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Z ZAMKOWEGO WZGÓRZA. Zeszyty Muzealne Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Szanowni Państwo

W trudnym ze względów epidemiologicznych czasie zrozumiałych 
ograniczeń i obostrzeń sanitarnych prowadzenie działalności kul-

turalnej okazało się prawdziwym wyzwaniem. Mimo wszystko uważam, że 
doskonale daliśmy sobie radę. Najlepszym tego potwierdzeniem są kolejne 
sukcesy odnoszone przez Muzeum Ziemi Kozielskiej, które jak – sądzę 
są – ogromnym źródłem satysfakcji nie tylko dla władz miasta, ale także 
dla jego mieszkańców. Mam tu na myśli znalezienie się naszej inwestycji na 
Wzgórzu Zamkowym w ścisłym gronie finalistów prestiżowego konkursu 
„Modernizacja Roku” i otrzymanie specjalnej nagrody przyznanej przez 
branżowe wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Kolejnym 
krokiem milowym w działalności muzeum było otwarcie w październi-
ku 2020 roku wystawy stałej. Doprowadziło to do pomyślnych uzgodnień 
z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu nowego statutu 
placówki i w efekcie zakończyło proces jej organizacji. Po wielu latach starań 
Kędzierzyn-Koźle doczekał się muzeum z prawdziwego zdarzenia. Placówki 
na miarę XXI wieku, która łączy w sobie pamięć o tradycji i historii oraz 
nowoczesne technologie. Dzięki przygotowanej ekspozycji jej goście prze-
noszą się w czasie, a ich wędrówce po dziejach ziemi kozielskiej towarzyszą 
multimedia uatrakcyjniające zwiedzanie.

Tym bardziej cieszy fakt, że muzeum realizuje swój pierwszy meryto-
ryczny projekt finansowany z funduszy unijnych. Wszystko to upewnia 
nas, że decyzja o rewitalizacji Wzgórza Zamkowego i uruchomieniu tam 
muzeum była słuszna, a jej owoce będą długotrwałe i korzystne dla miesz-
kańców naszego miasta.

Przy tej okazji jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego ciągu sukcesów: projektantom, wykonawcom, Marszałkowi Woje-
wództwa Opolskiego, pracownikom Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz 
kierownictwu i pracownikom Muzeum Ziemi Kozielskiej. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na efekty realizowanego właśnie projektu „Ochrona i pro-
mocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla”. Jestem przekonana, 
że prowadzone wspólnie przez urząd miasta i muzeum przedsięwzięcie 
będzie kolejnym źródłem satysfakcji dla zwiedzających, a dla mieszkańców 
powodem dumy z nowoczesnej instytucji kultury.

Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
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Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla 
to projekt realizowany przez Gminę Kędzierzyn-Koźle i Muzeum 

Ziemi Kozielskiej dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na 
lata 2014–2020. Muzeum realizuje projekt od stycznia 2021 r., mimo iż 
wcześniejsze założenia i kalendarz działań obejmował rok 2020. Z oczy-
wistych przyczyn – pandemii COVID-19 – realizacja projektu została 
przeniesiona na I, II i III kwartał roku 2021. Muzeum w czasie swojej 
działalności od chwili utworzenia zostało po raz pierwszy beneficjentem 
projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i po raz pierw-
szy zostało partnerem gminy w realizacji tak ważnego zadania. Zbieżność 
pozytywnych bodźców dla instytucji jest tym większa, iż od 5 stycznia 
2021 r. Muzeum funkcjonuje już jako w pełni zorganizowana instytucja 
kultury miasta Kędzierzyna-Koźla. Zadania, których Muzeum się pod-
jęło już na etapie pisania projektu, a więc w roku 2019, generują sporo 
wzmożonej pracy i kreatywności oraz ścisłej współpracy z partnerem 
projektu i konsekwencji w przestrzeganiu bardzo restrykcyjnych założeń 
wniosku. Z ramienia Muzeum Ziemi Kozielskiej projekt koordynuje 
adiunkt muzealny Aleksandra Gałka oraz pod względem finansowym 
główna księgowa Ewelina Badurek.

Każda instytucja kultury, zostając beneficjentem projektu z udziałem 
środków unijnych, stara się bardzo mocno, aby efekt i pożądany przekaz 
zadania był jak najlepszy oraz zrealizowany w stu procentach. Przy za-
łożeniu, że najważniejszym celem do osiągnięcia założeń projektowych 
jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego naszego miasta, stajemy 
przed ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością. Patrząc ogólnie na 
główny priorytet, jakim jest dziedzictwo kulturowe Kędzierzyna-Koźla, 
musimy pamiętać, że wiąże się to bezpośrednio z materialnym i niemate-

rialnym dziedzictwem wraz z związanymi z nim procesami historycznymi 
i obyczajowymi. Bogata historia naszego miasta jest tym właśnie dzie-
dzictwem niematerialnym, a reszta wartości materialnych, które w spo-
sób fizyczny i prawny musimy chronić, są celem do realizacji. Zgodnie 
z projektem w zakresie obszarów, które realizuje Muzeum, mamy kilka 
zadań do wykonania:

– opracowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej – aplikacja zawierać 
będzie rozbudowane informacje historyczne i praktyczne o poszczególnych 
elementach ekspozycji oraz całym Muzeum, pozwalając na indywidualne 
zwiedzanie poszczególnych obiektów rewitalizowanych w ramach projektu 
(północno-zachodniego muru obronnego, tzw. Zamku Górnego w Koźlu 
oraz budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzie-
rzynie-Koźlu), a także samego Muzeum. Aplikacja dostępna będzie w sklepie 
Google Play, a więc dostosowana do urządzeń mobilnych zwiedzających 
i tabletów, które Muzeum zakupi w ramach projektu dla zwiedzających. 
Uruchomieniu aplikacji będzie towarzyszyć akcja informacyjna w mediach 
oraz konferencja prasowa w Muzeum i na portalach społecznościowych,

– dokonamy zakupu sprzętu niezbędnego do uruchomienia aplikacji: 
10 tabletów, punkty dostępowe access pointy, switch, brama dostępowa, 
drukarka kodów QR,

– planuje się wydanie Zeszytów Muzealnych „Z Zamkowego Wzgórza”, 
zeszyty będą drukowane dwukrotnie – w kwietniu i w czerwcu w nakładzie 
po 2000 sztuk. Zeszyty ukażą się także w wersji audio z przeznaczeniem dla 
osób niepełnosprawnych,

– nagramy audiobook wydania Zeszytów Muzealnych do pobrania ze 
strony internetowej Muzeum, gdzie znajdą się materiały z opisem w wersji 
audio, a ilustracje z opisem dla niedowidzących zostaną zamieszczone na 
telewizorze dotykowym w Muzeum.

Obecnie trwa procedura zamówień publicz-
nych i w ramach tej procedury na podstawie 
zapytań ofertowych wyłaniamy wykonawców 
poszczególnych zadań. Najważniejszy proces 
w przygotowaniu wszystkich materiałów nie-
zbędnych do wypełnienia treści aplikacji mo-
bilnej czy treści i redakcji Zeszytów Muzealnych 
jest w rękach pracowników merytorycznych 
Muzeum Ziemi Kozielskiej – Aleksandry Gałki, 
Emilii Bandrowskiej, Justyny Tokarskiej oraz 
Bolesława Bezega, kierownika Działu Groma-
dzenia i Udostępniania Muzealiów. Dokładamy 
wszelkich starań i czerpiemy z doświadczenia 
oraz szerokich kompetencji kadry Muzeum 
w dążeniu do sprostania wyznaczonym dzia-
łaniom projektu, a  także dostarczeniu przez 
Muzeum w pełni profesjonalnego, mobilnego, 
nowoczesnego i interesującego produktu, jakim 
są opisane wyżej zadania. W imieniu wszystkich 
pracowników Muzeum zachęcam do śledzenia 
postępów w pracach projektowych, a o osta-
tecznym jego zakończeniu będziemy szeroko 
informować – nastąpi to nie później niż do 31 
lipca 2021 roku. Zapraszamy do Muzeum Ziemi 
Kozielskiej, bądźcie z nami!

dr Izabela Migocz
Dyrektor Zarządzający 

Muzeum Ziemi Kozielskiej

„Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego 
Kędzierzyna-Koźla” – działania Muzeum Ziemi Kozielskiej 
w ramach projektu

MUZEUM TWORZY
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Dopiero za drugim razem udało się powstańcom ślą-
skim zdobyć Kędzierzyn. Miało to miejsce 9 maja 

1921 r. Silna obrona niemiecka stawiła czoła powstań-
com w rejonie dzisiejszych ulic Wojska Polskiego i 1 Maja, 
wówczas były to przedmieścia. Decydujący atak przypusz-
czono od południa. Powstańców wsparł pociąg pancerny 
„Korfanty”. Równocześnie przeprowadzono atak wzdłuż 
szosy z Blachowni. W tym samym czasie powstańcy po-
nownie zdobyli Brzeźce. Do najcięższych walk doszło już 
po ciemku na ulicach Kędzierzyna, gdzie prawdopodobnie 
dla utrudnienia zadania atakującym, ktoś wyłączył prąd 
w całym mieście. W egipskich ciemnościach, na wąskich 
uliczkach, co chwilę na przemian, to wybuchały granaty, 
a to szły w ruch bagnety i kolby karabinów. Ostatecznie 
Niemcy spiesznie wycofali się z miasta w kierunku Koźla. 
Ostatnią przeszkodą na drodze do kozielskiej przystani była 
wieś Kłodnica, gdzie wycofujący się Niemcy pozostawili 
niedużą załogę, której zadaniem było opóźnienie marszu 
powstańców na Koźle. Oddział ten został po krótkiej walce 
wyparty 10 maja przez katowicki batalion (dalej baon) 
Karola Woźniaka. Równocześnie ruszyły natarcia na ko-
zielską przystań wyprowadzone z Pogorzelca przez baon 
Franciszka Sitka i od wschodu przez pułk katowicki Wa-
lentego Fojkisa i baon Jana Lortza. Powstańców wspierała 
bateria powstańczej artylerii „Ordon” dowodzona przez 
kapitana Orlińskiego.

Chociaż w samej przystani kozielskiej pozostała stosun-
kowo niewielka niemiecka załoga, to walki o to strategiczne 
miejsce były zacięte i trwały kilka długich godzin. Ruchy 

powstańczych oddziałów utrudniały ustawione na wieży ko-
ścioła w Koźlu ciężkie karabiny maszynowe. Według różnych 
źródeł – niemieckie lub włoskie. Uciszył je w końcu celny 
ogień powstańczej artylerii, wówczas opanowanie przystani 
stało się już kwestią krótkiego czasu.

Kozielska przystań była jednak jak na owe czasy strate-
gicznym ośrodkiem logistycznym. W tutejszych magazynach 
i na stojących w przystani statkach znaleziono ogromne 
zapasy amunicji i żywności, a na bocznicach około 1000 
wagonów. Walki w  rejonie Koźla ustały praktycznie do 
4 czerwca, jeśli nie liczyć dwóch prób forsowania Odry przez 
oddziały niemieckie w dniach 27 i 30 maja. Oba wyruszające 
ze wsi Rybarze desanty załamały się w ogniu powstańczych 
placówek nad Odrą.

Tymczasem Niemcy nie próżnowali. 2 czerwca zapadła 
decyzja o rozpoczęciu operacji kędzierzyńskiej. Niepowo-
dzenia na froncie pod Strzelcami Opolskimi (po zdobyciu 
Góry Świętej Anny 23 maja) skłoniły niemiecki sztab do 
podjęcia próby dotarcia do górnośląskiego okręgu prze-
mysłowego szlakiem wzdłuż linii kolejowej z Kędzierzyna 
do Gliwic. W tym celu trzeba było najpierw zdobyć sam 
Kędzierzyn. 4 czerwca na północ od Koźla baony brygady 
pułkownika von Reibnitza sforsowały Odrę i uderzyły od 
północy na Kłodnicę. Zagrożona odcięciem broniąca się 
w kozielskiej przystani kompania Hieronima Borysza wy-
cofała się na południe.

W tym samym czasie główne siły niemieckiej brygady 
pułkownika von Magnisa uderzyły od Północy (ze strony 
Raszowej) z Leśnicy na Kędzierzyn. Miasta broniło 800 po-

Walki o Kędzierzyn i okolice podczas III powstania śląskiego

STRATEGICZNE MIEJSCE
BOLESŁAW BEZEG

Zarówno węzeł kolejowy w Kędzierzynie, jak i port rzeczny w Koźlu były podczas walk 
o Śląsk w roku 1921 obiektami strategicznymi. Przez Kędzierzyn prowadzi bowiem naj-
dogodniejsza droga do najbardziej uprzemysłowionej części Górnego Śląska, a w porcie 
zgromadzone były zapasy liczone w setkach ton.

WYDARZENIA W MUZEUM
czerwiec 2020 – luty 2021

3 czerwca 2020  r. – Muzeum 
znalazło się w finale XXIV edycji 
ogólnopolskiego konkursu bu-
dowlanego „Modernizacja Roku & 
Budowa XXI wieku”. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy oddawali 
głosy na nasze Muzeum.

17 czerwca 2020 r. – Tajemnice 
żydowskiego cmentarza we wsi 
Dębowa – Sławomir Pastuszka z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego wygłosił 
wykład online na platformie Zoom.

23 czerwca 2020 r. – Ukazał się 
kolejny numer Zeszytów Muze-
alnych „Z  Zamkowego Wzgórza”. 
Wśród artykułów m.in. historia 
obrazu Wilhelma von Kobella „Ob-
lężenie Koźla”, a  także tekst prof. 
Edwarda Nycza poświęcony postaci 
wieloletniego dyrektora kozielskie-
go liceum, społecznika, radnego, 
a przede wszystkim historyka, któ-
ry przez lata zabiegał o utworzenie 
w Kędzierzynie-Koźlu profesjonal-
nego Muzeum – doktora Ryszarda 
Pacułta.

6–9 lipca 2020  r. – Muzealna 
Akademia Odkrywców – „Twier-
dza Koźle”, zajęcia stacjonarne. 
Uczestnicy słuchali prelekcji, ryso-
wali, a także brali udział w wyciecz-
kach szlakiem pozostałości Twierdzy 
Koźle.

13–16 lipca 2020 r. – Muzealnej 
Akademii Odkrywców – „Arche-
ologia”, zajęcia stacjonarne. Pod-
czas zajęć uczestnicy warsztatów 
zapoznali się z zagadnieniami teo-
retycznymi, a także aktywnie uczest-
niczyli w poszukiwaniu zabytków.

20–23 lipca 2020 r. – Muzealna 
Akademia Odkrywców – „Miasto 
w średniowieczu”, zajęcia stacjo-
narne. Te dni poświęcono poszuki-
waniom odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego, jak i gdzie lokowano mia-
sta w średniowieczu. Podjęto próby 
odnalezienia śladów średniowiecza 
w naszym mieście.

8 lipca 2020  r. – Muzealna 
Akademia Odkrywców online. 
Na stronie www i  Fb Muzeum 
zaprezentowano cykl filmów edu-
kacyjnych dla dzieci i  młodzieży. 
Filmy publikowano w każdą środę 
i piątek. Każdy filmik zakończony był 
zadaniem dla internautów.

