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Moim Drogim Parafianom, 
z którymi przeżyłem ostatnie 20 lat

i tym, którzy przyjdą po nas.
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S poglądając na dwadzieścia lat mojego 
proboszczowania w Zawiści, przypomi-
nają mi się słowa Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego: „Ile razem dróg przebytych, ile 
ścieżek przedeptanych...”. Pochodzą one z wier-
sza pt. „Ocalić od zapomnienia” i taki też tytuł 
nosi niniejsza publikacja, która staje się szcze-
gólnym darem Proboszcza dla swoich Parafian 
na jubileusz 85-lecia powstania Parafii pw. św. 
Józefa Robotnika w Zawiści. Idea jej powstania 
pojawiła się dawno temu, dopiero jednak dziś się 
materializuje. Po zakończeniu wielkich inwestycji 
parafialnych, uwieńczonych tegoroczną uroczy-
stością konsekracyjną w Szumie, przyszedł czas 
na spojrzenie wstecz i pewne podsumowania. 

Stara łacińska maksyma „Historia est ma-
gistra vitae” głosi, że historia jest nauczycielką 
życia. Dzieje się tak dlatego, że każde wydarze-
nie z przeszłości w jakiś sposób oddziałuje na 
teraźniejszość. Można powiedzieć, że to historia 
pomaga życiu, pokazując nam, jakich błędów na-
leży unikać, a z drugiej strony, o co tak naprawdę 
warto zabiegać. Zdajemy sobie sprawę, że choć 
w życiu ciągle się czegoś uczymy, to jednak wciąż 
coś nas zaskakuje, a jeszcze wiele jest przed nami 
do zrobienia. Jednego możemy być pewni: to, co 
robimy dzisiaj – jutro staje się historią. Oby ci, 
którzy przyjdą po nas, mogli – spoglądając wstecz 
– wzorować się na naszym życiu i działaniu oraz 
unikać błędów, które stały się naszym udziałem. 
Piszmy naszą teraźniejszość, znając i szanując hi-
storię tej ziemi, a także ludzi, którzy ją tworzyli, 
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, 
w ramach zawiściańskiej parafii. 

Papież Jan Paweł II nauczał, że „naród, który 
odcina się od historii, który się jej wstydzi, 
wychowuje młode pokolenie bez powiązań 
historycznych, podcina korzenie własnego istnienia” 
oraz, że „naród, który traci pamięć, jest narodem 
bez przyszłości”. Mówienie młodemu pokoleniu 
o naszej przeszłości staje się, w kontekście tych 

słów, naszą szczególną powinnością, zadaniem, 
z którego nie można zrezygnować ani zostawić na 
później. Mam nadzieję, że dzieło, które przekazu-
ję moim Parafianom, okaże się wielce pomocne 
w jego realizacji dla tych, którzy pozostali, jak i dla 
tych wszystkich, którzy opuścili swoją parafię, 
a teraz ze wzruszeniem wspominają piękne lata 
dzieciństwa czy młodości spędzone na tych tere-
nach. Chciałbym, aby każdy, kto weźmie ją do ręki, 
mógł podziwiać ogrom wysiłków poprzednich 
pokoleń zatroskanych o piękno tej ziemi, domów, 
kościołów, o szczęście swoich rodzin i społeczno-
ści. Pragnę, aby każdy w kontekście naszej pięknej 
historii pomyślał też o przyszłości oraz zapragnął 
ją mądrze i pięknie współtworzyć. 

Książka jest owocem wieloletniego gromadze-
nia materiałów i przygotowań, których pierw-
szym efektem było powstanie Kroniki Parafialnej. 
W niniejszej publikacji nie chodziło mi o napisa-
nie książki historycznej, dlatego brak jest w niej 
szczegółowych przypisów i odnośników; jedynie 
w miejscach, w których korzystałem z konkretnej 
pomocy w ustalaniu faktów zostało to zaznaczo-
ne. Celem było opisanie pięknej i bogatej historii 
naszej Parafii. Dziękuję wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do jej powstania. 
Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem 
Agaty Pietruniak, która jest autorką większości 
zdjęć i ma znaczący udział w projekcie „Ocalić od 
zapomnienia”, którego trzon stanowi ta lektura. 

Książka jest też szczególnym osobistym ro-
dzajem wdzięczności Panu Bogu za Jego hojne 
dary, szczególnie za łaskę dwudziestu lat mojej 
kapłańskiej i proboszczowskiej posługi w Zawiści 
oraz żyjących tu wiernych – Parafian. 

Mam świadomość, że mimo dołożonych sta-
rań, dotyczących rzetelności informacji i faktów, 
mogą wystąpić jakieś błędy, np. zła pisownia 
nazwisk lub ich brak, za co zainteresowanych 
bardzo przepraszam.

ks. Jerzy Tomeczek

Wstęp



Wnętrze odnowionego kościoła w Szumie
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1. Powstanie parafii

Parafia pod wezwaniem świętego Józefa 
Robotnika w Zawiści powstała 1 stycznia 
1930 roku dekretem erekcyjnym z 13.06.1929 

roku, wydanym przez ks. kard. Adolfa Bertrama 
z Wrocławia. Starania o utworzenie samodzielnej 
parafii czynione były od roku 1927, kiedy powsta-
ła w Zawiści „lokalia” z samodzielnym duszpa-
sterzem, którym został ks. Wilhelm Schampera. 

W 1928 roku Kuria Biskupia we Wrocławiu 
przysłała pismo, że zostanie utworzona kuracja 
Zawiść z kilku wiosek przynależących do tej pory 
do kilku różnych parafii. Zawiść, Kopalina, część 
Lubnowa i Szubienik przynależały do parafii 
Fałkowice; Kołoczek i Wałda do parafii Włochy; 
z parafii Wołczyn przyłączono osadę leśną Mar-
kowo; Szum zaś przynależał do parafii Bogacica. 
Tak więc w latach 1927–1928 Zawiść była „lokalią” 
parafii Fałkowice, w latach 1928–1929 samodzielną 
„kuracją”, a od 1 stycznia 1930 roku „parafią”. 

Akt erekcyjny utworzenia nowej parafii zo-
stał wydany 13.06.1929, ale jako moc prawną 
oznaczono datę 1.01.1930 roku. Parafia położona 
jest w miejscu, gdzie obecnie stykają się ze sobą 
granice trzech diecezji: opolskiej, wrocławskiej 
i kaliskiej. Ludność z początku autochtoniczna, 
obecnie na skutek emigracji jest zróżnicowana.

6 października 1950 roku, Administrator 
Apostolski Śląska Opolskiego w Opolu wydał 
dekret wyłączający parafię Zawiść z dekanatu 
kluczborskiego i przyłączający ją do dekanatu 
zagwiździańskiego. Powodem zmiany był wnio-
sek zainteresowanych stron oraz łatwiejsze po-
łączenie z Zagwiździem. Dekret wszedł w życie 
6 października 1950 roku.

Do tej pory w parafii były tylko jedne pry-
micje – w Szumie. Warto jednak wspomnieć 
O. Methodiusa M. Mocigembę OFM (franciszka-
nina), urodzonego 3.09.1915 roku w Szumie. Jako 

dziecko wyjechał wraz z rodzicami z rodzinnej 
miejscowości (był spokrewniony z rodziną Lang-
hammer). Śluby zakonne złożył 13 czerwca 1941 
roku we Wrocławiu. Przez długie lata przebywał 
w Rzymie, a po powrocie do kraju w 1995 roku 
zamieszkał w klasztorze w Panewnikach.

Kapłanem, który wyszedł z parafii jest ks. 
Józef Urban, ur. 30.01.1952 roku w Oleśnie 
Śl., zamieszkały od początku w Szumie. Jego 
dziadkowie, a po nich jego rodzice, prowadzili 
karczmę w Szumie. Święcenia kapłańskie przy-
jął 18.05.1975 roku. Uzyskał tytuł doktora nauk 
teologicznych w zakresie misjologii. Wykładał 
misjologię w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Nysie, a następnie w Opolu na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Roz-
prawę habilitacyjną pt. „Dialog międzyreligijny 
w posoborowych dokumentach Kościoła” obronił 
na ATK w Warszawie w roku 1999. Obecnie jest 
proboszczem parafii w Rogowie Opolskim.

2. Parafia na przełomie drugiego tysiąc-
lecia

W 1996 roku, aby ułatwić parafianom orien-
tację w życiu parafii, szczególnie w porządku in-
tencji mszalnych, powołana została do istnienia 
gazetka parafialna, którą ks. proboszcz zatytuło-
wał „Głos św. Józefa”. Pierwszy numer tygodni-
ka, w 100 egzemplarzach, ukazał się w niedzielę 
25 lutego 1996 roku. 

2 września 2004 roku, na spotkaniu z rodzica-
mi dzieci klas pierwszych i drugich całej parafii, 
ze względu na przewidywaną rychłą likwidację 
szkoły podstawowej w Szumie oraz fakt, że naj-
bliższe roczniki są o wiele mniej liczne, ksiądz 
proboszcz zaproponował, aby w parafii była tylko 
jedna wspólna uroczystość pierwszokomunijna, 
dla dzieci z Zawiści i z Szumu. Parafianie z Szu-

Rozdział I
Parafia na przestrzeni dziejów



Ocalić od zapomnienia

10

mu woleliby mieć ją u siebie, ale ostatecznie zgo-
dzili się na kościół parafialny. 

Ważnym wydarzeniem były, zorganizowane 
1 maja 2005 roku, obchody 75. rocznicy powsta-
nia parafii. Mszy świętej, a jednocześnie sumie 
odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygło-
sił opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. 
Obok księdza biskupa i proboszcza parafii mszę 
świętą koncelebrowali byli proboszczowie: ksiądz 
Alojzy Joszke i ksiądz Joachim Bomba oraz dzie-
kan dekanatu zagwiździańskiego, ksiądz Jerzy 
Obst, a także redaktor opolskiego „Gościa Nie-
dzielnego”, ks. Zbigniew Zalewski. W czasie mszy 
świętej, obok naszych organistów, przygrywała 
orkiestra ze Starych Budkowic oraz skrzypacz-
ka Ewelina Krysiak z Zawiści. W dziękczynnej 
procesji uczestniczyli kapłani z całego dekanatu 
zagwiździańskiego. Po mszy świętej odbył się 
uroczysty obiad na plebanii. O godzinie 14.00 
na boisku w Zawiści rozpoczął się festyn para-
fialny, który przy bardzo ładnej pogodzie i dobrej 
frekwencji trwał do wieczora 3 maja.

Od 29 maja 2005 roku Parafia ma swoją własną 
stronę internetową: www.parafiazawisc.prv.pl . 
Stronę technicznie przygotował Krzysztof Lison 
z Kopaliny. 

Uroczystość Wszystkich Świętych 2006 roku 
w naszej parafii połączona była z upamiętnie-
niem poległych parafian – ofiar wojen świato-
wych. W Szumie po zakończeniu mszy świętej 
ksiądz proboszcz razem z parafianami udał się na 
plac kościelny, gdzie uroczyście został odsłonięty 
i poświęcony pomnik ku czci poległych, pomor-
dowanych i zaginionych parafian, mieszkańców 
Szumu – ofiar II wojny światowej.

W Zawiści pamiątkowe tablice umieszczono 
na przedniej ścianie kościoła. Ich poświęcenie 
nastąpiło w czasie popołudniowego nabożeństwa. 
Po poświęceniu, procesja licznie przybyłych para-
fian i gości udała się na cmentarz. Tablice wyko-
nała i zamontowała firma kamieniarska Mariusza 
Krzesaja z Wołczyna. 

W niedzielę 14 stycznia 2007 roku odbyła się 
pierwsza tzw. kolekta specjalna lub kopertowa 
w kościołach naszej parafii. Parafialna Rada 
Duszpasterska postanowiła, co miesiąc, w nie-
dzielę po dziesiątym, organizować w czasie mszy 
św. specjalną zbiórkę przeznaczoną na utrzyma-
nie, ogrzewanie i planowane remonty kościoła. 

W niedzielę, 25 lutego 2007 roku całowanie 
krzyża w Zawiści w czasie obejścia ołtarza za-
stąpiono obrzędem dotknięcia krzyża i prze-
żegnania. Decyzję tę przyśpieszyły pojawiające 
się w naszym okręgu zachorowania na sepsę 
i szerzący się w ludziach strach przed możliwo-
ścią zakażenia. Ksiądz proboszcz z boku ołtarza 
umieścił krzyż, który do tej pory wisiał w salce 
na plebanii. W kościele w Szumie wprowadzono 
to w niedzielę, 28 kwietnia. Z boku ołtarza usta-
wiono krzyż używany do całowania w Wielki 
Piątek. Krzyż ten nie miał swojego stałego miejsca 
(był przechowywany w zakrystii), teraz znalazł 
swoje miejsce przy ołtarzu. W Wielki Piątek jest 
zdejmowany i podawany do ucałowania.  

W kwietniu 2007 roku parafia wydała zbiór 
kartek pocztowych – widokówek przedstawiają-
cych kościoły, kapliczki, krzyże i inne ciekawe 
miejsca w naszej parafii. Całość została wykona-
na pod kierunkiem księdza proboszcza. Zdjęcia 
i opracowanie graficzne wykonał Jacek Krysiak 
z Zawiści, który również pomógł przygotować 
materiał graficzny na parafialną porcelanę. 
Kartki wydało Wydawnictwo Świętego Krzyża 
w Opolu, a porcelanę z logo parafii i zdjęciami 
kościoła z Zawiści – firma „Malowanie na szkle 
i porcelanie Wanda Łuczyńska” z Wołczyna. 

Szczególnym wydarzeniem, które odbyło 
się 27 maja 2007 roku, było święto parafialne 
pt. „Spotkanie po latach”, na które przybyło 
wielu parafian z kraju i zagranicy. Po uroczy-
stych mszach św. w Szumie i Zawiści w intencji 
wszystkich obecnych i byłych parafian złożono 
kwiaty przy grobie ks. Wilhelma Skowronka, 
pomniku i tablicach poległych oraz oddano cześć 
wszystkim zmarłym parafianom. Na mszach 
świętych grała orkiestra dęta z rodzinnej parafii 
księdza proboszcza – Rozwadzy. O godzinie 
13.00 rozpoczął się festyn parafialny na boisku 
w Zawiści, który trwał do późnych godzin noc-
nych. W ramach festynu odbył się koncert orkie-
stry dętej z parafii Rozwadza, występ dzieci ze 
szkoły podstawowej w Domaradzu i Wąsicach, 
przedszkolaków z Szumu, występ kabaretowy 
młodzieży w Szumu, scholi parafialnej, zespołu 
taneczno-muzycznego „Wielokropek” z Wołczy-
na i kabaretu „Śląskie Trio” z Piekar Śląskich. 
Całość dopełniła zabawa taneczna z zespołem 
„Magnum” z Olesna Śląskiego.
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W roku 2011 przybył do Szumu ksiądz biskup 
ordynariusz Andrzej Czaja, aby przekazać swoją 
decyzję dotyczącą porządku życia parafialnego 
w kwestii zasad celebracji głównych świąt i uro-
czystości. Najważniejszym było rozstrzygnięcie, 

że „odtąd zawsze pierwsza Komunia święta w Pa-
rafii Zawiść będzie w kościele parafialnym”1.

W listopadzie 2014 roku powstała nowa strona 
parafialna www.parafiazawisc.pl

Msza św. z okazji Jubileuszu 75-lecia parafii. 
Od lewej: ks. Joachim Bomba, ks. Jerzy Tomeczek, 

ks. bp Paweł Stobrawa, ks. dz. Jerzy Obst, 
ks. Alojzy Joszke, ks. Zbigniew Zalewski

Wierni w czasie mszy jubileuszowej

Msza jubileuszowa. W pierwszym rzędzie młodzież niosąca figury

Kapłani i siostry zakonne obecne na Jubileuszu

Festyn na boisku z okazji 75-lecia parafii

Na festynie – w środku ks. Józef Urban
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Dzieci  w kościele w Zawiści (2008)

Powitanie relikwii bł. Karoliny Kózkówny (2012)

Pielgrzymka do Częstochowy (1996)

Uroczystości z okazji nawiedzenia relikwii bł. Karoliny (2012)

Pielgrzymka do krzyża na Szubieniku (2013)

Dzieci w kościele w Szumie (2008)
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3. Proboszczowie parafii

Ksiądz Wilhelm Schampera 
(1927–1937)

Urodził się 3 stycznia 1894 
roku w Gogolinie. Wyświęcony 
na kapłana 23 kwietnia 1922 
roku we Wrocławiu. W latach 
1927–1929 był administrato-
rem, a od 1 stycznia 1930 roku 
– proboszczem w Zawiści. Od 

3 maja 1937 roku aż do śmierci był proboszczem 
parafii pw. Nawiedzenia NMP w Łowkowicach. 
Odznaczony tytułem dziekana honorowego. Po-
chowany przy kościele w Łowkowicach. 

Ksiądz Alojzy Stanossek (1937–1938)
Zachowało się niewiele informacji na jego te-

mat. Urodził się 21 czerwca 1882 roku. Wyświę-
cony na kapłana 29 czerwca 1917 roku, został 
proboszczem w Zawiści w 1937 roku i był nim 
zaledwie przez rok. Zmarł na białaczkę 18 paź-
dziernika 1938 roku. Pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Zawiści.

Ksiądz Wilhelm Skowronek 
(1938–1964)

Urodził się 17 grudnia 1898 
roku w Wodzisławiu. Wy-
święcony na kapłana 15 lute-
go 1925 roku we Wrocławiu. 
Ustanowiony proboszczem 
w Zawiści 25 październi-
ka 1938 roku. Odznaczony 

17 października 1953 roku tytułem dziekana 
honorowego. Zmarł 16 listopada 1964 roku. Po-
chowany przy kościele parafialnym w Zawiści.

Ksiądz Alojzy Joszke 
(1964–1989)

Urodził się 21 czerwca 
1932 roku w Rudzie Śląskiej 
– Orzegów. Wyświęcony 
na kapłana 21 maja 1959 
roku w Opolu. Ustanowio-
ny 6 grudnia 1962 roku wi-
kariuszem w Zawiści, zaś 

po śmierci proboszcza Wilhelma Skowronka 
(16.11.1964 r.) dnia 9 grudnia 1964 roku został 

mianowany administratorem, a następnie pro-
boszczem w Zawiści. W roku 1989 opuścił parafię 
i wyjechał do Niemiec, gdzie pozostał do śmierci. 
Zmarł 28 grudnia 2013 roku w Altöting i tam 
został pochowany. 

