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W roku 1945 do Prężynki przyjechali ludzie głównie ze wschodniej Polski zajętej
przez Sowietów i natychmiast poprosili księdza Pawła Szmidta, proboszcza Parafii
Prężyna (do której należała i należy Prężynka) o odprawianie Eucharystii w małej
filialnej Kaplicy. Do tego czasu Msza Św. była odprawiana raz w roku, w dniu 22
Lipca, w Święto Marii Magdaleny Patronki Kaplicy i Prężynki. Ksiądz Proboszcz
polecił im pojechać do biskupa Bolesława Kominka, ówczesnego Administratora
Stolicy Apostolskiej w Opolu i poprosić o pozwolenie odprawiania niedzielnej
Eucharystii. Z Prężynki pojechał Antoni Sokołowski senior (dziadek mieszkających
dziś w Prudniku kuzynów Antoniego i Franciszka Sokołowskich). Zabrał ze sobą
nieznanego mi z imienia i nazwiska repatrianta z Czyżowic, który również zabiegał o
odprawianie Mszy Św. w swojej wiosce. W owym czasie wieś Czyżowice gdzie był i
jest ładny kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęcony w
1934r. należała również do Parafii Prężyna. Proboszcz Schmidt, żeby odprawiać
Eucharystię w świątyniach filialnych czekał na prośbę ludu i rozkaz biskupa. Był to
trudny okres dla Kościoła w Polsce i na Śląsku, początek łączenia się kultur Wschodu
i Zachodu oraz komunizowanie Polski. Zgodę uzyskano, lecz w tej małej Kaplicy,
która nie miała nawet zakrystii, mogła się pomieścić niewielka część mieszkańców
Prężynki. Dlatego marzycielsko zaczęto myśleć o budowie większej świątyni od
podstaw. Do roku 1956 nie było na to szansy, gdyż Kościół w Polsce był bardzo
prześladowany (uwięziony Prymas, wypędzeni biskup opolski Bolesław Kominek oraz
proboszcz Paweł Schmidt na 2,5 roku). W czasie nieobecności Pawła Schmidta, w
Prężynce Eucharystii nie odprawiano, korzystano głównie z Kościoła parafialnego w
Prężynie oraz innych z najbliższych miejscowości (Lubrza, Czyżowice). Mimo
obowiązującego w Polsce nieformalnego zakazu budowy i rozbudowy kościołów
mieszkańcy Prężynki po lekkiej „odwilży” w roku 1956 podjęli trudną próbę
rozbudowy Kaplicy. W Prężynce to się udało i dzięki Bogu moim zdaniem – można to
uznać za „Cud”, gdyż nie słyszano żeby w roku 1957 i 1958, w Polsce budowano lub
rozbudowywano kościoły. Bardzo rzadko w dużych parafiach dzięki staraniom
biskupów trafiały się remonty dachów dużych zabytkowych kościołów, katedr i
bazylik zniszczonych wojną. Przykład. Katedra Św. Jakuba w Nysie (obecnie bazylika
mniejsza) miała znacznie uszkodzony dach od bomb wojennych. Gruby,
nieuszkodzony, ostro-łukowy-arkadowy, ceglany strop chronił wnętrze świątyni. Przy
opadach atmosferycznych woda lała się na mury-ściany a w niektórych miejscach przy
większych deszczach kapała przez strop do środka. W tych trudnych warunkach od
roku 1945 odprawiano Eucharystię. Po nieustających staraniach i prośbach
duchownych i wiernych dach zabytkowej katedry władze pozwoliły dopiero
wyremontować w tych samych latach 50-ych co rozbudowywano Kaplicę w Prężynce.
Dopiero w drugiej połowie lat 80-ych władze zaczęły dawać pozwolenia na budowę
kościołów. W naszej okolicy powstały nowe parafie, wybudowano kościoły w
Prudniku, Łące Prudnickiej, Moszczance, Krobuszu, Mosznej i Pogórzu.
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Późną jesienią roku 1956 proboszczem naszej Parafii Prężyna został ksiądz Paweł
Królik. Na pierwszych jego odwiedzinach po kolędzie, (które trwały średnio 1 godz.
u rodziny) podjęto rozmowy z parafianami o budowie lub rozbudowie kaplicykościoła w Prężynce. Na budowę nowej świątyni były znikome szanse z różnych
przyczyn np. politycznych – walka z „Kościołem” w Polsce i gospodarczych - nie
było materiałów budowlanych.
Projekt rozbudowy w formie krzyża wykonał bezpłatnie świeżo wyuczony na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach architekt, Kresowiak z Kozłowa i Prężynki Antoni
Sokołowski (pseud. Kozik). Wszystko było mądrze i sprytnie zaplanowane. Następnie
Maria Antoszczyszyn bezpłatnie przekazała plac pod rozbudowę. Wybrano delegację,
która starała się o pozwolenie od władz na znaczne powiększenie dotychczasowej
Kaplicy. W delegacji celowo nie uczestniczył ksiądz proboszcz Paweł Królik, żeby nie
narazić się ówczesnej władzy. Najpierw delegacja pojechała do władz powiatowych,
dostała odmowę, powiedziano jej: Nie ma pozwoleń w Polsce na budowę, rozbudowę
kościołów i oni nic na to nie mogą poradzić, trzeba budować szkoły, a nie kościoły. Na
to delegacja:
Ta słuchajcie, my szkołe mamy, przedszkole mamy, musimy mieć
większy kościół, ta płacimy przy podatku na budowe szkół i na
odbudowe Warszawy, i dzieci w szkole zbirają piniędzy, makulature,
złom też na budowe szkół i odbudowe Warszawy. Dzieci nawet
przyniosły do szkoły żelazne lemiesze od pługa, (niektóre wyklepane i
wyostrzone), ta dobra, że Pan Kierownik szkoły kazał im je z
powrotem zanieść do domu, bo my by nie mieli czym orać.
Następnie delegacja składająca się z czterech osób wybrała się na dwóch
motocyklach do Opola – Wojewódzkich Władz Partyjnych. Główną osobą delegacji
był Szuszkowski Bartłomiej, jego brat Józef (sołtys Prężynki) i młodszy od nich
żyjący jeszcze dziś, zdrowy jak na swoje lata, mieszka w Gliwicach Jan Tarniowy.
Bartłomiej prawie zawsze zaczynał zdanie od słów: Panie! Panie! „U nas nie ma
Panów, my Towarzysze” (odpowiedziała władza). Bartłomiej jednak cały czas mówił
Panie !Panie! i tłumaczył im;
że jest pan kierownik szkoły, pan doktor, pan weterynarz, pan
adwokat i Pan Bóg.
Co wy chcieliście!
Panie! Panie! Ta niech wam bedzie, Towarzysze, ta my przyjechalim,
bonie mamy gdzie chodzić do kościoła, szkołe mamy, przedszkole
mamy, płacimy przy podatku na budowe szkół i odbudowe Warszawy,
ta kościół musimy rozbudować. Gomułka obiecał Wyszyńskiemu, a ja
te gazete mam. Ta my sie zastanawiali gdzie nasampszód jechać, czy
do „Województwa”, czy do Gomułki.