13 sierpnia 2020 r. – Jury kon-
kursu „Modernizacja roku & 
budowa XXI wieku” przybyło na 
wizję lokalną do naszego Muzeum, 
co oznaczało, że znaleźliśmy się 
w ścisłym finale. Jurorzy (architek-
ci, konserwatorzy, historycy sztuki) 
zapoznali się z fotografiami Wzgórza 
Zamkowego sprzed modernizacji 
i obejrzeli efekty inwestycji prowa-
dzonej w latach 2017–2019. Efekt walk – prowizoryczny most drogowy nad Kłodnicą, zbudowany w miejsce wysadzonego przez powstańców podczas odwrotu z kozielskiego portu
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24–27 sierpnia 2020  r. – Mu-
zealna Akademia Odkrywców 
– „Miasto w  średniowieczu”, 
zajęcia stacjonarne.

15 września 2020 r. Górny Śląsk 
i ziemia kozielska w perspekty-
wie etnograficznej – konferencja 
etnograficzna online na platformie 
Zoom zorganizowana we współ-
pracy z Muzeum Wsi Opolskiej oraz 
Starostwem Powiatowym w Kędzie-
rzynie-Koźlu.

23 września 2020 r. – Gala kon-
kursu „Modernizacja roku & 
budowa XXI wieku” na Zamku 
Królewskim w  Warszawie – 
w imieniu inwestora wyróżnienie za 
rewitalizację Wzgórza Zamkowego 
w Koźlu odebrała prezydent miasta 
Sabina Nowosielska. Plakietę laureata 
można obejrzeć w recepcji Muzeum.

3 października 2020  r. – XXV 
Seminarium Naukowe Towarzy-
stwa Ziemi Kozielskiej. Semina-
rium odbyło się w pomieszczeniach 
naszego Muzeum. Poświęcone 
zostało rocznicy 600-lecia obrazu 
Matki Bożej z Koźla w świetle iko-
nografii.

Most drogowy w Pogorzelcu (dziś Kędzierzyn-Koźle) wysadzony przez wycofujących się powstańców

wstańców: baon pszczyński Leopolda Kocimy, kilka kom-
panii z pułku Cymsa, grupa rozbitków z pułku Gajdzika, 
pluton żandarmerii i grupa kolejarzy. Do dyspozycji do-
wodzącego tu kapitana Adama Benisza pozostawały także 
dwa powstańcze pociągi pancerne: dowodzony przez por. 
Stefana Kutznera „Lubliniec” i „Ludyga” podporucznika 
Oswalda Rochatynera.

Gdy do Kędzierzyna zbliżyły się niemieckie oddziały, 
powstańcy wysadzili mosty na Kłodnicy. Gwałtowna walka 
o Kędzierzyn trwała przez całą noc do następnego dnia. Sta-
cja i miasto kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk. Ostatecz-
nie powstańcy nie zdołali utrzymać miasta. W ręce Niemców 
wpadły też Kłodnica i Pogorzelec. Gdy z miasta wycofały się 
wreszcie zwarte jednostki powstańcze, bojownicy Selbst-
schutzu rozpoczęli polowanie na ukrytych w piwnicach i po 
domach powstańczych rozbitków. W Kędzierzynie i Pogo-
rzelcu doszło do kilkunastu ulicznych mordów na jeńcach, 
także rannych.

Równocześnie z natarciem na Kłodnicę i Kędzierzyn ran-
kiem 4 czerwca z rejonu Leśnicy ruszyło natarcie na Cisową, 
Lenartowice, Blachownię i Sławięcice. Cisowa pięciokrot-
nie przechodziła z rąk do rąk, jednak w południe powstań-
cy ostatecznie wycofali się z tej wioski, zajmując pozycje 
w lesie nad Kłodnicą. O godz. 18.30 oddziały szturmowe 
z Freikorps Oberland dotarły do Lenartowic. Tam broniły 
się pododdziały 1 Dywizji Wojsk Powstańczych. W walce 
z przeważającymi siłami wroga szczególnie odznaczyła się 
bateria artylerii podporucznika Antoniego Żmigrodzkiego. 
Artylerzyści nie tracąc zimnej krwi, wystrzelali całą amuni-

cję, a następnie wycofali się na południe, nie zapominając 
o swoim cennym sprzęcie.

Broniący Sławięcic powstańcy wysadzili tu trzy mosty na 
Kłodnicy i Młynówce. Nie na długo jednak powstrzymało to 
impetu natarcia brygady z pułku von Magnisa, która wkrótce 
opanowała miasteczko i na wstępie rozstrzelała 11 jeńców. 
Jeszcze tego samego dnia powstańcy podjęli próbę odbicia 
Sławięcic. Do zadania tego wyznaczono 120-osobowy od-
dział Szpili i pociąg pancerny Ludyga. Atak jednak się nie 
powiódł. Powstańcy zajęli pozycje w polach na wschód od 
Sławięcic. Ciężkie walki stoczono również o Blachownię, 
która w nocy z 4 na 5 czerwca kilkakrotnie przechodzi-
ła z rąk do rąk. Ostatecznie nad ranem atak bojowników 
z Freikorpsu Oberland zakończył się zdobyciem wioski.

Tymczasem oddziały niemieckie, posuwające się z Kłod-
nicy przez Pogorzelec i Brzeźce, zdobyły Stare Koźle i ude-
rzyły na Bierawę. Tu jednak powstańcy zdołali powstrzymać 
impet natarcia i utrzymali tę pozycję do 8 czerwca, kiedy to 
pojawiły się w Bierawie oddziały alianckie.

W myśl rozkazów gen. Le Ronda alianci zaczęli zajmować 
pozycje między liniami powstańców i bojowników niemiec-
kich. 8 czerwca Wojciech Korfanty spotkał się w Błotnicy 
Strzeleckiej z dowódcą wojsk alianckich francuskim gene-
rałem Gratierem, by omówić warunki likwidacji powstania. 
W efekcie tych rozmów 11 czerwca strona polska podpisała 
wstępną umowę rozejmową. Od 8 czerwca wojska alianckie, 
posuwając się wzdłuż Odry od Koźla na południe, rozpo-
częły tworzenie linii demarkacyjnej, skłaniając powstańców 
do wycofania się z nadodrzańskich pozycji.
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15 października 2020 r. 45. uro-
dziny miasta Kędzierzyna-Koźla 
– wystawa czasowa na dziedzińcu 
Muzeum zorganizowana przez 
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 
w 45. rocznicę połączenia Kędzie-
rzyna i Koźla oraz okolicznych miej-
scowości w jedną aglomerację.

19–26 października 2020  r. – 
Muzeum nieczynne dla zwie-
dzających. Przerwa techniczna na 
przygotowanie do otwarcia wysta-
wy stałej.

27 października 2020 r. – Ziemia 
kozielska i jej mieszkańcy – pod 
takim tytułem została otwarta wy-
stawa stała Muzeum.

7–29 listopada 2020 r. Przerwa 
antyepidemijna w udostępnia-
niu zbiorów Muzeum. Na pod-
stawie decyzji Rządowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego z dn. 4 li-
stopada 2020 r., mającej na celu za-
pobieganie epidemii koronawirusa.

26 listopada 2020 r. – Cmentarz 
żydowski w Dębowej – historia 
i współczesność. Wideokonferen-
cja zorganizowana przez Gminę 
Reńska Wieś w  ramach projektu 
„Dębowa – ocalić od zapomnienia 
lokalną społeczność”. Prelekcje 
wygłosili: Tomasz Kandziora, wójt 
gminy Reńska Wieś; Sławomir 
Pastuszka, doktorant UJ, historyk 
judaista, opiekun cmentarza ży-
dowskiego w Pszczynie; Bolesław 
Bezeg, kierownik Działu Groma-
dzenia i Udostępniania Muzealiów 
Muzeum Ziemi Kozielskiej.

21 grudnia 2020 r. – ukazał się 
piąty numer Zeszytów Muzeal-
nych. Wydanie podsumowujące 
minione półrocze oraz prezentują-
ce najważniejsze wydarzenia z życia 
placówki.

17 grudnia 2020 r. – Rada Miasta 
Kędzierzyn-Koźle przyjęła uchwałę 
nadającą nowy statut Muzeum 
Ziemi Kozielskiej po uzgodnieniach 
z MKDNiS.

30 grudnia 2020 r. – Do Muzeum 
trafiła ampułka szczepionki 
COVID-19 wykorzystanej w pierw-
szym dniu szczepień w Polsce z ko-
zielskiego szpitala, przekazana przez 
dyrektora SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle.

5 stycznia 2021  r. – Muzeum 
jest w  pełni zorganizowaną 
instytucją, od tego dnia używamy 
oficjalnie nazwy Muzeum Ziemi 
Kozielskiej.

5–14 stycznia 2021  r. – Ferie 
zimowe on-line. W wybrane dni 
na stronie internetowej i Fb Muzeum 
zaprezentowane zostały materiały 
edukacyjne, rebusy i zagadki, Le-
genda o  Trzech królach, Życie na 
dworze książęcym, Zamek w Koźlu, 
Moi przodkowie.

Prace konserwatorskie na zamku w Koźlu

Stare mury odzySkały dawny blaSk
JOANNA JASEK

Piwnice zamku w Koźlu – dziś czyste, jasno oświetlone i wypełnione eksponatami muze-
alnymi, jeszcze niedawno były pełne gruzu, brudu, porozrywane licznymi przebudowami 
i wyburzeniami, nie zawsze doprowadzanymi do końca. Panujący tam chaos był jednak 
najmniejszym problemem, z jakim przyszło się zmierzyć podczas prowadzonych prac 
konserwatorskich.

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się zamek, początko-
wo była siedziba kasztelańska. W pierwszej połowie 

XIV wieku Piastowie opolscy rozbudowali ją, aby zapewnić 
godne miejsce dla władcy samodzielnego księstwa koziel-
skiego. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. W poło-
wie XVI wieku zmieniono jego charakter na renesansowy. 
Z czasem zaczął podupadać i niszczeć, co szczególnie odbiło 
się na stanie wieży, po której pozostał tylko relikt, oraz piw-
nic – części nieeksponowanej, zawilgoconej i traktowanej 
jako skład gruzu.

Pierwszy etap prac mających przywrócić zniszczonej czę-
ści zamku wartość ekspozycyjną oraz umożliwić udostępnie-
nie jej zwiedzającym rozpoczął się w 2017 roku, kiedy powstał 
program prac konserwatorskich. Plan zakładał renowację 
piwnic, muru południowego i reliktu wieży.

Niestety, czas nie był obojętny dla zabytku. Duże zawil-
gocenie, zasolenie i przebudowy prowadzone bez wiedzy na 
temat postępowania z zabytkowymi murami doprowadziły 
do wielu zniszczeń. Cegły były popękane, miejscami wykru-
szone, osłabione długotrwałym zawilgoceniem, zasoleniem, 
a także kontaktem ze współczesnymi materiałami budowla-
nymi, które, same będąc szczelne i wytrzymałe, powodują 
kumulację wilgoci i soli w częściach zabytkowych.

Prace rozpoczęły się od uprzątnięcia piwnic, co pozwoliło 
w pełni ocenić ich stan zachowania. Ściany piwnic w partii 
fundamentu zostały zbudowane z kamienia, głównie granitu 
w formie nieociosanych głazów, uzupełnionych miejscami 
piaskowcem, a nawet fragmentami cegieł. Należy pamiętać, że 

piwnice nie były reprezentacyjną częścią zamku, więc ich bu-
downiczy priorytetowo traktowali trwałość i pozwalali sobie 
na pewne uproszczenia, takie jak nierestrykcyjne trzymanie 
wątku ceglanego, czy właśnie zaślepianie dziur pomiędzy 
kamieniami fragmentami cegieł. W obrębie ceglanych ścian 
i sklepień można wyróżnić cegły różnych rozmiarów, różne 
wątki, widoczne są przebudowy, zaślepione otwory – wszystko 
to pokazuje, jak bogatą historię ma zamek w Koźlu.

Piwniczne mury zostały odsolone, zdezynfekowane, a tak-
że częściowo osuszone. Proces osuszania wciąż trwa (dzięki 
zaizolowaniu od wody opadowej i stałej wentylacji oraz kon-
troli wilgotności względnej powietrza). Każda z cegieł została 
poddana ocenie stanu zachowania, co pozwoliło podzielić je 
na trzy kategorie: do konserwacji zachowawczej, do uzupeł-
nienia oraz do wymiany. Pierwsza kategoria to cegły w najlep-
szym stanie, druga to te, które są zniszczone, jednak możliwe 
jest ich uratowanie. Ostatnia kategoria obejmuje współczesne 
przemurowania nie mające wartości historycznej, a często zu-
pełnie niedopasowane do oryginału pod względem koloru, 
rozmiaru, właściwości, zastosowanego wątku. Do wymiany 
standardowo kwalifikuje się również cegły, które zachowały 
się w mniej niż 50%. Oryginalne cegły zostały oczyszczone 
z wysoleń, resztek szpecącej zaprawy, odsolone, podklejono 
wszystkie spękania, a następnie wzmocniono preparatem 
krzemoorganiczym i uzupełniono ubytki zaprawą mineralną 
o parametrach dopasowanych do cegieł zabytkowych.

Na szczęście dla obiektu, spomiędzy gruzu wypełniają-
cego piwnice udało się odzyskać wiele oryginalnych cegieł. 
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Po oczyszczeniu z zaprawy i odsoleniu stanowiły idealny 
materiał do uzupełniania ubytków w zabytkowym murze. 
Partie, na które zabrakło cegieł rozbiórkowych, a wymagały 
odtworzenia, zostały uzupełnione cegłą współczesną o wy-
miarach i parametrach dopasowanych do oryginalnych ce-
gieł. Konserwacji zostały poddane nie tylko cegły, ale także 
spoiny. Niezbędne było usunięcie wtórnych, zbyt mocnych, 
aby następnie dopasować nową spoinę do pozostałej, orygi-
nalnej pod względem wytrzymałości, koloru oraz faktury. 
Jest to bardzo istotne, ponieważ to spoina w murze ceglanym 
powinna reagować na zmiany wilgoci oraz pojawiające się 
sole, chłonąc wodę, a następnie oddając ją przez parowanie, 
aby chronić cegły, dla których zmiany zawilgocenia są dużo 
bardziej destrukcyjne. Zastosowanie zbyt szczelnej spoiny 
powoduje, że na wilgoć reagują głównie cegły, co powoduje 
ich osłabienie, a nawet zniszczenie.

Prace wewnątrz piwnic uwzględniały dopasowanie obiektu 
do wymagań, jakim musi sprostać współczesny budynek uży-
teczności publicznej, a więc pomiędzy cegłami poprowadzono 
instalacje elektryczne, zamontowano urządzenia wentylujące 
i doprowadzono wodę.