Ksiądz Joachim Bomba 
(1989–1995) 

Urodził się 1 sierpnia 1955 
roku w Gogolinie. Wyświęco-
ny na kapłana 16 maja 1982 
roku w Opolu. Ustanowio-
ny proboszczem w Zawiści 
26 sierpnia 1989 roku. W la-
tach 1992–1995 pełnił funk-

cję wicedziekana dekanatu zagwiździańskiego. 
Obecnie jest proboszczem Parafii pw. Świętej 
Rodziny w Zawadzkiem.

Ksiądz Jerzy Tomeczek 
(1995 – nadal) 

Urodził się 4 września 
1961 roku w Krępnej w pa-
rafii Jasiona. Wyświęcony 
na kapłana 20 czerwca 1987 
roku w Opolu. Ustanowiony 
proboszczem 16 sierpnia 1995 
roku. W latach 2006–2010 

pełnił funkcję wicedziekana, a od roku 2010 
jest dziekanem dekanatu zagwiździańskie-
go i członkiem Diecezjalnej Rady Kapłańskiej 
w Opolu.

4. Miejscowości parafii Zawiść

Zawiść

Po raz pierwszy Zawiść wymieniona jest 
w dokumentach z 1386 roku jako „Chirarchici” 
i jest utożsamiana przez niemieckiego historyka 
Stencla z tą właśnie, leżącą w gminie Pokój, miej-
scowością. Na początku XVIII wieku pojawia 
się nazwa „Schirobaz” na określenie wioski, a na 
początku XIX „Sawitsch”. Na mapie z 1736 roku 
istnieje podwójna nazwa: Zawiść i Schirobanz. 
To drugie określenie pochodzi prawdopodobnie 
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od gospody, której właścicielem był Sierobonz. 
Gospoda znajdowała się w miejscu, gdzie dziś 
stoi budynek należący do rodziny Józefa i Moniki 
Bursy (obok przystanku PKS). Zatrzymywali się 
w niej kupcy poruszający się pobliskim szlakiem 
handlowym. 

W dokumentach Nadleśnictwa Dąbrówka 
używane są nazwy: w 1768 i 1786 Schirobanz, 
w 1785 Sawiscz, a w 1804 Sawitsch. 19 maja 1936 
roku, w ramach hitlerowskiej polityki zmiany 
nazw miejscowości, funkcjonującą nazwę Zawisc 
zmieniono na Winterfeld.

W roku 1783 w Zawiści było 19 chałupników. 
W 1811 roku powstała tu szkoła, do której uczęsz-
czały dzieci z Zawiści i Kopaliny. Wtedy do szkoły 
uczęszczało 64 dzieci z Zawiści, 15 z Kopaliny, a 8 
spoza tych wiosek. Wioska od XVIII wieku szyb-
ko się rozwijała. W 1783 roku mieszkały tu 134 
osoby, w 1900 roku było już 493 mieszkańców, 
a w 1939 aż 862. Po wojnie liczba mieszkańców się 
zmniejszyła do 464 w 1946 roku i do 438 w 1960 
roku, w tym 191 mężczyzn, którzy mieszkali 
w 89 domach. W roku 1965 wioska zajmowała 
powierzchnię 209,5 ha, a liczba mieszkańców wy-
nosiła 485 osób, w tym 184 mężczyzn. Według 
danych z 1890 roku 517 mieszkańców używało 
języka polskiego, a 10 lat później już tylko 476. 
W 1936 roku w wiosce byli rzemieślnicy: mistrz 
kowalstwa, kołodziej, stolarz, rzeźnik i piekarz. 
Po II wojnie światowej we wsi była kuźnia, sklep 
z piekarnią, gospoda z salą oraz masarnia (rzeź-
nia). 

Na dzisiejszej ulicy Wołczyńskiej z począt-
ku stały tylko 3 domy. Dopiero po roku 1933, za 
czasów Hitlera, masowo powstawały następne.

Obecnie Zawiść zamieszkuje faktycznie 211 
osób, choć osób zameldowanych jest dużo więcej.

Kopalina

Kopalina do 1945 roku była osadą – przysiół-
kiem Zawiści, stąd też brak szczegółowych mate-
riałów z jej historii. Historia tej wsi jest wspólna 
dla Zawiści. Pierwsza wzmianka o Kopalinie jest 
z roku 1836 i nazywa się ją wtedy Maüseberge 
(Mysie Górki). Z początku wieś była podzielona 
na dwie części: jedna należała do Fałkowic, a dru-
ga do Zawiści. Po roku 1925 w całości została 
przyłączona do Zawiści. Samodzielną wioską 

została dopiero po II wojnie światowej. 24 wrze-
śnia 1936 roku, w ramach hitlerowskiej polityki 
zmiany nazw miejscowości, zmieniono nazwę 
Kopaline na Winterberg.

W 1946 roku Kopalina zajmowała obszar 
2 km2 i zamieszkiwana była przez 297 osób. Póź-
niej wielu mieszkańców wyjechało za granicę, do 
Niemiec. W 1960 roku było 254 mieszkańców, 
w tym 112 mężczyzn. Wioskę tworzyło 50 do-
mów. W 1965 roku powierzchnia wsi wynosiła 
286,8 ha, mieszkało tam 271 osób, w tym 124 
mężczyzn. Obecnie Kopalinę zamieszkuje 150 
osób, w tym 145 katolików. 

Szum2

Szum jest wioską dość młodą, historia jej na-
zwy rozpoczyna się w roku 1719, kiedy został wy-
budowany, położony wśród lasów i nad strumie-
niem, folwark Szum. Jego istnienie potwierdza 
wizytacja biskupia parafii Bogacica z roku 1720. 
Nazwa wzięła się od wybudowanej na spiętrze-
niu wodnym turbiny, która była wykorzystywana 
w tartaku i wydawała charakterystyczny „szum”. 
Indykacja z 1726 roku po raz pierwszy podaje 
niemiecką pisownię osady – „Schum”. Obok tego 
folwarku na terenie obecnego Szumu istniały jesz-
cze dwie osady: jedna (wcześniejsza) osada zwana 
Kuźnią Bogacką i druga (późniejsza) zwana Trzi 
Chałupy, należąca również do parafii w Bogacicy. 

Kuźnia Bogacka powstała prawdopodobnie 
w roku 1688, znajdowała się w lesie i była to nie-
wielka huta żelaza. Aby zapewnić odpowiednią 
ilość wody do jej funkcjonowania wykopano od 
rzeki Stobrawy ok. 2 km kanału wodnego (dziś 
pozostały ślady suchego koryta). Inne spotykane 
nazwy to Ferncudina Bodlandensis (wizytacja 
biskupia z 1697 roku), Kuźnica, Kuznitzer Fri-
schfeuer, Wilhelmshütte, Fryszownia. 

Wspomniane Trzi Chałupy były usytuowane 
przy szlaku handlowym (dziś szeroka droga leśna 
Kluczbork–Brzeg) i powstały w roku 1797, jako 
miejsce postoju dla handlarzy i podróżujących 
wspomnianym traktem. Inne spotykane nazwy 
to „Dreihäuser” i „Trzy Domy”.

Od XVIII wieku następuje powolne zacieranie 
granic między tymi osadami, aż do stopienia się 
w jedną osadę. W 1769 roku po raz pierwszy za-
miennie używano nazw Kuznitze i Schum. 29 lip-
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ca 1936 roku, w ramach hitlerowskiej polityki 
zmiany nazw miejscowości, zmieniono Schum na 
Forstheim. Nazwa ta obowiązywała do roku 1945. 
Po wojnie używano jeszcze niemieckiej nazwy 
Schumm, ale pod koniec 1945 roku w sprawozda-
niach urzędowych pojawia się polska nazwa Szum. 

W Szumie nie było dużych gospodarstw rol-
nych, dlatego warstwy społeczne tam zamiesz-
kujące określano jako zagrodnicy i chałupnicy. 
W 1783 roku było 16 zagrodników i 10 chałup-
ników uprawiających w sumie 437 mórg pola. 
Księgi parafialne z Bogacicy podają, że w 1783 
roku Szum liczył 179 mieszkańców, w 1830 było 
ich 190 (22 domy), w 1845 było już 286 mieszkań-
ców i 25 domów, a w 1863 roku – 313 mieszkań-
ców. Pięć lat później było ich już 475, a w 1912 
roku w Szumie mieszkały 664 osoby. Były to lata 
wielkiego i szybkiego rozwoju demograficznego 
i urbanistycznego wioski. 

Wieś nie jest związana z Zawiścią ani Kopali-
ną, należała bowiem do innej parafii – Bogacica 
pod Kluczborkiem. Szum wcześniej należał do 
powiatu kluczborskiego i stanowił część gminy 
Wołczyn. Po przywróceniu powiatów Szum wró-
cił do Kluczborka, zaś Zawiść i pozostałe wioski 
przydzielono do powiatu namysłowskiego (kiedyś 
należały do powiatu opolskiego). Dzisiaj kontakty 

między tymi dwoma częściami parafii nie są zbyt 
silne. Między największymi wioskami parafii: 
Zawiścią i Szumem rośnie las, przez który wie-
dzie główna droga, a na niej znajduje się most 
na rzece zwany „Cygańskim mostem”, który jest 
symboliczną granicą między nimi. 

Szum starał się zawsze zachowywać własną 
odrębność kulturową i etniczną. W 1947 roku na 
536 mieszkańców tylko 8 osób liczyła tzw. ludność 
napływowa. W roku 1997 w Szumie 74 rodziny 
autochtoniczne stanowiły niemiecką mniejszość 
narodową, 32 to rodziny napływowe, a 18 to tzw. 
rodziny mieszane. Obecnie Szum zamieszkuje 
342 osoby, w tym 336 katolików.

Lubnów i przysiółki

Miejscowość Lubnów należy do parafii Fał-
kowice, niemniej jednak dwa domy z tej wioski 
przynależą od lat do parafii Zawiść. Są to domy, 
w których mieszkają rodziny Adamiak i Rossa. 

Do Parafii należą również niewielkie osady, 
tzw. przysiółki lub sioła. Obecnie zostały one 
wchłonięte przez większe miejscowości. Szubienik 
(pozostał już tylko jeden dom) został dołączony 
do Dąbrówki Dolnej. Wałda, Kołoczek i Markowe 
zostały włączone do Wierzbicy.
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1. Historia powstania kościoła w Zawiści 

Nim wybudowano kościół w Zawiści, we wsi 
była drewniana dzwonnica. Znajdowała się 
ona w miejscu dzisiejszej ulicy Odrodze-

nia Polski 21. Kościół został zbudowany przez ks. 
Wilhelma Schamperę w roku 1927. Konsekracji 
dokonał sufragan wrocławski, ks. bp Walenty Woj-
ciech 30 listopada 1927 roku. Patronem kościoła 
jest św. Józef Robotnik. Kościół w stylu neobaro-
kowym zaprojektował architekt Hanns Schlicht 
z Wrocławia. Koszt budowy wyniósł 62 tysiące RM 
(marek niemieckich). Kościół miał początkowo 
trzy dzwony, obecnie ma tylko jeden, ponieważ 
dwa z nich zostały w czasie wojny zabrane na cele 
wojenne. Chrzcielnicę, figurę Zmartwychwstałego 
oraz prawdopodobnie ołtarz, wykonał Zakład Ar-
tystyczno-Rzeźbiarski Masorz Franciszek z Rybni-
ka. Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego była 
ukończona w lutym 1955 roku. Najstarsze księgi 
metrykalne dotyczące Zawiści 
są własnością parafii Fałkowice. 

Odpust parafialny ku czci 
św. Józefa Robotnika obcho-
dzony jest w Zawiści w ostat-
nią niedzielę kwietnia. Tydzień 
później w dekanacie obcho-
dzony jest odpust w parafii 
Osowiec-Węgry, gdzie również 
znajduje się kościół pod tym 
samym wezwaniem co w Za-
wiści. 

W roku 1976 przebudowano 
wnętrze kościoła, by dostoso-
wać go do wymogów odno-
wionej liturgii. W tym celu 
powiększono prezbiterium, 
zrobiono ornamentację ołtarza 
głównego i ołtarzy bocznych; 

rozszerzono i podwyższono podium oraz zaokrą-
glono tylną ścianę w prezbiterium. Projektan-
tem tych prac był pan Budziński z Opola. Wokół 
kościoła zrobiono chodnik z płyt cementowych, 
a plac przy plebanii wybrukowano kamieniami 
z placu kościelnego. 

Od roku 1984 kościół sprzątają parafianie, ro-
dzinami, według kolejności domów. Wcześniej 
kościół sprzątała Jadwiga Bombis, a po niej Anna 
Bursy. W latach 1976–1984 prace te wykonywała 
Elżbieta Gladis, Zofia Mainka, Jadwiga Marosek 
i Gertruda Świętek. Kilka razy w roku kościół 
myły wszystkie kobiety. 

W roku 1985 zostały zawieszone żyrandole 
wykonane przez pana Bagińskiego z Wrocławia. 
Zastąpiły one, istniejące do tej pory w kościele, 
zwykłe lampy. 

W latach 1985–1989 wybudowano magazyn 
na opał, a w czołowej ścianie umieszczono figurę 
Matki Boskiej Niepokalanej.

Rozdział II
Kościoły i obiekty sakralne w parafii

Kościół w Zawiści (1927). W tle plebania w stanie surowym
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Uroczystość konsekracji kościoła (1927) Dawne wnętrze kościoła

Kamień węgielny w prezbiterium kościoła w Zawiści Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Zawiści (1995)

Dzwon kościoła w Zawiści
Msza św. w czasie peregrynacji obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej
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2. Kościół w Zawiści na przełomie dru-
giego tysiąclecia

W maju 1991 parafia przystąpiła do budowy 
kaplicy pogrzebowej. Patronował temu prof. Ta-
deusz Biesiekierski z Wrocławia. Kaplica została 
zbudowana w przeciągu dwóch tygodni z wielkim 
zaangażowaniem wszystkich parafian.

W roku 1998 wykonano przyłącz wody do ko-
ścioła. Prace ziemne wykonali parafianie, a insta-
lację założyła firma Konrada Lison z Kopaliny.

Ważną sprawą, której wykonania podjął się Jan 
Kowalik z Wałdy, była modernizacja instalacji 
elektrycznej w kościele w Zawiści. Wymienio-
na została tablica włączników świateł, niektóre 
przekaźniki i połączenia prądowe. Ze względu na 
przebicie, trzeba było również wymienić przewody 
zasilające żyrandole. Prace te zostały wykonane 
na przełomie roku 1999 i 2000.

W roku 2000 odbył się remont wewnątrz ko-
ścioła. Prace malarskie wykonał Zakład Malarski 
Aleksander Piwowar z Wołczyna. Pomalowano 
nie tylko ściany, ale również i kasetony na suficie 
kościoła. Poprzedni raz malowidła te były czysz-

czone i otrzymały złocenie przed 36 laty. Teraz 
złocenia zostały wyczyszczone, a malowidła po-
prawione. Odnowiono również ołtarze i figury. 
Ksiądz proboszcz dokonał renowacji żyrandoli 
(pomagali: Tomasz i Krystian Walek, Sebastian 
Woźniak z Domaradza, Marek Krystosek i Henryk 
Skroch). Wykonano też nowe betonowe schody na 
chór, które zastąpiły zużyte schody drewniane. 
Prace ciesielskie wykonali: Franciszek Opolka 
i Paweł Krystosek. 
Prace murarskie wy-
konali: Alfred Kurc, 
Stanisław Ochendzan 
i Jan Mainka, z pomo-
cą innych dorosłych 
i młodzieńców. W roku 
2001 Józef Krystosek 
i Krzysztof Mainka 
z Kopaliny wyłożyli 
je płytkami ceramicz-
nymi, zaś fugowanie 
wykonał Alfred Kurc, 

Wieczna lampa 
po renowacji

Wnętrze kościoła parafialnego od strony prezbiterium
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a Józef Krystosek z Kopaliny wykonał do nich 
metalową balustradę.

Również w roku 2000 została wycięta część 
drzew lipowych rosnących wokół kościoła, które 
uschły na skutek zarazy. Pracami kierował pilarz 
Konrad Marczok, pomagali pilarze: Paweł Bar-
ton i Gerhard Krystosek. W prace angażowało 
się wielu parafian, tak więc plac został szybko 
uprzątnięty. 

Na uroczystość kiermaszową roku 2000 z po-
wrotem została zainstalowana w prezbiterium 
oryginalna wieczna lampa, która przed laty zo-
stała stamtąd usunięta. Ksiądz proboszcz znalazł 
ją na strychu, skompletował i poddał gruntownej 
renowacji.

Całość prac renowacyjnych wnętrza kościoła 
dopełniło malowanie ławek. Prace te również 
wykonał Zakład Malarski Aleksander Piwowar 
z Wołczyna w roku 2001. 

26 października 2003 roku podczas kiermaszu 
parafialnego w prezbiterium został ustawiony 
pulpit na Ewangeliarz i uroczyście intronizowano 
księgę Ewangelii. 

Z powodu rozszczelnienia pieca miałowego, 
konieczna stała się wymiana ogrzewania kościoła. 
Częste bywały sytuacje, gdy cały kościół był tak 
zadymiony i (prawdopodobnie) zaczadzony, że 
nie dało się w nim przebywać. Wymagane było 
otwieranie na oścież wszystkich drzwi w celu 
przewietrzenia, co powodowało całkowite wyzię-
bienie kościoła. W tym czasie na sezon zużywano 
ok. 15 ton miału. Palaczami byli Jan i Jadwiga 
Miller, a po nich Alfred i Irena Kurc. Podjęto 
decyzję o zamontowaniu bezobsługowego ogrze-
wania na gaz płynny. Na wykonanie tych prac 
ksiądz proboszcz napisał projekt ekologiczny, 
dzięki któremu parafia otrzymała dofinansowa-
nie na zakup pieców gazowych i zbiornika na gaz. 

