy zbudowano kościół pod 
wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, trzynawowy 
z układem bazylikowym. W 1934 r. zaczęto budo-
wać Kanał Gliwicki (1934-1938). Na uwagę zasłu-
guje „syfon kłodnicki” w Lenartowicach (dwupo-
ziomowe skrzyżowanie rzeki Kłodnicy z Kanałem 
Gliwickim połączonym z Odrą przez Koźle Port).

Sławięcice/Blachownia
Pierwsza wzmianka o Sławięcicach pochodzi 

z 1245 r. – odczytano ją w testamencie księcia 
Mieszka II Otyłego. W 1260 r. stały się miastem 
na prawie niemieckim. Stanowiły jednak konku-
rencję dla rozwijającego się na początku XIII wieku 
Ujazdu. To Władysław II Opolski zniósł prawa miej-
skie, co pozostało odnotowane: „same nasze miasto 
Sławięcice, chociaż nie bez wielkiej straty, znosimy 
i chcemy tam mieć zwykłą wieś i nasz dom”. W 1287 
r. istniał drewniany kościół, staw rybny, karczma 
i piekarnia. Do dziś z czasów świetności pozostało 
niewiele zabytków architektonicznych. Na uwagę 
zasługuje kościół neogotycki pod wezwaniem św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej (1864-1869). Zbudo-
wano go na miejscu dawnej świątyni pogańskiej 
lub wczesnochrześcijańskiej (czasy Cyryla i Me-
todego). Świadczyć o tym może warstwa kamieni 
bez spoiwa odkrytych podczas prac przygotowują-
cych teren pod budowę świątyni. Ciekawym zabyt-
kiem architektonicznym w Sławięcicach jest pawi-
lon ogrodowy z 1716 r., zwany również Belwede-
rem lub zameczkiem Flemminga. Z tym obiektem 
związana jest miejscowa legenda o hrabinie Cosel.

W dawnym parku w stylu angielskim pozostały fragmen-
ty pałacu zbudowanego na polecenie hrabiego Hohenlo-
he w 1836 r., który wówczas stanowił okazałą trzypiętro-
wą budowlę w stylu włoskiego baroku. Pałac miał 45 pokoi 
i salę balową z tarasem na I piętrze. W latach 50. przemia-
nowany został na ośrodek kolonijny dla dzieci. Do dziś za-
chował się jedynie portyk ze schodami i kolumnadą. Na te-
renie parku znajduje się ruina mauzoleum książąt Hohen-
lohe. Obecny hotel Hugo zbudowano w 1884 r. jako szpi-
tal gruźliczy. Przy wjeździe do Sławięcic jest klasycystycz-
ny pałacyk zwany „Domem Kawalera”. W pierwszych la-
tach II wojny światowej Niemcy rozpoczęli budowę fabry-
ki benzyny syntetycznej. Przy bocznicy kolejowej należącej 
do zakładów chemicznych w Blachowni, znajduje się teren 
z krematorium i pomnikiem upamiętniającym niechlubny 
czas obozu pracy dla robotników przymusowych, więźniów 
i jeńców wojennych (filia Auschwitz-Birkenau). W Blachow-
ni znajduje się również muzeum poświęcone historii II woj-
ny światowej – Blechhammer.

Lenartowice
Miejscowość po raz pierwszy wymieniono w 1532 r. jako 

Lechartowice. Do jej rozwoju przyczyniła się budowa Kanału 

Kościół Matki Bożej Bolesnej 
w Kłodnicy.

Belweder.

Fort Fryderyka.

Kapliczka – wotum za 
zniesienie pańszczyzny.

Kościół św. Zygmunta  
i św. Jadwigi Śląskiej. Śluza Koźle.
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Kłodnickiego – tu mieszkali mistrzowie śluzowi obsługujący 
śluzy na kanale. W Lenartowicach był punkt załadunku ba-
zaltu wydobywanego na Górze św. Anny, a także młyn i tar-
tak. Od 1830 r. Lenartowice należały do hrabiów Hohenlohe.