Prace prowadzone przy murze południowym również 
dotyczyły cegieł, jednak, w przeciwieństwie do piwnic, mur 
ten jest ciągle narażony na wpływ warunków atmosferycz-
nych. Ponadto, podczas prac prowadzonych w przeszłości 
od strony dziedzińca cegły zostały otynkowane. Niestety, nie 
zastosowano tynku renowacyjnego, który ochroniłby cegły, 

odsolił je i dał się łatwo usunąć. W zamian mur pokryto 
współczesnym tynkiem o dużej przyczepności do podłoża, 
czyli w tym wypadku – do zabytkowych cegieł. To właśnie 
usunięcie tego tynku było jednym z największych wyzwań. 
Mocno przylegał do powierzchni cegieł, był odporny na próby 
usuwania metodami chemicznymi, a użycie mechanicznych 
wymagało dużego wyczucia, żeby nie uszkodzić lica cegieł. Za-
chowanie lica jest szczególnie istotnie, nie tylko ze względów 
estetycznych. Jest to najwytrzymalsza część cegły, chroniąca 
jej wnętrze. Tynk udało się usunąć, delikatnie zbijając więk-
szość, a następie doczyścić cegły, stosując metodę piaskowania 
z użyciem specjalnie dobranego kruszywa z krzemianu glinu. 
Odsłonięte cegły od strony dziedzińca, a także te po drugiej 
stronie muru, zostały poddane analogicznym zabiegom jak 
cegły z piwnic. Różnicę stanowi fakt, że mur południowy 
jest narażony na działanie warunków atmosferycznych, więc 
w celu zabezpieczenia go przed opadami powierzchnie po-
ziome oraz skośne zostały poddane hydrofobizacji.

Jednym z ciekawszych miejsc w obrębie zamku jest relikt 
wieży. Aby go lepiej wyeksponować, a także zabezpieczyć 
przed wpływem warunków atmosferycznych, prace obej-
mowały obniżenie powierzchni dziedzińca, odsłonięcie jak 
największej części reliktu, a następnie zadaszenie powierzchni 
dziedzińca ponad nim. Obniżanie poziomu dziedzińca wią-
zało się z pracami archeologicznymi. Pomimo że archeolodzy 
nie po raz pierwszy zajmowali się okolicą reliktu, udało się 
odnaleźć wiele obiektów zabytkowych: głównie fragmentów 
ceramiki (przede wszystkim stalowo-szarej), ale także kości, 
zabytki żelazne (w tym fragmenty kul armatnich), krzemienie, 
szczątki polepy. Zabytki te pochodzą z okresów osadnictwa 
kultur mezolitycznych, neolitycznych, kultury łużyckiej, śre-
dniowiecza i czasów późniejszych. Odsłonięto również dwa 
relikty murów, nieznane wcześniej. Relikty murów okazały 
się mocno osłabione. Odkopanie ich zapoczątkowało wy-
sychanie, a co za tym idzie krystalizację soli i łatwo mogło 
doprowadzić do degradacji cegieł i spoin, tym bardziej, że 
do zbudowania tych murów oprócz cegieł wypalanych użyto 
także tych suszonych na słońcu, szczególnie delikatnych. Oba 
te obiekty zostały zinwentaryzowane, a następnie obudowane 
drewnianymi skrzyniami i zasypane piaskiem, co pozwoli 
zahamować proces niszczenia do czasu opracowania dla nich 
szczegółowego programu prac konserwatorskich. Relikt wieży 
częściowo został odsłonięty już wcześniej, przez lata był pro-
wizorycznie zabezpieczony. Prace konserwatorskie miały na 
celu poprawić jego wartość ekspozycyjną, odsłonić jak naj-
większą powierzchnię muru oraz zabezpieczyć cegły. Obiekt 
został oczyszczony, zdezynfekowany, a cegły wzmocnione. 
Zadaszenie reliktu poskutkowało ochroną przed warunka-
mi atmosferycznymi, umożliwia także kontrolę temperatury 
i wilgotności względnej powietrza w nowo powstałym po-
mieszczeniu. Dzięki temu możliwe było zachowanie orygi-
nalnej formy reliktu pełnej nierówności, wyrw, w których bez 
zadaszenia gromadziłaby się wilgoć, kurz, a z czasem zaczęły 
by pojawiać się rośliny.

Hydrofobizacja to zabieg zmienia-
jący właściwości materiału w taki 
sposób, aby nie chłonął on wody

7 stycznia 2021  r. – dofinan-
sowanie dla Muzeum. Muzeum 
otrzymało potwierdzenie dofi-
nansowania na realizację projektu 
RPOP.05.03.01–16-0015/19-00 
„Ochrona i  promocja dziedzictwa 
kulturowego Kędzierzyna-Koź-
la. Dofinansowanie nastąpi ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Opolskiego na 
lata 2014–2020. Projekt zakłada 
opracowanie i uruchomienie apli-
kacji wspomagającej promocję 
dziedzictwa kulturowego Kędzie-
rzyna-Koźla. W aplikacji znajdą się 
informacje na temat wystawy stałej 
w Muzeum Ziemi Kozielskiej, muru 
północno-zachodniego kozielskiego 
zamku oraz historii filii byłego obozu 
pracy Auschwitz w  Kędzierzynie-
-Koźlu. Ponadto w ramach zadania 
zostaną wydane Zeszyty Muzealne, 
które będą miały również wersję 
audio. Dzięki dofinansowaniu Mu-
zeum zakupi m.in. 10 tabletów dla 
zwiedzających.

12 stycznia 2021  r. – ogłosze-
nie o  przedłużeniu obostrzeń 
w związku z epidemią do dnia 
31.01.2021 r.
W  związku z  decyzją Rządowego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
placówki muzealne pozostały nie-
czynne do dnia 31.01.2021 r.

1 lutego 2021  r. – Otwarcie 
Muzeum dla zwiedzających po 
antyepidemijnej przerwie.

Justyna Tokarska
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Były amerykański żołnierz przebył trasę marszu śmierci, w którym 75 lat 
wcześniej uczestniczył jego ojciec

DROGA DO ZROZUMIENIA
JACEK PELCZAR

21 stycznia 1945 r. o godzinie 9.00 rano przez bramę obozu Blechhammer w Sławięcicach przeszła kolumna 
ewakuowanych więźniów. Następne trzynaście dni maszerowali oni w trzaskającym mrozie, morderczym 
tempie, cienko ubrani, niedożywieni, spali pod gołym niebem i umierali setkami. Wśród nich szedł młody 
chłopak Eddie Willner, któremu udało się przeżyć marsz śmierci z obozu Blechhammer do Gross-Rosen. Do-
kładnie siedemdziesiąt pięć lat później jego syn Albert Willner przebył pieszo tę samą trasę, by oddać hołd 
ojcu i innym ofiarom Holokaustu.

Historia własnej rodziny większości ludzi kojarzy się 
z opowieściami babć i dziadków, wysłuchanymi w dzie-

ciństwie. Z czasem ich słowa zacierają się w pamięci, a losy 
przodków odchodzą w niepamięć. Albert Willner nie chciał 
pozwolić, aby to samo stało się z historią jego rodziny. Po-
stanowił, że nie tylko będzie ją kultywować, ale również na 
swój sposób przeżyje.

Pomysł, aby z własnej woli wybrać się w trasę marszu 
śmierci, zrodził się w głowie Alberta już dwadzieścia pięć lat 
temu, musiał jednak poczekać na odpowiedni moment, by 
zostać zrealizowanym.

– Kiedy służyłem w armii USA, stacjonowałem w Niemczech 
– wspominał. – W tym czasie, w roku 1995, pierwszy raz od-
wiedziłem Polskę i Kędzierzyn-Koźle. To było po upadku muru 
berlińskiego, więc można było podróżować swobodniej. Wtedy 
pojawiła się myśl, by to zrobić. Jednak dopiero gdy zrobiłem się 
starszy i odrobinę zwolniłem, przyszedł na to odpowiedni czas.

Ojciec Alberta, Eddie, unikał tematu wojny, niechętnie mó-
wił o obozie. Dopiero wielogodzinny wywiad, którego udzielił 
na prośbę Fundacji Shoah, założonej przez Stevena Spielberga 
i Muzeum Holokaustu uzmysłowił jego synowi ogrom cierpie-
nia, którego doświadczył jego ojciec i inne ofiary drugiej wojny 
światowej. To zainicjowało ich rozmowy na ten temat i rozbu-
dziło w młodszym Willnerze potrzebę podtrzymywania pamięci.

Swoimi wspomnieniami, dziejami ojca i planem podróży 
podzielił się z pasjonatami historii i wszystkimi zainteresowa-
nymi dzień przed wymarszem na spotkaniu zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Blechhammer 1944 w Strefie Historii 
i Inspiracji w Blachowni.

Artykuł ukazał się w miesięczniku 
kędzierzyńsko-kozielskim Dobra 
Gazeta w kwietniu 2020

Mike Bayles i Albert Willner opuszczający 
pozostałości obozu Blechhammer. 
Fot. Jacek Pelczar Zdjęcie Eddiego Willnera z czasów wojny
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EDDIE WILLNER
Eddie Helmut Willner był niemieckim Żydem. Z powodu pochodzenia 

i narastającej fali prześladowań jego rodzice w 1938 r. postanowili wydostać 
go z nazistowskich Niemiec i wysłać do Brukseli. Sami dołączyli do niego  
w 1939 r., ale rok później wojna dogoniła ich, obejmując bezpieczną dotąd 
Belgię. Ojciec Eddiego został aresztowany i wysłany do obozu w południowej 
Francji, jego żona i syn ruszyli jego śladem, ale ich również aresztowano 
i wysłano do innego obozu.

Ich rozłąka nie trwała jednak długo i udało im się spotkać u wybrzeża 
Morza Śródziemnego. Na wolności, próbując przeczekać wojenną zawieruchę, 
wytrwali aż do 1942 r., kiedy zostali pojmani podczas jednej z wielu w tamtym 
okresie łapanek. Po aresztowaniu załadowano ich do pociągu jadącego do 
Polski. Na stacji w Koźlu kazano wysiąść z wagonów wszystkim mężczyznom 
zdolnym do pracy. Szesnastoletni wówczas Eddie został zmuszony do podjęcia 
ważnej decyzji: czy jest jeszcze chłopcem i zostaje z matką, czy już mężczyzną 
i odchodzi wraz z ojcem. Wybrał to drugie. Ojca i syna wysłano najpierw do 
obozu pracy na Górze Świętej Anny, a następnie do Łaz. Matka natomiast 
pojechała dalej do obozu w Oświęcimiu, gdzie najprawdopodobniej została 
od razu skierowana do komory gazowej.

Willnerowie wielokrotnie zmieniali obozy, aż w sierpniu 1944 r. trafili 
do Arbeitslager Blechhammer. Po kilku spędzonych tam miesiącach starszy 
z nich zachorował na odmę płucną i został skierowany do szpitala, który jesz-
cze tego samego dnia został ewakuowany, to właśnie w nim ojciec i dziadek 
Alberta widzieli się po raz ostatni w życiu.

Niedługo po tym zdarzeniu, dokładnie 20 stycznia 1945 r., do obozu kon-
centracyjnego w Sławięcicach przetransportowano wielu więźniów z innych 
obozów. Wiedzieli, że obóz będzie ewakuowany, niektórzy, słysząc radziecką 
artylerię, zdecydowali się ukryć i czekać na ratunek żołnierzy Armii Czer-
wonej. Większość jednak, w tym Eddie Willner, nie chciała podejmować 
takiego ryzyka. Nazajutrz wszystkim wydano dwudniowe racje żywnościowe 
i wyprowadzono przez główną bramę.

Ponaddwustukilometrowy marsz, odbywany w nieludzkich warunkach, 
zajął trzynaście dni i kosztował życie około tysiąca więźniów.

Dla Eddiego Willnera wojna zakończyła się dopiero, gdy uciekł z kolejnego 
marszu śmierci, na jaki próbowano go wysłać. Udało mu się wtedy dostać 
pod opiekę amerykańskich żołnierzy i powrócić do Brukseli, gdzie według 
umowy zawartej z krewnymi lata wcześniej wszyscy mieli spotkać się po-
nownie, gdyby ich rozdzielono. Spędził tam rok, zanim nabrał pewności, że 
z całej dwudziestoośmioosobowej rodziny on jeden przeżył wojnę. Dopiero 
wtedy podjął decyzję o tym, by wyjechać do USA.

ŚLADAMI OJCA
Oczywiście wyprawa Alberta Willnera nie mogła być aż tak nie-

bezpieczna i trudna jak prawdziwy marsz śmierci, który przeżył jego 
ojciec siedemdziesiąt pięć lat wcześniej, jednak nie mogło być też zbyt 
łatwo. Albert wyruszył w drogę w towarzystwie swojego przyjaciela 
Mike’a Baylesa, z którym od lat chodzi po górach. Obaj panowie za-
brali ze sobą racje żywnościowe i ciepłe ubrania, ale to wszystko jeżeli 

chodzi o wygody. Cały odcinek aż do bramy obozu koncentracyjnego 
Gross-Rosen, będącego obecnie muzeum, przybyli pieszo, noce spę-
dzając w namiotach.

– Chcę upamiętnić ich ofiarę – mówił Willner na kilka chwil przed wy-
marszem. – Nie tylko mojego ojca, ale też innych więźniów. Wszystkich ludzi, 
którzy cierpieli w takich marszach. Teraz, kiedy stoimy tu na mrozie, myślę, że 
będę mógł trochę lepiej zrozumieć, jak oni się czuli i przez co przeszli, mimo że 
nie jest teraz tak zimno, jak było siedemdziesiąt pięć lat temu. Ponadto, mimo 
iż tyle osób zmarło podczas tamtego marszu, chcę spróbować zrozumieć, co 
sprawiło, że reszta przeżyła.

Za bezpieczeństwo, logistykę i zaopatrzenie maszerujących odpowiadał ich 
trzeci kompan Michael Nelson, który jako były fotoreporter, dokumentalista 
i serdeczny przyjaciel Alberta postanowił uwiecznić wyprawę w formie zdjęć 
i prowadzonego dziennika, tak by to przedsięwzięcie nie tylko przypominało 
o historii, ale również ją tworzyło.

– Z Alem przyjaźnię się odkąd pamiętam – tłumaczył Nelson. – Żywię 
głęboki szacunek do jego ojca, całej rodziny i ich historii. Podczas tej drogi 
wspominałem też własnego ojca, historyka i amerykańskiego dyplomatę, 
z którym w 1973 r. odbyłem podróż z Casablanki do Moskwy. Przejeżdżaliśmy 
wtedy również przez Polskę. Taki sposób poznawania historii z pierwszej ręki, 
uczenia się jej, doświadczania, to coś, o czym wiele myślałem i co do mnie 
przemawia.

UDANA WYPRAWA
Cały marsz odbył się bez większych przeszkód i na początku lutego 

Albert, Mike i Michael wrócili z powrotem do domów. Z pobytu w Polsce, 
poza niesamowitą lekcją historii, zabierają ze sobą wiele dobrych wspo-
mnień. Ta przygoda, jak zgodnie twierdzi cała trójka, jeszcze bardziej 
wzmocniła łączące ich więzi przyjaźni. Przede wszystkim jednak udało 
im się zrealizować cele, które sobie postawili i uczcić pamięć ofiar obozów 
koncentracyjnych.