W październiku 2003 roku rozpoczęły się 
prace przy instalowaniu nowego ogrzewania. 
Przewód gazowy od zbiornika do kościoła po-
prowadzono specjalnie wykopanym kanałem 
pod ulicą. Główne prace wykonali: Józef Barton, 
Jerzy Klyscz, Jan Mainka i jego ojciec Józef oraz 
Zbigniew Pietruniak. Specjalistyczny sprzęt udo-
stępnili: Józef Krystosek i Konrad Lison. Pracami 
porządkowymi zajęli się m.in.: Zdzisław Dłubek, 
Onufry Chwiła i Konrad Stodolka. W grudniu 
firma Konrada Lisona wykonała wewnętrzną in-
stalację gazową: nad konfesjonałem umieszczono 
dwa piece gazowe, a pod chórem zawieszono dwie 
nagrzewnice z wentylatorami. 

W kwietniu 2005 roku rozpoczął się remont 
wieży kościoła parafialnego. Firma pana Gieslera 
z Radomierowic postawiła rusztowanie. Przy po-
mocy drabiny wypożyczonej ze Straży Pożarnej 
z Kuniowa umyto metodą ciśnieniową całą wieżę, 
uzupełniono braki i całość zagruntowano. Żeby 
zminimalizować nierówności wieży, a jednocze-
śnie nie zbijać starego tynku, położono metodą 
natryskową nową warstwę kolorowego tynku.

Od 22 sierpnia 2005 roku istnieje stałe, noc-
ne, zewnętrzne oświetlenie kościoła. Stało się to 
możliwe dzięki staraniom księdza proboszcza 
o przyłączenie tego oświetlenia do sieci gminnego 
oświetlenia ulic. Po uzyskaniu poparcia ze strony 
wójta Gminy Pokój, pana Władysława Kuika oraz 
radnych Gminy Pokój i uzyskaniu stosownych 
pozwoleń, parafia we własnym zakresie wyko-
nała infrastrukturę. Słupy wykonała firma Józefa 
Krystoska z Kopaliny, a Zakład Energetyczny 
z Namysłowa wykonał przyłącze. 

Prezbiterium kościoła w Zawiści
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Od 4 grudnia 2005 roku nasza parafia ma nad-
zwyczajnego szafarza Komunii świętej. Został 
nim kościelny z Zawiści, Jan Mainka. 

Szczególnym wydarzeniem roku 2006 było 
poświęcenie pamiątkowych tablic ku czci ofiar 
I i II wojny światowej. Na ścianie kościoła za-
montowano dwie tablice z wypisanymi danymi 
mieszkańców miejscowości należących do parafii 
(za wyjątkiem mieszkańców Szumu), którzy zgi-
nęli lub zaginęli na frontach II wojny światowej. 
Uroczystości poświęcenia odbyły się 1 listopada. 

W roku 2008 Mateusz Salomon wykonał, we-
dług projektu księdza proboszcza, model makiety 
Bożego Grobu dla kościoła parafialnego, który 
zastąpił dotychczasową papierową dekorację.

Również w roku 2008 rozpoczęto remont 
ogrodzenia kościoła i plebanii. W prace te była 

zaangażowana parafialna młodzież: Dominik 
i Natalia Amanowicz, Aneta Czaińska, Łukasz 
Kalert, Michał Koziak, Paulina Marczok. Prace 
murarskie wykonali Eugeniusz Kobzan, Edward 
Koziak i Jan Mainka. Malowanie metodą natry-
skową wykonał ksiądz proboszcz.

W roku 2011, dzięki staraniom księdza pro-
boszcza, z pomocą Tomasza Krystoska z Kopa-
liny, Kamila Rudzińskiego z Opola i inżyniera 
Aleksandra Łuszackiego z Brzozy, został przy-
gotowany projekt odnowy kościoła parafialnego. 
W wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
NMP została podpisana umowa z Urzędem Mar-
szałkowskim w Opolu na realizację zadania „Re-
mont elewacji, pokrycia dachowego i wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej w neobarokowym 
kościele pw. św. Józefa Robotnika w Zawiści” 
z dofinansowaniem unijnym.

W roku 2012, przed realizacją projektu remon-
tu kościoła, firma Rduch wykonała modernizację 
nagłośnienia wewnętrznego kościoła: wymienio-
no wzmacniacz, mikrofony i instalację nagłośnie-
niową w prezbiterium. Wykonano również na-
głośnienie zewnętrzne kościoła, w skład którego 
wchodzi instalacja, osobny wzmacniacz i zestaw 
zewnętrznych głośników. 

10 kwietnia 2012 rozpoczął się remont ko-
ścioła od postawienia rusztowania przez firmę 
Zbigniewa Chwiły z Zawiści. Całość prac bu-
dowlanych i rozliczenie wzięła na siebie firma 
Cegielnia Niemodlin Józef Jakubik, której dostar-
czyła wszystkie potrzebne materiały do remontu 
ścian i dachu. Dzięki osobistemu zaangażowaniu 
pana Józefa Jakubika parafia otrzymała wysokiej 

Pamiątkowe tablice ku czci poległych 
w czasie I i II wojny światowej (2006)

Obelisk ku czci poległych w czasie 
II wojny światowej w Szumie

Boży Grób w kościele 
w Zawiści

Nowa makieta 
Bożego Grobu w Zawiści

Boży Grób w kościele 
w Szumie
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jakości dachówkę karpiówkę i pozostałe ma-
teriały w bardzo korzystnych cenach. Remont 
elewacji wykonała firma Norberta Langham-
mera z Szumu; wymianę dachu – firma „Usługi 
Ciesielsko-Dekarskie Marcin Kupilas” z Fałko-
wic; okna, drzwi i żaluzje dzwonnicy wykona-
ła firma „Stolbutar” z Kępna; remont wejścia 
głównego i wejść bocznych wykonała firma 
„P.H.U. CHECK-POINT Ginter Blys” z Kujako-
wic. Ostatnią dachówkę na kościele położono 2 
czerwca. Przy okazji wyremontowano również 
kaplicę przedpogrzebową: założono nowy dach, 
nowe drzwi, a przed wejściem położno płyty 
chodnikowe. Parafianie uporządkowali teren 
po budowie. Całość prac kosztowała około 350 
tysięcy zł.

W trosce o bezpieczeństwo kościoła oraz 
jego obejścia w 2012 roku zainstalowano we-
wnątrz i na zewnątrz kościoła, system kamer 
podłączony do monitoringu ze stałym nagry-
waniem.

W roku 2014 zamontowano w kościele nume-
rator pieśni, na którym wyświetlane są numery 
pieśni w podwójnym układzie: numery z tzw. 
nowej, jak i starej „Drogi do nieba”. Z powodu 
braku środków na wykonanie nowoczesnej to-
alety w budynku gospodarczym, na początku 
listopada, z tyłu kościoła, ustawiony został TOI 
TOI, który do tej pory stał bezużytecznie na 
boisku wiejskim. 

Widok boczny kościoła przed remontem

Widok boczny kościoła po remoncie

Widok kościoła od strony lasu

Wieża kościoła przed remontem Wieża kościoła po remoncie
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Chrzcielnica Ambona

Widok kościoła od strony chóru

Figura św. Antoniego z Padwy Figura św. Franciszka z Asyżu



Ocalić od zapomnienia

26

3. Kościelni w Zawiści
W Zawiści kościelnymi byli: Paweł Bursy i Jó-

zef Lakotta jako drugi. Przez krótki czas: Franz 
Opolka i Jan Bursy. Obecnie funkcję tę pełni Jan 
Mainka (głównie w niedziele i święta).

4. Organy i organiści w Zawiści3

Organy w kościele w Zawiści wykonała firma 
Carla Berschdorf z Nysy w roku 1929. Na prze-
strzeni lat muzyka z tego instrumentu upiększała 
liturgię sprawowaną w tym kościele. 

Pierwszym organistą był Franciszek Berna-
tek, dyrektor szkoły podstawowej w Zawiści. Do 
posługi organistowskiej wykształcił dwie swoje 
uczennice, Helenę Heintze (Jablonka) i Annę 
Klyszcz (Pietroń), które po jego wyjeździe do Nie-
miec (po II wojnie światowej) zajęły jego miejsce. 
Posługiwały w kościele na zmianę: tydzień jedna, 
tydzień druga. Gdy Anna Klyszcz wyszła za mąż 
i wyprowadziła się do Wołczyna, Helena Hein-
tze została samodzielną organistką. Prowadziła 
zespół śpiewaczy, który uświetniał ceremonie 
ślubne, pogrzebowe, niektóre msze św. (odpust, 
pasterka) i nabożeństwa. Pomagała również ks. 
proboszczowi, Alojzemu Joszke, w prowadzeniu 
scholi parafialnej. Tak było do roku 1978, gdy 
rodzina Heintze wyjechała do Niemiec. Przez 
następne dwa lata, głównie na ceremonie ślubne 
i pogrzebowe, przyjeżdżała organistka z Szumu, 
Waleska Maciej (Jakubik). 

Około roku 1980 posługę organistowską roz-
poczęli Gabriela Szweda (Staś) i Hubert Rabiega, 

którzy kontynuowali prowadzenie scholi, zespołu 
śpiewaczego oraz zainicjowali powstanie zespołu 
młodzieżowego. 19 grudnia 2005 roku Hubert 
Rabiega po raz ostatni uczestniczył w próbie scho-
li – w nocy z 19 na 20 grudnia odszedł do Domu 
Pana. Obecnie posługę organistowską pełni nadal 
Gabriela Szweda, a gdy trzeba – w zastępstwie 
przyjeżdża Regina Schudok z Szumu. 

Na przestrzeni lat organy były otaczane tro-
ską i sukcesywnie remontowane. W roku 1998 
w kościele w Zawiści przeprowadzono gruntowny 
remont, konserwację i strojenie organów. Prace 
wykonał pan Piotr Ogorzeja z Olesna wraz ze 
swoim współpracownikiem. 

W roku 2013 zostały zinwentaryzowane i wpi-
sane do wojewódzkiego rejestru zabytków organy 
wykonane w 1928 roku przez firmę Carla Ber-
schdorfa z Nysy. 

W 2014 roku do Stowarzyszenia LGD Stobraw-
ski Zielony Szlak parafia złożyła kolejny projekt. 
Tym razem z dofinansowaniem unijnym projektu 
PROW postanowiono wyremontować kościelne 
organy. Remont obejmował całkowity demontaż 
instrumentu, jego czyszczenie, wymianę zuży-
tych elementów i strojenie. Całkowicie zmieniono 
system zaopatrzenia instrumentu w powietrze 
montując w środku instrumentu nową dmucha-
wę z filtracją powietrza. Renowacji i konserwacji 
poddano wszystkie części składowe instrumentu 
i wyczyszczono prospekt organowy. Prace wyko-
nała firma „Kamerton” z Olszynki. 

Organy po remoncieProspekt organowy w Zawiści
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5. Historia powstania kościoła w Szumie 
Początkowo mieszkańcy Szumu mieli tylko 

kapliczkę, która istnieje po dziś dzień i znajdu-
je się w sąsiedztwie rodziny Olejnik, naprzeciw 
byłego przedszkola. Już na początku XX wieku 
powstała idea budowy wspólnego kościoła dla 
dwóch wiosek należących do parafii Bogacica: 
Wierzchów i Szumu. Mieszkańcy Wierzchów 
chcieli, aby kościół był zlokalizowany w Wierz-
chach na skrzyżowaniu dróg; Szum zaś chciał, 
aby był bliżej ich miejscowości, tuż przy lesie. 
Pierwszym planom przeszkodził wybuch I wojny 
światowej. Kolejną przeszkodą był brak zgody na 
budowę ze strony proboszcza Bogacicy i Kurii 
Biskupiej z Wrocławia. 

Ponieważ Szum nie ustawał w staraniach 
o swój kościół, a jednocześnie nie doszło do po-
rozumienia z Wierzchami, mieszkańcy Szumu 
postanowili wybudować kościół tylko dla swojej 
wioski. W tym celu udali się do Zawiści, do ks. 
Wilhelma Schampery z prośbą o pomoc w tej 
sprawie. Na szczęście dla Szumu, ks. W. Schampe-
ra, który rok wcześniej wybudował kościół w Za-
wiści, wyraził zgodę i postanowił pomóc. Poprzez 
rodzinę Krystossek z Zawiści nawiązano kontakt 
z ks. kanonikiem Wilczkiem z Kurii wrocławskiej 
i uzyskano zgodę na budowę kościoła w Szumie. 

Budowa kościoła nie była tak łatwa jak przy-
puszczano. Wieś była podzielona. Na pierwszym 
zebraniu dotyczącym budowy na 70 przybyłych 
osób tylko 13 było za tym, aby wybudować ko-
ściół w Szumie. Ówczesny proboszcz Bogacicy też 
nie chciał pozbywać się żadnej z wiosek należą-
cych do parafii. O tym, jak było to trudne i jak 
wielkie różnice panowały wśród mieszkańców 
świadczy chociażby fakt, że właściciel gruntu, na 

którym obecnie znajduje się kościół, Piotr Polok, 
odstąpił go dopiero, gdy mu za niego zapłacono 
i dodatkowo otrzymał 25 arów innego pola (zrobił 
to Paweł Piekny). 

Kościół budowano ze składek mieszkańców 
oraz innych dobrodziejów, np. ówczesny karcz-
marz, Ryszard Urban, dziadek ks. Józefa Urbana, 
na dobry początek ofiarował 300 marek niemiec-
kich, co wtedy było równowarte 10 krowom. Czę-
ściowo środki na budowę zbierano poza wioską 
(nie wolno było zbierać pieniędzy, chodząc po 
domach), np. krewni rodziny Urban są fundato-
rami witraży w prezbiterium; wśród fundatorów 
wymienia się również handlarza żydowskiego po-
chodzenia, Richarda Eisnera z Wołczyna. Oprócz 
gotówki ludzie ofiarowali materiał i siłę roboczą. 
Wiele prac wykonali mieszkańcy sami, bezintere-
sownie, na chwałę Bożą. Na początku roku 1928 
rozpoczęto przygotowywać materiał do budowy. 
Cegła pochodziła z Kluczborka i Pokoju. Plan ko-
ścioła wykonał architekt Jan Vogel z Miechowic. 
Doradcą był murarz – majster Schram. Dzięki 
jego pośrednictwu architekt tanio wykonał plany 
kościoła. Schram jest również ofiarodawcą dwóch 
figur w kościele. Budowę rozpoczęto w sierpniu 
1928 roku. Prowadziła ją firma Hasse z Wołczyna, 
która za pracę otrzymywała „tygodniówki”. Maj-
strem był Karol Wilczek z Szumu. Cieśle przez 
sześć tygodni pracowali za „Bóg zapłać”. Zuży-
to 220 tysięcy cegieł. Prace prowadzono na tyle 
sprawnie, że już w listopadzie 1928 roku kościół 
był w stanie surowym. Ołtarze robił rzeźbiarz 
Frasek z Kuniowa. Ambonę i balaski oraz ławki 
robił Tomasz Krystossek z Zawiści. Balustradę 
na chórze cieśle z Szumu wykonali bezpłatnie. 
Witraże zafundowały rodziny Finster i Białas, 

Poświęcenie dzwonów w Szumie Wnętrze kościoła w Szumie dawniej
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krewni rodziny Urban. Kościół był malowany 
przez malarza plastyka z Kluczborka. Paramenty 
liturgiczne zakupiono za środki z ofiar mieszkań-
ców. Meble do zakrystii wykonał po II wojnie 
stolarz z Bogacicy za 9 tysięcy zł. 30 grudnia 1928 
roku pierwszą mszę św. odprawił tu ks. kanonik 
Wilczek. 

Odpust obchodzony jest blisko 17 września, 
gdy przypada franciszkańskie święto ku czci 
Stygmatów św. Franciszka. Przy kościele znaj-
duje się kaplica przedpogrzebowa, która powsta-
ła z adaptacji salki katechetycznej, którą w 1978 
roku wraz z pomieszczeniami gospodarczymi 
wybudowano obok kościoła. 

W roku 1985 zostały zawieszone w kościele 
nowe żyrandole, które wykonali rzemieślnicy 
z Katowic.

6. Kościół w Szumie na przełomie dru-
giego tysiąclecia

W roku 1996 zakupiono w Niemczech uży-
wany piec na olej opałowy do nadmuchowego 
ogrzewania kościoła. Samochodem z przyczepką 
pojechał po niego Robert Kołodziej z księdzem 
proboszczem.

W roku 1997 podczas budowy wodociągu 
w Szumie dokonano przyłącza wody do kościo-
ła, w zakrystii założono umywalkę i dwa krany 
z wodą. Prace wykonał Konrad Lison. 

Również w roku 1997 dokonano malowania 
kościoła w Szumie. Prace te wykonały dwie firmy: 
Zakład Malarski Jerzy Hys z Kraskowa i Zakład 
Malarski Giesler z Radomierowic. Wymieniono 
część szyb witrażowych głównych okien kościoła 
(Gerard Mainka i Andrzej Sobczyk); oczyszczono 
i pomalowano parkiet kościoła i boazerie w pre-
zbiterium (Gerard Mainka wraz z żoną i Zygfryd 
Frasek); odmalowano kostnicę (Jan Czekajło) 
i założono tam wentylację (Robert Kołodziej). 
Dokonano jeszcze oczyszczenia i konserwacji 
lampy wiecznej, krzyży i świeczników w kościele 
w Szumie (Robert Kołodziej). 

W roku 1998 wykonano malowanie i złoce-
nie ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, figur 
i balustrady na chórze. Prace te wykonał pan 
Aleksander Piwowar z Wołczyna. „Ocieplono” 
też ławki kościoła. Ksiądz proboszcz z Rober-
tem Kołodziejem sprowadzili materiał z Kępna, 

a całe szycie wykonały rodziny Jakubik i Olejnik 
(Krüger). 