Cisowa
Wieś powstała w XIII wieku jako osada leśna. Pierw-

sza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1283 r. Miesz-
kańcy wsi trudnili się pasterstwem, rolnictwem oraz pra-
cą w okolicznych lasach. Rozwój miejscowości nastąpił 
dopiero w połowie XIX wieku, co było związane z rozwo-
jem przemysłu w Kędzierzynie. W 1945 r. Cisowa weszła 
w skład gminy Blachownia Śląska.

Miejsce Kłodnickie
Wzmiankowane w 1534 r. jako Mislitze. Od początku 

swego istnienia była to niewielka osada rolno-leśna podzie-
lona na dwie części: wiejską i tzw. majątek obejmujący fol-
wark. W XIX wieku istniał tu młyn wodny. W 1945 r. Miej-
sce Kłodnickie weszło w skład gminy Blachownia Śląska, 
a od 1973-1975 r. Miejsce Kłodnickie wchodziło w skład 
gminy Sławięcice.

Historia będąca udziałem mieszkańców z różnych kultur, 
religii i języków stworzyła przez wieki wspólne dziedzictwo 
odzwierciedlone w zabytkach Kędzierzyna-Koźla.

Opracowanie i zdjęcia Emilia BANDROWSKA

Bibliografia:
• Kędzierzyn-Koźle Monografia Miasta, Państwowy Instytut Na-

ukowy Instytut Śląski w Opolu, praca zbiorowa pod red. naukową 
Edwarda Nycza i Stanisława Senfta, Opole 2011

• https://www.geogr.uni.wroc.pl/data/files/publikacje-rozprawy-
-naukowe-igrr/rozprawy_06.pdf

• https://www.lokalna24.pl/wiadomosci/3499,jeden-herb-zasta-
pil-cztery

Kanał Kłodnicki – pozostałości śluzy. Dom kawalera w Sławięcicach.

Kofama po zakończonej niedawno rewitalizacji.

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Kanał Kłodnicki. Mauzoleum książąt Hohenlohe. Zamek Flemminga – fragment.
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Eksponaty z Muzeum Ziemi Kozielskiej

Muzealne perełki
ALEKSANDRA GAŁKA

Wiele muzeów boryka się z problemem zbyt małej przestrzeni względem chęci prezentacji swoich zbiorów oraz treści 
z nimi związanych. Również i nasza wystawa nie wyczerpuje tematyki historii Ziemi Kozielskiej czy też historii po-
szczególnych eksponatów i kontekstu ich występowania. W związku z tym konieczne są dodatkowe środki przekazu 
tej wiedzy jak chociażby nasze czasopismo muzealne. Na łamach aktualnego numeru przeczytają Państwo m.in. o tym, 
jakie tajemnice skrywa szafa gdańska, kufel rezerwisty z Koźla czy niepozorna porcelanowa krówka.

C hoć pierwsze muzeum w Koźlu powstało już w 1. poł. 
XX w. to niestety okres okołowojenny przyniósł wiel-
kie straty. Muzeum przestało funkcjonować, a zabyt-

ki zaginęły. Dziś w naszych zbiorach posiadamy jedynie kil-
ka eksponatów z dawnej kolekcji Hansa Alexandra. Patrząc 
na obecną wystawę, nie sposób nie docenić wkładu, jaki To-
warzystwo Ziemi Kozielskiej włożyło w pracę nad powrotem 
w naszym mieście do tradycji muzealnej. To, że mamy dzisiaj 
na wystawie takie skarby jak szafa gdańska, mlecznik z na-
pisem Cosel czy kufel rezerwisty z Koźla, zawdzięczamy wła-

śnie TZK. Aktywna działalność kulturalna stowarzyszenia, 
a więc  organizacja wystaw, spotkań naukowych, seminariów 
czy wydawanie publikacji o tematyce regionalnej, stworzy-
ła mocne podwaliny pod możliwość opracowania naukowego 
pozyskanych zabytków. Pomimo upływu lat wiele zabytków 
nie doczekało się jeszcze naukowego opracowania. W związ-
ku z powyższym na łamach czasopisma muzealnego stopnio-
wo będziemy odsłaniać tajemnice wybranych muzealiów.