– Chodziło o szerszą perspektywę, nie tylko o marsz, w którym uczest-
niczył mój ojciec i jego cierpienie – konkludował po powrocie do Kędzie-
rzyna-Koźla Albert Willner. – Amerykanie bombardowali te tereny, ginęli 
tu strąceni z nieba. Mieli jednak wsparcie w Polakach, swoich sojusznikach. 
To doświadczenie pozwoliło mi również lepiej poznać polską historię, dzięki 
temu będę mógł o niej mówić i propagować ją po powrocie do Stanów 
Zjednoczonych. Najważniejsze, by ludzie zdali sobie sprawę, że ta historia 
nie jest moja lub twoja, jest nasza.

Pamiątkowa tablica znajdująca się na terenie obozu w Sławięcicach. Fot. Jacek Pelczar

 Albert Willner odczytujący modlitwę na terenie obozu przed wymarszem. Fot. Jacek Pelczar
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Kościoły powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

zaPomnIane budownICtwo Sakralne
ALEKSANDRA GAŁKA

Słowo „kościół” ma dwojakie znaczenie, pod tym pojęciem kryje się zarówno instytucja, wspólnota wiernych 
oraz konkretny budynek. Niezależnie jednak od sposobu postrzegania tego terminu, „kościół” jawi się jako 
ważny obiekt w świadomości społecznej oraz czynnik kulturowy.

W niniejszym artykule opisane zostały losy czterech drewnianych 
kościołów, których dzieje związane są z ziemią kozielską. Budownic-

two drewniane było niegdyś stałym elementem krajobrazu. Powszechność 
takich budowli wynikała z dostępności budulca. Preferowanym materiałem 
był dąb, a także drzewa iglaste: modrzewie, świerki i jodły. Górnośląskie 
kościoły z reguły wznoszono w konstrukcji zrębowej, a dach pokrywano 
gontem. Ważnym zabiegiem było szalowanie budynku, tj. obijanie drugą 
warstwą desek ścian na zewnątrz i wewnątrz w celu wzmocnienia kon-
strukcji i ochrony przed warunkami atmosferycznymi. W budowę kościoła 
zaangażowanych było wiele osób, począwszy od rzemieślników (np. cieśli, 
stolarzy, ludwisarzy), po artystów, którzy wykonywali np. ołtarze. Dzięki 
starannemu przygotowaniu budulca oraz wysokiej dbałości o solidność 
konstrukcji do naszych czasów przetrwały kościoły, które liczą sobie już 
ponad 500 lat.

CISOWA – NIEGDYŚ WIEŚ, DZIŚ DZIELNICA 
KĘDZIERZYNA-KOŹLA

Przez kilkaset lat mieszkańcy wsi Cisowa borykali się z problemem braku 
kościoła we wsi. Do najbliższego – w Sławięcicach – mieli ponad 5 km. 
Rosnące zapotrzebowanie na posługi duszpasterskie, wynikające ze wzrostu 
liczby mieszkańców, stały się głównym czynnikiem inicjującym budowę 
świątyni w Cisowej. W 1927 r. pozyskano budulec (materiał rozbiórkowy 
z koszar wojsk pruskich), który pozwolił na rozpoczęcie prac. Wznoszenie 
świątyni odbywało się pod nadzorem nauczyciela Leona Cybisa, a konsekra-
cji dokonał franciszkanin o. Feliks z Góry Świętej Anny. Mimo wybudowania 
świątyni, mieszkańcy Cisowej nadal jeździli do Sławięcic, albowiem we 
wsi nie udzielano sakramentów. Dopiero w 1941 r. doszło do mianowania 
pierwszego proboszcza, był nim Leon Pakulla (Pakuła). W latach 50. XX w. 
miała miejsce „przebudowa” kościoła. Według ustnych przekazów były to 
specyficzne prace, gdyż w niewielkiej, zaledwie kilkumetrowej, odległości 
od zewnętrznych murów budowano nowe, a po „nadbudowie” rozebrano 
„wewnętrzny” kościół.

ŚW. ANNA W DZIERGOWICACH
W XVII w. na terenie diecezji wrocławskiej, której częścią były Dziergowi-

ce, odbyła się wizyta kanoniczna, która miała na celu sprawdzenie postępów 
w budowaniu organizacji Kościoła oraz skontrolowanie poziomu religijnego 
wiernych. Efektem wizyty był protokół, w którym odnajdujemy wzmiankę, 
iż w 1610 r. w Dziergowicach funkcjonowała kaplica pw. św. Anny. W nie-
których publikacjach jako fundatora obiektu wskazuje się barona Fryderyka 
Oppersdorffa. W XVIII w. miała miejsce rozbudowa kaplicy, m.in. dostawiono 
dzwonnicę pochodzącą z kościoła parafialnego w Łanach, która sprawiła, iż 
budowla przybrała kształt kościoła. W 1798 r. kościółek został filią parafii 

w Łanach. Pierwszym księdzem sprawującym posługę duszpasterską był 
Paweł Kudela.

Parafię erygowano w 1869 r. Staraniem księdza Brandysa w latach 1903–
1906 wybudowano murowaną świątynię. W 1906 r. drewniany kościółek 
został rozebrany.

PORA W DROGĘ – Z GIERAŁTOWIC DO PRZEWOZU
Gierałtowice to niewielka wieś położona w gminie Reńska Wieś. Naj-

starsze wzmianki wskazują, iż funkcjonowała już w XIII w. W 1559 r. we 
wsi wybudowano drewniany kościół pw. św. Judy Tadeusza. W kolejnych 
stuleciach świątynia była kilkukrotnie remontowana. W 1936 r. w Gierał-
towicach miało miejsce wyjątkowe zdarzenie, gdyż doszło do rozbiórki 
kościoła i wywiezienia go, bez wiedzy i zgody proboszcza, do oddalonego 
o ponad 20 km Przewozu.

W Przewozie, podobnie jak w wielu innych miejscowościach, miesz-
kańcy borykali się z brakiem dostępu do świątyni. Wprawdzie w XIX w. 
wybudowano kaplicę, jednak nie zaspokajała ona potrzeb parafian. Dopiero 
w 1936 r. sytuacja ulegał zmianie, albowiem wywiezione furmankami z Gie-
rałtowic elementy składowe kościoła zostały złożone pod kierunkiem Jerze-

Nieistniejący kościół z Cisowej. Zdjęcie z roku zakończenia budowy – 1927 r. 
Źródło: Oberschlesien im Bild, 1927, nr 46

Kościół w Dziergowicach. Źródło: Dziergowice.pl; także P. Siemko, Niezachowane kościoły drewniane Górnego 
Śląska., Katowice 2001, s. 53

Przewóz, kościół św. Judy Tadeusza, fot. A. Gałka
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go Kampy i tak oto we wsi w szybkim tempie wybudowano 
kościół. Rok później doszło do jego konsekracji. Obiekt uległ 
pewnym modyfikacjom względem pierwotnego założenia, 
gdyż konstrukcję umieszczono na podmurówce. Zarówno 
klęski żywiołowe, jak i zawieruchy wojenne odcisnęły na nim 
swoje piętno, obiekt uległ częściowemu zniszczeniu, ponadto 
został pozbawiony dzwonów. Z powodu braku środków 
remont świątyni odbywał się stopniowo, natomiast zakupu 
nowych dzwonów dokonano dopiero w 1958 r. W 2009 r. 
budowla została gruntownie odrestaurowana, wykonano 
wówczas także naprawę organów.

KOŚCIÓŁ NA WYJEŹDZIE
Od Starego Koźla, przez Kędzierzyn, do Wrocławia – 

taką drogę przebył modrzewiowy kościółek, który obecnie 
znajduje się w parku Szczytnickim we Wrocławiu.

Dużych trudności nastręcza określenie dokładnej daty 
powstania świątyni. Prawdopodobnie została wybudowana 
ok. 1600–1640 r., być może pod koniec wojny trzydziesto-
letniej, z okazji misji prowadzonej przez księży zakonnych. 
Z artykułu prasowego z 1902 r. możemy się dowiedzieć, że 
kościół został ufundowany przez protestancką rodzinę szla-
checką von Reiswitz. Początkowo miał służyć protestantom, 
a dopiero od lat 20. XVIII w. lub w 1653 r. został przejęty 
przez katolików. Według kroniki parafialnej ze Starego Koźla 
w 2. poł. XVII w. obiekt został rozebrany i przewieziony 
do Kędzierzyna. Niewątpliwie znajdował się tam już w la-
tach 1678–1688 r., jako że w protokole powizytacyjnym 
pochodzącym z tego okresu, możemy przeczytać, iż we wsi 
Kędzierzyn znajdował się kościół zbudowany na wzór ka-
plicy. Świątynia była jednak w tak złym stanie, iż została 
zamknięta dla wiernych. Zniszczona była zakrystia, ambona, 
dach, cały obiekt groził zawaleniem. Również ogrodzenie 
przycmentarne było w złym stanie.

Sytuacji nie poprawiły działania militarne prowadzone 
na ziemi kozielskiej w początkach XIX w. W czasie oblężenia 
Koźla wojska francusko-bawarskie zdewastowały kościół, 
czyniąc z niego stajnię dla koni oraz magazyn. Po zakończe-
niu walk mieszkańcy Kędzierzyna i Starego Koźla dokonali 
remontu kościoła.

Do dziś trwają spory dotyczące patrona obiektu. Źródła 
wskazują, iż początkowo mógł być poświęcony św. Nepomuce-
nowi, następnie św. Mikołajowi (ok. 1700 r.), św. Krzysztofowi 
(1731 r.) i ostatecznie ponownie św. Mikołajowi (ok. 1800 r.).

KOLEJNA PODRÓŻ
Niezbyt dogodna lokalizacja – w pobliżu węzła kole-

jowego, jak i budowa murowanego kościoła św. Miko-
łaja przy ul. Judyma – sprawiła, iż w 1907 r. ówczesny 
konserwator zabytków prowincji śląskiej L. Burgemeister 
zaproponował przeniesienie obiektu na nowo powstały 
cmentarz katolicki. Temat ten jednak na kilka lat został 
zarzucony, aż do momentu, kiedy w latach 1911–1912 we 
Wrocławiu rozpoczęto prace nad stworzeniem Wystawy 
Sztuki Cmentarnej i poszukiwano obiektów do ekspozycji. 
Organizacja wystawy we Wrocławiu stała się zatem do-
skonałą okazją do przeniesienia kościoła w nowe miejsce 
i być może uchroniła go przed ostatecznym zniszczeniem. 
Jak czytamy w czasopiśmie „Posłaniec Niedzielny dla Dy-
ecezyji Wrocławskiéj” z 16 marca 1913 r.: „Na miejscu 
dotychczasowym, tuż przy sieci szyn dworca, nie mógł 
dłużej dla niebezpieczeństwa pożaru pozostać, ponieważ 
dla wielkiego ruchu lokomotyw był bardzo narażony przez 
wyrzucanie iskier, i nawet niebezpieczny był dla sąsiedniej 
gazowni i fabryki okowity. Rzeczywiście palił się kościółek 
już kilkakrotnie, ostatni raz w lecie zeszłego roku, przy-
czem została część dachu zburzona”.

Inicjatorem akcji, jak i całej wystawy był Schlesischen 
Bundes für Heimatschutz (Śląski Związek Ochrony Stron 
Ojczystych). Dzięki pozyskaniu wsparcia finansowego od 
Adolfa Weickerta (właściciela sanatorium przeciwgruźlicze-
go w Sokołowie), w marcu 1913 r. wrocławska firma Prinz 
und Kalusche podjęła się przetransportowania kościółka. 

Nadzór nad całością prac sprawował architekt Theo Effen-
berger, który obok Fritza Behrendta oraz Johannesa Erbe 
wchodził w skład zespołu aranżującego ekspozycję.

Po przeniesieniu kościołka na teren parku Szczytnickiego 
dokonano jego częściowego remontu. Prac podjęła się Kró-
lewska Akademia Sztuki we Wrocławiu. Zmieniono kształt 
okien i wstawiono w nich malowane szkło, zbudowano nowy 
chór muzyczny i schody zewnętrze. Przy zachodniej elewacji 
dobudowano także tzw. soboty (podcienie dachowe wsparte 
na słupach).

W latach 2013–2018 dokonano licznych napraw w obiek-
cie, m.in. wymieniono dach gontowy, naprawiono wieżę, po-
sadzki, podwaliny kościoła, dokonano hydrolizy fundamen-
tów, zamontowano nową instalację odgromową, elektryczną 
i  oświetleniową. Zamontowano nowe antywłamaniowe 
wkłady okienne, dokonano renowacji i rekonstrukcji ścian 
elewacji. Całość prac odbyła się pod nadzorem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

SŁOWO KOŃCOWE
Kościoły są źródłem wiedzy o życiu społecznym i religij-

nym mieszkańców danego miasta czy wsi. Dotyczy to także 
nieistniejących obiektów, o których zachowały się jedynie 
pojedyncze wzmianki. Nic dziwnego, iż wspomniane obiekty 
stanowią przedmiot badań różnych dyscyplin naukowych 
– historii, historii sztuki, etnografii itd., jak i są obiektem 
zainteresowania licznego grona pasjonatów historii czy kra-
joznawców. Skutkiem tego jest powstawanie licznych prac 
naukowych, albumów, utworów poetyckich. Jednak nawet 
rosnąca liczba pozycji literatury nie oznacza, iż wszystkie 
zagadnienia zostały już rozpoznane czy dogłębnie zbada-
ne. Wciąż pozostaje wiele pustych kart. Tak też się dzieje 
w przypadku tematyki nieistniejących czy „zapomnianych” 
zabytków sakralnych z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, 
które są niezwykle interesującym zagadnieniem, wymaga-
jącym jednak dalszych badań.

Modrzewiowy kościółek w Kędzierzynie. Fot. Hugo Malek. Źródło: Archiwum Muzeum Ziemi Kozielskiej

Zdjęcie kościołka ze Starego Koźla/ Kędzierzyna w Parku Szczytnickim we Wrocławiu. 
Fot. A. Gałka

Wyjaśnienia

ks. Leon Pakulla / Pakuła (ur. 
1910 r., zm. 1989 r.). W latach 
1940–1941 pełnił funkcję wi-
kariusza w Sławięcicach, a od 
1941 do 1950 r. był probosz-
czem we wsi Cisowa. W 1958 r. 
wyjechał do Niemiec, tam też 
zmarł.

Wystawa Sztuki Cmentarnej 
– wydarzenie było ważnym 
elementem zorganizowanej 
w 1913 r. Wystawy Stulecia re-
alizowanej przez Schlesischen 
Bundes für Heimatschutz (Ślą-
ski Związek Ochrony Strony 
Ojczystej) dla upamiętnienia 
setnej rocznicy odezwy „Do 
mojego Narodu” wygłoszonej 
w 1813 r. we Wrocławiu przez 
króla pruskiego Wilhelma III.
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W setną rocznicę III powstania śląskiego prezentujemy fotoreportaż 
z uroczystości sprzed 50 lat

50 lat temu
BOGUSŁAW ROGOWSKI

Przed pięćdziesięciu laty na Opolszczyźnie uroczyście obchodzona była 50. rocznica III powstania śląskiego. 
M.in. z tej okazji w Kędzierzynie, Raciborzu i w Zdzieszowicach odsłonięte zostały pomniki upamiętniające 
patriotyczne zrywy ludności Śląska.