W 2001 parafianie z Szumu, jak co roku, nie 
próżnowali. Najważniejszym dziełem tego roku 
było wyłożenie obejścia kościoła kostką bruko-
wą. Prace rozpoczęły się w sobotę, 8 września. 
Ksiądz proboszcz z Robertem Kołodziejem od-
wiedził wcześniej kilka zakładów produkują-
cych kostkę brukową, aby wybrać odpowiednią 
ofertę. Wybrana została kostka firmy „Drewbet” 
z Kłobucka. Parafianie przystąpili z zapałem do 
pracy. Procesja odpustowa odbyła się już w po-
łowie po nowej kostce. Pracami kierował Robert 
Kołodziej. Poradą, fachową pomocą i maszyną 
do ubijania służył Norbert Langhammer. Wraz 
z Romanem Domagałą z Zawiści ofiarował też 
piasek na podsypkę. Inni parafianie przynieśli 
potrzebne narzędzia: szlifierki, młotki, piły, beto-
niarkę, itp. Franciszek Bieniosek wraz z księdzem 
proboszczem dokonywali pomiarów i wytyczali 
trasę. Nową kostkę położono w większości na 
stare płyty betonowe. Jako podsypkę zastoso-
wano piasek zmieszany z cementem „na sucho”. 
Najtrudniejsze i najbardziej czaso- i pracochłon-
ne były wykończenia. Zużyto 601,3 m2 kostki 
(277,3 m2 grafitowej i 324 m2 czerwonej) oraz 
260 m krawężnika. 

Również w 2001 roku plac kościelny w Szu-
mie został oświetlony dodatkową lampą, która 
staraniem sołtysa i radnego Roberta Kołodzieja 
została przyłączona do sieci wiejskiej. Od tej pory 
teren kościelny jest oświetlony przez cały czas, 
jak świecą lampy uliczne.

W roku 2002 wymieniono instalację elektrycz-
ną, w zakrystii zamontowano skrzynkę bezpiecz-
nikową, a na chórze założono tylko jeden licznik 
w miejsce dotychczasowych dwóch. 

W roku 2006 dzięki staraniom Roberta Koło-
dzieja wymieniono okna w kostnicy i budynku 
gospodarczym. 

Szczególnym wydarzeniem roku 2006 było 
poświęcenie pomnika ku czci ofiar II wojny świa-
towej. Na obelisku ustawionym na placu kościel-
nym umieszczono tablicę z wypisanymi danymi 
mieszkańców Szumu, którzy zginęli lub zaginęli 
na frontach II wojny światowej. Uroczystości po-
święcenia odbyły się 1 listopada. 

W roku 2007 wykonano remont kaplicy przed-
pogrzebowej. W marcu wstawiono nowe drzwi 
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aluminiowe, wyposażone w atestowane zamki, 
które wykonała firma Pamax z Ligoty Klucz-
borskiej. Jesienią odremontowano ściany, które 
wyłożono płytkami, sufit zaś panelami. Założono 
nowe oświetlenie oraz wykonano nowy ołtarz. 
Prace wykonała firma Alfred Babik z Szumu przy 
zaangażowaniu Rady Parafialnej z Szumu. 

W roku 2010 firma Rduch wymieniła w ko-
ściele nagłośnienie. Wymieniono instalację na-
głośnieniową, za wyjątkiem instalacji głośnikowej 
i kolumn głośnikowych. Zamontowano wzmac-
niacz cyfrowy oraz dodatkowy wzmacniacz 
z mikrofonem bezprzewodowym, mikrofony 
na ołtarzu, ambonce i organach. Poprowadzo-
no dwie dodatkowe linie nagłośnieniowe, które 
umieszczono w pobliżu ołtarzy bocznych. 

W tym samym roku wyremontowano zakry-
stię. Malowanie wykonała firma Rudex, węzeł 
sanitarny Józef Kroll z Zawiści, wykładzinę ufun-

dowała rodzina Jerzy Jakubik, płytki położył Ry-
szard Kusaj. 

W roku 2011 wykonano podkop poniżej fun-
damentów i uzupełniono braki w ścianach i fun-
damentach kościoła. Firma Norberta Langham-
mera wykonała podwójną izolację, dodatkowo od 
strony Wąsic zrobiono nowe kanały odwadniające 
i odprowadzające wodę. Udrożniono również 
studzienki i kanały odpływowe od strony ulicy 
i zrobiono miejsca absorpcji wody – prace te wy-
konał Robert Kołodziej. 

W roku 2013 naprawiono zbiornik paliwa wraz 
z instalacją do ogrzewania kościoła (Kołodziej 
i Mainka) oraz zostały odnowione figurki do 
stajenki betlejemskiej (Piwowar). 

W roku 2014 zamontowano w kościele nume-
rator pieśni, na którym wyświetlane są numery 
pieśni w podwójnym układzie: numery z tzw. 
nowej, jak i starej „Drogi do nieba”.

Widok od ulicy na kościół w Szumie przed remontem
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Szczególnie trudnym zadaniem, do którego 
wieś i parafia się przygotowywały, była wymiana 
dachu kościoła. Ponieważ kościół jest wpisany do 
rejestru zabytków w Opolu i podlega ochronie 
konserwatorskiej, trzeba było uzyskać stosow-
ne pozwolenia. Po wizytacji kościoła, Opolski 
Konserwator Zabytków wydał decyzję, że dach 
kościoła musi być odtworzony przy użyciu łupka 
lub blachy, z zachowaniem wzoru poszycia dacho-
wego. Ostatecznie wydano zgodę na płytki włók-
no-cementowe, tzw. sztuczny łupek. Ponieważ 
koszt remontu dachu przewyższał możliwości fi-
nansowe mieszkańców Szumu, ksiądz proboszcz 
czynił starania, pisząc i składając projekty z wy-
korzystaniem dotacji unijnej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. 
Projekt z roku 2013 znalazł się w rankingu pro-

jektów przeznaczonych do realizacji (poprzedni 
projekt był dobry, ale brakowało środków na jego 
realizację). 

Marzeniem, nie tylko księdza proboszcza, było 
przygotowanie kościoła do konsekracji (mimo 85 
lat istnienia kościół w Szumie do tej pory nie był 
konsekrowany). W tym celu nie wystarczyła sama 
wymiana dachu, ale konieczny był kompleksowy 
remont zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ko-
ścioła; dodatkowo konsekracja wymagała wyko-
nania nowego ołtarza. 

Wymianę dachu wykonała firma Ciesielstwo-
-Dekarstwo Kupilas Marcin z Fałkowic. Firma 
dobrze poradziła sobie z tym zadaniem. Dodat-
kowo cały dach został zadeskowany i zafoliowany. 
Koszt realizacji projektu to 187 000 zł. Malowa-
nie kościoła wewnątrz wykonała firma MalBud 

Jedno z okien kościoła przed wymianą 
na nowe

Wejście główne kościoła w Szumie przed remontem

Widok ogólny wnętrza przed malowaniem Przed renowacją prezbiterium i zmianą ołtarza
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Michalski Marcin z Zakrzowa Turawskiego. 
Malowanie w środku było dużym wyzwaniem 
ze względu na „sypiące” się ściany i odpadający 
sufit. Przywrócono napis „W imię Ojca i Syna 
i Ducha Świętego. Amen”, usunięto boazerię 
w prezbiterium oraz zmieniono jego oświetlenie, 
odnowiono parkiet, zmieniono oświetlenie pre-
zbiterium, kable schowano pod tynk, wokół poło-
żono listwę ozdobną. Nowe okna i drzwi główne 
wykonała firma Stanossek z Bogacicy. Okna i ża-
luzje dzwonnicy zostały odrestaurowane. Mon-
taż okien i wiele innych prac budowlanych przy 
obróbce okien i drzwi wykonała firma Norberta 
Langhammera. Malowanie elewacji kościoła 
i wieży wykonał pan Dariusz Moj z Borkowic. 
Malowaniem parapetów zajął się Jan Czekajło 
i Krzysztof Słaboń. Projekt ołtarza do kościoła 
opracował architekt Zdzisław Budziński z Opola, 
a wykonawcą ołtarza z marmuru hiszpańskiego 
był Zdzisław Kwiatkowski z Gierałcic koło Nysy. 
Renowację słupków ogrodzenia kościoła doko-
nali: Paweł Szymiec i Mirosław Chwiła. Materiał 
na płot został zakupiony w tartaku pana Marka 
Pietrka z Zagwiździa, który sponsorował impre-
gnację drewna na ogrodzenie oraz odrobaczanie 
elementów drewnianych z wyposażenia kościoła. 
Malowanie proszkowe żyrandoli, świeczników 
i innych elementów dopełniła firma „Tribmal” 
z Opola jako dar dla parafii od Czesławy i Włady-
sława Kasperskich oraz ich syna Krzysztofa. Re-
nowacja żyrandoli, kinkietów oraz świeczników 
i wszelkich innych paramentów liturgicznych to 
osobny rozdział w przygotowaniu kościoła do 
konsekracji. Każdą rzecz, w pierwszej kolejno-
ści trzeba było rozebrać na części, potem każdy 
detal ręcznie oczyścić, wypolerować, a następnie 
zawieźć do Opola do lakierni; w końcu poskładać 
i założyć nową instalację elektryczną. Renowację 
przeprowadzili: Robert Kołodziej, Jan Czekajło 
i Marcel Schudok. Demontaż, montaż i nową in-
stalację elektryczną żyrandoli wykonali: Damian 
Frasek, Rudolf Moczygemba i Leszek Sokół. Wy-
konanie wejść do kościoła w technologii żywic 
epoksydowych wykonał Kamil Misiok z Zawiści. 
Wykonanie głównego wejścia było sponsorowane 
przez rodzinę Ruder. Gdy potrzebny był ciągnik 
lub widlak, w każdej sytuacji można było liczyć 
na pomoc Huberta Olejnika, usługi transpor-
towe świadczył Waldemar Ruder, pracami po-

rządkowymi zajmowali się: Herbert Retig, Alojzy 
Ochman i jego rodzina. Czyszczenie posadzki 
kościoła i mycie po malowaniu wykonały kobiety 
z Szumu. Czyszczenie kostki brukowej wykonali 
Sebastian i Kordian Krüger. Montaż ogrodzenia 
wykonali sami parafianie z Szumu, a pomalo-
wali ministranci, dzieci i młodzież gimnazjalna. 

Wnętrze odnowionego kościoła w Szumie

Prezbiterium i ołtarze boczne

Nawa kościoła – widok od strony ołtarza
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Pokrzepiała ich napojami i lodami właścicielka 
sklepu, Elżbieta Bura. Nie sposób wymienić tutaj 
z imienia wszystkich zaangażowanych w remont 
kościoła. 

Kościół znalazł również fundatorów ołtarza 
i renowacji pamiątkowego kielicha ofiarowanego 
przez ks. kanonika Wilczka, który na sylwestra 
1929 roku odprawiał w Szumie pierwszą mszę 
świętą (fundatorzy pragnęli jednak pozostać ano-
nimowi). Całość wykonanych prac remontowych 
i przygotowań kościoła do konsekracji wyniosła 
ponad 400 tysięcy złotych, nie licząc prac wyko-
nanych za „Bóg zapłać”. 

7. Konsekracja ołtarza i poświęcenie 
kościoła

Uwieńczeniem wszystkich starań i prac wyko-
nanych przy kościele w Szumie była uroczystość 
konsekracyjna, która odbyła się 10 sierpnia 2014 
roku, a której przewodniczył ordynariusz opolski, 
ks. bp Andrzej Czaja. Uroczystość poprzedziło 
duchowe przygotowanie, które prowadził o. Ju-
styn OFM. Mszę konsekracyjną przy licznym 
udziale parafian z Szumu, Zawiści i okolicznych 
miejscowości, koncelebrowali razem z księdzem 
biskupem: proboszcz parafii – ks. Jerzy Tome-
czek, poprzedni proboszcz – ks. Joachim Bomba, 
o. Justyn OFM i proboszcz z Bogacicy – ks. Piotr 
Gołąbek. Na uroczystości przybyli kapłani deka-
natu zagwiździańskiego oraz ks. Józef Urban i ks. 
Tadeusz Oślizło; grała orkiestra z parafii Roz-
wadza. W ołtarzu umieszczono relikwie Świę-
tych Pierwszych Męczenników Rzymskich. Na 
zakończenie dokument konsekracyjny kościoła 
podpisali, oprócz księdza biskupa i proboszcza 
parafii, przedstawiciele wioski: Robert Kołodziej, 
Hubert Olejnik i Regina Schudok. 

Po zakończonych uroczystościach, w sali wiej-
skiej odbyło się przyjęcie dla zaproszonych gości, 
wśród których byli przedstawiciele firm i osoby 
szczególnie zaangażowane w remont kościoła 
oraz mieszkańcy Szumu, którzy wcześniej wy-
razili chęć udziału w przyjęciu. 

Figura św. Judy Tadeusza Figura św. Antoniego z Padwy Trójca Przenajświętsza wraz z czterema ewangelistami 
(strop kościoła)

Widok zewnętrzny kościoła po remoncie
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8. Organy i organiści w Szumie4

Organy w kościele w Szumie wykonała firma 
Carla Berschdorfa z Nysy około roku 1930. Na 
przestrzeni lat muzyka tego instrumentu upięk-
szała liturgię sprawowaną w tym kościele. Na 
organach grali: 

– Pan Truch (nauczyciel, kierownik szkoły), 
– Pani Heinze, (żona nauczyciela),
– Grete Schram (Małgorzata Wolny),
– Waleska Maciej z domu Jakubik,
– Regina Schudok z domu Kołodziej.
Na przestrzeni lat organy były otaczane tro-

ską i sukcesywnie remontowane. Jeden z takich 
remontów, w roku 1998, przeprowadził pan Piotr 
Ogorzeja z Olesna wraz ze swoim współpracow-
nikiem. 

W roku 2013 organy zostały wpisane do Re-
jestru zabytków w Opolu.

W roku 2014 w ramach zaplanowanego re-
montu kapitalnego kościoła pozyskano środki 
unijne na remont organów. Remont obejmował 
całkowity demontaż instrumentu, jego czyszcze-
nie, wymianę zużytych elementów i strojenie. 
Całkowicie zmieniono system zaopatrzenia in-
strumentu w powietrze, montując w środku in-
strumentu nową dmuchawę z filtracją powietrza. 
Renowacji i konserwacji poddano wszystkie czę-
ści składowe i wyczyszczono prospekt organowy. 
Prace remontowe wykonała firma „Kamerton” 
z Olszynki. 

Konsekracja ołtarza (wmurowanie relikwii 
Świętych Pierwszych Męczenników Rzymskich)

Odczytanie dekretu poświęcenia kościoła

Msza konsekracyjna. Kapłani od lewej: ks. Joachim Bomba, ks. Jerzy Tomeczek, 
ks. bp Andrzej Czaja, o. Justyn OFM

Zacheuszek 
namaszczony 

olejem Krzyżma

Proklamacja Słowa Bożego 
(czyta Syntia Retig)

Przed otwarciem kościoła
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9. Kościelni w Szumie

Pierwszymi kościelnymi w Szumie byli Paweł 
Schubert i Teodor Wilczek. Jeden zbierał kolektę 
na potrzeby kurii, a drugi na potrzeby kościoła. 

Po śmierci Teodora Wilczka kościelnym zo-
stał Paweł Bieniosek (na 2 lata) – po reformie 
liturgicznej Soboru Watykańskiego II była tylko 
jedna kolekta w czasie mszy i dlatego wystarczał 
tylko jeden kościelny. 

Gdy Schubert wyjechał do Niemiec (ok. 1970 
roku) kościelnym od roku 1980 został znów Paweł 
Bieniosek. Do tego czasu funkcję tę pełnili różni 
starsi ministranci (głównie od Walczoka). W 1996 
roku ze względu na wiek i problemy zdrowotne 
poprosił o zwolnienie, ale wciąż jeszcze przycho-
dził pomagać, na ile mu zdrowie i siły pozwalały. 

Marek Mientus (1996–2001)
Anna Sobczyk (2005–2010)
Borowski Stanisław (2014 – nadal)

10. Plebania

W miejscu, gdzie dziś jest kościół w Zawiści 
był plac zabaw dla dzieci, a w miejscu, gdzie stała 
plebania był staw. W 1945 roku doszło w tym 
miejscu do wymiany ognia między żołnierzami 
niemieckimi a radzieckimi. Niemiecki samochód 
czerwonego krzyża został zaskoczony przez woj-
ska rosyjskie, które niespodziewanie wjechały do 
wioski. Opowiadali księdzu proboszczowi starsi 
parafianie, że niektórzy wyszli machać przed 
dom i witać żołnierzy, myśląc że są to wojska 
niemieckie, a były to radzieckie czołgi. 21 stycznia 
1945 roku samochód niemiecki wjechał do wioski 

od strony Wałdy, a wojska radzieckie od strony 
Szumu. Na wysokości plebanii doszło do wymia-
ny ognia. Pierwszy zginął żołnierz radziecki ja-
dący konno w czołówce zwiadu. Przewaga wojsk 
radzieckich była tak wielka, że wszyscy żołnierze 
niemieccy zginęli. Zabitych ułożono obok siebie 
przed budynkiem plebanii. Pochowano ich we 
wspólnym grobie na cmentarzu w Zawiści. Wtedy 
też została spalona plebania, podpalona przez 
wojska radzieckie wieczorem 21 stycznia 1945 
roku. Razem z plebanią podpalono też szkołę 
i salę wiejską. Między tymi budynkami stał dom 
ze słomianą strzechą rodziny Niemczyk, który 
jednak w cudowny sposób ocalał.

Jesienią 1996 roku wycięto stare drzewa owo-
cowe z ogrodu, całość uporządkowano, zasiano 
trawę i posadzono nowe drzewka owocowe. Roze-
brano stary płot i założono nową siatkę. Na pleba-
nii rozebrano zewnętrzne kominy (Jan Mainka, 
Konrad Marczok, Zygmunt Kalert) i wymurowa-
no nowe z cegły klinkierowej (Franciszek Bienio-
sek, Ryszard Kusaj, Erwin Ochman). Przełożono 
też część dachówek i gąsiorów na plebanii. Po 
ukończeniu tych prac nastąpiło malowanie elewa-
cji plebanii i budynków gospodarczych. Założono 
opierzenia na dachu budynków gospodarczych. 

W roku 1999 dokonano całkowitej wymia-
ny instalacji centralnego ogrzewania. Założono 
aluminiowe grzejniki konwekcyjne, a na stry-
chu zbudowano nowe pomieszczenie, w którym 
umieszczono kocioł gazowy. Na zewnątrz, przed 
plebanią, umieszczono zbiornik na gaz płynny 
z Gaspolu o pojemności użytkowej 2300 litrów. 
Prace wykonała firma Konrada Lisona. 