Szafa gdańska 
W zbiorach muzeum znajdują się nieliczne meble. Wśród 

nich znajduje się piękny masywny mebel o formie sienio-
wej szafy. Zawiera ona charakterystyczne cechy przypi-
sywane meblom gdańskim, tj. masywne proporcje, kuli-
ste nogi czy ozdobną snycerkę. Dzięki konsultacji z Le-
chem Łopuskim, historykiem sztuki pracującym w Mu-
zeum Narodowym w Gdańsku w dziale Pracowni Mebli 
i Rzeźby, uzyskaliśmy podpowiedź dotyczącą datowania 
mebla. Po analizie przesłanych zdjęć badacz wysnuł hipo-
tezę, że szafa pochodzi prawdopodobnie z czwartej ćwier-
ci XIX w. Wskazywać ma na to snycerka oraz brak forniru 
na szafie. Jak wskazuje historyk, meble gdańskie produ-
kowane były do lat 30. XX w. Niemniej jednak miały one 
wówczas specyficzne cechy i zazwyczaj malowane były na 
czarno. W związku z tym, że konsultacja odbywała się je-
dynie w oparciu o fotografie, Lech Łopuski zastrzegł, iż 
jest to wstępna ocena, która wymaga dalszych analiz. War-
te uwagi jest również to, że – jak zauważył – snycerka na 
drzwiach szafy jest nietypowa, zatem mebel niekoniecznie 
musiał powstać w Gdańsku. Meble gdańskie wytwarzano 
także w okolicach Gdańska czy też w Prusach. Szafa zosta-
ła prawdopodobnie wykonana z drewna sosnowego z ele-
mentami dekoracyjnymi wykonanymi z dębiny. Szczyt sza-
fy zdobiony jest herbem z podziałem tarczy z lewa w skos. 
Na lewym polu znajduje się wizerunek statku, na prawym 

Na lewo porcelana 
model Charlotte firmy 
Porzellanfabrik Koenigszelt 
A.G, na prawo porcelana 
z sygnaturą Rosenthal 
Bavaria. Fot. A. Gałka.

Szafa sieniowa. Fot. A. Gałka.

Detal szafy sieniowej.  
Fot. A. Gałka.
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dwa trefl e. Dzięki Lechowi Łopuskiemu zyskaliśmy wstęp-
ną analizę wyglądu szafy, lecz to nie koniec badań. Nie-
zbędna będzie m.in. analiza wnętrza szafy czy też mate-
riału, z jakiego została wykonana. Wspomniane badania 
będą czasochłonne, jednakże my na chwilę obecną może-
my przyjrzeć się formie zewnętrznej mebla.

Olympia
Przenośna mechaniczna maszyna do pisania – model 

„Olympia Elite” – to kolejny wyjątkowy zabytek znajdujący 
się w zbiorach Muzeum Ziemi Kozielskiej. Maszyna zosta-
ła wyprodukowana przez niemiecką fi rmę Olympia, która 
powstała na bazie koncernu Allgemeine Elektricitäts Ge-
sellschaft (AEG). Maszyny do pisania, które produkowa-
no od 1931 r., posiadały napis „Olympia”, od 1932 r. ko-
lejne projekty zyskiwały złożone nazwy, jak np. „Olympia 

Filia” czy „Olympia Elite”. 
Konstruktorem maszyny 
był Johannes Krüger. Ma-
szyna była łatwa w trans-
porcie, ponieważ waży ok. 
7 kg, a na dodatek dołą-
czony do niej był zamyka-
ny kufer. W zbiorach mu-
zeum nie posiadamy kufra. 
Czarny kolor maszyny był 
dominującym wariantem 
kolorystycznym. Wynikało 
to z tego, iż kolorowe mo-
dele wykonywane były je-
dynie na specjalne zamó-
wienie, czemu odpowiada-
ła ich wysoka cena. Na ma-

szynie wybity jest numer seryjny – 659181, dzięki któremu 
możemy datować przedmiot na lata 1948-1950. Ze wzglę-
du na to, iż w spisie maszyn fi rmy Olympia brakuje nie-
których numerów seryjnych, na dzień dzisiejszy nie jest 
możliwe dokładniejsze określenie daty produkcji zabytku.