W Kędzierzynie uroczystości rocznicowe odbyły się na 
Pogorzelcu przy ulicy Piotra Skargi, na placu, który 

w 1999 r. nazwano Placem Pamięci Rodła. 7 maja 1971 r. 
z udziałem powstańców śląskich i wielkopolskich, wojska, 
młodzieży szkolnej, harcerzy oraz licznie zgromadzonych 
tam mieszkańców miasta i powiatu kozielskiego, sekretarz 
ekonomiczny komitetu wojewódzkiego PZPR w Opolu Sta-
nisław Składowski oraz I sekretarz komitetu powiatowego 
PZPR z Koźla Eugeniusz Broczkowski, odsłonili pomnik 
autorstwa „azotowskiego” plastyka Henryka Burzyńskiego, 
upamiętniający sześciu powstańców śląskich, którzy 7 maja 
1921 roku zostali bestialsko zamordowani przez żołnierzy 
Freikorpsu Oberland, dowodzonego przez płk. Petera von 
Heydebrecka.

Na ścianie pomnika umieszczono metalową tablicę odlaną 
w kędzierzyńskim „Metalchemie” o treści „Miejsce uświęcone 
krwią powstańców śląskich Jana Kałuży, Ignacego Leszczyka, 
Józefa Droni, Leona Stolarza, Jana Leszczyka, Jozefa Hoń-
czy, zamordowanych przez siepaczy pruskich dnia 7 V 1921 
roku. Cześć ich pamięci. Społeczeństwo Kędzierzyna w 50. 
rocznicę Trzeciego Powstania Śląskiego”.

Przedstawiciele społeczeństwa miasta i powiatu złożyli 
pod pomnikiem wieńce i kwiaty. Również okazałym wieńcem 
delegacja powstańców śląskich uczciła pamięć towarzyszy 
walki.

W czasie uroczystości wiceprzewodniczący Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Teofil Polak ude-
korował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski uczestnika trzech powstań śląskich Antoniego Kusia 
z Bierawy.
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Fundusze europejskie w służbie dziedzictwa kulturowego

dbająC o PrzeSzłość, PamIętamy 
o PrzySzłośCI
PIOTR PĘKALA

Co łączy ze sobą średniowieczne mury zamkowe z żelbetonową konstrukcją schronu przeciwlotniczego? Od-
powiedź znajdziemy w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie dzieje dzielnych rycerzy splatają się z pochodem „Małego 
Kaprala” na Europę i zaciętymi bombardowaniami aliantów sprzed kilku dekad. Przełomowe w dziejach świata 
wydarzenia nie omijały również miasta, którego historia ożyła na nowo dzięki funduszom europejskim.

Ostatnie lata okazały się bardzo owocne dla lokalnych zabytków. To efekt 
dobrej współpracy Prezydenta Kędzierzyna-Koźla Sabiny Nowosielskiej 

z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą. Miasto skutecz-
nie pozyskało unijne dofinansowania na rewitalizację Wzgórza Zamkowego 
i utworzenie tam Muzeum Ziemi Kozielskiej oraz remont jednego z bunkrów 
na osiedlu Blachownia. Obiekty te, odzyskując dawny blask, stały się miejsca-
mi, gdzie historia dosłownie znalazła się na wyciągnięcie ręki mieszkańców. 
Aktualnie realizowany jest kolejny projekt, będący kontynuacją konsekwent-
nych działań podjętych na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego 
Kędzierzyna-Koźla. Dotyczy on fragmentów muru obronnego, tzw. Zamku 
Górnego w Koźlu i filii obozu Auschwitz w Sławięcicach. Całości dopełniają 
inwestycje przeprowadzone w zabytkowych parkach na terenie miasta.

DWA MIEJSCA, DWA PROJEKTY, DWA MUZEA
Wzgórze Zamkowe na swoją rewitalizację czekało latami. Piwnice pamię-

tające czasy średniowiecza przeszły gruntowną metamorfozę, przekształcając 
się w muzeum z prawdziwego zdarzenia. Zakres zrealizowanych robót był 
ogromny i obejmował odrestaurowanie posadzek, sklepienia, okien, schodów 
oraz drzwi. Budowlańcy wyczyścili wszystkie spoiny i uzupełnili brakujące 
cegły w zabytkowych piwnicach. Cała ta operacja wymagała ogromnej precyzji 
i prowadzona była pod czujnym okiem konserwatora zabytków.

Odrestaurowany kompleks stał się siedzibą Muzeum Ziemi Kozielskiej. 
Placówka zyskała niezwykłe miejsce do prezentowania swoich zbiorów 
i przybliżania mieszkańcom oraz turystom dziejów tej części regionu. W ra-
mach prowadzonej inwestycji gmina zakupiła także wyposażenie muzealne, 
niezbędne do ekspozycji zgromadzonych pamiątek. Są to nie tylko trady-
cyjne gabloty, ale również specjalne projektory, multimedia i interaktywne 
urządzenia, które pozwalają przybliżyć dziedzictwo kulturowe ziemi koziel-
skiej w nowoczesny i atrakcyjny sposób. Dzięki temu piwnice stały się także 
miejscem organizacji warsztatów i wykładów historycznych, lekcji muzeal-
nych dla szkół oraz spotkań kulturalnych dla wszystkich odwiedzających.

Wewnątrz obiektu zainstalowano klimatyczne oświetlenie, które w efek-
towny sposób wyeksponowało przygotowaną wystawę stałą. Centralnym 
punktem obiektu są pozostałości po ceglanym donżonie. To najcenniejszy 
element architektoniczny znajdujący się na Wzgórzu Zamkowym. Można 
go dokładnie obejrzeć z bliska, wchodząc na taras. Na zewnątrz, poza 
wybudowanym pawilonem, będącym jednocześnie wejściem do części 
piwnicznej, od razu rzuca się w oczy przeszklona piramida. Dokładnie 
pod nią znajduje się relikt wieży. Takie rozwiązanie pozwala w naturalny 
sposób doświetlić zabytek, umożliwia również podziwianie go z  innej 
perspektywy. Cały plac wokół Muzeum został wybrukowany, a ustawione 
na nim stylowe ławeczki zachęcają do chwili odpoczynku po niezwykłym 
spacerze z historią w tle.

Projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla 
poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu 
zamkowego” pochłonął przeszło 6,5 mln zł, z czego niespełna 3,2 mln zł 
stanowiło unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

Kolejnym miejscem lokalnej historii, które przeszło prawdziwą przemia-
nę, jest schron przeciwlotniczy znajdujący się na os. Blachownia. Pamięta 
on czasy II wojny światowej, kiedy to służył mieszkańcom i pracownikom 
ówczesnych zakładów paliwowych. Swoją siedzibę ma tam również Stowa-
rzyszenie Blechhammer – 1944, które gromadzi i wystawia w nim swoje 
zbiory. Obiekt stał się częścią Muzeum Śląskiej Bitwy o Paliwo, dzięki reali-
zacji projektu pn. „Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego 
miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu”.

Odrestaurowany w ramach projektu bunkier pełni rolę nie tylko izby pa-
mięci, ale także miejsca integrującego mieszkańców osiedla i miasta. Oprócz 
cyklicznych plenerowych wystaw wokół budynku, wewnątrz schronu znaj-
duje się miejsce na organizowanie prelekcji i prezentacji. Jest to możliwe 
dzięki zainstalowaniu nagłośnienia, ekranu i projektora. Nie zabrakło także 
nowych przeszklonych gablot i ławek, a cały teren został oświetlony oraz 
objęty monitoringiem.

Utworzenie „Strefy Historii i Inspiracji” kosztowało prawie 1,1 mln 
zł, a zadanie uzyskało blisko 90 proc. unijnego dofinansowania. Za to, by 
tętniła ona życiem, odpowiada Stowarzyszenie Blechhammer – 1944, które 
było jednocześnie partnerem Gminy Kędzierzyn-Koźle w całym projekcie.

NOWE PROJEKTY, KOLEJNE ZABYTKI
Aby historia Kędzierzyna-Koźla ożyła jeszcze mocniej, gmina konse-

kwentnie dąży do odrestaurowania kolejnych zabytków. Samorząd na ten 
cel ponownie z powodzeniem sięgnął po unijne dofinansowania. Jednak 
kluczowym założeniem nowego projektu jest nie tylko przywrócenie ar-
chitektonicznym perełkom dawnej świetności, ale również ich promocja 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym aplikacji mobilnych. 
Połączenie tradycyjnych form z innowacyjnym podejściem to nie tylko 
znak czasów, ale również coraz bardziej wyczekiwane narzędzie przez osoby 
odwiedzające instytucje kultury.

Po zakończeniu projektów związanych z rewitalizacją Wzgórza Zam-
kowego i schronu przeciwlotniczego na osiedlu Blachownia przyszedł czas 
na remont północno-zachodniego muru obronnego, tzw. Zamku Górnego 
w Koźlu i filii byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 
w Sławięcicach. Projekt ten, realizowany wspólnie z Muzeum Ziemi Ko-
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zielskiej, uzyskał maksymalne możliwe dofinansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 
w wysokości 300 tys. zł.

W ramach zadania średniowieczny mur w Koźlu został uzupełniony, 
wzmocniony, oczyszczony chemicznie oraz zaimpregnowany. Prace nad 
nim trwały ponad półtora roku i kosztowały prawie 700 tys. zł. Kolejną 
inwestycją będzie remont krematorium w Sławięcicach. W planach jest 
odnowienie znajdującego się tam monumentu i  tablicy pamiątkowej, 
renowacja elewacji, komina i ścian wewnętrznych, wymiana okien oraz 
drzwi. To jednak nie wszystko, bo miłośnicy historii skorzystają także 
z dostępu do aplikacji mobilnej, która sprawnie oprowadzi zwiedzają-
cych po Muzeum Ziemi Kozielskiej. Uzupełnieniem działań promujących 
dziedzictwo historyczne Kędzierzyna-Koźla jest także wydanie kolejnych 
Zeszytów Muzealnych.

HISTORIA ZAKLĘTA W PRZYRODZIE
O wielowiekowej tożsamości Kędzierzyna-Koźla mówią nam nie tylko 

mury, kamienice i kościoły. O jego bogatych dziejach przypomina również 

przyroda, która tak jak współczesnym mieszkańcom miasta służyła również 
ich przodkom. Zabytkowe parki znajdujące się w Koźlu i w Sławęcicach są 
nieodłącznym elementem regionalnego dziedzictwa. Popularyzacja wiedzy 
o ich przyrodniczych walorach jest nierozerwalnie powiązana z promocją 
historii i kultury.

Piękne alejki, nowe oświetlenie i ławki, uporządkowana roślinność 
– to dzisiejszy obraz parku w Sławięcicach. W ramach projektu współ-
finansowanego przez Unię Europejską nowa nawierzchnia pojawiła 
się w sumie na 2 km ciągów, z których mogą korzystać spacerowicze 
oraz rowerzyści. Całość dopełnia mała architektura, w tym stojaki na 
jednoślady. Dodatkową atrakcją jest interaktywna ścieżka edukacyjna. 
Pozwala ona jeszcze bliżej zapoznać się z dziedzictwem przyrodniczym 
parku. Jednym z najważniejszych elementów całego zadania była również 
inwentaryzacja znajdującej się tam fauny i  flory. Rewitalizacja parku 
wyniosła blisko 1,6 mln zł, z czego ponad 1,1 mln zł pochodziło ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opol-
skiego na lata 2014–2020.

Znacznie przyjemniej spaceruje się również po plantach. W zeszłym 
roku zakończyła się modernizacja zabytkowego terenu w tej części Koźla. 
Zakres robót był szeroki, bo zakładał budowę blisko 800 metrów nowych 
ścieżek oraz przebudowę i miejscowy remont niespełna 4 kilometrów 
istniejących już traktów. W parku pojawiła się też mała architektura, 
w tym ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i tablice informacyjno
-edukacyjne. Koszt całego zadania wyniósł prawie 2,5 mln zł, a blisko 
1,5 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy europejskich. To jednak 
nie koniec zmian, bo kozielskie planty zazielenią się jeszcze bardziej 
niż dotychczas. Urząd miasta przygotowuje się do nowych nasadzeń. 
Na obszarze prawie 6 hektarów zostanie posadzonych 145 tys. roślin. 
Obecnie na terenie parku dominuje głównie zieleń wysoka. Są to przede 
wszystkim dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe i robinia 
akacjowa. W ramach realizowanego projektu park zostanie wzbogaco-
ny o wiele gatunków rodzimych roślin, które dodatkowo uatrakcyjnią 
parkowe alejki. Wśród nasadzeń nie zabraknie również gatunków chro-
nionych. Wartość tych prac oszacowano na przeszło 3,4 mln zł, w tym 
unijne dofinansowanie wyniesie przeszło 2,2 mln zł. To przedsięwzięcie 
realizowane jest wspólnie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w partnerstwie 
z Gminą Ujazd i Nadleśnictwem Kędzierzyn.
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Po wielu wcześniejszych pracach badawczych i  dokumentacyjnych 
(archeologicznych, architektonicznych) oraz pracach budowlano-re-

montowych, Gmina zleciła wykonanie aktualnych badań odkrytego frag-
mentu zamku. Opracowanie badań konserwatorskich oraz programu prac 
konserwatorskich w 2020 r. odbyło się w 8-osobowym składzie pod kier. 
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki Doroty Kowalik-Kociszew-
skiej, która wykonała główne prace badawcze. Zleceniodawcą była Gmina 
Kędzierzyn-Koźle we współpracy z Muzeum Kozielskim pod nadzorem 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu (dalej WUOZ).

OPIS RELIKTU
Relikt znajduje się w centralnej części zamku w Koźlu, na poziomie około 

4,5 m poniżej poziomu dziedzińca i stanowi obecnie element ekspozycji 
muzealnej. Wieża – założona na planie zbliżonym do kwadratu o wymia-
rach 9,30 x 9,45 m zachowała się w obrębie najniższej kondygnacji do ok. 
2 m wysokości. W jej trzech narożnikach: pn.-zach., pd.-wsch. i pd.-zach. 
znajdują się przekątniowe skarpy, natomiast do narożnika pn.-wsch. do-
chodzi odcinek masywnego muru wysunięty przed lico elewacji północnej, 
kontynuowany w zachowanej części w kierunku wschodnim na odcinku 
około 1,5 m. Zachowane mury wieży mają grubość 1,3 m, fundament jest 
nieco szerszy – z odsadzką 4–10 cm od strony zewnętrznej. Wzniesionoje 
w całości z cegły w wątku dwuwozówkowym, natomiast w przestrzeni mię-
dzylicowej układ cegieł jest swobodny, z wykorzystaniem gruzu ceglanego 
na zaprawie wapiennej.

