
Z cyklu - ciekawe historie: 
„Bitwa o tory”. 

      Fakt, ¿e przez nasz¹ gminê 
przebiega trasa kolejowa ³¹-
cz¹ca Opole z Gliwicami, dla 
mieszkañców gminy, a szcze-
gólnie Tarnowa Opolskiego 
jest tak samo oczywiste jak to, 
¿e po niedzieli jest ponie-
dzia³ek. Tory dziel¹ niejako 
gminê na pó³, oddzielaj¹c 
czêœæ gdzie le¿¹ Przywory, 
K¹ty Opolskie, Kosorowice i 
Miedziana oraz czêœci wscho-
dniej, gdzie le¿y wiêksza czêœæ 
Tarnowa, Raszowa, Nak³o 
oraz Walidrogi. Dla wielu jest 
to niezast¹piony œrodek trans-
portu w codziennej drodze do 
pracy lub szko³y. Nie zastana-
wiamy siê nad przyczynami  
oraz skutkami wytyczenia ko-
lei akurat przez Tarnów a nie- 
s³usznie, poniewa¿ wi¹¿e siê z 
tym wiele ciekawych historii 
które warto poznaæ. Jednym z 
takich ciekawych epizodów 
by³o targowanie siê przedsta-
wicieli Tarnowa, Kamienia 
oraz Izbicka o to, którêdy ma 
dok³adnie przebiegaæ kolej i 
gdzie ma stan¹æ dworzec. Po-
ni¿szy fragment, który przed-
stawia owe dzieje pochodzi z 
ksi¹¿ki Joachima Glensk pt: 
„Zarys historii Tarnowa Opol-
skiego od zarania dziejów do 
1945 roku”. 

         „Nadzieje (…) ludnoœci 
skupia³y siê na projektach 
zbudowania linii kolejowej, 
wiod¹cej z Opola przez Tar-
nów do Strzelec i dalej do By-
tomia. Ale interesy gospodarzy 
nie sz³y w parze z interesami 
biedoty wiejskiej, dla której 
wapienniki by³y prawie jedyn¹ 
mo¿liwoœci¹ systematycznego 
zarobkowania. Aczkolwiek 5 
stycznia 1976 roku uprawo-
mocniono ju¿ kontrakt miêdzy 
tarnowsk¹ szko³¹, probostwem  
 
 
 
 
 
 
 
 
a Górnoœl¹skim Towarzyst-
wem Kolei ¯elaznych o sprze-
da¿y gruntów (probostwo 
otrzyma³o sto marek, a szko³a i 
organista 75 marek za pola 
zwane kiany, dzia³ki, lecisin, 
za szlakiem), ch³opi nie chcieli 
sprzedaæ ziemi na wybudowa-
nie dworca, poniewa¿ obawiali 
siê, ¿e poci¹gi bêd¹ przeszka-
dzaæ pas¹cemu siê byd³u. 
Wtenczas hrabina Strachwitz z 
Kamienia wykorzysta³a sytu-
acjê i ofiarowa³a ca³y teren w 
swoim lesie i zamiast tarno-
wskiego, wybudowano dwo-

rzec kamieñski. A. Matheja w 
swej kronice pisze, i¿ trakt 
kolejowy mia³ biec przez ka-
mieñskie pola, ale hrabia Hia-
cynty Strachwitz z Izbicka nie  
wyrazi³ na to zgody. Nie 
wiem, czy obu tych wersji nie 
mo¿na ze sob¹ pogodziæ. Po-
s³uchajmy naocznego œwiadka, 
proboszcza Kamienia, ks. Jó-
zefa Scholtysska, który bra³ 
czêœciowy, acz nieudany 
udzia³ w tej intrydze: (…)” 
Dyrekcja przekaza³a mierni-
czemu Menzlowi, radcy kole-
jowemu z Wroc³awia aby roz-
mawia³ ze mn¹ na temat biegu 
linii kolejowej. Mierniczy za-
aprobowa³ moje propozycje. 
Nie móg³ jednak zmieniæ wy-
tyczonej ju¿ linii i skierowaæ 
jej przez kamieñ, gdy¿ jego 
poprzednicy zd¹¿yli ju¿ wyz-
naczyæ trasê przez las kró-
lewski miêdzy Groszowicami 
a Tarnowem i wykarczowaæ 
drzewa co kosztowa³o 4.000  
marek. Menzlowi uda³o siê 
jednak kierunek linii przesu-
n¹æ lekko w prawo, bardzo 
blisko lasu kamieñskiego”(…) 
Dnia 28 wrzeœnia 1878 r. po 
raz pierwszy o godzinie 10-tej 
przed po³udniem i o 19-stej 
wieczorem przejecha³ do 
Strzelec poci¹g, gdzie komisja 
odebra³a now¹ liniê, telegra-
fuj¹c do Berlina, ¿e z dniem  