A w „Powiecie” wy byliście?
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Tak my byli, ta oni nam powiedzieli, że nic nie mogą, bo to zależy od
sił wyższych. Jeżeli Wy nie możecie to zadzwońcie do Warszawy. Ta,
ja te gazete mam, jest napisane, konstytucja nam zezwala (kazali
delegacji czekać).
Ta my sie nie ustąpimy, ta joj, jak my płakali, jak nam Niemcy
podminowali i zniszczyli kościół w Kozłowie. Jak my wyjeżdżali to
nam mówili, że tu na Zachodzie je więcej kościołów, bo u nas to
trochu byli cerkwi i synagogi.
Delegacja czekała kilka godzin, dzięki Bogu jak się okazało na pozytywną
odpowiedź, którą otrzymała na piśmie krótko przed godziną piętnastą. W czasie
oczekiwania podsłuchano przy drzwiach, jak władza się naradzała, ktoś powiedział.
Lepiej im dać to zezwolenie, bo te wariaty pojadą do Warszawy, a my
dostaniemy ochrzan, oni i tak nie wybudują, bo nie ma przydziału na
materiały budowlane dla kościołów.
A czemu my tak długo czekali (zapytał któryś z delegacji). Ta my by
już za ten czas do Warszawy zajechali.
Długo czekaliśmy na połączenie z Warszawą, za godzinę kazali nam
znów zadzwonić (powiedziała władza).
Panie! Panie! Baaardzo dziękujemy.
Pozwolenie na piśmie delegacja przywiozła do władz powiatowych, powiedziano
im, muszą ten „papier” sprawdzić, bo to niemożliwe. Panie! Panie! Ta my mamy
znajomości w Warszawie, ta tam nasz człowiek pracuje koło Gomułki (podobno
bracia Szuszkowscy kogoś znali na wysokim stanowisku w Warszawie).
Na początku lat osiemdziesiątych mój Tata przyjechał do Szczawnicy w polskie
góry, pytał się Górali o drogę pod wiadomy mu adres. Górale uprzejmie i często
powtarzali słowo Panoczku! Panoczku! Bardzo się to Tacie podobało. Na pewno lepiej
zaczynać rozmowę używając słów panie, pani, panoczku, paniusiu, niźli wulgaryzmami
jak czynią to publicznie niektórzy politycy, (według prawa polskiego używanie
brzydkich słów jest karalne). Niektórzy zwyczajni prości ludzie naśladowali inteligencje,
pisarzy, itp., jak np. Poprzez poezję poety Aleksandra Fredry „Mocium Panie, mocium
Panie”.
Prężynkanie tak zamieszali tym „Prudnikiem”, że urzędnicy nie dopatrzyli się, iż
plac na rozbudowę co ofiarowała Pani Maria Antoszczyszyn nie został notarialnie
przepisany. W tym czasie nie było to możliwe, ponieważ Pani Maria owdowiała mając
jeszcze część dzieci niepełnoletnich, które dziedziczyły majątek po ojcu. Dopiero
został przepisany na początku lat dwutysięcznych w czasie posługi księdza proboszcza
Stanisława Kubienia, razem z drugim placem od strony obecnej remizy strażackiej, na
którym stoi pomnik z figurą Matki Boskiej Bolesnej, ufundowany w 1921 r. przez
Hrabiego Matuschkę, ku pamięci mieszkańców Prężynki poległych w I-ej Wojnie
Światowej jako żołnierzy niemieckich. Plac ten ofiarowała Gmina Lubrza. Na placu
kościelnym w Prężynce jeszcze mamy inny pomnik z krzyżem i sceną z XIII stacji
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Drogi Krzyżowej ufundowany przez Gὅrlicha Friedlanda po gradobiciu w dniu 20
maja 1924 r. (około 220 morgów przesiewano ponownie). Kolejny pomnik powstał z
inicjatywy poety Tadeusza Soroczyńskiego i mieszkańców z dnia 22 lipca 2007 r. ku
pamięci Polaków wypędzonych z Kresów. Napis na nim między innymi piękny w
swojej treści ofiarował ze zbioru swojej poezji nasz pan Tadeusz.
Po wydaniu ostatecznego pozwolenia przez urząd powiatowy na rozbudowę,
utworzył się (niepisany) Komitet Rozbudowy Kaplicy w Prężynce. Szefem komitetu
był: „Panie” Bartłomiej Szuszkowski, skarbnikiem - Jan Uchwat a członkami - Józef
Szuszkowski, Jan Tarniowy, Jan Czyżewski, Jan Sokołowski (pseud. Horyk), Adam
Kasprzyk, Antoni Sokołowski (syn Antoniego, który pojechał w roku 1945 do biskupa
Bolesława Kominka).
Wiosną 1957 roku ruszyła rozbudowa, którą nadzorował nasz architekt Antoni.
Kamienie na fundamenty udało się kupić w Dębowcu, cegły kupiono prywatnie z
rozbiórki stodoły zniszczonej bombą wojenną w Niemysłowicach, z piaskiem nie było
problemu, na cement, wapno i drewno rolnicy składali podania, jako potrzebę
materiałów budowlanych dla własnych gospodarstw. Budowa postępowała powoli,
trzeba było czekać na przydział materiałów budowlanych, które ludzie trzymali u
siebie w zagrodach i sukcesywnie dostarczali na budowę w wyznaczony dzień.
Murarze pracowali po godzinach swojej pracy zawodowej, po południu. Kłopoty
sprawiali pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa nachodząc Księdza Proboszcza,
budowniczych mieszkańców z Prężynki, wypytywali się grożąc karami, skąd
pochodzą materiały budowlane. Na krótko zablokowali pozyskiwanie cegieł z
Niemysłowic, które odblokował Antoni Sokołowski członek rady, sprytny chłop,
oszukał „ubeków”. Trzeba się było z nimi uporać, (często przekupywać, upoić
alkoholem, itp.). Proboszcz tłumaczył się niewiedzą, mówił że to nie on buduje lecz
mieszkańcy Prężynki. Pan Franciszek pozyskał blachę na pokrycie wieżyczki dzwonu
sygnaturkowego.
Dzień dobry, czy tu mieszka obywatel Sokołowski Franciszek?
Tak to ja, o co chodzi.
Kontrola społeczna.
Moooje uszanowanie.
Niech obywatel pokaże, co zrobił z blachą kupioną na przydział w GS?
Zrobił ja to, co napisał w podaniu, przykrył silos (faktycznie silos miał
blaszane przykrycie zrobione przez poprzednich gospodarzy Ślązaków
potomków Antona Klose budowniczego Kaplicy w roku 1876).
Obywatelu Sokołowski to nie jest ta blacha, tamta była ocynkowana, a
nie czarną smołą pomalowana.
Ta ja ją pomalował, żeby nie zardzewiała. Bo znajomy z Kuniowa dwa
lata temu pokrył blachą dach i już zardzewiała. Na Wschodzie za
Piłsudskiego tooo była blacha, błyszczała sie od słońca dwadzieścia
lat.
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A oni na kościele skąd mają blachę?
Ja nie wiem, ale może być, że na targu kupili.
Obywatelu Sokołowski nikt na targu nie sprzedaje blachy.