ANALIZA HISTORYCZNO-ARCHITEKTONICZNA
Zarówno forma zachowanych reliktów, jak i analiza zastosowanych tech-

nik budowlanych pozwalają datować budowlę na 4. ćw. XIII w. Wcześniejsze-
badania historyczno-architektoniczne datowały ją na okres późnoromański, 
jako wieżę ostatecznej obrony powstałą w latach 20. XIII w., początkowo 
otoczoną wałem drewniano-ziemnym, a w późniejszym czasie (XIII/XIV w.) 
murem obronnym. Wieża mogła być połączona z pierwotnym wałem, a póź-
niej murem obronnym systemem komunikacji, którego reliktem jest odcinek 
muru w narożniku pn.-zach. Inny badacz jednak przesuwa czas powstania 
wieży na ostatnie dwie dekady XIII w. i określa ją jako wczesnogotycką wieżę 
mieszkalno-obronną. Centralna wieża kozielskiego zamku przedstawia się 
jako typowy donżon (być może ustawiony pierwotnie na kopcu ziemnym) 
wspomagany zewnętrznym systemem fortyfikacji.

W XIII w. zamek kozielski był siedzibą kasztelanii. Źródła z tego okresu 
wymieniają trzech kasztelanów: Naczesława (1222–1230), Mikołaja (1240–
1247), Grzymisława (1292–1295). Kasztelan w imieniu księcia sprawował 
władzę nad okolicą, a do jego obowiązków należała obrona grodu, ściąga-
nie danin oraz sądownictwo. Potężny donżon był istotnym atrybutem tak 
rozległych kompetencji – jako siedziba pańska, obok funkcji obronnej miał 
znaczenie symboliczne, kojarzone z niezależnością i władzą.

Wieża składała się z kilku jednoprzestrzennych kondygnacji, niekiedy 
najwyższe piętro miało formę drewnianej izbicy. Przyziemie, czasami zagłę-
bione w ziemi, służyło celom gospodarczym. Między najniższym poziomem 
a wyższymi piętrami najczęściej nie było bezpośredniej komunikacji. Na 
pierwsze piętro, stanowiące tzw. piano nobile, wchodziło się za pośrednic-
twem zewnętrznych, zwykle drewnianych schodów. Ich zniszczenie w razie 
zagrożenia umożliwiało skuteczniejszą obronę. Na wyższych poziomach 
mieściły się pomieszczenia mieszkalne dostępne wewnętrznymi schodami, 
niekiedy umieszczonymi w grubości muru.

Nie wiadomo, kiedy kozielski donżon przestał istnieć. Według zespołu 
badającego jego relikty w latach 2013–2014 nastąpiło to już w połowie 
XIV w. Pozostaje to w sprzeczności z przytoczonym przez Lutscha protoko-
łem budowniczego Gregora von Brauna z roku 1558, według którego zamek 
kozielski nie nadawał się do zamieszkania, a z całego masywu zachowała 
się wielka wieża otoczona grubym murem. W tym zapisie należy upatry-
wać końca kozielskiego donżonu, który jako zrujnowany, został rozebrany 
w ramach renesansowej przebudowy założenia zamkowego.

STAN ZACHOWANIA RELIKTU
Odkrycie reliktu po tym, jak spoczywał pod ziemią kilkaset lat, było decy-

zją niełatwą, wymagającą podjęcia szeregu decyzji i działań, które zaskoczyły 
Inwestora. Jednak stanął on na wysokości zadania i pomimo spiętrzających 
się trudności, podjął się odkrycia, zaprojektowania, obudowy, ochrony i pro-
filaktyki świadka najstarszych śladów piastowskich na terenach Śląska Opol-
skiego. Nowe warunki ekspozycji okazały się jednak nieodpowiednie do zbyt 
szybko wysychającego muru, którego kondycja z czasem pogorszyła się. 
Przeprowadzone wstępne wcześniejsze zabiegi konserwatorskie nie zapewniły 
oczekiwanego efektu, czyli powstrzymania przyspieszonych procesów de-
strukcji, a warunki klimatyczne okazały się w zbyt małym stopniu skorelowane 
z wrażliwością i potrzebami odkrytego kilkusetletniego reliktu ceglanego.

Stwierdzono rozległe zabielenia na powierzchni muru o zmiennym za-
kresie występowania w zależności od pory roku (pomimo stałych warunków 
klimatycznych), które zakłócały odbiór estetyczny i świadczyły albo o zaso-
leniu, albo o wytrącaniu się żywicy na zbyt wilgotnym murze (poprzednie 
prace). W dwóch narożnikach wewnętrznych stwierdzono zazielenienia po Okno strzelnicze od strony wewnętrznej muru reliktu, widać zaawansowany stan destrukcji nadłucza.

Fot. Dorota Kowalik-Kociszewska

Relikt wieży piastowskiej zamku w Kędzierzynie-Koźlu 
w świetle aktualnej wiedzy

OkIEM kONSERWATORA
DOROTA KOWALIK-KOCISZEWSKA

Gdy w 2014 r. w wyniku prac budowlanych odsłonięto w centralnej części Zamku w Koźlu relikty budowli 
o charakterze wieżowym, nikt nie spodziewał się, jak ważny i jednocześnie pracochłonny będzie proces jego 
ekspozycji, zachowania i konserwacji oraz ustabilizowania w celu udostępnienia go zwiedzającym. A wszystko 
to, aby oddać szacunek dla tej części historii Polski i okolicznych terenów.
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Dorota Kowalik-Kociszewska

Dyplomowany konserwator dzieł 
sztuki o specjalności Konserwacja 
Rzeźby Kamiennej i Detalu Architek-
tonicznego, Rzeczoznawca Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
absolwentka studiów doktoranckich 
w Instytucie Nauk Geologicznych, 
nauczyciel. Jest wykwalifikowanym 
specjalistą z 18-letnim doświadcze-
niem z zakresu konserwacji zabyt-
ków i  dzieł sztuki (architektura, 
kamień, rzeźba, metal, ceramika, 
drewno, szkło), były asystent 
w PWSZ w Nysie, edukuje młodzież 
i dorosłych w tematach renowacji 
zabytków i  rzemiosła. Prowadziła 
dyplom w  Fachhochschule Hil-
desheim oraz obiekt zabytkowy 
w  Karnburgu, Austria. Prowadzi 
działalność głównie na terenie 
Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Trzy 
prowadzone obiekty zabytkowe 
otrzymały wyróżnienie MKiDN oraz 
MRiRW, następnie odznaczona Złotą 
odznaką ,,Za Opiekę nad Zabytka-
mi” przez MKiDN. Wieloletni członek 
Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki 
we Wrocławiu, członek Ogólnopol-
skiej Rady Konserwatorów Dzieł 
Sztuki w  Warszawie. Uczestnik 
kilku konferencji naukowych, autor 
kilku znaczących publikacji m.in. 
Congress STONE 2020, Opolski In-
formator Konserwatorski, Biuletyn 
Informacyjny Konserwatorów Dzieł 
Sztuki, organizator i uczestnik wy-
staw o tematyce konserwatorskiej. 
Pracuje z  pasją szerzenia wiedzy 
o konserwacji i renowacji zabytków.

Piano nobile – najczęściej jest to 
pierwsze piętro budynku, miesz-
czące pomieszczenia o  charakte-
rze reprezentacyjnym oraz pokoje 
mieszkalne właściciela.

Wozówka – wąska i  długa po-
wierzchnia prostopadłościanu cegły.

Lico muru – zewnętrzna widoczna 
powierzchnia ceglanej ściany, muru, 
budynku.

Układ wendyjski muru – sposób 
ułożenia cegieł w  murze, m.in. 
wendyjski (słowiański) – w Polsce 
w  XIII wieku, zanikł ostatecznie 
około 1420 roku; składa się z dwóch 
powtarzalnych warstw, w których 
dwie wozówki przedzielone są jed-
ną główką. Przesunięcie spoin po-
przecznych pionowych wynosi 1/4 
długości cegły.

Relikt muru od strony pn.-wsch. narożnika. Fot. Dorota Kowalik-Kociszewska

mikroorganizmach, natomiast w wyższych partiach i zagłębie-
niach – aktywne otwory po spuszczelach (dość duże) z siedli-
skami owadów w zaprawie. Dodatkowo widoczne były ślady 
konserwatorskich prac zabezpieczających w formie opasek 
mineralnych, uzupełnionych spoin, kitów ceglanych. Jed-
nak największe zniszczenia wykazywały ściany wewnętrzne 
i część zewnętrznych, gdzie stwierdzono bardzo liczne roz-
warstwienia, złuszczenia i odpadanie fragmentów cegieł, utratę 
oryginalnego kształtu cegieł, kompozycji, a w konsekwencji 
oryginalnego zarysu historycznego muru.

Na górnych partiach oraz na narożnikach stwierdzono 
w różnych miejscach liczne pęknięcia cegieł i muru, w jed-
nym z narożników ujawniło się głębokie pęknięcie prze-
biegające przez prawie całą wysokość nadziemnej części 
muru. Spoiny w dolnych wewnętrznych partiach lica muru 
częściowo wypłukane, osypują się, natomiast w dolnych par-
tiach zewnętrznego lica są częściowo wybrzuszone, świadczą 
o pierwotnym nacisku i lekkim wypłynięciu przy układaniu 
kolejnych warstw. Natomiast w środkowych i wyższych par-
tiach spoiny są nieco cofnięte, gdzieniegdzie pozostały ślady 
trójkątnego formowania spoiny.

Mur w układzie wendyjskim – dwie wozówki, główka – 
pozwolił na mniej dokładne murowanie wnętrza muru, które 
wykonano z nierównomiernych cegieł, także połówek, na 
zalewanej zaprawie wapiennej. W kilku miejscach w dolnej 
części zewnętrznego lica oraz w dwóch otworach okiennych 
odnaleziono kilka cegieł z szarym szkliwem. Mur został 
posadowiony na oryginalnym gruncie, z zewnątrz usypany 
piaskiem (wtórnie po pracach remontowych), wewnątrz – 
ziemią z warstwowaniami glinianymi i piaskowymi. Mur jest 
w ciągłym kontakcie z wilgotnym gruntem, którego wpływ 
jest wyraźnie zauważalny. W niedalekim sąsiedztwie muru 
istniała dawna XIX-wieczna studnia.

CZĘŚĆ BADAWCZA
Celem przeprowadzonych szczegółowych, jak i zaplano-

wanych w szerokim zakresie badań, analiz i kwerendy archi-
walnej było wyjaśnienie powodu licznych zabieleń muru, ich 
wpływ na stan zachowania, szybkości i przyczyn występo-
wania erozji cegły i pęknięć pojawiających się na licu muru, 
wpływu otaczających warunków, a następnie ograniczenie 
niszczenia reliktu muru i ustabilizowanie warunków posa-

dowienia. Zastosowano dość szeroki zakres badań, m.in.: 
badania zasolenia cegieł, składu mineralogicznego zapraw 
oraz cegieł, badania gruntu, zawilgocenia powietrza w sali, 
wilgotności i temperatury na murze oraz wewnątrz muru, 
badania kapilarnego podciągania, badania mikrobiologicz-
ne, analizy wcześniejszych działań konserwatorskich, arche-
ologicznych, geomorfologicznych, analizy zastosowanego 
oświetlenia, wentylacji, prac i warunków gruntowo-wod-
nych podczas wcześniejszych prac, dostępnych dokumen-
tacji architektoniczno-budowlanych z poprzednich lat oraz 
analizę konserwatorsko-architektoniczną (wspomniana na 
początku niniejszej publikacji).

Wyniki badań wykazały konieczność wzmocnienia 
żywicami odpornymi na zmieniające się warunki wilgot-
nościowe, a także konieczność dogłębnego zabezpiecze-
nia zabytkowej substancji z  jednoczesnym utrzymaniem 
odpowiedniej wilgotności i hydrofilności muru. Zapro-
ponowano dwie metody wzmacniania muru: tradycyjna 
– na bazie roztworu żywicy akrylowej (powierzchniowa) 
oraz nowoczesna, która okazała się (po przeanalizowaniu 
i konsultacjach z WUOZ w Opolu) najbardziej skutecz-
na jako dogłębna i strukturalna, zapewniająca nasycenie 
muru na znaczną głębokość nawet do 50–60 cm z użyciem 
modyfikowanego krzemianu etylu do próżniowego zastoso-
wania. Jest to nowoczesna metoda jeszcze nie zastosowana 
dotychczas w Polsce, natomiast stosowana z powodzeniem 
w kilku krajach, ale wymagająca wyższych nakładów fi-
nansowych. Jednak wybór metody został uzależniony od 
wysokości otrzymanych środków na dofinansowanie prac 
konserwatorskich. Do dalszych działań na relikcie został 
wykonany Program Prac Konserwatorskich, zatwierdzony 
przez WUOZ, który – miejmy nadzieję – po wykonaniu 
skutecznie zabezpieczy i ustabilizuje średniowieczne mury 
reliktu jednej z najstarszych piastowskich wież mieszkalno
-obronnych w tej części południowej Polski.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania i opracowana dokumentacja 

jako studium stanu zachowania oraz warunków posado-
wienia reliktu muru wieży piastowskiej nakreśliło kieru-
nek dalszych działań organizacyjnych i konserwatorskich, 
które – miejmy nadzieję – przyniosą oczekiwane rezultaty 
w postaci ustabilizowania struktury muru w celu dalszej 
muzealnej ekspozycji.

W styczniu 2021 r. miasto Kędzierzyn-Koźle otrzymało 
gratulacje i uznanie kapituły prestiżowego Ogólnopolskie-
go Konkursu Otwartego ,,Modernizacja Roku & Budowa 
XXI w.”, a Muzeum Ziemi Kozielskiej zakwalifikowało się do 
finału, właśnie za modernizację i  przebudowę wraz z całą 
muzealną ekspozycją m.in. reliktu pod czteroboczną oszklo-
ną piramidą, jednocześnie zdobyło specjalistyczną Nagro-
dę Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Mam nadzieję, że dzięki naszym badaniom Gmina i Mu-
zeum pozyskają dotację na dalsze prace konserwatorskie 
oraz przeprowadzenie fachowych prac, które przyczynią się 
do stabilizacji muru, a następnie do nominacji do nagrody 
lub wyróżnienia.

Część architektoniczno-historyczna: Jerzy Skarbek.
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Nazistowskie obozy na terenie Kędzierzyna-Koźla podczas II wojny światowej cz. 1

PraCa CzęSto nIe oznaCzała wolnośCI
EDWARD HADUCH

II wojna światowa w istotny sposób odcisnęła swoje piętno na obszarze dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla. 
Można postawić tezę, że wydarzenia z tamtego okresu zdeterminowały sam fakt istnienia miasta w kształcie, 
który znamy obecnie. Nie jest to stwierdzenie gołosłowne. Kędzierzyn-Koźle to miasto przemysłowe, a wielkie 
inwestycje przemysłowe rozpoczęły się u nas wraz z wybuchem wojny. Wielkie inwestycje potrzebują wielu 
rąk do pracy. W rzeczywistości nazistowskich Niemiec była to głównie praca przymusowa. Wokół ówczesnych 
miejscowości Blechhammer i Heydebreck powstało dziesiątki obozów, w których przetrzymywano dziesiątki 
tysięcy więźniów, jeńców wojennych oraz robotników przymusowych.