Organy w Szumie po remoncie Wnętrze instrumentu z nowym systemem
 doprowadzania powietrza
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Na jesieni roku 2000 wymieniono 6 różnego 
rodzaju pojedynczych okien na klatce schodowej 
i w łazienkach na okna plastikowe. Prace wyko-
nali Jan Mainka z Zawiści i Joachim Schudok 
z Szumu. Po wykonaniu tych prac, ściany pleba-
nii zostały ocieplone styropianem grubości 8 cm 
i wykonano nową elewację na 3 ścianach plebanii. 
Prace te wykonała rodzina księdza proboszcza.

W ostatnią noc lipca 2001 roku miało miej-
sce włamanie na plebanię. Od tej chwili został 
zamontowany na plebanii alarm. 

W grudniu 2002 roku Zakład Budowlano-
-Remontowy Norberta Langhammera z Szumu 
wykonał elewację ściany frontowej plebanii. 
Położono płyty styropianowe o grubości 8 cm, 
wymieniono parapety na aluminiowe, położono 
tynk mineralny a na balkonie parapety z granitu. 

W styczniu 2007 roku wykonano nową insta-
lację wodno-grzewczą na plebanii. Do tej pory 
nie było na plebanii bojlera na ciepłą wodę, nawet 
kuchnia nie miała doprowadzonej ciepłej wody. 
Wymieniono rury, zawieszono bojler oraz przy-
łączono do systemu ogrzewania dodatkowy piec 
CO. Prace wykonała firma Józefa Krolla z Za-
wiści.

Latem 2007 roku wykonano nowy dach na bu-
dynku gospodarczym przy plebanii. Prace wyko-
nali Jan i Ginter Mainka z Zawiści. Wymieniono 
również bramy i drzwi do pomieszczeń gospo-
darczych oraz furtki i główną bramę wjazdową. 

W związku z awarią głównego zasilania ple-
banii prądem, Kamil Kociencki w kwietniu 2010 
roku dokonał wymiany kabli aluminiowych na 
miedziane od przyłącza aż do licznika. Zastoso-
wano kabel 4x10 mm2. 

W roku 2012 przełożono i poklejono na da-
chu plebanii gąsiory, wymieniono uszkodzone 
dachówki i naprawiono instalację odgromową. 

11. Kapliczki i krzyże

Na terenie parafii znajduje się dosyć dużo 
krzyży i kapliczek usytuowanych przy drogach 
oraz prywatnych posesjach. Przy części z nich 
odbywają się okolicznościowe nabożeństwa. 

W święto św. Marka Ewangelisty procesja 
w Zawiści udaje się trasą z kościoła obok plebanii, 
zatrzymując się wśród pól, następnie przed cmen-
tarzem i krzyżem przy szkole. W Szumie procesja 
udaje się do kapliczki przy głównej drodze obok 
domu rodziny Olejnik.

W Dni Krzyżowe procesje udają się każdego 
dnia w inne miejsce. W poniedziałek procesja 
udaje się do kapliczki w Zawiści przy ul. Odro-
dzenia Polski, a następnie do krzyża przy byłej 
szkole podstawowej. We wtorek procesja odbywa 
się w Szumie, najpierw do krzyża obok państwa 
Kulesów, następnie do krzyża obok rodziny Olej-
nik – Bieniosek, a stamtąd do krzyża przy kaplicz-
ce obok rodziny Olejnik. W środę procesja od-
bywa się na Kopalinę, do krzyża jubileuszowego 
ustawionego w roku 2000 na terenie niedoszłego 
cmentarza. 

W maju odprawiane jest nabożeństwo majowe 
przy kapliczce w polu, w Kopalinie. 

We wrześniu, z okazji święta Podwyższenia 
Krzyża Świętego, o godz. 15.00 odprawiane jest 
nabożeństwo przy krzyżu leśnym na Szubieniku. 

Plebania w Zawiści po odbudowiePlebania w Zawiści przed spaleniem w 1945
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Kaplica Matki Boskiej Fatimskiej

W czerwcu 2010 r. rozpoczęły się prace przy 
budowie Kaplicy-Groty Matki Bożej przy kościele 
w Zawiści według projektu ks. proboszcza. Firma 
„Klik” Damiana Mainki położyła płytki kamien-
ne. Firma Andrzeja Ochendzana przygotowała 
ściany i położyła tynk. Jan Mainka wraz z żoną 
położyli płytki na podwyższeniu. Pan Marcin 
Kupilas z Fałkowic wykonał opierzenie. 

W środę, 13 października 2010 roku, o godz. 
18.00 mszą świętą, z licznym udziałem wiernych 
z Zawiści i Szumu, rozpoczęły się uroczystości 
poświęcenia figury Matki Boskiej Fatimskiej 
i Groty Maryjnej przy kościele w Zawiści. Po 
mszy św. najpierw poświęcono figurę Matki Bo-
żej Fatimskiej, następnie rozpoczęło się pierw-
sze w parafii nabożeństwo i procesja fatimska ze 
świecami. Figurę kupił ksiądz proboszcz w firmie 
Elmek; koronę dla Matki Boskiej firma sprowa-
dziła z Portugalii. 

Kapliczka przy „Skarbonce”

Jedną z najstarszych budowli sakralnych 
w parafii jest kapliczka usytuowana w środku 
wsi Zawiść, w miejscu gdzie nieopodal znajdo-
wała się piekarnia, a następnie bar „Skarbonka”. 
W kapliczce znajduje się figura Matki Boskiej 
Niepokalanej. W roku 2000 figura została odre-
staurowana. Renowacji dokonał pan Aleksander 
Piwowar z Wołczyna.

Kapliczka w Kopalinie

Wśród pól Kopaliny stoi mała kapliczka. Wy-
budował ją w 1889 roku Antoni Wodarz. Był to 
bogaty człowiek, który posiadał wielki majątek: 
ok. 500 ha pola, wielkie stodoły (spichlerze), 
chlewnie i młyn wodny. Jego dom przypominał 
mały pałac. Żył w latach 1810–1890. Chcąc zo-
stawić po sobie jakiś ślad, wybudował właśnie tę 
kapliczkę. Dzisiaj jest ona jedyną pozostałością 
po nim i dawnej świetności jego gospodarstwa. 
W kapliczce jest figura Matki Boskiej, a kiedyś 
była tam jeszcze mała, drewniana figurka św. 
Idziego. W 1989 roku skradziono ją i próbowano 
przewieźć przez granicę, gdzie jednak została 
odebrana przez celników. Obecnie jest przecho-

wywana na plebanii. Ksiądz proboszcz oddał 
ją do konserwacji, którą wykonał Aleksander 
Piwowar z Wołczyna w 2000 roku. Kapliczka 
znajduje się na polu, które należy do Dariusza 
Bochenka, a opiekuje się nią Wiktor Krystosek 
z Kopaliny. Figurę stroją na odpust i na Boże 
Ciało rodziny Alojzego Rossy i Jerzego Klyscza 
z Kopaliny. W roku 2000 kapliczka została od-
restaurowana przez rodzinę Krystosek. Od tego 
czasu, co roku odbywają się tam nabożeństwa 
majowe.

Kapliczki w Zawiści

Poświęcenie kapliczki Matki Boskiej Fatimskiej w Zawiści (2010)

Kapliczka NMP Niepokalanej 
u rodziny Symala

Kapliczka NMP Niepokalanej 
przy sklepie

Wnętrze kapliczki przy sklepie

Kapliczka NMP Niepokalanej 
u rodziny Piekny
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Kapliczki w Kopalinie

Kapliczka MB w domu 
śp. Alojzego Lison

Kapliczka NMP Niepokalanej 
u rodziny Klyscz

Kapliczka NMP Niepokalanej 
u rodziny Jakubik 

Kapliczka NMP Niepokalanej 
u rodziny Nowak

Kapliczka NMP 
Niepokalanej obok 

domu rodziny Olejnik 

Wnętrze kapliczki obok domu 
rodziny Olejnik 

Kapliczka św. Józefa 
na ulicy Wiejskiej

Kapliczka NMP rodziny Wodarz
w polu 

Kapliczka NMP Niepokalanej 
u rodziny Jakubowskich

Kapliczka NMP Niepokalanej 
u rodziny Mainka 

Kapliczki w Szumie
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Krzyż leśny na szubienickiej drodze

W lesie między Zawiścią a Święcinami znaj-
duje się krzyż pątniczy. Historia powstania tego 
krzyża, według podań ludowych, związana jest 
z drogą, przy której został postawiony. Droga ta, 
ze względu na występujące wokoło mokradła 
i bezdroża, należała do ważnego szlaku biegną-
cego od południa, od Czech oraz z zachodu, od 
Wrocławia, na północ i na wschód. Droga ta, to 
dawny trakt handlowy, którym podróżowało 
wielu kupców. Podobno powracające wojska na-
poleońskie, w okolicach dzisiejszego przysiółka 
Szubienik, dla utrzymania dyscypliny wojskowej, 
powiesiły dezerterów.

Według jednego z podań ludowych, pewnego 
razu grupa kupców została napadnięta przez gra-
sujących w tych okolicach grabieżców i złodziei. 
Jeden z kupców cudem uniknął śmierci. Śmier-
telnie ranny prosił Boga o pomoc. Wtedy też 
miał przyobiecać Panu Bogu, że jeśli go ocali, to 
w podzięce postawi w tym miejscu krzyż. Wkrót-
ce został znaleziony przez podróżników, a kiedy 
powrócił do zdrowia wypełnił swoją obietnicę 
i postawił ten dziękczynny krzyż. 

Czas tego zdarzenia i postawienia krzyża nie 
jest znany. Najstarsi mieszkańcy wspominają 
tylko, że krzyż stoi tam od lat. Prawdopodobnie 
postawiono go w roku 1906, o czym przypomina 
data umieszczona na krzyżu. Nowy krzyż posta-
wiono i poświęcono w roku 1957 (7 października 
1957 roku biskup Franciszek Jop wydał zgodę na 
jego poświęcenie). 

Parafianie, i nie tylko, dbają o to miejsce i czę-
sto w ciągu roku tam pielgrzymują. Raz w roku, 
we wrześniu, około uroczystości Podwyższenia 
Krzyża Świętego, odbywa się tu nabożeństwo. 
Przybywają wtedy pielgrzymi z różnych stron, 
zwłaszcza z okolicznych parafii z Dąbrówki Dol-
nej, Fałkowic, Pokoju czy Zagwiździa. 

Ludzie z tym miejscem zawsze wiązali wielkie 
nadzieje. Opowiadają parafianie, że jeśli działo 
się coś niedobrego, to przybywali tutaj, szukając 
ratunku, szukając ocalenia u Boga. Choć niewielu 
dziś zna historię tego miejsca, to jednak corocznie 
gromadzi ono rzesze pątników przybywających 
z przekonaniem, że jest ono szczególne, a nawet 
cudowne.

Krzyż jubileuszowy w Kopalinie

Z okazji Roku Jubileuszowego odnowiono 
fronton niedoszłego nowego cmentarza dla Zawi-
ści, usytuowanego w Kopalinie oraz uporządko-
wano cały ten teren. Ksiądz proboszcz zapropo-
nował, aby w tym miejscu postawić krzyż z okazji 
Roku Jubileuszowego 2000-lecia chrześcijaństwa. 
Prace renowacyjne wykonali mieszkańcy Kopali-
ny, głównie rodziny Krystosek z Kopaliny z ulicy 
Wiejskiej i Opolskiej. Krzyż wykonał Dariusz 
Czaiński. W czasie procesji Bożego Ciała krzyż 
został poświęcony. Co roku, w czasie Dni Krzy-
żowych oraz gdy procesja Bożego Ciała udaje się 
na Kopalinę, odbywają się w tym miejscu nabo-
żeństwa. 

Krzyże w Zawiści i Kopalinie

Krzyż misyjny w Zawiści

Krzyż przydrożny obok domu 
rodziny Załęckich

Krzyż przydrożny przy szkole 
w Zawiści

Krzyż na cmentarzu w Zawiści
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Krzyże w Szumie

Krzyż Roku Jubileuszowego 
w Kopalinie

Krzyż w ogrodzie rodziny Walek 
w Szumie

Krzyż przydrożny obok domu rodziny 
Bieniosek w Szumie

Krzyż na cmentarzu 
w Szumie

Krzyż pątniczy w lesie 
na szubienickiej drodze

Krzyż przydrożny obok domu rodziny 
Mainka w Kopalinie

Krzyż przydrożny przy kapliczce obok 
domu rodziny Olejnik w Szumie

Krzyż przydrożny 
obok domu 

rodziny Kulesa
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12. Cmentarze w Zawiści i Szumie

Cmentarz w Zawiści

Cmentarz parafialny w Zawiści, w gminie Po-
kój, został założony w roku 1910 na planie wy-
dłużonego prostokąta o pow. 0,21 ha, usytuowany 
został pomiędzy zabudowaniami na obecnej ulicy 
Wołczyńskiej. 

Gminna Karta Cmentarza została założona 
w roku 1985, zaś 8 grudnia 1994 roku Państwowa 
Służba Ochrony Zabytków, w wyniku postępo-
wania administracyjnego przeprowadzonego 
z urzędu, podjęła decyzję o wpisaniu cmentarza 
do rejestru zabytków województwa opolskiego. 
Wtedy najstarszym grobem na cmentarzu był 
grób Emmy Mardek z roku 1917.

Na cmentarzu w Zawiści znajduje się grób żoł-
nierzy niemieckich, którzy zginęli 21 stycznia 
1945 roku, gdy wojska radzieckie wjechały do 
wioski i doszło do wymiany ognia. We wspólnym 
grobie pochowanych jest 18 żołnierzy niemiec-
kich. Tylko 3 z nich jest zidentyfikowanych. Są to: 

1.  Johann Freiwald z Neudorf koło Pitschen, 
ur. 1.12.1891 r.

2.  Josef Gnacy z Kraskowa (Grasenau), ur. 
1.02.1896 r.

3.  Willibald Rauchenwald, ur. 11.02.1920 
w Graz5. 

W roku 1997 na cmentarzu postawiono nowy 
krzyż, który wykonał Jerzy Sielicki. Pasyjkę od-
nowił Andrzej Babik. 

W roku 1998 założono na cmentarzu przyłącz 
wody. Prace ziemne wykonali parafianie, a insta-
lację założyła firma Konrada Lisona z Kopaliny.

Z początkiem roku 2002 na cmentarzu 
umieszczono tablicę informacyjną regulującą 
podstawowe sprawy związane z funkcjonowa-
niem i porządkiem na cmentarzu, której treść 
została wcześniej zatwierdzona na spotkaniu rady 
parafialnej. 

W roku 2007 przeprowadzono całościowy re-
mont cmentarza. Pracownia projektowa „Park” 
w Opolu wykonała w lutym 2007 roku projekt do-
tyczący prac rewitalizacyjnych, zaś 6 października 
2007 roku rozpoczęły się prace przy wykonywaniu 
alejki z kostki brukowej. Kostkę brukową kładli 
głównie: Szczepan i Andrzej Babik, Norbert Kik, 
Jan Mainka, Józef Skroch, Jerzy Sobania i Jarosław 

Salomon. Niektóre drzewa lipowe zostały wycięte 
(Konrad Marczok, Dariusz Czaiński i Paweł Stodol-
ka), pozostałym wykonano cięcia redukcyjne koron. 
Wykonała to firma Golenia – Przydatek z Pokoju 
– Krzywej Góry. Wykonano też nowe nasadzenia 
drzewek, po zewnętrznej stronie cmentarza, na te-
renie pola należącego do rodziny Stodolka. W tym 
celu Fryderyk i Eryka Stodolka, w obecności księdza 
proboszcza Jerzego Tomeczka i pana sołtysa Wa-
cława Kocienckiego podpisali specjalny dokument, 
w którym wyrazili zgodę na posadzenie na stałe 
drzew lipowych w ilości 10 sztuk, zgodnie z projek-
tem rewitalizacji cmentarza. Firma Józefa Krystoska 
z Kopaliny wykonała z profili nowe ogrodzenie od 
strony ulicy, a Alfred Kurc dokonał renowacji czę-
ści murowanej (trzeba było od nowa wymurować 
jeden ze słupków). Przy okazji rozebrano zabudo-
wę cmentarnej studni, a wodociąg doprowadzono 
w pobliże domku cmentarnego. Odmalowano też 
krzyż (Andrzej Babik). 

Parafia dzięki staraniom księdza proboszcza 
uzyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na renowację cmentarza. Ponieważ 
z ofiar parafian udało się zebrać około 11 tysię-
cy złotych, a kosztorys prac opiewał na ponad 
50 tysięcy złotych, ksiądz proboszcz raz jeszcze 
zwrócił się do Ministerstwa Kultury o dodatkowe 
pieniądze na ten cel i ku zaskoczeniu wszystkich, 
parafia otrzymała dodatkowe środki, tak, że cała 
dotacja wyniosła prawie 40 tysięcy zł.

Grób ks. prob. Wilhelma Skowronka obok kościoła w Zawiści
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Widok cmentarza po remoncie 
w 2007 roku

Grób ks. prob. Alojzego Stanosska 
na cmentarzu w Zawiści

Cmentarz parafialny w Zawiści (widok dawny)Remont cmentarza parafialnego w Zawiści

Cmentarz parafialny w Zawiści (widok obecny)

Grób żołnierzy z II wojny światowej 
na cmentarzu w Zawiści
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Tablica na mogile z II wojny światowej na cmentarzu w Szumie

Mogiła żołnierzy z II wojny światowej na cmentarzu w Szumie

Cmentarz w Szumie

W roku 1999 dokonano przecinki i oczyszcze-
nia drzewostanu na cmentarzu w Szumie. Straż 
Pożarna z Wołczyna ścięła brzozy, które stano-
wiły zagrożenie dla grobów oraz przychodzących 
tam osób. Założono 170 metrów cynkowanej 
i powlekanej siatki o wysokości 135 cm. W roku 
2000 wykonano nowe ogrodzenie od strony ulicy.

Z początkiem roku 2002 na cmentarzu 
umieszczono tablicę informacyjną regulującą 
podstawowe sprawy związane z funkcjonowa-
niem i porządkiem na cmentarzu, której treść 
została wcześniej zatwierdzona na spotkaniu rady 
parafialnej. 