1 paŸdziernika oddana mo¿e 
byæ do publicznego u¿ytku - 
ch³opi tarnowscy spostrzegli 
sw¹ omy³kê ale by³o ju¿ za 
póŸno. Dworzec w Kamieniu 
by³ zbyt blisko, aby zak³adaæ 
takowy w Tarnowie. Dziêki 
gorliwym zabiegom ks. Uli-
cznego, miejscowego probo-
szcza, uda³o siê w 1880 r. 
zyskaæ prowizoryczny przysta-
nek przy kosorowickiej dro-
dze, ale wiele lat up³ynê³o za-
nim tarnowskie wapienniki 
ruszy³y pe³n¹ par¹. Przedtem 
tarnowscy ch³opi musieli po-
darowaæ zarz¹dowi kolejowe-
mu ziemie pod stacjê i konie-
cznie do przetaczania wago-
nów szyny. Dnia 1 kwietnia 
1893 r. otrzyma³ Tarnów dwo-
rzec. Ale tylko IV kategorii, 
który musia³ siê okazaæ za 
ma³y, skoro w dziesiêæ lat 
póŸniej, 6 lutego 1903 r. og³o-
szono termin w sprawie zaku-
pu gruntów  celem rozszerze-
nia dworca…” 
Wiêcej ciekawych historii na 
temat Tarnowa ale nie tylko 
znajd¹ pañstwo w ksi¹¿ce 
„Zarys historii Tarnowa Opol-
skiego od zarania dziejów do 
1945 roku”, któr¹ mo¿na na-
byæ w budynku Gminnego 
Oœrodka Kultury w Tarnowie 
Opolskim. Cena ksi¹¿ki to 
jedyne 10 z³otych.  
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Zakoñczenie sezonu !!!

Halloween w K¹tach 
 
 Pod koniec paŸdzier-
nika  szko³ê podstawow¹ w 
K¹tach Opolskich opanowa³y 
duchy, czarownice, wiedŸmy 
koœciotrupy i inne straszne 
stwory a korytarz szkolny 
udekorowa³y wydr¹¿one dynie 
oraz piêkne prace plastyczne 
pe³ne duchów paj¹ków i nie-
toperzy wykonane przez ucz-
niów. Wszystko po to aby za-
znajomiæ uczniów z tradycj¹ 
anglosaskiego œwiêta Hallo-
ween.  

Wywodz¹ce siê od 
ludów celtyckich œwiêto, od-
powiednik naszego Œwiêta 
Zmar³ych, na sta³e zakorze-
nione jest w kulturze  krajów 
takich jak Irlandia, Wielka 
Brytania i Stany Zjednoczone. 
Celem organizacji zabawy dla 
uczniów by³o poszerzenie ich 
wiedzy o tradycje kultur kra-
jów odleg³ych kulturowo ale 
nie geograficznie przy jedno-

czesnym zaakcentowaniu po-
gañskiej genezy tego œwiêta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprócz dekoracji o 

tematyce Hallowen’owej ucz-
niowie wykonali prezentacje 
multimedialne, które zapre-
zentowane w trakcie zabawy 
by³y œwietnym Ÿród³em indor-
macji na temat œwiêta. Ucz-
niowie mieli te¿ okazjê uczes-
tniczyæ w typowych zabawach 
zwi¹zanych z Halloween. £o-
wienie jab³ek zanurzonych w 
misce z wod¹ lub zjadanie 
jab³ek zawieszonych na sznur-
kach wywo³a³o szczere uœmie-
chy na buziach uczniów. 

 Anna Kaczkowska 

Wroc³aw stolic¹ Niemiec? 
 

Recenzja najnow-
szej ksi¹¿ki po-
chodz¹cego z na-
szej gminy, dra 
Sebastiana Fikusa. 

 
Niewielu Polaków zdaje sobie 
sprawê z tego, ¿e koncepcjê 
powojennego pañstwa niemie-
ckiego wykuwano w Krzy¿o-
wej, blisko Œwidnicy na Dol-
nym Œl¹sku. Jeszcze mniej 
wie, i¿ – wobec zbombardo-
wanego Berlina – stolicê Nie-
miec planowano tymczasowo 
po wojnie umieœciæ we Wroc-
³awiu, który do og³oszenia 
Festung Breslau (luty 1945) 
unikn¹³ zag³ady. Mimo ¿e 
ksi¹¿ka dra Sebastiana Fikusa 
poœwiêcona jest g³ównie wizji 
powojennych Niemiec w Kon-
cepcjach Krêgu z Krzy¿owej, 
to przecie¿ mo¿emy siê wiele 
dowiedzieæ o rozwoju najwa¿-
niejszego gniazda niemieckiej 
opozycji antyhitlerowskiej, 
które - co dla nas istotne – wy-

ros³o z wielokulturowej trady-
cji Œl¹ska, 
 
Autor podzieli³ sw¹ ksi¹¿kê na 
dziewiêæ rozdzia³ów: 
 
1.Organizacyjne ramy Krêgu 
Krzy¿owej,  
2. Inspiracje œwiatopogl¹dowe,  
3. Chrzeœcijañstwo jako funda-
ment przysz³ego pañstwa,  
4. Organizacja struktur samo-
rz¹dowych i pañstwowych,  
5. Perspektywa stworzenia fe-
deracji europejskiej,  
6. Personalizm socjalistyczny 
jako podstawa porz¹dku gos-
podarczego,  
7. Za³o¿enia polityki kultural-
nej i oœwiatowej,  
8.Zasady ukarania zbrodniarzy 
hitlerowskich oraz  
9. Plany wspó³pracy z alianta-
mi po zakoñczeniu wojny.  
 
Ksi¹¿ka dostêpna do wypo¿y-
czenia w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Tarnowie Opol-
skim. 