Wzmiankowane powyżej inwestycje były częścią planu przestawienia 
gospodarki niemieckiej na tory produkcji niezbędnej do zaopatrze-

nia nazistowskiej machiny wojennej w potrzebne wyposażenie, surowce 
i materiały.

W planie czteroletnim, przyjętym w Niemczech hitlerowskich w 1936 
roku, założono, że do 1940 roku niemiecka gospodarka stanie się kriegsfähig 
– zdolna do produkcji wojennej.

Jednym z obszarów troski planistów hitlerowskich było zapewnienie 
dostaw paliw, olejów i smarów, bez których niemożliwe byłoby prowadzenie 
planowanych działań wojennych. III Rzesza, mając ograniczony dostęp 
do naturalnych źródeł ropy naftowej, została zmuszona do poszukiwania 
alternatywnych rozwiązań w tym obszarze.

DO PROWADZENIA WOJNY 
KONIECZNA JEST BENZYNA

Pomocne okazały się odkrycia naukowe z początku XX wieku, a zwłaszcza 
wynalezienie w 1911 roku przez niemieckiego chemika Friedricha Bergiusa 
metody uwodornienia węgla (Kohlehydrierung), w wyniku której poprzez 
uwodornienie w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, zmie-
lonego węgla zmieszanego z olejami i katalizatorami, uzyskiwano benzynę 
syntetyczną.

W celu planowania, budowy i organizowania produkcji, w 1936 roku 
utworzono specjalny urząd o szerokich prerogatywach: Reichsamt für Wirt-
schaftsausbau (Urząd do spraw Rozbudowy Gospodarczej Rzeszy), który 
był odpowiedzialny za planowanie, budowę i przygotowanie do wojny 
niemieckiego przemysłu wydobywczego oraz organizowanie produkcji 
substytutów dla naturalnych surowców.

Bezpieczne położenie w oddaleniu od granic potencjalnych przeciwni-
ków (Francji, Anglii i ZSRS), bliskość pokładów węgla w śląskich kopalniach 
oraz dogodne połączenia transportowe (wodne i kolejowe) były powodem 
wyboru rejonu dzisiejszego Kędzierzyna jako miejsca budowy dwóch du-
żych zakładów produkcji paliw syntetycznych.

23 kwietnia 1939 roku Reichsamt für Wirtschaftsausbau zleciła spółce 
Mineralölbau GmbH z Berlina zaprojektowanie i zbudowanie fabryki paliw 
syntetycznych na zakupionym od fundacji księcia Hohenlohe zalesionym 
terenie pomiędzy Blachownią Śląską (ówcześnie Blechhammer) a Sławię-
cicami (Ehrenforst). W grudniu 1939 roku zawiązano spółkę partnerską 
Oberschlesische Hydrierwerke AG Blechhammer, wpisaną do rejestru han-
dlowego 25 stycznia 1940 roku, która miała zarządzać budową, a następnie 
działalnością fabryki.

Z niewielkim opóźnieniem w stosunku do inwestycji w Blachowni rozpoczę-
to przygotowania do budowy drugiego zakładu, którego inwestorem był wielki 
koncern chemiczny Interessen Gemeinschaft Farbenindustrie AG (IG Farben).

22 września 1939 r. z inspiracji Reichsamt für Wirtschaftsausbau zor-
ganizowano w Gliwicach spotkanie, mające na celu wybór dokładnego 
umiejscowienia planowanej fabryki. Po wizji lokalnej zdecydowano się na 
zalesiony teren w pobliżu miejscowości Bierawa (ówcześnie Reigersfeld). 
Po uzyskaniu zgody fundacji księcia Hohenlohe, z końcem listopada 1939 
roku przystąpiono do wstępnych prac ziemnych.

KĘDZIERZYN-KOŹLE – MIASTO OBOZÓW
Umiejscowienie dwóch ogromnych inwestycji w głównie rolniczym 

regionie o niewielkiej gęstości zaludnienia, oprócz zalet miało także istotną 
wadę: trudność w zapewnieniu odpowiedniej ilości siły roboczej. Trudność 

IG Farben – Robotnicy przy pracy na budowie zakładów IG Farben Werk Heydebreck

Nieśmiertelnik polskiego żołnierza z września 1939 roku znaleziony na terenie jednego z obozów pracy 
przymusowej w Blachowni. Na przedmiocie widniej skrót - KAT od słowa katolik
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ta spotęgowana została wybuchem II wojny światowej, co skutkowało po-
wołaniem wielu mężczyzn w wieku produkcyjnym do wojska niemieckiego.

Problem, podobnie jak w innych rejonach III Rzeszy, rozwiązano po-
przez wykorzystanie do przymusowej pracy robotników, jeńców wojennych, 
w późniejszym czasie także więźniów narodowości żydowskiej oraz więź-
niów politycznych, karnych i wychowawczych.

Z uwagi na rozmiar przeprowadzanych inwestycji rejon dzisiejszego 
Kędzierzyna-Koźla stał się miejscem koncentracji przymusowej siły ro-
boczej o skali porównywalnej chyba jedynie z kompleksem obozowym 
Auschwitz-Birkenau-Monowitz.

Zatrudnianie niewolniczej siły roboczej, oprócz korzyści dla gospodarki 
wojennej III Rzeszy, miało również za cel eksterminację określonych grup 
narodowościowych według nazistowskiej doktryny „wyniszczenia przez 
pracę” – Vernichtung durch Arbeit. Dotyczyło to zwłaszcza więźniów obozów 
koncentracyjnych, obozów pracy dla Żydów, obozów karnych i wychowaw-
czych oraz jeńców sowieckich.

Traktowanie robotników przymusowych, więźniów i jeńców wojennych 
było zróżnicowane w zależności od miejsca, które poszczególne narodowo-
ści zajmowały w nazistowskiej hierarchii „rasowej”.

Najgorzej traktowano więźniów narodowości żydowskiej oraz jeńców 
wojennych z byłego Związku Sowieckiego. W tych dwóch przypadkach 
można mówić o eksterminacji uwięzionych poprzez wyniszczającą pracę, 
głodowe racje żywnościowe i brak opieki medycznej.

W zależności od przyczyny i charakteru uwięzienia osadzonych, możemy 
podzielić obozy istniejące w naszym mieście na następujące grupy:

•	 obozy pracy i pracy przymusowej,
•	 obozy dla jeńców wojennych,
•	 obozy pracy dla więźniów.

PRZYMUSOWA PRACA DLA III RZESZY
Obozy pracy przymusowej dla robotników cywilnych (Zivilarbeiter) 

były najliczniejszą kategorią obozów istniejących w rejonie Kędzierzyna 
i Blachowni podczas II wojny światowej. Przebywało w nich najwięcej ludzi 
i zaczęto je tworzyć najwcześniej.

Trafiały do nich osoby, których urzędy zatrudnienia (Arbeitsamty) kie-
rowały na podstawie nakazu pracy do stawienia się w określonym czasie 
i miejscu celem świadczenia pracy.

Na przełomie 1939/1940 roku jako pierwsi do pracy przymusowej przy 
budowie obu śląskich fabryk paliwowych skierowani zostali Polacy z pod-
bitych i zaanektowanych do Rzeszy obszarów Górnego Śląska oraz z po-
wiatów częstochowskiego i piotrkowskiego, należących do Generalnego 
Gubernatorstwa.

Skierowano tam także byłych polskich jeńców wojennych ze Stalagu 
VIII B Lamsdorf (Łambinowice), których zwolniono z niewoli i bezprawnie 
pozbawiono statusu jeńca, ale jednocześnie szantażem, groźbami, a często 
także stosując przemoc fizyczną, zmuszono ich do podpisania zobowią-
zania, że będą wykonywać pracę w miejscu, gdzie skieruje ich właściwy 
urząd zatrudnienia (Arbeitsamt). W ten sposób stawali się przymusowymi 
robotnikami cywilnymi, co do których nie trzeba było stosować zapisów 
Konwencji Genewskiej, dotyczącej traktowania jeńców wojennych.

Lista narodowości, które trafiały do przymusowej pracy w Kędzierzy-
nie i Blachowni, jest bardzo długa, przebywali tu Polacy, Czesi, Słowacy, 
Włosi, Jugosłowianie, Francuzi, Rosjanie, Ukraińcy, Belgowie, Holendrzy 
Bułgarzy. Zdarzały się nieliczne przypadki robotników z Danii, Norwegii, 
Węgier i Rumunii.

Robotnicy z podbitych terenów ZSRR (Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini) 
stanowili oddzielną kategorię zwaną Ostarbeiter, a ich warunki egzystencji 
były najgorsze.

Należy zaznaczyć, że robotnicy z państw sprzymierzonych z III Rzeszą 
(Włochy, Słowacja), a także częściowo z Czech i Francji mieli status robotników 
dobrowolnych, a obozy pracy przymusowej starano się dzielić na jednorodne 
pod względem narodowościowym oddziały, różnicując warunki, w których 
przebywali robotnicy oraz ich traktowanie. Jako przykład można podać to, że 
robotnicy włoscy mieli oddzielną kuchnię na terenie obozu Gemeinschaftslager 
przy zakładach IG Farben w Kędzierzynie. Gotowano tam potrawy, do których 
Włosi byli przyzwyczajeni w swoim ojczystym kraju.

W późniejszym okresie do pracy w Blachowni i Kędzierzynie trafiła 
liczna grupa Francuzów, wysłanych tam przymusowo przez rząd Vichy 
w ramach systemu Służby Pracy Przymusowej – Service du travail obligatoire 
– STO. Znaczną część z nich stanowili członkowie młodzieżowej organizacji 
paramilitarnej Chantiers de la jeunesse française – CJF.

Z wszystkich osób zmuszonych do pracy robotnicy przymusowi podle-
gali najłagodniejszemu reżimowi, do pracy chodzili bez asysty strażników, 

Lista transportowa polskich więźniów z więzienia w Sieradzu 
do obozu Justizstraflager w Blachowni

Wpinka organizacji Chantiers de la jeunesse 
française, znaleziona na miejscu byłego 
obozu

Identyfikator zmiany polskiego robotnika Józefa Kowacza.

otrzymywali niewielkie wynagrodzenie, mieli sporą swobodę w poruszaniu 
się poza obozem.

Największymi obozami, w których przetrzymywano robotników przy-
musowych były: Gemeinschaftslager (obóz ten upamiętniony jest obeliskiem 
znajdującym się przy ul. Mostowej) oraz Bierau Lager przy ówczesnych 
zakładach IG Farben Heydebreck oraz Dorflager, Waldlager, Wiesenlager 
i Blechhammerlager przy zakładach Oberschlesische Hydrierwerke AG 
Blechhammer.

Powyższe nazwy były określeniami dużych kompleksów obozowych (do-
tyczy to zwłaszcza Bierau Lager i Dorflager), w których wyodrębnione były 
często mniejsze komanda robocze, także więźniów i jeńców wojennych (np. 
obóz AEL przy zakładach IG Farben mieszczący się w kompleksie Bierau 
Lager, czy też komando brytyjskich jeńców wojennych E714, znajdujące 
się na terenie Dorflager).

Informacje statystyczne o zatrudnieniu w poszczególnych obozach 
w końcowym okresie wojny znajdujemy w zestawieniu obozów pracy 
w rejencji opolskiej i katowickiej przygotowanych przez wydział policyj-
ny Prezydenta Rejencji katowickiej na podstawie raportów z oddziałów 
prowincjonalnych Niemieckiego Frontu Pracy (DAF).

Wynika z niego, że w obozach podległych zakładom blachowiańskim 
przebywało 17 772 robotników obcokrajowców, a w samym tylko obozie 
Gemeinschaftslager, należącym do IG Farben 9 972 robotników.

OBOZY NIE TYLKO DLA ROBOTNIKÓW
Obozy, w których przetrzymywani mieli status więźniów, charaktery-

zowały się znacznie ostrzejszymi reżimami od obozów dla robotników, 
a uwięzieni w nich poddawani byli bardzo brutalnemu traktowaniu i nie-
ludzkim warunkom bytowym.
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Obóz Justizstraflager Blechhammer powstał w  lutym 1942 roku 
w wyniku porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwem Oberschlesische 
Hydrierwerke AG Blechhammer a Administracją Sądową Rzeszy (Reichsju-
stizverwaltung), reprezentowaną przez kierownictwo więzienia w Strzelcach 
Opolskich. Na mocy tego porozumienia utworzono obóz, który był oddzia-
łem karnym tegoż więzienia i miało trafić do niego do 500 polskich więźniów 
tam przetrzymywanych, skazanych uprzednio przez sądy III Rzeszy.

W marcu i kwietniu 1942 roku przeniesiono tam dodatkowo ok. 250 
polskich więźniów karnych z więzienia w Sieradzu.

W późniejszym czasie do obozu Justizstraflager trafiła też pewna liczba 
więźniów z Europy Zachodniej (głównie z Belgii i Francji), aresztowanych 
przez Niemców w trakcie operacji Nacht und Nebel („Noc i mgła”), która 
miała za zadanie eliminację ruchu oporu w podbitych krajach Europy 
Zachodniej.

Nazwa Justizstraflager – sądowy obóz karny – nie była bezpodstawna. 
Warunki życia w obozie były bowiem bardzo złe, a traktowanie więźniów 
niezwykle brutalne. Więźniowie byli bici, poniżani, poddawani wyczerpują-
cym ćwiczeniom fizycznym, pracowali pod ścisłym nadzorem wartowników, 
którzy bili ich i kopali za najmniejsze uchybienia, a często także bez powodu.

Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. 21 stycznia 1945 r. kolum-
na ok. 700 więźniów została wyprowadzona z obozu w „marszu śmierci” 
do miejscowości Loebau, a następnie Lendringsen k. Werl. Podczas tego 
marszu zmarło z zimna i wycieńczenia oraz zostało zamordowanych przez 
strażników ok. 500 więźniów.

Funkcję kierownika obozu sprawował Karl Schirmer. Za zbrodnie po-
pełnione w obozie i w trakcie ewakuacji obozu został w 1948 roku skazany 
przez Sąd Okręgowy w Warszawie na karę dożywocia.

Obozy Arbeitserziehungslager – AEL – wychowawcze obozy pracy. 
Tworzono je w III Rzeszy na podstawie zarządzeń Reichsführera SS Hein-
richa Himmlera. Powstawały najczęściej przy dużych zakładach przemy-
słowych i więziono w nich najczęściej robotników przymusowych, którzy 
popełnili wykroczenia przeciwko dyscyplinie pracy (ucieczki, niesubordy-
nacja, opieszałość, niewykonywanie poleceń itp.), jak i różne inne „wykro-
czenia”. Umieszczano w nich także więźniów politycznych.

Podlegały one lokalnym komórkom Geheime Staatspolizei (Gestapo). Do 
AEL trafiało się na określony okres, z reguły nie dłużej niż na 3 miesiące 
i bez żadnego procesu, na podstawie decyzji Gestapo, po donosie ze strony 
kierownictwa zakładu.