Również w roku 2002 nastąpiła zmiana para-
fialnego grabarza na cmentarzu w Szumie. Ostat-
nim pogrzebem obsługiwanym przez Franciszka 
Bienioska ze swoim bratem Pawłem był pogrzeb 
Łukasza Kosmali. Od tego momentu ich obowiąz-
ki przejęli Gerard Mainka i Bernard Ochman.

W roku 2009 rozpoczęły się prace przy ogro-
dzeniu cmentarza w Szumie. Ostatecznie, mimo 
wielu wcześniejszych pomysłów, postanowiono 
odbudować murowaną część cmentarnego płotu. 
Prace wykonała firma Norberta Langhammera 
z Szumu, przy wielkim zaangażowaniu parafian.
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1. Szkoły, przedszkola i MOSW

Przedszkole w Zawiści

Przedszkole w Zawiści istniało od roku 1977. 
Pierwszą wychowawczynią była Zofia Zawierta. 
W latach 1984–2000 kierowniczką przedszkola 
była Janina Rossa, którą w czasie urlopu ma-
cierzyńskiego zastępowała Elżbieta Kociencka. 
Po wyjeździe za granicę jej obowiązki przejęła 
Jolanta Hanuszewicz. W roku 2002 przedszko-
le zamknięto. Obecnie dzieci są dowożone do 
przedszkoli w Lubnowie i Domaradzu. 

Szkoła w Zawiści

Szkoła podstawowa w Zawiści istniała już 
przed II wojną światową. Gdy 21 stycznia 1945 
roku wojska radzieckie wjechały do Zawiści, 
na wysokości szkoły doszło do wymiany ognia 
z żołnierzami niemieckimi. Efektem tego było 
podpalenie szkoły, sali wiejskiej i plebanii. 

Zniszczoną szkołę odbudowali mieszkańcy 
w czynie społecznym w latach 50. XX w. z inicja-
tywy ówczesnego kierownika szkoły, Eugeniusza 
Kupczyka. W tym czasie nauka odbywała się, 
przez pewien czas, w pomieszczeniach nieczyn-
nego sklepu u rodziny Jakubik. Młodsze dzieci 
(pierwsza klasa) uczyły się w przyszkolnym bu-
dynku gospodarczym (dziś należy on do rodzi-
ny Wilk i służy jako pomieszczenie garażowe). 
Pozostałe dzieci uczyły się w nieistniejącej już 
dziś sali przy OSP w Kopalinie. Po odbudowaniu 
szkoły w roku 1952 wszystkie dzieci uczyły się 
znów w jednym budynku.

W latach 1963–1988 najpierw kierownikiem, 
a później dyrektorem szkoły, był Jan Walecko. 
Wtedy placówka prężnie działała, uczniowie 
oprócz zajęć obowiązkowych brali udział w licz-
nych kołach zainteresowań, takich jak: chór, 

zespół muzyczny, taneczny i żywego słowa. Ja-
dwiga Szybka i Tadeusz Smieja prowadzili ZHP. 
Najwięcej osiągnięć miał chór szkolny. Do dziś 
swój talent muzyczny w zespole „Duo feniks. Dwa 
fyniki” realizuje pochodząca z Zawiści Krystyna 
z domu Tlałka. Obowiązkowy był udział w zaję-
ciach sportowych SKS. Pochodzący z Kopaliny 
Reinhard Kupilas, jako wychowanek szkoły, zo-
stał później mistrzem Niemiec w biegach długo-
dystansowych. 

W latach siedemdziesiątych, na skutek migra-
cji do Niemiec, liczba uczniów zmniejszyła się 
na tyle, że trzeba było prowadzić naukę w tzw. 
klasach łączonych. Większość uczniów zainte-
resowana była ukończeniem szkoły i zdobyciem 
zawodu. Tylko nieliczni decydowali się na naukę 
w szkołach średnich (wieczorowych). Przykładem 
długiej ścieżki awansu zawodowego jest Paweł 
Cieplik, który po podstawówce, poprzez szkołę 
zawodową, a następnie wiele dalszych szczebli 
kształcenia został dyrektorem Zespołu Szkół 
Zawodowych w Kluczborku. Dopiero absolwen-
ci ostatnich roczników funkcjonowania szkoły 
coraz częściej decydowali się na dalszą edukację 
w szkołach średnich, a nawet na studia wyższe. 

Od roku 1988 dyrektorem była Teresa Barcik, 
która w 1996 roku, ze względu na chorobę, udała 
się na urlop zdrowotny. Od tego momentu, aż do 
likwidacji szkoły, obowiązki dyrektora pełniła 
Lucyna Krzywicka. 

W roku 2000 na skutek reformy szkolnictwa 
szkoła w Zawiści została zamknięta. Obecnie 
dzieci są dowożone do szkoły podstawowej w Do-
maradzu oraz gimnazjum w Pokoju. 

Rozdział III
Obiekty użyteczności publicznej
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Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wycho-
wawczy w Zawiści6

Od roku 2000, gdy została zlikwidowana szko-
ła podstawowa w Zawiści, budynek szkolny stał 
pusty. Obiekt, po wcześniejszej akceptacji przez 
mieszkańców, został wydzierżawiony przez urząd 
gminy Towarzystwu Społecznych Działań na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość”. 
Remont obiektu wykonała firma Grześkowicz – 
Babik z Szumu. 

Od 1 stycznia 2013 roku w Zawiści (1.09.–
31.12.2012 siedzibą był Namysłów) istnieje Nie-
publiczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
oraz Niepubliczne Gimnazjum Specjalne dla 
dziewcząt niedostosowanych społecznie. Dyrek-
torem ośrodka jest pani mgr Anna Grognet-Susz-
niak, a zastępcą pan mgr Marcin Mufazałów. 

Ośrodek przeznaczony jest dla dziewcząt niedo-
stosowanych społecznie, w normie intelektualnej, 
wymagającej stosowania specjalnych organizacji 
nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. 
Ośrodek przyjmuje młodzież z terenu całego kraju.

Widok szkoły w Zawiści (lata przedwojenne) Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zawiści

Wspólne zdjęcie szkolne po odbudowie szkoły w Zawiści
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Szkoła podstawowa w Szumie7 

Od początku istnienia wsi Szum do 1860 roku 
w wiosce nie było szkoły. Wybudowano ją wła-
śnie w 1860 roku, ale do użytku oddano dopie-
ro w 1884. Do tego czasu dzieci uczęszczały do 
szkoły w Wierzchach.

Budynek szkoły, najstarszy we wsi, znajdował 
się w jej środkowej części. Wykonano go z cegły 
bez podpiwniczenia, stropy i konstrukcje więź-
by dachowej zrobiono z drewna, dach pokryto 
dachówką. Podczas II wojny światowej szkoła 
została zniszczona w 25%. Dzięki ofiarności 
mieszkańców doprowadzono szkołę do stanu 
umożliwiającego jej funkcjonowanie. Wstawiono 
okna i drzwi, usunięto pozostałości po rosyjskich 
kwaterach wojskowych, pomalowano ściany. 
W budynku znajdowało się również mieszkanie 
dla nauczyciela, które w 1985 roku zaadaptowano 
na przedszkole. W roku 1990 dom nauczyciela, 
znajdujący się obok szkoły, stał się miejscem zajęć 
klas I–III. 

W szkole zawsze panowała miła i życzliwa at-
mosfera. Dzieci uświetniały każdą uroczystość 
szkolną, wiejską czy kościelną. Nauczyciele wraz 
ze społecznością uczniowską chętnie włączali się 
do życia wsi. Organizowano bale karnawałowe, 
wycieczki, zabawy i festyny. 

W związku z tym, że zwiększyła się emigracja 
ludności, w szkole było coraz mniej dzieci. Pomi-
mo tego, że szkoła była wyremontowana (nowe 
łazienki, kanalizacja, odnowione i umeblowane 
klasy), zbliżało się widmo zamknięcia szkoły. 
I tak też się stało w 2005 roku. Wcześniej, w roku 
2002, zmniejszono w szkole oddziały do trzech 
(kl. I, II i III); pozostawiono także przedszkole. 
Od 2005 roku w Szumie nie ma ani szkoły, ani 
przedszkola: zamknięto je, a budynki sprzedano.

Kadra kierownicza szkoły po wojnie:
– Zofia Kurdziel (1946),
– Józef Uruski – 2 lata pracy (1946–1947),
– Zenobiusz Paca – 10 lat pracy (1948–1957),
–  Regina Rabęcka (Paca) – 31 lat pracy, w tym 

20 jako kierownik (1957–1977),

Pożegnanie ósmej klasy (1996)

Jasełka w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w Zawiści 
(u dołu z prawej: kierownik szkoły Jan Walecko)

Ostatni absolwenci szkoły w Zawiści: rocznik 1985

Widok z wieży kościelnej na salę wiejską i szkołę
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–  Marianna Relich (Choncel) – 35 lat pracy, 
w tym 22 na stanowisku kierownika i dy-
rektora (1977–2000),

–  Elżbieta Głuszko – 18 lat pracy, w tym 5 na 
stanowisku dyrektora (2000–2005).

Nauczyciele szkoły podstawowej w Szumie 
w latach 1946–2005: Bożena Brzozowska, Mag-
dalena Dłubek, Jadwiga Klonz (Hadryś), Janina 
Kaniak, Janina Kidziak, Józef Kowalewski, Beata 
Tymkiewicz (Krzyształowicz), Aneta Kupilas, 
Zofia Kurdziel, Arkadiusz Łuszczyński, Maria 
Dąbrowska (Mała), Alina Opiekun, Alina Górska 
(Podgajna), Alina Bartnik (Poterałowicz), Maria 
Pyla, Jan Radosz, Mirosława Radosz, Krystyna 
Kusaj (Reiman), Izabela Dyktyńska (Relich), Józef 
Skoczylas, Alicja Słabosz, Patrycja Marcinkowska 
(Kozera), Magdalena Zalewska, Danuta Górni-
kowska (Szwąder), Kazimiera Olejnik (Wesołow-
ska), Danuta Wojtków, Dorota Woźniak. Lekcje 
religii prowadzili: ks. Joachim Bomba (1989–2005) 
i ks. Jerzy Tomeczek (1989–2005). 

Lekcja katechezy w szkole w Szumie

Dyrektor szkoły Elżbieta Głuszko z najmłodszymiMarianna Choncel (Relich) ze swoją klasą

W czasie jasełek w szkole w Szumie

Izabela Dyktyńska z I klasąSzkoła podstawowa i przedszkole w Szumie
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2. Sklepy wiejskie

Sklep w Zawiści8

Pierwszy sklep spożywczy w Zawiści został 
otworzony w roku 1933 w domu rodziny Kry-
stosek przez zięcia Jana Jakubika. Po ukończeniu 
szkoły kupieckiej i odbyciu praktyki w sklepie 
w Wołczynie, Jan Jakubik ożenił się z Agnieszką 
Krystosek i postanowił otworzyć swój własny 
sklep. Oprócz artykułów spożywczych można 
było w nim kupić garnki, miski, a nawet rowery.

W czasie II wojny światowej Jan został powoła-
ny do wojska i poległ na froncie. Przez jakiś czas 
sklep prowadziła jeszcze jego żona Agnieszka. 
Później w magazynie sklepowym działała poczta 
niemiecka. Ponieważ w 1945 roku wojska radziec-
kie spaliły budynek szkoły, lekcje – do czasu jej 
odbudowania – odbywały się w pomieszczeniach 
sklepowych. Następnie Agnieszka Jakubik zor-
ganizowała w tym miejscu punkt skupu mleka. 

Po ślubie syna Jana i Agnieszki Jakubik, Kon-
rada, z Cecylią Rossa, Gminna Spółdzielnia Sa-
mopomoc Chłopska z Pokoju otworzyła w tym 

miejscu swój sklep, a Cecylia Jakubik została 
w nim sklepową. Pracowała tam od roku 1965 do 
roku 1990, kiedy GS postanowił zamknąć sklep. 

Kilka miesięcy później Cecylia Jakubik otwo-
rzyła w tych samych pomieszczeniach prywatny, 
rodzinny sklep, który prowadziła do roku 2000, 
gdy przejęła go jej córka, Karina Helińska. Sklep 
działa do dziś. 

Sklep przy kapliczce

Obok sklepu od roku 1989 istniał bar „Skarbon-
ka”, który powstał w miejscu piekarni należącej do 
GS w Pokoju. Ponieważ w Pokoju wybudowano 
nowoczesną piekarnię, postanowiono zamknąć 
m.in. tę w Zawiści. Choć parafianie pracujący w pie-
karni chcieli kupić ten lokal, aby otworzyć prywat-
ną piekarnię, nie było na to zgody z obawy przed 
konkurencją. Budynek po piekarni kupiła Renata 
Stefan, która w tym miejscu otworzyła 1 listopada 
1991 roku sklep spożywczy i bar „Skarbonka”, które 
funkcjonowały do roku 2009, gdy wraz z rodziną 
wyjechała za granicę. W 2013 r. sklep reaktywowa-
no i od 21 czerwca prowadzi go Angelika Mentek.

Sklep Kariny Helińskiej z domu Jakubik (widok obecny)

Sklep u Jakubika w Zawiści (przed II wojną) Przed piekarnią w Zawiści (później sklep i bar „Skarbonka”)

Sklep Angeliki Mentek (widok obecny)
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Sklep w Szumie10 

Teren, gdzie dzisiaj znajduje się sklep w Szu-
mie, należał do rodziny Urban, która już w latach 
międzywojennych prowadziła w Szumie karczmę. 
Pierwszy po roku 1945 sklep w Szumie powstał 
w domu rodziny Hildegardy Kołodziej (po mężu 
Bursy), Szum nr 98 (dziś dom Alojzego Ochma-
na), pod nazwą Punkt Sprzedaży Pomocniczej 
i należał do GS SCH Bogacica. 

W roku 1951, w celu zwiększenia powierzchni 
użytkowej, sklep przeniesiono do domu rodziny Ja-
dwigi Karaś (dziś dom Ryszarda Pyli). We wrześniu 
1973 GS SCH Bogacica przekazał sklep pod zarząd 
GS SCH Wołczyn, który pięć lat później zakupił 
i zaadoptował na pawilon handlowy dotychczasowy 
budynek inwentarski, należący do rodziny Urban, 
rezygnując z wynajmu lokalu u rodziny Karaś.

W styczniu 1991 roku sklep został oddany 
w ajencję Waldemarowi Nikoforow z Bogacicy. 
W maju 1994 roku sprzedał go pani Elżbiecie 
Bura, która w czerwcu tego samego roku otwo-
rzyła prywatny Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Elżbieta Bura. Obecnie sklep działa nadal jako 
„Żaneta i Denis” Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
E. Bura Szum Gm. Wołczyn.

3. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawiści 

Data powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zawiści nie jest znana. Wiadomo, że gdy w 1925 
roku wybuchł wielki pożar w Kopalinie, OSP Za-
wiść brała udział w jego gaszeniu. Ze względu na 
brak innych danych, ten rok przyjęto jako począ-
tek istnienia OSP Zawiść. Strażnicę wybudowano 
w czynie społecznym. 

Pierwszym samochodem, który otrzymała 
jednostka, był Star 25, a obecnie Star GBA 244.

W roku 1985 obiekt przebudowano tak, że 
powstała tam świetlica i biuro OSP. 

W roku 1994, w święto św. Floriana, poświę-
cono i nadano jednostce sztandar. 

Jednostka bierze udział w corocznych zawo-
dach strażackich o Puchar Wójta Gminy Pokój. 
Pierwszy raz takie zawody odbyły się w roku 1994. 
Pierwszy puchar OSP Zawiść zdobyła w roku 
1996 w kategorii dziewcząt, podczas zawodów 
w Domaradzu. 

Naczelnicy OSP Zawiść: Henryk Skorupa (do 
roku 1971), Jerzy Staś (1971–1990), Józef Kroll 
(1990–do nadal). 

Prezesi OSP Zawiść: Antoni Bursy, Bernard 
Kik, Gerard Kośny, Bronisław Jakubowski, Józef 
Krystosek, Dariusz Czaiński (nadal). Pozostałe 
funkcje obecnie pełnią: Konrad Marczok (wi-
ceprezes), Jan Janas (sekretarz), Zygmunt Kalert 
(skarbnik) i Wiesław Czaiński (gospodarz). 

Wnętrze sklepu „Denis i Żaneta” w Szumie

Widok na sklep i salę wiejską w Szumie

Dawna strażnica OSP w Kopalinie
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Również w Kopalinie była strażnica OSP. 
Powstała po wspomnianym wyżej pożarze. Do 
dnia dzisiejszego zachował się, obok przystanku 
PKS, opuszczony budynek pełniący dawniej rolę 
strażnicy. Później jednostki połączono i dzisiaj 
OSP Zawiść obejmuje ochroną również Kopalinę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Szumie11

Ochotnicza Straż Pożarna w Szumie powstała 
z inicjatywy sołtysa wsi, Schuberta, 1 grudnia 
1933 roku. Uroczystość poprzedził policyjny od-
biór remizy. Wśród przybyłych gości byli strażacy 
z powiatów Olesno, Opole i Kluczbork. Powiato-
wego komendanta straży reprezentował adiutant 
Pollok. Były przemówienia, pokazy musztry oraz 
gaszenia pożaru palącego się budynku. Całość 
przebiegała pod hasłem „Bogu na chwałę, a bliź-
niemu dla bezpieczeństwa”. Oficjalną uroczystość 
zakończyła publiczna przysięga Führera. Na za-
kończenie uroczystości odbyła się zabawa w sali 
baru prowadzonego przez rodzinę Urban. 

Pierwszy zarząd tworzyli: przewodniczący:  
mistrz ogniowy – Paweł Schubert, zastępca – Rus-
sek, sekretarz – Höflich, kasjer – Theodor Bienio-
sek, odpowiedzialny za sprzęt – Rochus Konrad. 
Pierwszą OSP Szum tworzyło 21 członków. 

30 kwietnia 2000 roku w kościele w Szumie, 
z okazji uroczystości 65-lecia OSP Szum, ks. Józef 
Urban poświęcił nowy sztandar. 

18 września 2006 r. jednostka została wyposa-
żona w średni samochód gaśniczy Magirus Deutz 
120 D7, który zastąpił wysłużonego już Stara A25.