Ta w Prudniku nie, ale oni jeżdżą pociągiem na targ do Katowic.
Jeden raz ja tam był, można tam kupić wszystko, a targ jest taki wielki
jak cała Prężynka. Większy jak w Tarnopolu. Ta chodźcie trochu do
chałupy, bo dzisiaj zimno.
Rozbudowniczowie Kaplicy w roku 1958 wieżyczkę sygnaturkową pokryli blachą i
również pomalowali, jak na razie po 60-ęciu latach nie zardzewiała. Nadmieniam, że
w ówczesnym czasie w każdym powiatowym mieście znajdował się Urząd
Bezpieczeństwa, który mógł zwykłego obywatela ukarać za byle co. Opowiadał mi
mój kolega ze szkoły Richard Gawlik, że u nich w Tarnowie Opolskim Milicja
Obywatelska i ORMO karali ludzi mandatami za to, że jakieś słowo powiedzieli po
niemiecku. Być może tarnowianie opolscy nie mieli by do nich pretensji, gdyby karali
ich za brzydkie słowa pomimo, że owi milicjanci często przeklinali. Późną jesienią
1957r. ukończono stan surowy rozbudowy Kaplicy i przykryto tymczasowo papą dach
na zimę, gdyż nie było dachówki. Trud w rozbudowę przez ofiarę pieniężną, pracę
fizyczną, transport końmi, włożyli prawie wszyscy mieszkańcy Prężynki, którzy mogli
to uczynić, razem z proboszczem Pawłem Królikiem, który bywał i zdarzyło się, że
pracował na budowie-ręcznie mieszał zaprawę murarską, mieszarek-betoniarek
mechanicznych nie było. Chętnie do pomocy pchały się nawet starsze dzieci,
przeważnie podawały cegły. Około osiem rodzin nie wyjechało po wojnie do Niemiec,
one również wniosły wkład w rozbudowę Kaplicy (niektórzy pracowali, jako murarze
i po rozbudowie wyjechali). Wszyscy majstrowie i robotnicy, którzy mieszkali w
Prężynce za swoją pracę nie pobierali zapłaty. W czasie rozbudowy Msze Św.
odprawiano w zagrodzie u Państwa Kuleszów. Budowę ukończono latem w roku 1958
i rozbudowaną Kaplicę w dniu jej Patronki Marii Magdaleny 22 Lipca poświęcił i
odprawił wspólnie z Księdzem Proboszczem Mszę Św. odpustową, z procesją biskup
opolski Franciszek Jop, który przyjechał do Kaplicy po przystrojonej drodze od strony
Lubrzy. Biskupa przywitały najpierw dzieci wierszykami i śpiewem, później starsi
oraz Ksiądz Proboszcz. Po Mszy Świętej odbyło się przyjęcie (obiad) u Państwa
Kuleszów. Ktoś z członków Komitetu zapytał się Proboszcza: Może by tak Ks.
Biskupa wódką poczęstować?, na to Proboszcz: Absolutnie nie. Jak On odjedzie, to my
sobie wypijemy. Komitet chciał wręczyć Ks. Biskupowi ofiarę pieniężną w podzięce
za przyjazd do małej Prężynki (nie parafii). Biskup kategorycznie odmówił i
zaproponował, aby za te pieniądze kupić monstrancję (co też później uczyniono).
22 Lipca 1958 r. po raz pierwszy odwiedził Kaplicę w Prężynce Ksiądz Biskup. W
późniejszych latach kilkakrotnie przy okazji odwiedzin parafialnych przybywał do
naszej Kaplicy biskup diecezjalny Alfons Nosol. Ostatnimi laty wizytował w Prężynce
biskup Paweł Stobrawa.
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Opowiadał mój kolega Edward K. W 1959 roku 22 Lipca w Święto Marii
Magdaleny była uroczysta Msza odpustowa i poświęcenie Krzyża Misyjnego na placu
kościelnym, mówił, że miał wtedy 4 latka i mama pierwszy raz przyprowadziła go do
Kościoła, i pamięta procesję wokół Kaplicy, jak mężczyźni nieśli ten krzyż na barkach
zanim został zamontowany.
W czerwcu i listopadzie 1959 roku bracia Szuszkowscy wyjechali do USA. Jan
Tarniowy ze swoją rodziną również ojcem Franciszkiem o pseudonimie „Zakonnik”,
który był kościelnym do roku 1960, w roku 1966 wyjechali do Gliwic. Kościelny
Franciszek Tarniowy mieszkał na górce naprzeciwko Kaplicy. Miał ją na oku
obserwując ze swojej zagrody. Mimo, że był już w sędziwym wieku, gdy zauważył
zdarzenie zagrażające Kaplicy, natychmiast szybko przybywał z interwencją. Pewnego
razu latem w roku 1960 prawie przybiegł do osób zamiatających plac (być może na
Święto Marii Magdaleny) wokół Kaplicy, żeby konewką z wodą pomoczyli, bo bardzo
się kurzyło na jasny tynk Świątyni. Przy okazji, słusznie rózgą pogroził i zabronił
dzieciom na placu kościelnym bawić się w „berka”. Po Franciszku Tarniowym od
roku 1960 kościelnym był Jan Uchwat, który w maju 1962 roku zachorował i Pan
zabrał go do siebie.
Następnie do roku 1996 długoletnim kościelnym był Adam Kasprzyk. Do około
1976 roku był również w jednej osobie gospodarzem całej Kaplicy. Energiczny
mężczyzna, którego wszyscy słuchali. Potrafił ochrzanić jak należy gospodarza,
któremu rzekomo kobyła zachorowała i nie przywiózł do Prężynki Księdza na
niedzielne Msze Św. Pamiętam owe zdarzenie, wtedy ksiądz Paweł Królik przyszedł
na pieszo. Sygnaturka dzwoniła około 15 minut, aż ludzie zeszli się do Kościoła. Po
Mszy Św. Proboszcz powiedział; teraz idźcie do domu i powiedzcie, że za 15 minut
rozpoczyna się druga Msza Św. Po niej, któryś z gospodarzy odwiózł karetą Księdza
Proboszcza na plebanię do Prężyny. Po konsultacji z prężynkanami w 1965 r. Adam
Kasprzyk zwrócił się do proboszcza Pawła Królika z prośbą, aby pierwsza
peregrynacja – kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej odwiedzająca kościoły
parafialne w Polsce przybyła również do Kaplicy w Prężynce. Dokonało się to w roku
1966, w dniu 16-17 maja, w Prężynie i 17-18 w Prężynce. Odwiedziny tak jak w
kościołach parafialnych w Prężynce trwały dobę. Było to wielkie dwudniowe święto w
Parafii. Z Kaplicy wyniesiono ławki, żeby umożliwić licznie przybyłym wiernym z
sąsiednich miejscowości udział w uroczystości. O godz. 21:00 na apelu Jasno Górskim
była „masa” ludzi modlących się również na placu kościelnym gdyż mimo już
rozbudowanej Kaplicy i wyniesonych ławek wierni pomieścić się nie mogli. Odbyło
się nocne czuwanie. Około roku 1972 podjęto remont Kaplicy, którym kierował Pan
Adam. Około roku 1976 w celu dalszego prowadzenia remontu wybrano
siedmioosobową Radę (3 kobiety i 4-ech mężczyzn). Pan Adam prosił parafian, żeby
go do Rady nie wybierano, gdyż był i chciał być nadal wyłącznie kościelnym. Rada
postanowiła nagrodzić Pana Adama za wieloletnią służbę przy Kaplicy. Zebrano
pewną kwotę pieniędzy i postanowiono Mu ją wręczyć. Liczono się z tym, że z Panem
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Adamem łatwo nie pójdzie może ich wszystkich „pogonić”. Uczyniono tak, przyszła
do Niego cała Rada (7 osób), najpierw kobiety wręczyły mu bukiet kwiatów (bardzo
się ucieszył), po tym któryś z mężczyzn, po długim targowaniu wręczył mu kopertę z
pieniędzmi. Pan Adam bukiet kwiatów ofiarował na ołtarz do Kaplicy, a za owe
pieniądze kupił dywan do prezbiterium i jeszcze coś (chyba świece na ołtarz). Pan
Adam bardzo dobrze prowadził ministrantów, (czego ja doświadczyłem i mile go
wspominam). Pomagał owej Radzie i następnej, nawet organiście doradzał.