Ekskluzywne naczynia 
w zbiorach muzeum

W zbiorach muzeum znajduje się niewielka kolekcja 
przedmiotów porcelanowych. Na uwagę zasługują naczynia 

wchodzące w skład zestawu kawowego marki Rosenthal. 
Niestety, nie jest to pełen zestaw naczyń. Wyroby sygno-
wane są znakiem marki Rosenthal Selb Germany. Naczy-
nia można datować na 1. poł. XX w. Ponadto z tej samej 
marki pochodzą trzy białe fi liżanki oraz dwa talerzyki, 
przy czym jest to model Rosenthal Maria. Również mar-
ki Rosenthal jest fi liżanka i talerze zdobione w motywy 

Naczynia z gospody Neue Welt. Fot. A. Gałka.

Maszyna do pisania marki 
Olympia Elite. Fot. A. Gałka.

Patent Johannes Krüger. Źródło: Offi cial Gazette of the United 
States Patent Offi ce.

Mlecznik. Fot. A. Gałka.

Filiżanka i talerzyk –  Rosenthal Bavaria. Fot. A. Gałka.Filiżanka z talerzykiem wykonana w latach 1920 - 1944 przez Tułowicki 
zakład RS Germany. Fot. A. Gałka.
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kwiatowe, naczynia posiadają sygnaturę Rosenthal Bavaria.
Kolejne eksponaty, tj. dzbanek, cukiernica i mlecznik, 

zostały wytworzone przez Porzellanfabrik Königszelt A.G. 
Fabryka powstała w 1860 r. i mieściła się w Jaworzynie 
Śląskiej. Do najpopularniejszych wzorów należały zasta-
wy stołowe Charlotte i Regina. Wyrób w zbiorach muzeum 
sygnowany jest znakiem marki Königszelt, model Char-
lotte. Porcelana w kolorze ecru zdobiona jest złoceniami 
brabanckimi (historycznie związanymi z motywem belgij-
skich koronek). Dzięki sygnaturze możemy datować na-
czynia na lata 1930-1945.

W zbiorach muzeum znajduje się także jedna filiżanka 
z talerzykiem, wykonana w latach 1920-1944 przez tuło-
wicki zakład RS Germany, oraz talerz, wobec którego ist-
nieje przypuszczenie, iż należy do naczyń zaliczanych do 
porcelany miśnieńskiej. Jednakże talerz posiada specyficz-
ną sygnaturę, a tego typu porcelana była często podrabia-
na, w związku z tym potrzebne są dalsze badania w tym te-
macie. Na uwagę zasługują także naczynia z gospody Neue 
Welt, która mieściła się przy wyjeździe z Koźla. Ich war-
tość dla naszego regionu jest bardzo duża, gdyż w zbio-
rach muzeum posiadamy zaledwie kilka naczyń z ozna-
czeniem Cosel.

Interesującym zabytkiem jest również mlecznik w for-
mie krowy ozdobiony wizerunkiem kozielskiego portu 
oraz napisem „Cosel Oderhafen” – na naczyniu brak sy-
gnatur. Naczynie o tej formie znajduje się w zbiorach Mu-
zeum w Raciborzu (Zamek Piastowski) i podobnie jak ko-
zielskie posiada wizerunek – tylko, że tym razem ukazuje 
wieżę ciśnień w Raciborzu. Tego typu naczynia znane są 
już z 1 poł. XIX w. Kozielski mlecznik nie mógł jednak po-
wstać wcześniej niż w ostatnim dziesięcioleciu XIX w., kie-
dy to port kozielski dopiero powstawał. Wizerunek ukaza-
ny na mleczniku jest niemal identyczny jak ten przedsta-
wiony na pocztówce z 1909 r. Jest to jednak forma uprosz-
czona, gdyż nie posiada takich elementów jak belka pod-
noszona przez dźwig czy postaci ukazanych na pocztów-
ce. Na chwilę obecną ciężko określić warsztat i wytwór-
cę zabytku. 