„Wychowanie” w AEL polegało na katorżniczej pracy, biciu, torturach, 
karnych ćwiczeniach fizycznych oraz głodowych racjach żywnościowych. 
Reżim obozowy był porównywalny, a często nawet ostrzejszy od tego w obo-
zach koncentracyjnych.

Obóz AEL przy fabryce OHW Blechhammer utworzono we wrześniu 
1941 roku, po długich negocjacjach z Gestapo w Opolu i Kędzierzynie. 
Początkowo Gestapo chciało utworzyć w Brzeźcach jeden wspólny obóz 
wychowawczy dla zakładów w Blachowni i w Kędzierzynie. Spotkało się to 
jednak z gwałtownymi protestami dr Schlicka, kierownika działu personal-
nego zakładów OHW Blechhammer. Ostatecznie utworzono 2 obozy tego 
typu, oddzielne dla obu przedsiębiorstw. AEL przy zakładach IG Farben 
powstał znacznie później, bo dopiero w sierpniu 1942 roku. Mieścił się 
w szerszym kompleksie obozowym, zwanym Bierau Lager, znajdującym 
się przy szosie łączącej Koźle z Gliwicami.

OBOZY KARNE DLA ŻOŁNIERZY WEHRMACHTU
Specyficzną formą obozów o charakterze karnym były obozy, gdzie żoł-

nierze Wehrmachtu odbywali karę nałożoną na nich za różne wykroczenia 
i przestępstwa, których dopuścili się podczas służby wojskowej.

Na obszarze dzisiejszego Kędzierzyna-Koźla istniały 2 takie obozy – 
Wehrmachtsgefangenenabteilung 4 Lager Hugoslust, znajdujący się na te-
renie osady Dąbrówka w pobliżu ówczesnych zakładów IG Farben, oraz 
Wehrmachtsgefangenenabteilung Blechhammer obok drogi prowadzącej 
z Blachowni do Sławięcic.

Obóz Hugoslust istniał w latach 1941–1942, obóz w Blachowni co naj-
mniej do końca 1943 roku. Obydwa podlegały pod więzienie wojskowe 
w Kłodzku. (Wehrmachtsgefangnis Glatz)

Notatka o zatwierdzeniu budowy obozu AEL podpisana przez kierownika działu personalnego zakładów OHW 
Blechhammer, Dr. Schlicka.

Polscy robotnicy w jednym z obozów w Blachowni
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Na szlaku znanych i nieznanych zabytków naszego powiatu

Perły arChItektury
EMILIA BANDROWSKA

Powiat kędzierzyńsko-kozielski położony jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego i obej-
muje miasto Kędzierzyn-Koźle oraz gminy wiejskie: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś. 
W poniższym artykule, opisującym znane i nieznane zabytki obszaru zachodniej części powiatu, historia po-
szczególnych miejscowości splata się ze współczesnymi działaniami na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Mająca tradycje osadnicze w epoce wpływów rzymskich Polska Ce-
rekiew swoją nazwę wywodzi od staropolskiego słowa „cerekiew”, 

czyli kościół. Pierwsza wzmianka z roku 1337 podaje nazwę w wersji ła-
cińskiej – Noua Ecclesia, ale już w 1539 r. zapisano nazwę Nowa Cerekiew. 
Od XVI w. wieś należała do rodziny von Oppersdorff, która w XVII w. 
średniowieczny zamek przebudowała na otoczoną parkiem późnorene-
sansową rezydencję. Zamek zbudowano na planie prostokąta z małym 
wewnętrznym dziedzińcem, który obecnie zadaszony świetlikiem stanowi 
rodzaj holu. W narożach budynku znajdują się dwie ośmioboczne baszty. 
Pałac posiada dach mansardowy (czyli łamany, dzięki czemu w połaci 
dachu uzyskuje się pomieszczenie o pionowych ścianach). Po stronie 
wschodniej pałacu, przy ulicy, wybudowano wieżę bramną (1670), której 
dolną część zbudowano na podstawie kwadratu z możliwością przejazdu. 
W górnej części znajduje się zegar, a zwieńczeniem budowli jest hełm 
o metalowej kopule.

Do kolejnych posiadaczy dóbr pałacowych należał ród Gaschinów (Ga-
szyńskich). To w tej rodzinie, drogą dziedziczenia, majątek przekazywano 
z pokolenia na pokolenie przez niemal dwieście lat. W XIX wieku pałac wraz 
z przyległym parkiem przeszedł w ręce hrabiego von Matuschko. Na ścianie 
frontowej pałacu znajduje się kartusz herbowy Matuschków. W 1894 r. 
z obu stron wieży dobudowano pomieszczenia mieszkalno-gospodarcze, 
tworzące wrażenie pierzei rynku.

Ostatnim właścicielem pałacu został Hans Eberhard. W wyniku działań 
wojennych w 1945 r. budynek w znacznej mierze uległ zniszczeniu i spłonął. 
W latach 2012–2014 został odbudowany i poddany ogólnej renowacji.

RADOSZOWY
Źródła pisane jak i zabytki archeologiczne wskazują, iż osada funk-

cjonowała już w średniowieczu. W literaturze przedmiotu odnotowuje 
się zaledwie sporadyczne wzmianki na ten temat. Opis miejscowości 
pojawia się we wspomnieniach Josepha von Eichendorffa, śląskiego poety 
żyjącego w latach 1788–1857. Jako chłopiec zapisywał swoje spostrzeżenia 
z wiejskiej sielanki, gdy bywał u swojej babki Johanny von Eichendorff 
z domu Salisch (1726–1798), właścicielki radoszowskiego dworu i ma-
jątku. Seniorka rodu była fundatorką nieistniejącej już świątyni pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego z 1730 r. Obecny kościół parafialny św. 
Jadwigi Śląskiej zbudowano w 1929 r., umieszczając w nim barokowe 
ołtarze, ambonę i chrzcielnicę pochodzące z poprzedniej świątyni. Przy 
wejściu do kościoła widoczna jest płyta nagrobna w kamiennej posadzce, 
a pod nią znajduje się krypta fundatorki. Na wieży kościelnej zamonto-
wano dzwon z 1507 r.

Pałac w Polskiej Cerekwi

Radoszowy. Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej z 1929 rokuRadoszowy. Barokowy ołtarz z kościoła 
pw. św. Jadwigi Śl. 

Radoszowy. Kamienna chrzcielnica z kościoła 
pw. św. Jadwigi Śl
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CHRÓSTY
Miejscowość datowana jest na rok 1679. We wsi znajdują się otoczone 

parkiem ruiny klasycystycznego pałacu z 1813 r. wraz z zabudowaniami 
gospodarczymi dawnego folwarku. Pałac z początków XIX w. zbudowa-
no prawdopodobnie na ruinach XVIII-wiecznego dworku myśliwskiego 
(niegdyś wieś otaczały lasy). Do 1945 przy pałacu znajdowała się kaplica 
z kryptą właścicieli, dziś widoczne są po niej jedynie fundamenty.

Pałac ograbiono w 1945 r., w kolejnych latach popadł w ruinę.

MACIOWAKRZE
Na lekkim wzniesieniu, wśród wiejskich zabudowań, znajduje się baro-

kowy kościół pw. św. Floriana wzniesiony w 1773 r. Projekt architektoniczny 
świątyni wykonał Michał Clementa z Krnowa. Plac kościelny otacza otyn-
kowany mur na planie typowej na śląskich wsiach wczesnośredniowiecznej 
owalnicy. Obecnie mur wykorzystano jako lapidarium z fragmentami na-
grobków dawnych parafian. Na wieży kościoła widoczny jest herb cyster-
sów z Rud Wielkich (od 1264 do 1810 r. wieś była własnością cystersów). 
W górnej części wieży mieści się zegar i dzwonnica. Na elewacji frontowej 
w niszach umieszczone są figury świętych: Urbana – patrona winiarzy 
i ogrodników oraz Augustyna – patrona wydawców i teologów.

GRUDYNIA MAŁA
Neorenesansowy pałac na jednym z wielu tutejszych pagórków wznie-

siono w połowie XVIII wieku, jego właścicielem był wówczas Karol von 
Dambrowka. Pałac w obecnej formie pochodzi z końca XIX w. Należał do 
Hansa i Anne Deloch, którzy założyli przypałacowy ogród i park. Na fasa-
dzie budynku widoczne są kolumny jońskie. W pobliżu małego belwederu 
znajdują się budynki gospodarcze. Dawny spichlerz dworski przewieziono 
do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Po 1945 roku teren upaństwo-
wiono, przekształcając go w Gospodarstwo Sadownicze. Pomieszczenia 
dawnej rezydencji posłużyły jako biura i mieszkania dla pracowników. 
Obecnie teren z zabudowaniami znajduje się w rękach prywatnych i ulega 
znacznej dewastacji.

GRUDYNIA WIELKA
W miejscowości, w otoczeniu zabytkowego parku, stoku wzniesienia 

mieści się neogotycki pałac z 1870 r. Przedsiębiorca Joseph Neumann zdecy-
dował się na budowę domu, by z upływem lat swój majątek przekazać córce. 
Po małżeństwie jego córki Emmy majątkiem do II wojny światowej zarządzał 
jej mąż Ernst von Reibnitz. W 1945 r. pałac i tereny przyległe przejęło pań-
stwo, tworząc PGR. W 2010 r., po gruntownym remoncie, pomieszczenia 
pałacowe przygotowano do pełnienia funkcji hotelowo-gastronomicznej. 
Od tamtej pory hotel jednak do dziś nie rozpoczął działalności.

Tuż obok Grudyni Wielkiej znajduje się wieś Jakubowice, a w niej 
okazały zabytkowy pałac z XIX wieku. Obecnie pomieszczenia pałacowe 
służą seniorom, gdyż mieści się tu Dom Opieki.

Ruiny pałacu w Chróstach

Pałac w Grudyni MałejPałac w Grudyni Wielkiej

Maciowakrze. Płyty nagrobne na murze przy kościele św. Floriana

Maciowakrze. Kościół pw. św. Floriana
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Jakubowice. Dom Opieki dla seniorów 
w Jakubowicach

Gościęcin. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z poł. XVII w.

Dębowa. Figura św. Jana 
Nepomucena

Dworek w Komornie z XVIII w.

Pałac w Większycach. Poniżej zdjęcia jego wnętrza

GOŚCIĘCIN
Pierwsze wzmianki na temat Gościęcina odnotowujemy już 

w średniowiecznych źródłach pisanych. Na przestrzeni wieków nazwa 
miejscowości ulegała licznym przeobrażeniom. Badacze wywodzą ją 
od zniekształconego imienia Konstantyn, gdyż w XIX wieku używano 
nazwy Gościęciniec, wywodzonej od Konstantyńca. Lokacja wsi na prawie 
niemieckim pochodzi z  1225 roku. Do zabytków architektonicznych 
znajdujących się w Gościęcinie zaliczamy barokowy murowany kościół 
pw. Wniebowzięcia NMP z  połowy XVII wieku (powstał na miejscu 
cysterskiego drewnianego kościoła z roku 1305).

BRYKSY
Wyjeżdżając z Gościęcina w kierunku na Kózki trafimy do przysiółka 

Bryksy, gdzie znajduje się kolejna perła architektoniczna. Jest nią drewniany 
XVII-wieczny kościół pątniczy, wzniesiony na planie krzyża, pod wezwaniem 
św. Bryksjusza – patrona chorych dzieci, sędziów i niewinnie oskarżonych. 
Święty Bryksjusz żył w IV/V wieku we Francji i pełnił funkcję biskupa. Według 
legendy, jako pątnik, pielgrzymował po Śląsku. W miejscu jego odpoczynku 
powstał kościół, kaplica z cudownym źródełkiem oraz pustelnia. Wizerunek 
tego świętego odnajdujemy w herbie Gminy Pawłowiczki.

DĘBOWA
Na pograniczu Koźla i Reńskiej Wsi znajduje się Dębowa. Wieś znana 

jest z akwenu powstałego po dawnym żwirowisku. Malowniczo położony 
teren sprzyja rekreacji, a dodatkowym atutem miejsca jest urokliwa trasa 
rowerowa. Tuż przy wjeździe na Dębową znajduje się figura św. Jana Nepo-
mucena trzymającego oburącz krzyż. Święty ubrany jest w szaty kapłańskie.

Kult św. Nepomucena rozpowszechnili zakonnicy jezuiccy. Święty uzna-
wany jest za patrona Pragi, spowiedników, obrony dobrej sławy, tonących 
oraz wzywany na ratunek w czasie powodzi, gdyż w Kościele katolickim 
czczony jest jako męczennik, który – będąc spowiednikiem małżonki 
czeskiego króla Wacława IV – nie chciał zdradzić tajemnicy spowiedzi, za 
co został utopiony w rzece Wełtawie.

Od XVII w. na Śląsku rozpowszechnił się zwyczaj umieszczania figury 
św. Nepomucena przy wjeździe do wiosek zamieszkiwanych przez katolików.

KOMORNO
Tu znajduje się zabytkowy zespół dworski z XVIII wieku. W jego skład 

wchodzi park z 1760 r., w którym rosną m.in. platany i kasztanowce oraz 
dworek, który w 1807 r. stanowił główną bazę dowodzenia dla dowódcy 
wojsk bawarskich Erazmusa von Deroya podczas oblężenia Twierdzy Koźle. 
Zabytkowy dworek po II wojnie światowej pełnił rolę budynku szkolnego.

WIĘKSZYCE
Pierwsza nazwa miejscowości w formie „Wegssicz” pojawia się w doku-

mentach z roku 1516. Wieś położona jest na wzgórzu przy skrzyżowaniu dróg 
(Opole – Racibórz, Gliwice – Nysa), górującym nad pradoliną Odry. W 1871 r. 
zbudowano na wzniesieniu neogotycki zespół pałacowo-parkowy. Teren obej-
mował strumyki i liczne zarybione stawy. Budynek powstał na miejscu dawnego 
drewnianego dworu. Elewację rezydencji wykonano z żółtej klinkierowej ce-
gły. Zwieńczeniem budowli jest dwuspadowy dach oraz dwie wieżyczki, które 
tworzą bajkowy efekt. Fundatorem pałacu był Marc Heymann, pochodzący 
z wrocławskiej rodziny bankierów. W 1912 roku majątek kupił przedsiębiorca 
sektora chemicznego Emil Phyrkosch z Raciborza, który tuż przed II wojną 
światową przekazał pałac na cele społeczne i wyjechał do Görlitz. Do 1945 r. 
oficjalnie funkcjonował tu szpital dla rannych żołnierzy. Po wojnie mieścił się 
tu Uniwersytet Ludowy (1946–1986). W roku 2003 pałac kupił prywatny inwe-
stor z Gliwic – Roman Biernacki. Po długotrwałym remoncie pomieszczenia 
pałacu odzyskały dawną świetność, m.in. odnowiono stare polichromie oraz 
przywrócono dziewiętnastowieczną kolorystykę wnętrz. Dopracowano każdy 
szczegół w pałacu. Od 2012 r. prowadzona przez rodzinę właściciela Restauracja 
Pałac Większyce, znalazła się w rankingu 100 najlepszych restauracji w Polsce.
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