Przygotowywał Boży Grób na Wielki Tydzień, szopkę i choinki na Boże Narodzenie
itp.
Od roku 1996 bardzo dobrym kościelnym był Andrzej Kulesza wnuk Jana
Uchwata, który wcześniej służył jako ministrant i był członkiem Rady Parafialnej.
Pierwszym organistą Kaplicy po II wojnie był Bronisław Biały, pochodził z
Kresów (Kozłów), z muzykalnej rodziny (jego bracia grali w filharmonii, w
Krakowie). Wszyscy, którzy pamiętali jego grę powiedzieli, że wykonywał to bardzo
dobrze. Bywa tak, że utalentowanych Pan w młodym wieku zabiera do siebie. Stało się
to w lipcu 1957 roku. Zapamiętano Jego artyzm i wielki pogrzeb.
Później był kłopot, bo nie było organisty przez 3 lata. W tej sytuacji ambitnie
uczył się dorosły, żonaty Piotr Maciuch, który był organistą przez 49 lat. Lubił on
zmienić nuty w niektórych pieśniach. Grał bardzo dobrze, układał swoje kompozycje
niepowtarzalne, których nas prężynkanów nauczył, podtrzymywał nasz wschodni
akcent, śpiewając lub odprawiając nabożeństwa. Często po Mszy Św. grał i śpiewał
modlitwę „Anioł Pański” w intencji zmarłych, za których była odprawiana. Ostatni raz
zagrał jakoby pożegnał się z nami w sylwestra 31.12.2009 roku na Mszy Św.
dziękczynnej z nabożeństwem i w nocy odszedł do Pana.
Po Piotrze Maciuchu przez dobre kilka lat pięknie grał i śpiewał nasz prężynkanin
młodzieniec Łukasz Ostrowski. Wykształcony inżynier, który musiał kochać muzykę,
skoro po studiach technicznych podjął kolejną naukę i ukończył Wyższą Szkołę
Muzyczną w Katowicach. Obecnie jest muzykiem w Filharmonii, w Zabrzu. Założył
rodzinę i tam mieszka.
Zgodnie z wolą mieszkańców Prężynki po poświęceniu i zamontowaniu dzwonu
głównego, Kaplica, po rozbudowie praktycznie pełni rolę Kościoła Parafialnego,
(chociaż jest Kaplicą filialną). Odprawia się w niej Msze Św.; świąteczne, niedzielne,
Triduum Paschalne,
Mszę
Rezurekcyjną, Drogę
Krzyżową, Pasterkę
Bożonarodzeniową, Msze Św; szkolne, pogrzebowe, ślubne, do 1983r w niedzielę
odprawiano dwie Msze Św., dzieci przyjmują sakrament Chrztu Św., odprawiają się
nabożeństwa. Jeśli jest wola rodziców to również w Prężynce dzieci przystępują do Iej Komunii Św. W 1970 r. przystąpiła rekordowa ilość w liczbie 17, wtedy wyjątkowo
przystąpiły dwie klasy szkoły podstawowej; klasa trzecia i część drugiej bo dzieci były
bardzo zdolne i ochotne. Rodzice dzieci z części drugiej klasy nie zabiegali u Księdza
Proboszcza aby przyjął ich pociechy rok wcześniej do nauki przygotowującej. Dzieci
same przychodziły do Proboszcza zgłaszając swoją ochotę i początkowo zostały
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przyjęte na próbę. Z owej części drugiej klasy wywiódł się ksiądz Piotr Faliński.
Odbywają się Misje Święte i Rekolekcje. Za Proboszcza Królika i Stanisława
Kubienia była odprawiana Suma i niekiedy Nieszpory Niedzielne, w okresie przed
Wielkanocą - Gorzkie Żale z kazaniem i całowaniem Relikwii Świętej. Na początku
lat 60-tych postanowiono poprowadzić procesję Bożego Ciała po wiosce. Ksiądz
Paweł polecił, żeby prężynkanie załatwili pozwolenie. Ktoś zadzwonił do władzy,
która wyraziła telefoniczną zgodę. Była to pułapka bo ukarano Proboszcza bardzo
wysoką grzywną za to, że zdaniem włodarzy procesja była nielegalna. Ta joj,
powariowali, dajcie spokój, Boga sie nie boją, kto to widział żeby Boże Ciało
karać! – przy sklepie powiedziała zasmucona Franciszka S. Wierni złożyli się na ową
grzywnę lecz nieudało mi się ustalić czy Proboszcz przyjął te pieniądze, być może
kupił za nie coś do Kaplicy. W kolejnym roku złożono prośbę na piśmie, ale
otrzymano odmowę. W uzasadnieniu podano argument, że Prężynka nie jest parafią.
Poradzono sobie i w takiej sytuacji, ustawiano cztery ołtarze wokół Kaplicy. Nasz
teraźniejszy Kapłan Rajmund Lipp wprowadził w Prężynce Msze Św. Roratnie z
kazaniami, które dobrze się przyjęły, ładnie są odprawiane nie tylko one, lecz również
wszystkie obrzędy. Doceniają to parafianie i goście.
Dzwon główny uruchomiono w roku 1960. Pierwszy raz zadzwoniono nim 22
Lipca w dniu Św. Marii Magdaleny. Wcześniej nie udało się tego uczynić, nie było
możliwości odlania dzwonu ze względu na brak materiału (stopu). W odlewni, w
Dąbrowie Górniczej powiedziano, żeby przywieziono im materiał najlepiej stary
dzwon jeden lub dwie sztuki. Dzwon główny odlano z jego poprzednika –
uszkodzonego przez Sowietów, bawiących się w strzelanie do niego. Staro-nowy
dzwon otrzymał wylany napis łaciński „Regina Polonia” (Królowo Polski), wizerunek
Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, napis „Ora Pro Nobis” (módl się za nami), na
drugiej połowie dzwonu napis „Prężynka A.D. 1960”. Mniejszy dzwon tzw.
sygnaturka (mieszczący się w zabudowanej wieżyczce) ma wylaną liczbę arabską
„438”, pochodzi z prężynkańskiego majątku Hrabiostwa Matuschko. Jest dość wybity,
co oznacza, że był często użytkowany również za Księdza Królika i ma swój wiek.