Kufel rezerwisty
Ostatnim niesamowicie interesującym zabytkiem por-

celanowym jest kufel rezerwisty z Koźla. O kuflu pisał już 
Herbert Probe, jednakże poza spisaniem z naczynia napi-

Sammelalbum Bild 
Nr. 5, Fahnenträger 
3. Oberschlesisches 
Infanterie-Regiment Nr. 
62, im Sammelalbum 
für Zigarettenbilder 
Uniformen der alten Armee, 
herausgegeben 1932 
von der Waldorf-Astoria 
Zigarettenfabrik, źródło: 
Wikipedia

Mlecznik z widokiem wieży 
ciśnień w Raciborzu. Ze 
zbiorów Muzeum w Raciborzu 
– Zamek Piastowski.  
Fot. A. Gałka

Litofan. Fot. A. Gałka.

Pocztówka.  
Źródło: fotopolska.eu

Kufel rezerwisty z Koźla. Fot. A. Gałka.
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su i rozwinięciem niektórych skrótów nie poczynił on 
dalszych analiz. Probe ominął jednak bardzo cieka-
we zdanie: „Steh ich im Feld mein ist die Welt!”, któ-
re okazuje się być fragmentem XIX-wiecznej piosen-
ki garnizonowej. Piosenka funkcjonuje pod kilkoma 
nazwami: „Grenadierlied”, „Mein ist die Welt Lied”, 
„Steh’ ich im Feld”, „Musketierlied”. Autorem tekstu 
z 1809 r. jest Johann Peter Hebel, muzyka do utwo-
ru powstała w 1827 r. za sprawą Friedricha Silche-
ra, wkład w jej tworzenie miał także Heinrich Spitta.

Dzięki informacjom zawartym na kuflu wiemy, że 
został on poświęcony pamięci kozielskiej piekarni gar-
nizonowej 62. Pułku Piechoty (3. Oberschlesisches 
Infanterie-Regiment Nr. 62). Wspomniany pułk zo-
stał sformowany 5 maja 1860 r. Stacjonował w Koź-
lu i Raciborzu. W okresie I wojny światowej wsławił 
się ciężkimi bojami na terytorium Francji.

Opis wyobrażenia na kuflu: na pierwszym planie 

kobieta – antropomorfizacja Niemiec, u jej stóp leży 
stos przedmiotów: broń, instrumenty, flagi. Nogi 
kobiety przysłania żółta plakietka z numerem 62. 
Na prawo i na lewo od kobiety znajdują się białe fla-
gi z czarnym ptakiem. Każdy sztandar uwieńczony 
jest różową wstążką. Patrząc od przodu na kufel, po 
lewej stronie widać żołnierzy na polu walki, po dru-
giej stronie widnieje wnętrze piekarni garnizono-
wej. Pod żołnierzami widnieje napis w języku nie-
mieckim: „Steh ich im Feld mein ist die Welt!”, któ-
ry jest pierwszym wersem omawianej wcześniej pio-
senki garnizonowej. Po obu stronach uchwytu kub-
ka znajdują się listy nazwisk piekarzy garnizono-
wych. Dolna otoczka naczynia zawiera skróconą na-
zwę pruskiego pułku piechoty oraz prawdopodobnie 
lata produkcji. Na górnym otoku widnieje napis: „Wer 
treu gedient hat seine Zeit, dem sei ein volles Glas ge-
weiht”, w wolnym tłumaczeniu: „Kto wiernie służył, 
temu dedykowany jest pełen kufel”. Dno kufla skry-
wa tajemnicę – litofan. Przy odpowiednim oświetle-
niu na dnie naczynia pojawia się wyobrażenie kobie-
ty i mężczyzny. Pokrywka naczynia zwieńczona jest 
figurką siedzącego żołnierza, natomiast cyngiel mi-
niaturką orła pruskiego.