12 marca 2011 r. wybrano nowy zarząd OSP 
w składzie: prezes Jerzy Olejnik (funkcja od 
1996 r.), naczelnik Piotr Prusak, sekretarz Artur 
Wielgosz, skarbnik Robert Kołodziej, gospodarz 
Sławomir Wielgosz. Komisję rewizyjną tworzą: 
Andrzej Janik, Julia Wolna, Bernard Ochmann 
i Marcin Rajkowski. 

Obecnie OSP Szum ma następującą struk-
turę: zarząd: Jerzy Olejnik, Piotr Prusak, Artur 
i Sławomir Wielgosz, Robert Kołodziej, Marcin 
Rajkowski, Andrzej Janik, Zdzisław Wesoły 
(z Brzezinek), Julia Wolna. Kierowcy: Piotr Pru-
sak i Artur Wielgosz. Dowódcy: Artur Wielgosz, 
Damian Babik. Ratownicy: Krystian Wengel, Ma-
ciej Dyktyński, Łukasz Wiśniewki, Denis Moczy-
gemba, Rafał Babik, Martin Ochman. Pozostali 

Poczet sztandarowy OSP Zawiść

Remiza OSP w Zawiści

Strażacy OSP Zawiść w czasie warty honorowej przy Bożym Grobie
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członkowie: Sebastian i Damian Retig, Natalia 
Olejnik. Członkowie honorowi: Józef Karwat 
i Bernard Ochman.

Wśród zapisków dotyczących OSP Szum uwa-
gę zwraca „Dziesięć przykazań strażaka”:

1. Nie wyobrażaj sobie, że samo przywdzianie 
munduru strażackiego czyni Cię już strażakiem, 
albowiem jeśli paradujesz w mundurze a zanie-
dbujesz swoje obowiązki, jesteś jak wilk w owczej 
skórze.

2. Bądź zawsze trzeźwy. Trzeźwość jest pod-
stawą wszystkich cnót, jakie prawego strażaka 
zdobić powinny.

3. Bądź czujny – czujny jak kogut w nocy, jak 
orzeł w dzień. Zawsze gotów bądź na ratunek. 
Śpij jak zając, a bądź mężny jak lew.

4. Bądź rozważny, ale i odważny. Nie narażaj 
zdrowia i życia tam, gdzie osiągnąć się nic nie da 
lub gdzie oczywiście niebezpieczeństwo życiu za-
graża. Nie czyń brawury dla popisu, lecz wszystko 
czyń co każe obowiązek, co każą przełożeni, co 
wymaga dobrego dzieła, któremu służysz.

5. Będziesz posłuszny przełożonym swoim. 
Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła i jak 
żołnierz winien w rzeczach służby wyrzec się 
własnej woli.

6. Przestrzegaj porządku. Przysłowie głosi: 
„Porządek jest duszą świata”. Bez porządku ani 
państwo, ani dom ostać się nie może.

Remiza OSP Szum

Strażacy OSP Szum ze swoim wozem bojowym

7. Bądź dumny z tego, że należysz do towarzy-
stwa pożarniczego, że należysz do niezliczonej 
rzeszy bojowników walczących pod sztandarem 
najczystszej miłości bliźniego.

8. Będziesz towarzyszem dobrym. Przepiękne 
hasło strażackie „Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego” uczy, jakiego rodzaju ma być koleżeń-
stwo w drużynach strażackich.

9. Będziesz spełniał swoje obowiązki z ochotą. 
Jesteś członkiem, więc nie czyń jak najemnik, 
który rad wykręca się od roboty.

10. Będziesz się starał o zabezpieczenie losu 
swojej rodziny na wypadek twojej śmierci lub 
kalectwa.
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1. Grupy parafialne

Rada parafialna

Rok 1946. Do rady parafialnej w Zawiści zo-
stali mianowani: Józef Mainka, Jan Marczok, Jó-
zef Lakota i Szymon Klyszcz; w Szumie: Ryszard 
Urban, Stanisław Bursy, Jan Mientus i Jan Biskup. 

Rok 1949. Do rady parafialnej w Zawiści zosta-
li mianowani: Józef Mainka, Szymon Klyszcz, Jó-
zef Lakota i Jan Rosa; w Szumie Wincenty Retig, 
Antoni Kulesa, Józef Ochman, Franciszek Polok 
i Paweł Szubert. 

Rok 1963. Skład rady parafialnej w Zawiści: 
Paweł Kupilas, Józef Lakota, Alojzy Lison i Paweł 
Opolka; w Szumie: Roch Konrad, Ryszard Urban 
i Herbert Mainka.

Rok 1992. Za czasów ks. Joachima Bomby radę 
parafialną w Zawiści tworzyli: przewodniczący 
Paweł Rosa, zastępca Konrad Lison, członkowie: 
Józef Barton, Józef Krystosek, Jerzy Sielicki, Ge-
rard Walek, Rozwita Kroll, Gabriela Szweda, Rita 
Mainka, Tadeusz Barcik, Waldemar Wilk, Hubert 
Rabiega, Jan Mainka, Józef Krystosek i Krystian 
Staś. Członkowie rady parafialnej z Szumu: Fran-
ciszek Bieniosek, Paweł Bieniosek, Monika Gladis, 
Gerard Jakubik, Robert Kołodziej, Agnieszka Mo-
czygemba, Henryk Moczygemba, Herbert Moczy-
gemba, Marianna Relich, Regina Schudok, Ewa 
Słaboń, Herbert Retig, Helmut Wakan.

Rok 1996. Po zmianie proboszcza rada para-
fialna nie była zmieniona; zmniejszył się tylko, 
z powodów osobistych i wyjazdów jej stan i two-
rzyli ją w Zawiści: Tadeusz Barcik, Józef Barton, 
Rozwita Kroll, Józef Krystosek, Konrad Lison, 
Jerzy Sielicki, Jan Mainka, Hubert Rabiega, Paweł 
Rosa, Gabriela Szweda, Gerard Walek, Waldemar 
Wilk, a w Szumie: Franciszek Bieniosek, Paweł 
Bieniosek, Gerard Jakubik, Robert Kołodziej, 
Agnieszka Moczygemba, Marianna Relich, Re-

gina Schudok, Herbert Retig, Helmut Wakan oraz 
Marek Mientus.

Rok 1999. 12 marca odbyły się wybory, 
a 19 marca nastąpiło zaprzysiężenie nowo wybra-
nej parafialnej rady duszpasterskiej. Z poszcze-
gólnych wiosek wybrano następujących przed-
stawicieli: Zawiść: Jan Mainka, Hubert Rabiega, 
Jerzy Sielicki, Gabriela Szweda; Kopalina: Konrad 
Lison i Zbigniew Pietruniak; Wałda i przysiółki: 
Zygmunt Kalert; Szum: Franciszek Bieniosek, Ge-
rard Jakubik, Robert Kołodziej, Gerard Mainka, 
Alojzy Ochman, Regina Schudok. 

Rok 2005. Decyzją księdza biskupa, że w pa-
rafiach ma funkcjonować tylko jedna PRD, po-
wołano jedną, wspólną dla całej parafii, parafial-
ną radę duszpasterską. W głosowaniu wybrano 
następujące osoby: Józef Kroll z Zawiści, Tomasz 
Krystosek z Kopaliny, Eugeniusz Kobzan z Wał-
dy, Małgorzata Krüger z Szumu i Hubert Kusaj 
z Szumu. Młodzież reprezentował Krystian Walek 
z Kopaliny. Dodatkowo przez księdza proboszcza 
zostali powołani reprezentanci służby kościelnej: 
Jan Mainka z Zawiści i Anna Sobczyk z Szumu.

Rok 2010. Po upływie kadencji odbyły się wy-
bory, w czasie których do PRD powołani zosta-
li: Józef Kroll i Jerzy Sielicki z Zawiści, Tomasz 
Krystosek i Henryk Towara z Kopaliny, Euge-
niusz Kobzan z Wałdy, Damian Frasek, Norbert 
Langhammer, Ryszard Pyla i Waldemar Ruder 
z Szumu. W roku 2014 uzupełniono skład PRD. 
W miejsce Damiana Fraska, Waldemara Rudera 
i Norberta Langhammera powołani zostali: Sta-
nisław Borowski i Regina Schudok.

Ministranci

Ważne miejsce w życiu parafialnym zajmuje 
Liturgiczna Służba Ołtarza. Osobną grupę two-
rzą ministranci w kościele parafialnym i osobną 

Rozdział IV
Grupy parafialne i organizacje społeczne
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na filii. Nasza parafia była pierwszą w diecezji, 
w której oprócz chłopców, służbę ministrancką 
zaczęły pełnić również dziewczyny. Dzieci rozpo-
czynają swoją przygodę przy ołtarzu w momencie 
rozpoczęcia bezpośredniego przygotowania do 
pierwszej Komunii Świętej. Wielu z nich gorliwie 
pełni służbę przez wiele lat. Co roku, w Wielki 
Czwartek, w ramach pielgrzymki do katedry 
opolskiej, kolejny ministrant otrzymuje od księ-
dza biskupa ordynariusza Dyplom Ministranta, 
jako nagrodę za wzorową służbę w parafii. Obec-
nie cała parafialna LSO liczy 28 członków. 

Liturgiczna Służba Ołtarza w Zawiści 

1. Kamil Krystosek
2. Patrycja Pietrzykowska
3. Klaudia Radziej
4. Dawid Amanowicz
5. Patryk Łuczak
6. Wiktoria Cieślak
7. Izabela Koziak
8. Wiktor Heliński
9. Michał Łuczak

10. Natalia Mainka
11. Mateusz Szweda
12. Igor Mentek
13. Denis Cieślak

Liturgiczna Służba Ołtarza w Szumie 

1. Sebastian Kruger
2. Karol Borowski
3. Kordian Kruger 
4. Daniel Gladis
5. Jonathan Rzadkowski
6. Marcel Schudok 
7. Kamil Maciej
8. Syntia Retig
9. Robert Gladis

10. Michał Broda-Czekajło
11. Marcel Jakubowski
12. Daniel Wodara
13. Anna Langhammer
14. Wiktoria Worobij
15. Sebastian Walek

Ministranci w katedrze opolskiej

Ministranci na turnieju piłki nożnej w Pokoju (2010)
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Grupa ministrantów 
z kościoła filialnego 

w Szumie

Grupa ministrantów 
z kościoła parafialnego 

w Zawiści

Ministranci na turnieju piłki nożnej w Pokoju (2014)
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Róże różańcowe

W parafii istnieją dwie grupy róż różańco-
wych: osobna w Zawiści i osobna w Szumie. 
W pierwsze piątki miesiąca członkowie bractwa 
różańcowego gromadzą się, aby wspólnie odmó-
wić Różaniec, a następnie uczestniczyć we mszy 
św., sprawowanej za żyjących i zmarłych człon-
ków bractwa. Gdy umiera osoba „z Różańca”, 
wtedy odprawiana jest msza św. za zmarłego, 
ofiarowana od członków. 

Pani Marona w roku 1995, gdy była przełożoną 
bractwa różańcowego, ofiarowała tzw. „Różaniec 
pogrzebowy”, który został poświęcony 1 paź-
dziernika 1995 roku. W czasie pogrzebu opasuje 
on trumnę zmarłego, który należał do bractwa. 
W Zawiści taki różaniec przywiozła pani Ada-
miak z Niemiec, gdy miał zostać „wyrzucony”.

W styczniu 2001 roku, na prośbą księdza pro-
boszcza, wprowadzono odmawianie jednej dzie-
siątki różańca przed rozpoczęciem każdej Mszy św. 
W Szumie prowadził ją najpierw Helmut Wakan, 
a w Zawiści Helena Urban. Przed pogrzebami ró-
żaniec za zmarłego prowadzi w Zawiści Gabriela 
Szweda, a pomaga jej Sylwia Symala; w Szumie 
modlitwy prowadzi Regina Schudok.

Od święta Trzech Króli 2006 roku modlitwę 
różańcową w pierwszy piątek miesiąca oraz dzie-
siątkę różańca przed mszami św. w Zawiści pro-
wadzi Sylwia Symala, a w Szumie Regina Schudok.

Parafialny Zespół Caritas 

Dnia 19 lutego 1996 roku na plebanii w obec-
ności koordynatora rejonowego Caritas, Bernadety 
Wodara z Bogacicy, wybrano zarząd Parafialnego 
Zespołu Caritas (PZC). Skład zarządu: Gizela Sie-
licka (przewodnicząca), Krystyna Lison (zastępca), 
Teresa Salomon (sekretarz), Rozwita Kroll (skarb-
nik); członkowie z Zawiści: Anna Radziej, Janina 
Księżyk i Leokadia Walek oraz Maria Pyla, Mariola 
Ruder, Anna Sobczyk i Krystyna Prusak z Szumu.

Zespół Caritas zajmuje się działalnością na 
rzecz lokalnej społeczności w ramach struktur 
parafialnych. Organizuje spotkania dla dzieci 
z okazji św. Mikołaja, Dnia Dziecka, Dnia Matki, 
Dnia Ministranta; dla seniorów wieczory wigi-
lijno-opłatkowe, z okazji Dnia Chorego, w cza-
sie rekolekcyjnej mszy św. dla chorych, a dla 
wszystkich – kiermasze adwentowe i biesiady 
w ramach niedzieli pokolędowej. Organizowane 
są pielgrzymki, wycieczki oraz wyjazdy na narty 
do Zieleńca, na lodowisko i do Aquaparku w Tar-
nowskich Górach. Wielu uczestników nie tylko 
parafialnych wycieczek korzysta z dofinansowa-
nia z kasy PZC. Z okazji św. Mikołaja i innych 
świąt kościelnych, PZC przygotowuje paczki dla 
dzieci oraz chorych i najstarszych parafian. Przez 
ostatnie lata szczególnym zadaniem PZC było 
rozdzielanie żywności w ramach unijnej pomo-
cy żywnościowej dla najuboższej ludności Unii 
Europejskiej. 

Parafialny Zespół Caritas w czasie spotkania w sali wiejskiej w Zawiści



IV. Grupy parafialne i organizacje społeczne

55

Jasełka w kościele w Zawiści (2004) Spotkanie ze św. Mikołajem 2007

PZC w czasie spotkania ze św. Mikołajem

Jasełka w sali wiejskiej w Zawiści (2011)Spotkanie ze św. Mikołajem 2010

Jasełka w szkole podstawowej w Szumie (2003)

Spotkanie ze św. Mikołajem 2013 „Mikołajki” z MOSW w Zawiści (2013)
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Dzień Dziecka na placu przy plebanii Dzień Matki na placu przy plebanii

Parafialna wycieczka do Wieliczki

Jasełka w sali wiejskiej w Zawiści (2014) Jasełka w wykonaniu młodzieży MOSW w Zawiści (2014)
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Parafialny Zespół Ca-
ritas razem z księdzem 
proboszczem dali po-
czątek zabawom sylwe-
strowym z pełną obsługą 
i wyżywieniem. Pierwszy 
taki Sylwester odbył się 
w Zawiści w 2009 roku. 

Obecnie PZC przy 
parafii św. Józefa Ro-
botnika w Zawiści ma 
następującą strukturę: 
przewodniczący: ks. pro-
boszcz Jerzy Tomeczek, 
zastępca Gizela Sielicka, 
sekretarz Teresa Kobzan, 
skarbnik Leokadia Walek, 
członkowie: Krystyna Babik, Rita Babik, Elżbieta 
Kociencka, Krystyna Krysiak, Lucyna Krzywicka, 
Anna Kuka, Maria Mainka, Agata Pietruniak, 
Krystyna Prusak, Maria Pyla i Teresa Salomon. 
Zespół jest otwarty na wszystkich, którzy pragną 
włączyć się w statutowe działania. 

Franciszkański Zakon Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich, zwany po-
tocznie „Trzecim zakonem” był w naszej parafii 
od początku jej istnienia. Osobną grupę stanowili 
parafianie z Szumu, a osobną w Zawiści, z tym, 
że w Szumie grupa powstała później. 

Pierwszą osobą wpisaną do Księgi III Zakonu 
Parafii w Zawiści jest Hedwig Maciej, przyjęta do 
wspólnoty 25 marca 1909 roku (prawdopodobnie 
w parafii Fałkowice). 28 stycznia 1934 roku wstą-
pił do III zakonu ks. prob. Wilhelm Schampera, 

a 2 listopada 1968 roku ks. prob. Alojzy Joszke. 
Ostatnia profesja odbyła się 3 listopada 1968 roku 
w Szumie. Swoje przyrzeczenia złożyli wtedy: 
Marta Maciej, Maria Marczok, Agnieszka Ma-
inka, Maria Nowak, Gertruda Frasek, Stanisław 
Konrad, Maria Skomudek, Franciszka Gawleta, 
Maria Skalec, Anna Gladis i Maria Krystosek. 
Razem w księdze wpisanych jest 117 osób.

Z okazji konsekracji kościoła w Szumie, o. Ju-
styn OFM z klasztoru w Borkach Wielkich przyjął 
do postulatu grupę wiernych, najpierw w kościele 
w Zawiści, a potem w czasie uroczystości po-
święcenia kościoła w Szumie, grupę wiernych 
z Szumu wraz z księdzem proboszczem. 

W sobotę przed odpustem, 20 września, w cza-
sie intronizacji relikwii św. Franciszka z Asyżu, 
o. Justyn przyjął te osoby do nowicjatu: 10 osób 
w Szumie w czasie I Nieszporów i 13 osób w Za-
wiści w czasie mszy wieczornej. 

Rozpoczęcie postulatu członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Szumie Rozpoczęcie nowicjatu członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Zawiści

Bal przebierańców w sali wiejskiej w Zawiści (2014)
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Schola parafialna 

Za czasów ks. Alojzego Joszke wielką rolę 
spełniała schola – początkowo dziecięca, później 
młodzieżowa. Prowadzącą była Helena Heintze 
– organistka, a potem Gabriela Staś i Hubert Ra-
biega. Trzon stanowiły Renata Rabiega, Renata 
Załęcka, Bernadeta Klyszcz i Elwira Jakubik, 
Krystyna Kroll, Urszula Krystosek, Irena Pola-
czek i Jolanta Bochenek. W śpiewach, zwłaszcza 
na ślubach, ale także przy innych okazjach, an-
gażowała się Edeltrauda Staś, Anna Korol i Łucja 
Morawe.