Przed rozbudową Kaplicy sygnaturki jeszcze nie było, dzwon główny był uszkodzony,
więc prężynkanie pożyczyli wiejski dzwon z Laskowca i zamontowali go na
konstrukcji drewnianej, na placu kościelnym. Był on mniejszy od głównego dzwonu.
Na dzwonie owym jest wylany wizerunek Jezusa Chrystusa na krzyżu i napis w języku
niemieckim „Gott sei den Sündern Gnädig um Jesu willen”- oby Bóg był łaskaw
grzesznikom ze względu na Jezusa. Dzwon ten powrócił do Laskowca na swoje
miejsce i jest tam użytkowany do dziś.
Kiedyś i dziś prawie wszystkie wioski, i wszystkie miasta miały, i mają dzwony.
Bardzo mały Laskowiec miał i ma do dziś dzwon w środku wsi na drewnianej
konstrukcji. Dzwoniono na uroczystości kościelne, narodziny dziecka (nowego
chrześcijanina), gdy ktoś zmarł, na cześć wyboru nowego papieża, na pożar, powódź,
wybuch wojny itp. Dzwony znane były już w Starożytności. W Polsce najpierw
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dzwonów używano w kościołach, kaplicach, zgromadzeniach zakonnych, ratuszach,
później; w majątkach, fabrykach, kopalniach, transporcie, straży pożarnej, telefonii itp.
Po wynalezieniu syreny i innych sygnałów w gospodarce zrezygnowano z dzwonów i
dzwonków. Zachowały się jednak w pewnych tradycjach np. saniach konnych dla
turystów, szkołach, sejmie itp.
Początkowo nie wszyscy Kresowiacy czuli się pewnie tu na Śląsku. Martwili się,
jak w latach 50-ych wojna wisiała na włosku. Niektórzy sędziwego wieku mówili tak:
Przez wojnę wielu nas zginie, a może i wszyscy od atomu. Ta joj, jak
Amerykanie z Niemcami pobiją Ruskich to może być, że również i
stąd nas wypędzą i będziem musieli nie pociągiem, ale pichotą nasze
koni i krowy z powrotem prowadzić na Wschód.
Prężynkanie zaraz po wojnie kupili karetę, żeby wozić nią do Kaplicy księdza
Pawła Schmidta, a zimą gdy leżał śnieg wożono saniami konnymi, które wielu
gospodarzy posiadało. Ks. Paweł Schmidt zabierał ze sobą najlepszych ministrantów
parafialnych. Dwoje owych ministrantów Józef Szczygieł i Alfons Wistuba mieszkają
do dziś w Prężynie. Opowiadali, że do Prężynki z Księdzem przyjeżdżało ich dwóch
spośród czterech wybrańców. Po Mszy Św. w domach blisko kaplicy częstowano Ich
gorącymi posiłkami. Później kupiono następną karetę, dorobiono do niej koła gumowe.
Kupiono również ks. Pawłowi Królikowi motorower marki „Ryś” (po Śląsku mopik).
Pamiętam jak ks. Paweł Królik czytał ogłoszenia, jak będzie pogoda nie wysyłać karety,
(chodziło o dni powszednie, Mszę pierwszopiątkową, naukę religii, nieszpory
niedzielne), przyjadę mopikiem. Gdy na wsiach pojawiły się samochody w połowie lat
60-ych zaczęto je wynajmować do przywozu Księdza. Pierwszy przywoził „Fiatem
132” (przedwojennym) Konrad Marzotko z Prężyny, wówczas kościelny parafialny,
wcześniej również był on ministrantem służącym w Kaplicy, w Prężynce. Początkowo
gospodarze wynajmowali samochody tylko w wielkie święta kościelne żeby nie musieli
w te dni koni zaprzęgać.
W połowie lat 70-tych choroba ks. Pawła Królika zaczęła się wzmagać. Dlatego w
1977 roku biskup opolski Alfons Nosol przydzielił Parafii Prężyna kapłana
pomocniczego Stanisława Kubienia. Choroba Księdza Pawła sprawiała między
innymi, że stawał się On często powolny. Msze Św. rozpoczynał po kwadransie, z
powodu opóźnienia kazań nie skracał, czasem żartował, że opóźnienie o kwadrans
studencki jest dopuszczalne. Natomiast ksiądz Stanisław Kubień był bardzo
punktualny, często zaczynał Msze Św. minutę lub dwie przed czasem i odprawiał dość
wartko. Część wiernych przyzwyczajonych do Księdza Pawła przychodziła również z
opóźnieniem. Ksiądz Stanisław to zauważył: Idą i idą, już kazanie, dalej idą, po
kazaniu jeszcze ktoś przyszedł. Na wesoło za kilka tygodni Ksiądz Stanisław
żartobliwie powiedział: Ci, co przyszli po Ewangelii niech zostaną na drugą Mszę,
która odbędzie się za pół godziny. Pomogło, bo przestali się spóźniać. W owym czasie
nie było łatwo na parafiach, Księża nie mieli ubezpieczenia i funduszu emerytalnego,
za leczenie trzeba było drogo płacić. Samochód był potrzebny, żeby Ks. Stanisław
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miał czym wozić Ks. Pawła do lekarza. Prawda, że Ks. Stanisław miał stary samochód
marki „Syrena”, ale ciągle się psuł. W tamtych latach, w Polsce samochody były
bardzo drogie. Z małej parafii nie było możliwości, aby pozyskać pieniądze na
samochód. Akurat w tym okresie malowano Kościół parafialny i remontowano
Kaplicę w Prężynce. Bardzo mała Parafia musiała utrzymać dwóch Księży. Proboszcz
Paweł nigdy niemiał zapasu pieniędzy, czasem żartował, że jeszcze żaden ksiądz z
głodu nie umarł. Na szczęście dwie rodzone siostry ks. Pawła Królika mieszkające w
Niemczech kupiły mu nowy samochód „Fiat 125p”.
Ksiądz Paweł Królik był wyjątkowym bardzo dobrym Kapłanem, ze
wszystkich sił służącym swojej Parafii. Opisuję znaną mi cząstkę z jego życiorysu.
Za swoimi parafianami On poszedłby jak to się mówi w „ogień” i wielu poszłoby
również za Nim.