Oryginał czy kopia? Wkrótce po zakończeniu pierw-
szej wojny światowej pojawiły się pierwsze kopie kufli 
rezerwistów. W przeciwieństwie do oryginalnych form, 
kopie zawierały litofan ze sceną erotyczną, blaszaną 
pokrywkę ze sztucznie wywołaną patyną, specyficzne 
kształty ucha itd. Analiza kufla ze zbiorów Muzeum 
Ziemi Kozielskiej wskazuje, iż jest on autentyczny.

***

Pragnę podziękować Lechowi Łopuskiemu z Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku za konsultację dotyczą-
cą szafy sieniowej oraz Marii Ozierańskiej z Muzeum 
Zabawek w Kudowie Zdroju za udostępnienie fotogra-
fii litografii wykorzystanej w artykule „O zaginionych 
owocach i innych sekretach zabytków muzealnych”. 

Aleksandra GAŁKA
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Tekst piosenki,  
z której cytat  
znajduje się na kuflu

Zestawienie napisów z kufla garnizonowego

Napis na kuflu Objaśnienie

Wer treu gedient hat Seine Zeit dem sei ein 
voller Krug geweih

Kto wiernie służy swoim/jego czasom, temu 
przysługuje pełen dzban/kufel

Militär-Bäcker Kotterheinrich Piekarz wojskowy Kotterheinrich

Ober Bäcker: Bocheim, 
Bäckermeister Döhm 
Militär Bäcker Abel

Główny piekarz: Bocheim
Mistrz piekarski Döhm 
Piekarz wojskowy Abel 

Militärbäcker: Schulz, Brandt, Kotterheinrich Piekarze wojskowi: Schulz, Brandt, 
Kotterheinrich

Zur Erinnerung an unsere Deinstzeit Garni-
son-Bäckerei Cosel O/S 1905-1907 
3. Oberschl. Inf. Reg. Nr 62.

Ku pamięci naszego okresu służby 
Piekarnia garnizonowa Cosel O/S 1905-1907 
62 Pułk Piechoty (3 Górnośląski)

Steh ich im Feld 
Mein ist die Welt! *tytuł piosenki garnizonowej

Grenadierlied

I
Steh´ ich im Feld
Mein ist die Welt!
Bin ich nicht ein Offizier
Bin ich ein Grenadier
Steh´ in dem Glied wie er
Weiß nicht, was besser wär
Juchhe ins Feld
Mein ist die Welt

II
Steh´ ich im Feld
Mein ist die Welt!
Habe ich kein eigen Haus
Jagt mich auch niemand raus
Fehlt mir die Lagerstätt´
Boden bist du mein Bett
Juchhe ins Feld,
Mein ist die Welt

III
Steh´ ich im Feld
Mein ist die Welt
Habe ich kein Geld im Sack
Morgen ist Löhnungstag
Bis dahin jeder borgt
Niemand fürs Zahlen sorgt
Juchhe ins Feld
Mein ist die Welt

IV
Steh´ ich im Feld
Mein ist die Welt
Habe ich kein Geld im Sack
Hab´ ich doch Rauchtabak
Fehlt mir der Tabak auch
Nußlaub gibt auch guten 
Rauch
Juchhe ins Feld
Mein ist die Welt

V
Steh´ ich im Feld
Mein ist die Welt
Kommen mir dann zwei und 
drei
Haut mich mein Säbel frei
Schießt mich der Vierte tot
Tröstet mich der liebe Gott
Juchhe ins Feld
Mein ist die Welt”

Tekst utworu „Grenaderlich“. 



Pocztówka świąteczna, Polska 1928 r.
Źródło: Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie. Domena publiczna.