W Zawiści przez dłuższy czas działał zespół 
„Oratorium” liczący nawet 30 osób. Na skutek 
emigracji na Zachód, zespół zmalał do kilku osób. 
Ostatnimi były Edeltrauda Staś, Anna Korol i Łu-
cja Morawe. Podczas występów na organach grał 
Hubert Rabiega. Zespół „Oratorium” występował 
w Komorznie oraz na festiwalu w Świerklach, 
gdzie zajął czwarte miejsce.

W roku 1999 ksiądz proboszcz, po wcze-
śniejszych uzgodnieniach z organistką Gabrielą 
Szweda, powołał do istnienia Dziecięcą Scholę 
Parafialną. Początkowo zgłosiło się 25 dzieci. Hu-
bert Rabiega grał na organach, a Gabriela Szweda 
dyrygowała i ćwiczyła z nimi przygotowywane 
pieśni i piosenki. Uroczyste przyjęcie odbyło się 
25 listopada, razem z przyjęciem nowych mini-
strantów. Pierwszy występ miał miejsce na Boże 
Narodzenie, przed Pasterką.

W czerwcu 2001 roku nasza parafia była repre-
zentowana przez scholę parafialną na „Wieczorze 
Piosenki Religijnej”, który odbył się w Świerklach. 
Prowadzącą była organistka Gabriela Szweda, 
akompaniował organista Hubert Rabiega. Wy-
jazd był możliwy dzięki pomocy i zaangażowa-
niu rodziców dzieci. Oprócz dyplomu i pamiątek 
przywieźli moc wrażeń i zadowolenia.

Nasza parafia była również reprezentowana na 
Festiwalu Piosenki Maryjnej „Studzionka 2002”. 

Obecnie, z powodu niżu demograficzne-
go i opuszczania parafii przez młode rodziny, 
schola parafialna praktycznie nie istnieje – dzieci 
i młodzież służą przy ołtarzu, a na święta Bożego 
Narodzenia i inne szczególne okazje dodatkowo 
śpiewają, przygotowany wcześniej pod kierun-
kiem Gabrieli Szwedy, program muzyczny.

Schola parafialna w czasie występu w sali wiejskiej w Zawiści

Występ scholi podczas festynu parafialnego

Schola parafialna w czasie mszy św. w kościele parafialnym w Zawiści
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Kolędnicy misyjni 

W Parafii szczególnie aktywne są dzieci 
i młodzież. Te same osoby należą często do gru-
py ministrantów i do scholi. Często angażują się 
w różne działania, m.in. odwiedzając rodziny 
w całej parafii w grupach kolędniczych w Za-
wiści i Szumie. W roku 2007 parafialna grupa 
kolędników misyjnych wzięła udział w II Opol-
skim Przeglądzie Kolędników Misyjnych, gdzie 
zajęła II miejsce. W nagrodę grupa pojechała na 
spotkanie z księdzem arcybiskupem Alfonsem 
Nossolem, by w kurii przedstawić swój program. 

Ofiary zebrane w czasie odwiedzin przekazy-
wane są jako pomoc dla misjonarzy.

Kolędnicy z turoniem u rodziny Krysiak (2006)

Kolędnicy z turoniem na 
przeglądzie kolędników 

w Opolu (2007)

Kolędnicy misyjni na przeglądzie kolędników w Opolu (2007)

Kolędnicy misyjni w Zawiści (2006)
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2. Grupy i stowarzyszenia świeckie 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawiści12

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawiści założyła 
ok. roku 1963 Lidwina Hermuła. Po opuszczeniu 
parafii funkcję przewodniczącej przez ok. 10 lat 
pełniła Genowefa Chwiła, a po niej Elza Radziej. 

Głównym zadaniem Koła Gospodyń była po-
moc gospodyniom domowym w zakupie piskląt 
kurcząt, gęsi i kaczek. Kupowano je w wylęgarni 
i z niewielkim zyskiem sprzedawano. Jesienią 
zbierano zapotrzebowanie na młody drób (były 
zapisy), a już od stycznia sprowadzano go, głów-
nie z Łosiowa. 

KGW liczyło około 40 członkiń, tworzyły je 
kobiety z Zawiści, Kopaliny i Wałdy. Połowa obo-
wiązkowych składek członkowskich była przeka-
zywana do Kółka Rolniczego w Pokoju, a za resztę 
kupowano naczynia i produkty do pozostałej 
działalności Koła. Przez wiele lat skarbnikiem 
była Renata Kalert, która prowadziła szczegółową 
księgę przychodów i rozchodów.

W ramach swej działalności KGW wypożycza-
ło naczynia, które kupowano ze składek człon-
kowskich i innych przychodów. W ten sposób za-
kupiono 100 kompletów obiadowych, deserowych 
i różnego rodzaju szkła, do tego garnki, brytfan-
ny i inne. Organizowano wyjazdy (pielgrzymki 
i wycieczki), m.in. do Częstochowy, Lichenia, 
Gostynia czy Chorzowa (z dziećmi do Wesołe-
go Miasteczka). Z okazji Dnia Dziecka kobiety 
z KGW piekły ciasta dla dzieci w przedszkolu 
w Zawiści. Oprócz tego organizowano zabawy 
taneczne, które odbywały się w niedziele; w do-
żynki pleciono korony żniwne, z którymi jeżdżo-
no na dożynki gminne; przygotowywano sałatki, 
kiełbasy i ciasto na wiejskie spotkania. Prace te 
były wykonywane w domu rodziny Kalert.

Dziś funkcjonuje tylko wypożyczalnia naczyń, 
którą prowadzi Ewa Czaińska. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szumie13 

Koło Gospodyń Wiejskich w Szumie powstało 
około roku 1977. Przez pierwsze lata prowadziła 
je Teresa Fabian, a po jej wyjeździe do Niemiec – 
Eryka Langhammer i jej siostra Lidia (po wyj-
ściu za mąż zastąpiła ją Urszula Langhammer). 

Do zakończenia działalności w roku 2010 KGW 
w Szumie prowadziła Anna Sobczyk.

Głównym zadaniem Koła Gospodyń była 
pomoc gospodyniom domowym w zakupie kur-
czaków. Kupowano je w wylęgarni w Kluczborku 
i z niewielkim zyskiem sprzedawano. Rozdzie-
lano też paszę dla gospodyń domowych (każda 
gospodyni mogła wtedy otrzymać jednorazowo 
5 kg paszy). Panie spotykały się w sali wiejskiej, 
gdzie miały również wypożyczalnię naczyń. Tam 
też organizowano zabawy taneczne oraz okolicz-
nościowe spotkania. Z okazji Dnia Kobiet KGW 
w Szumie zamawiało mszę św. w kościele, a po jej 
zakończeniu odbywało się spotkanie przy kawie. 
Kilkakrotnie koło zorganizowało wyjazdy w for-
mie wycieczek i pielgrzymek. 

Ludowy Zespół Sportowy „Grom” Zawiść14

W latach 70. i 80. XX wieku działał w Zawiści 
LZS, którego prezesami byli, m.in. Jerzy Staś i Jó-
zef Krystosek. Drużyna występowała w tamtych 
latach w klasach C i B podokręgu opolskiego. 
Kilkoro zawodników rozwijało dalej swój talent 
piłkarski, m.in. Andrzej Tomasiak z Kopaliny 
w III-ligowym KKS Kluczbork, Janusz Luberda 
z Kopaliny w Metalu i MKS Kluczbork III i II 
lidze, Krystian Staś w Budowlanych Pokój i LZS 
Starościn w klasie A i Lidze Okręgowej.

W roku 2003 nastąpiła reaktywacja LZS Za-
wiść. Na zebraniu 12 marca 2003 roku podjęto 
decyzję o zawiązaniu Sekcji Piłki Nożnej i wy-
brano zarząd w składzie: Zbigniew Pietruniak 
(prezes), Stefan Krzysztof (wiceprezes), Tadeusz 
Barcik (sekretarz) i Jacek Salamon (członek). Do 
rozgrywek od sezonu 2003/2004 została zgłoszo-
na drużyna juniorów.

Przed przystąpieniem do rozgrywek ligowych 
drużyna LZS wystąpiła w 2 turniejach: w ramach 
Dni Pokoju wygrała turniej o Puchar Wójta Gmi-
ny Pokój, a w czasie festynu zorganizowanym 
przez LKS ,,Budowlani’’ Pokój drużyna juniorów 
zajęła II miejsce, zaś oldboje zwyciężyli, pokonu-
jąc w finale drużyny z Pokoju i Kup.

Do rozgrywek ligowych drużyna przystąpiła 
we wrześniu 2003 r. w Klasie „A” – rejon Namy-
słów. Zostały zakupione dwa komplety strojów 
piłkarskich w kolorach żółto-czarnych i czerwo-
no-granatowych, dziesięć piłek, getry, ochrania-
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cze, buty piłkarskie, chorągiewki narożne i dla 
sędziów bocznych; siatki na bramki zakupił dla 
klubu ksiądz proboszcz Jerzy Tomeczek. Do spon-
sorów klubu należeli również Krzysztof Heliński, 
Norbert Kik, Józef Kroll, Józef Krystosek, Marek 
Kuka i Norbert Mainka.

Premierowy mecz został rozegrany na boisku 
w Zawiści, a pierwszym przeciwnikiem była dru-
żyna „Startu” Namysłów. Drużyna LZS Zawiść 
wystąpiła w strojach żółto-czarnych w składzie: 
Dariusz Kobzan (kapitan), Tomasz Walek (bram-
karz), Andrzej Kroll, Marek Krystosek, Mateusz 
Księżyk, Tomasz Księżyk, Damian Mainka, Ma-
riusz Piękny, Grzegorz Salomon, Piotr Skroch 
i Tomasz Suliga. Po przerwie zagrali również: 
Marcin Bieniusa, Krystian Bombis, Krystian 
Glied, Rafał Klyszcz, Łukasz Mainka, Tomasz 
Stefan i Dariusz Tomasiak. Trenerem był Walde-
mar Wilk. Po zwycięstwie 16:0 radości piłkarzy 
i kibiców nie było końca. Najwięcej, bo aż 8 goli, 
zdobył w tym meczu Mariusz Piękny. 

Po rozegraniu 12 meczów drużyna zajmując 
I miejsce w grupie uzyskała prawo do rozegrania 
meczu barażowego o awans do II ligi juniorów 
z Polonią Wołczyn. Spotkanie na stadionie KKS-u 
Kluczbork niestety przegrali 0:2.

Do następnego sezonu zgłoszono drużyny 
juniorów i seniorów. Juniorzy ponownie zajęli 
I miejsce w grupie. Tym razem drużyna juniorów 
uzyskała awans do II ligi, zwyciężając baraże z 
LZS Bogacica 3:2 oraz 2:1. Niestety, po odejściu 
12 zawodników z rocznika 1986, juniorzy nie byli 
w stanie utrzymać się w II lidze, choć do utrzy-
mania się zabrakło tylko jednego zwycięstwa. 

W sezonie 2005/2006 do juniorów i seniorów 
dołączyli trampkarze, których opiekunami zostali 
Dariusz Kobzan i Kamil Jóźwiak. Najmłodsza 
drużyna spisywała się w pierwszym sezonie 
bardzo dobrze, zajmując ostatecznie II miejsce 
w grupie.

W drużynie trampkarzy występowali: Da-
mian Bochenek, Mateusz Czaiński, Waldemar 
Czerniawski, Rafał Leszczyński, Denis Krysto-
sek, Damian Kozioł, Michał Koziak, Grzegorz 
Naszkiewicz, Marian Paluch, Sebastian Towara, 
Kamil Hanuszewicz, Radosław Pieszczyk, Dawid 
Loschner, Kamil Wąsowski, Łukasz Dąbrowski, 
Grzegorz Suliga. 

W drużynie juniorów występowali: Tomasz 
Walek, Krystian Bombis, Tomasz Chwiła, Janusz 
Miarka, Mateusz Księżyk, Arkadiusz Stefan, Da-
riusz Tomasiak, Bartosz Sokołowski, Karol Po-
laszczyk, Piotr Loschner, Rafał Klyszcz, Roman 

Drużyna LZS „Grom” Zawiść
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Przybyła, Mateusz Markowski, Kamil Cichoń, 
Marcin Scheitza, Michał Koclejda. 

W drużynie seniorów występowali: Andrzej 
Babik, Andrzej Kroll, Tomasz Krystosek, Dariusz 
Kobzan, Kamil Jóźwiak, Tomasz Suliga, Paweł 
Pacyga, Damian Mainka, Andrzej Stodolka, Hu-
bert Walczok, Krystian Walczok, Piotr Skroch, 
Grzegorz Salomon, Jarosław Salomon, Krystian 
Glied, Robert Michalski, Marcin Bieniusa. 

W kolejnych latach dołączyli Wojciech Boche-
nek, Arkadiusz Janas, Karol Janas, Patryk Załęcki, 
Łukasz Kalert, Andrzej Cieślak oraz wielu zawod-
ników z okolicznych wiosek: Fałkowic, Lubnowa, 
Szumu czy Domaradzkiej Kuźni.

Po dziewięciu latach, ze względu na brak chęci 
do gry i niemożność skompletowania drużyny, 
dnia 20 sierpnia 2012 roku działalność klubu zo-
stała zawieszona. Kilku zawodników kontynuuje 
grę w wyższych ligach: Damian Bochenek (LZS 
Starościn), Kamil Wąsowski (MKS Kluczbork) 
i Tomasz Walek (LZS Starościn).

3. Sołtysi w Zawiści, Kopalinie i Szumie

Sołtysi w Zawiści15 

1. Jan Mainka (1945–1947) 
2. Jan Marczok (1947–1952)
3. Paweł Kupilas (1952–1968)
4. Konrad Jakubik (1969–1999)
5. Konrad Marczok (1999–2003)
6. Wacław Kociencki (2003–nadal)
Radę Sołecką Sołectwa Zawiść tworzą obecnie: 

Dariusz Czaiński, Roman Domagała, Kamil Ko-
ciencki, Konrad Marczok i Stanisław Ochendzan.

Sołtysi w Kopalinie16 

1. Thomas Krystosek (1945 – 1957)
2. Alojz Skroch (1957 – 1970)
3. Gerhard Bela (1970 – 1974)
4. Józef Bochenek (1974 – 1996)
5. Dariusz Bochenek (1996 – nadal)
Radę Sołecką Sołectwa Kopalina tworzą obec-

nie: Jerzy Bombis, Rafał Dambowy, Mirosław 
Kucaba i Konrad Lison.

„Grom” Zawiść (z lewej Zbigniew Pietruniak, z prawej Waldemar Wilk)
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Sołtysi w Szumie17

1. Johann Olejnik
2. Paul Schubert
3. Józef Maciej
4. Roch Konrad
5. Robert Kołodziej (1975–2007)
6. Ruder Mariola (2007–2011)
7. Sylwia Frasek (20011–2012)
8. Mariola Ruder (2012–nadal)
Radę Sołecką Sołectwa Szum tworzą obec-

nie: Krystyna Babik, Waleska Maciej i Wiesława 
Rzadkowska. 

Poświęcenie placu zabaw w Zawiści (2011)

Sala wiejska w Szumie

Sala wiejska w Zawiści
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Dzieci na placu zabaw w Zawiści

Dzieci na placu zabaw w Zawiści
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4. Życie kulturalne w parafii

Dożynki parafialne

Uroczystości dożynkowe stanowią mocną 
pozycję w kalendarzu uroczystości parafialnych 
i wiejskich. Rozpoczyna je msza św. w kościele, 
a po niej, od godzin popołudniowych do późnej 
nocy, odbywa się festyn na boisku. Parafianie 
mocno angażują się w dożynkowy wystrój kościo-
ła oraz przynoszą do ołtarza hojne dary. W czasie 
popołudniowego festynu dobrze się bawią. Na te 
uroczystości przybywa wielu mieszkańców oko-
licznych miejscowości spoza parafii. 

Pierwsze okazałe dożynki parafialne datowane 
są na rok 1990. Wtedy rozpoczęła je msza św. 
o godz. 13.30, po której wierni udali się z koroną 
żniwną do sali wiejskiej, gdzie odbyły się występy 
dzieci przygotowane przez przedszkole i szkołę 
podstawową. Wieczorem odbyła się zabawa do-
żynkowa. Dożynki odbyły się wtedy 30 września.

Pierwsze dożynki w terminie sierpniowym 
(w ostatnią niedzielę sierpnia) odbyły się 31 sierp-
nia 2002 roku. Tak hucznie obchodzonych do-
żynek, i tylu ludzi – parafian i gości – jeszcze 
w Zawiści podobno nie było. 

Korony dożynkowe z Zawiści i Kopaliny (2005)

Msza dożynkowa w Zawiści

Dekoracja dożynkowa w Szumie (2005)
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Procesja z darami w czasie dożynek (2014)

Przebierańcy dożynkowi w Zawiści (2011)

Z koroną dożynkową na boisku w Zawiści (2011)

Dekoracja dożynkowa w kościele w Zawiści

Korona dożynkowa  w Zawiści (2013)

Przebierańcy dożynkowi (2000)
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Delegacja z darami i koroną w czasie dożynek w Szumie (1996) Delegacja parafialna na dożynkach diecezjalnych na Górze św. Anny

Delegacja parafialna na dożynkach diecezjalnych na Górze św. Anny (1996)

Festyn dożynkowy w Szumie dawniej (stoją od lewej: Teresa Gawlita, Anna Skalec, Dorota Gawlita, Weronika Bursy)  
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Sylwester parafialny

W 1990 r. grupa osób z parafii zaproponowała 
zorganizowanie pierwszego „Sylwestra parafial-
nego”. Pierwsza taka zabawa odbywała się przy 
magnetofonie; obecnie korzysta się z pomocy 
DJ’a (kilkakrotnie był nim sam ks. prob. J.T.). 

Sylwester organizowany przez Parafialny Zespół Caritas 2009

Zabawa sylwestrowa 2009

Sylwester 2009

O północy zostaje odśpiewana kolęda „Cicha 
noc”, a następnie składane są życzenia nowo-
roczne. Zabawa trwa do godzin rannych i zwykle 
bierze w niej udział ponad sto osób. Od roku 2009 
zabawy odbywają się razem z konsumpcją. Wcze-
śniej każdy, przychodząc na zabawę, przynosił 
wszystko we własnym zakresie. 
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