Dzieci do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej przygotowywał długo, tak żeby
wszystkiego dobrze ich wyuczyć. Do owego sakramentu dzieci przystępowały po
ukończeniu trzeciej klasy Szkoły Podstawowej, najczęściej w lipcu. Gdy ja
uczęszczałem do ośmio klasowej Szkoły Podstawowej w Prężynce religia była
nauczana po zajęciach szkolnych dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki). Kiedy było
jeszcze ciepło odbywała się w kaplicy Św. Marii Magdaleny, zimą natomiast w
ogrzewanym prywatnym domu u Państwa Korcz. Ks. Paweł przygotowywał do
Pierwszej Komunii Świętej dodatkowo raz w tygodniu, w Kościele parafialnym razem
z dziećmi, z Prężyny. Dodatkowe lekcje religii trwały od września do listopada, a
później po Świętach Wielkanocnych. Po zakończeniu roku szkolnego około 20
czerwca religia odbywała się codziennie w Kościele parafialnym od poniedziałku do
piątku, aż do momentu przyjęcia Sakramentu. Była niepisana zasada, że każde dziecko
z Prężynki, które ukończyło drugą klasę szkoły podstawowej musiało umieć jeździć na
rowerze dla dorosłych, żeby dojeżdżać na naukę religii do Prężyny. Rowerów
dziecięcych i młodzieżowych na wioskach wtedy nie było. Pamiętam, że niektóre
dzieci mniejszego wzrostu jeździły na męskich rowerach pod górną belką jego ramy.
Dzieci dojeżdżały same zawsze bez opieki i nigdy nie było żadnego wypadku, chociaż
na drodze Prężynka - Prężyna w owym czasie pojazdów samochodowych nie było, to
jednak pagórkowata, kręta zadrzewiona, pół polna droga była niebezpieczna, a chłopcy
nie tylko nie hamowali jadąc z górki, lecz dodatkowo pedałowali, bo w drodze
powrotnej ścigali się jako kolarze. Jak ja uczęszczałem to zawsze wygrywał kolega,
który miał rower wyścigowy z przerzutkami od starszego brata ćwiczącego kolarstwo.
Pewnego razu skręciliśmy w lasek, bo któryś z kolegów przyniósł papierosy i żeby
dziewczęta nie zobaczyły, bo mogłyby poskarżyć.
W tamtych latach dzieci i młodzieży na wiosce było bardzo dużo. Życie tętniło w
szkole, na boisku, w ognisku harcerskim, na potańcówce, w lesie przy zbieraniu
kwiatów konwalii do przystrojenia Kaplicy na Nabożeństwo Majowe. W kinie
objazdowym w Prężynce, w połowie lat 70-tych, był wyświetlany film „Potop”.
Prawie wszyscy przyszli do kina, technicy filmowi powiedzieli: Niech najpierw idą
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dzieci i młodzież, później zrobimy drugi seans dla starszych. Ktoś ze starszych
powiedział. To my idziemy „na kielicha” do kawiarenki. Na to technik. Nie pijcie
dużo, jednego, najwyżej dwa, bo nie będziecie wiedzieli, o czym ten film. Po filmie
pewien pan pyta się drugiego. Kaziu-prosze ja ciebie, to Indiany tutaj w Polsce mieli
takie ładne koni? - Nie! To nie byli Indianie, to byli Polacy. Popatrzcie, to byli
Polacy? To Franko mnie tak nakłamał, to baciar (niegrzeczny).
Ksiądz przynosił na naukę religii, wyświetlał, objaśniał ładne kolorowe slajdy o
tematyce misyjnej, o Maksymilianie Kolbe i inne. Również przygotowywał bardzo
dokładnie do Sakramentu Bierzmowania, które starsze dzieci przyjmowały w siódmej
i ósmej klasie szkoły podstawowej. Gdy narzeczeni dawali na zapowiedzi przedślubne,
doświadczali jakoby nauki przedmałżeńskiej. W owym czasie w dekanatach nie
prowadzono dla narzeczonych nauk. Ksiądz Paweł walczył z komunistyczną ateizacją.
Dzieci, młodzież i wszystkich wychowywał na wartościach chrześcijańskich. Miał on
piękne, długie, głośne (nie było mikrofonów) kazania, jakoby homilie głoszone bez
kartek. Na co dzień był On łagodny, żartobliwy, dowcipny i rozmawiał niegłośno.
Kazania, co najmniej półgodzinne były donośnie mówione, żeby każdy mógł usłyszeć.
W Prężynce mówił trochę ciszej, bo Świątynia chociaż rozbudowana to jednak dużo
mniejsza od parafialnej. Opiszę zdarzenie z Kościoła parafialnego. Była tam
uroczystość kościelna, na którą również przybyli parafianie z Prężynki. Starsi chłopcy
postanowili iść na chór, lecz ich kolega (prawdziwy Ślązak z Prężynki) powiedział.
My nie możemy tam iść, nas stamtąd wyciepną, tam idą same milionery z Prężyny.
Ktoś powiedział, to wejdziemy na chór i zapytamy się. Pozwolono. W owym czasie
ludzie na wsi bardzo ciężko pracowali fizycznie, bo większość robót wykonywało się
ręcznie. Pewien mężczyzna z Prężyny na chórze ze zmęczenia zasnął w ławce i
bardzo głośno chrapał aż wierni z dołu kościoła spoglądali na chór. Ksiądz Królik
głosił swoją homilię, zwiększał tonacje, aż prawie głośno krzyknął, dopiero wtedy
śpiący się obudził i zawołał: Co jest los (co się dzieje), ktoś odpowiedział – Wojnał!
Kaj ta wojnał? We Wietnamie. Ksiądz Paweł zawsze przed Mszami spowiadał, a jak
było dużo chętnych to i po Mszach. Za księdza Pawła Królika odprawiano dwie Msze
w niedzielę i święta. Pomagali mu w tym Franciszkanie z Prudnika Lasu i Kamilianie
z Białej. Ministranci z dekanatu bialskiego tylko z parafii Prężyna corocznie na
wakacjach z Księdzem Pawłem jeździli na piękny zjazd ministrantów prowadzony
przez Franciszkanów w Prudnickim Lesie dla dekanatu prudnickiego. Wiem, że ks.
Paweł Królik udzielał potajemnie Sakramentów Małżeństwa osobom partyjnym
zajmującym kierownicze stanowiska. Zlecali mu to również Franciszkanie z Prudnika
Lasu, których śluby udzielane pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa zdołali wyśledzić i
robili zdjęcia. Nie było to trudne, bo kościół klasztorny mieści się blisko miasta. Ksiądz
Paweł Królik sprytnie udzielał ślubów i było to nie do wykrycia. Zapowiedzi
przedmałżeńskie z Prężynki były wygłaszane tylko w Prężynce, zapowiedzi
przedmałżeńskie z Prężyny były wygłaszane tylko w Prężynie (moim zdaniem celowo).
Chodziło o to, że jeżeli był zaplanowany potajemnie ślub w Kościele parafialnym to
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ciekawscy nie wiedzieli, kto go bierze, przypuszczali że to ktoś z Prężynki. Wieś
Prężyna jest oddalona od Prudnika, należy do gminy Biała. Pracownicy Urzędu
Bezpieczeństwa, żeby wykryć potajemne śluby kościelne musieliby szpiegować
codziennie kościoły w całym powiecie.
Ksiądz Paweł Królik rozwinął w naszej parafii kult Matki Boskiej
Częstochowskiej. Święto Piotra i Pawła obchodziliśmy również. Zawsze w ten dzień w
Prężynce była odprawiana Msza Św. z kazaniem. Po Mszy Św. w imieniu parafian
Prężynki składano najlepsze życzenia Księdzu Pawłowi i organiście Piotrowi Maciuch,
który z chóru podchodził do ołtarza. Obdarowywano Ich kwiatami i Oni również sobie
nawzajem składali życzenia. Pamiętam Ksiądz Paweł tłumaczył na religii, że: My
katolicy koniecznie powinniśmy obchodzić Święto swoich Imienin, jeśli to możliwe
powinniśmy w tym dniu uczestniczyć we Mszy Św. i postarać się być w stanie w Łaski
Uświęcającej. Powiedział również: Urodziny też można obchodzić jednak jest to święto
świeckie.
Ksiądz Paweł marzył o pielgrzymce do Stolicy Apostolskiej. Udało mu się to
uczynić około roku 1970. Uczestniczył w audiencji u Papieża Pawła VI. W owym
czasie było bardzo trudno tej sztuki dokonać. Drogo to kosztowało. Trzeba było
pozyskać dewizy na wyjazd, które były w Polsce bardzo drogie i legalnie nie można
było ich kupić. Komunistyczne państwo niechętnie wydawało paszporty. W każdej
chwili władze mogły zaszczuć zainteresowanego pytaniem; skąd obywatel ksiądz
pozyskał dewizy? Proboszcz Paweł mógł powiedzieć, że dewizy przysłały mu rodzone
siostry, które mieszkały w RFN (przypuszczalnie tak było). W rozmowach prywatnych
do roku 1974 martwił się między innymi, że z Parafii po II wojnie żaden młodzieniec
nie podjął nauki na kapłana. „Worek” rozwiązał mój sąsiad Jan Jankowski. Było to
wielkie Święto i radość w Parafii jego pierwsza prymicyjna Msza Św. w Kościele
Parafialnym, później przyjęcie w prężynkańskim Domu Ludowym – 18 maja 1980 r.
Po nim wyuczyło się jeszcze czterech księży z naszej małej Parafii; kamilianin
Bernard Wistuba, wspomniany wcześniej Piotr Falinski, misjonarz Jacek Stefawów,
który wiele lat służył na misjach w egzotycznych krajach Ameryki Południowej oraz
Jerzy Walczak pełniący posługę u naszych starszych braci w katolickiej wierze
Czechów, w Diecezji Ołomunieckiej. Również Siostry Zakonne podjęły posługę i
złożyły Śluby; Aleksandra Murzyn, Ewa Surmińska-służy w Watykanie, Katarzyna
Korcz-również służy zagranicą jako misjonarka, Ewa Stefanów, Dorota Walczak i
Agnieszka Ś.
Pamiętam jak Ksiądz Paweł mocno chorował, przyjechał w zastępstwie do
Prężynki inny kapłan i powiedział: „Wy macie Świętego Księdza”. I tak było.
Pamiętam jak przyjeżdżaliśmy na pierwszokomunijną naukę religii do Prężyny,
czasami czekaliśmy, bo Proboszcz przyjmował kogoś na parafii. Utrzymywał On u
siebie chyba ze trzy babcie; jedną po Księdzu Schmidt, swoją mamę i jeszcze jakąś
trzecią. Wtedy opieki społecznej nie było. Wiem, że pomagał materialnie starszym
biednym dwóm babciom z Prężynki, być może komuś z Prężyny również. Gdy ostro
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chorował lekarze ucięli mu stopę, mimo tego jeszcze czasem przyjeżdżał z księdzem
Stanisławem Kubieniem do Kaplicy Św. Marii Magdaleny i razem odprawiali
Eucharystię, Ksiądz Paweł na krześle. Przy odwiedzinach w szpitalu lub na parafii
mówił: Chciałbym jak najdłużej Wam służyć, lecz Pan mnie zabierze, utną mi nogę
przy kolanie, być może przy udzie i później umrę. Tak jak powiedział, tak się stało. Nie
przypominam sobie, żeby Ksiądz Paweł prosił parafian o modlitwę, o swoje
wyzdrowienie, z pewnością modlili się za Niego parafianie i Ksiądz Stanisław. Na
pewno bardzo wiele się nacierpiał przy swojej bolesnej, ciężkiej i długiej chorobie. W
tamtych latach medycyna nie była rozwinięta tak jak dziś, dlatego cierpienie przy
takiej chorobie przysparzało wielkich bulów. Myślę, że na ten temat wiele może
powiedzieć ks. Stanisław Kubień, który opiekował się nim do końca jego dni
ziemskich. Ksiądz Paweł bardzo cieszył się z tego, że doczekał nominacji Jana Pawła
II na następcę Św. Piotra. Dnia 29 marca 1984 roku Ksiądz Paweł Królik odszedł do
Pana w wieku 72 lat. Został pochowany przy prezbiterium Kościoła Parafialnego Pw.
Świętego Jakuba Starszego, u siebie na swojej Owczarni. Ksiądz Paweł poprzez
kazania-homilie prosił nas, żebyśmy my i kolejne pokolenia trwali w wierze
katolickiej. Na naukach religii prosił żebyśmy do końca życia odmawiali modlitwę do
Jezusa na krzyżu, prosząc o odpuszczenie naszych grzechów. Pozostawił po sobie
taki ustny testament.
Modlitwa

O mój Jezu, dlaczego masz cierniową koronę na głowie? Z miłości do mnie.
O mój Jezu, dlaczego masz ręce i nogi gwoździami przybite? Z miłości do
mnie.
O mój Jezu, dlaczego masz bok twój święty otwarty? Z miłości do mnie.
O mój Jezu, dlaczego umarłeś na krzyżu? Z miłości do mnie.
O mój Jezu, tyś taki dobry a ja Ciebie obraziłem/am grzechami moimi.
O jak mi żal, jak smutna jest dusza moja, już nie chcę więcej grzeszyć.
O Jezu, wspieraj mnie łaską swoją, spraw abym Ciebie coraz bardziej
kochałem/am.
Po II Wojnie Światowej w sumie z małej Prężynki wywiodło się 5-ciu
duszpasterzy katolickich, kilka sióstr zakonnych i brat zakonny. Troje, jako dzieci w
1946 roku wyjechały do Niemiec i tam się wyuczyli; Paweł Belda, Walter Klose oraz
zakonnik o nazwisku Nawroth. Odwiedzali naszą-swoją Parafię, Małą Ojczyznę i w
obydwóch Świątyniach modlili się z nami.
Duszpasterz katolicki Walter Klose urodzony w Prężynce, kolejny raz odwiedził
swoją Małą Ojczyznę i naszą Parafię około 26.07.2014 roku, powiedział: że chyba
ostatni raz. Tak jak powiedział, tak się stało, więcej już nie przyjechał i nie przyjedzie
bo w grudniu 2017 roku odszedł do Pana. W dniu 26.07.2014 roku, w Kościele
Parafialnym, w Prężynie odprawiono Sumę koncelebrowaną przez naszego księdza
Rajmunda Lippa oraz byłego długoletniego księdza naszej Parafii Stanisława
Kubienia i Jubilata, 80-ych urodzin księdza Waltera Klose. Również w tym dniu, w
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niedzielę o godz. 14:00 z inicjatywy Księdza Waltera zebraliśmy się przy malutkiej
Kapliczce Św. Urbana w połowie drogi między Prężynką i Prężyną. Uczestniczyli
wspomniani wcześniej Kapłani, goście z Niemiec wywodzący się z Prężynki i
parafianie. Odprawiliśmy krótkie nabożeństwo. Posadziliśmy przy Kapliczce „Dąb
Pokoju” dla pojednania Polsko-Śląsko-Niemieckiego. Wysłuchaliśmy przemówienia
Księdza Waltera, który dziękował za uczestnictwo we Mszy Świętej w Jego intencji i
udział w ceremonii pojednania. Również ksiądz Walter Klose wywodzący się z
Prężynki zostawił piękny chrześcijański testament naszym parafianom i wszystkim.
Kapliczka – symbol chrześcijaństwa, dąb - drzewo długowieczne, twarde, mocne.
„Wierzcie w ewangelię, miłujcie się wzajemnie teraz i zawsze” - Jan Paweł II. Dąb
rośnie, przyjął się pomimo tego, że posadzony został w najcieplejszym miesiącu latem,
w lipcu, w porze nietypowej do sadzenia drzew, to oznacza, że pojednanie dokonało
się. Być może kiedyś ukaże się tam mała tabliczka z informacją w dwóch językach,
dlaczego ów „Dąb” jest pod ochroną. Pojednanie polsko-śląsko-niemieckie dokonało
się wiele lat wcześniej w różnych formach. Jednak ksiądź Walter Klose po przejściu
na emeryturę chciał osobiście w swojej Małej Ojczyźnie jakoby tego dzieła dokonać.
Po przyjściu do domu z ceremonii opowiedziałem o tym swojej Mamie, która
powiedziała mi: My Kresowiacy „pojednali sie” ze Ślązakami już w 1945-46 roku, jak
zasadziliście taki dąb to bardzo dobrze. Ja również czuję „sie” Ślązaczką, bo na
Wschodzie przeżyłam 23 lata, a tu na Śląsku 69 lat. Mama wyjaśniła mi, na czym to
ich pojednanie polegało. Po przyjeździe na Śląsk ulokowano ich wśród rolników
Ślązaków - autochtonów. Ówczesne władze powiedziały im: Mieszkajcie na razie z
nimi, a jak oni wyjadą do Niemiec to wy zostaniecie na ich gospodarstwach. Wspólne
mieszkanie trwało od kilku miesięcy do przeszło roku. W okresie tego krótkiego
bytowania pomagano sobie nawzajem. Niektóre śląskie wiejskie rodziny dosłownie
nie miały prawie niczego nawet drobiu, bo co im „Hitler” zostawił to „Ruski” zagrabił.
Ludzie z Kresów coś przywieźli konia, krowę, a małe zwierzęta wszyscy. Kresowiacy
z Prężynki przywieźli mniej, bo u nich w Kozłowie przez 3,5 miesiąca trwał front,
ginęli cywile i zniszczenia wojenne były ogromne. Kresowiacy rozmnażali owe
zwierzęta i dzielili się nimi ze Ślązakami. Ślązacy z kolei posiadali maszyny rolnicze i
wspólnie korzystano z nich. Niektóre śląskie rodziny, które przyjęły Kresowiaków i
innych Polaków zyskały na tym. Ochroniły się od Rosjan i grabieżców, a w skrajnych
wypadkach nawet przed wypędzeniem do Niemiec. Mieszkając wspólnie poduczyli się
w mowie polskiej, mieli więcej czasu na zastanowienie się czy nie skorygować decyzji
odnośnie wyjazdu do Niemiec. Niektórzy zmienili plan i pozostali u siebie na swojej
śląskiej ojcowiźnie, Kresowiacy zaś lub inni Polacy mieszkający z nimi musieli sobie
szukać innego miejsca. Opowiadała moja Mama jak ich pociąg wiózł z Kresów i
zatrzymał się w Gliwicach (trzeba było napoić zwierzęta itp.). Przychodziły śląskie
matki z dziećmi na rękach prosząc o „Milch”. Każdy, kto miał krowę i mleko dzielił
się z nimi. Później pociąg stał w Prudniku i było tak samo. Gdy mieszkali razem,
dzieci śląskie i zabużańskie bardzo ładnie się bawiły. Zabużanie rozmawiali dialektem
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ze wschodnim akcentem. Mowę tą podchwyciła część Ślązaków. Wesołe zdarzenie
miało miejsce w urzędzie, w Głogówku. Śląskie małżeństwo przyszło podpisać
obywatelstwo polskie: Dżen dobchy! Słuchajcie, ta my były pszyszoły załonaczyc se.
Wspólnie mieszkając rozmawiali na różne tematy. Ślązaczka mówi do Kresowianki: U
nas kartofle do sadzenia trzeba wymieniać co 3 lata, bo w czwartym roku sie nie
urodzą – na to Kresowianka: A u nas na Wschodzie nikt nie zmieniał. Ślązaczka: I
rodziły sie, ja? Na to Kresowianka: Jaaa, rodzili sie wieeelkie jak koooni, ale u nas
nie taka była ziemia jak tu, tylko czarna. Okazało się, że obydwie kobiety miały rację.
Na Śląsku potrzeba było co 3 lata sadzić bulwy kwalifikowane, na Kresak nie, bo tam
w tamtych latach uprawiane ziemniaki jeszcze nie zapadały na choroby. W owym
czasie ludzie z Kresów może dlatego byli tolerancyjni, ponieważ oni krzywdę wojenną
doznali ze strony Ukraińców, Sowietów i Niemców, zaś na Wschodzie żyli w
społeczności wielokulturowej. Owocem owego pojednania były mieszane małżeństwa
między Kresowiakami i Ślązakami. Zdarzało się tak, że na początku narzeczeństwa
młodzi zupełnie nie znali języka swojej sympatii. Były to miłości prawdziwe, dla
których nie było barier. Większość, którzy doświadczyli owego pojednania już zmarła,
lecz żyją ich potomkowie. Polacy z Polski centralnej generalnie, nie mogli się
natychmiast pojednać ze Ślązakami, gdyż byli długo przeszło 5 lat okupowani tylko
przez Niemców i zaznali z ich strony wiele cierpienia. Prawie do końca wojny
wspomagali partyzantów polskich walczących z wojskiem i policją wermachtu.
Musiało upłynąć trochę lat, żeby rany się zabliźniły. Ślązacy rozmawiali po
staropolsku z przeplatanką czeską i niemiecką, oraz po niemiecku, czysto po polsku
nie mogli mówić, bo Śląsk dawno, jeszcze za Piastów został przyłączony do Czech.
Później germanizowani byli przez Bismarcka i Hitlera, poza tym język staropolski nie
miał odpowiedników dla nowych wyrazów, nazw, przedmiotów, narzędzi itp. Fakt:
modlitwy pielgrzymkowe na Górze Świętej Anny do roku 1928 były odprawiane po
łacinie, polsku, czesku i niemiecku, od roku 1928 do 1933 po czesku już nie, a od roku
1933 już tylko po łacinie i niemiecku – bo użytkowanie języka polskiego zostało
zakazane. Hitler również zdelegalizował Polonię polską w III Rzeszy. Po wojnie z
kolei polscy komuniści nie dopuścili nauki języka niemieckiego w szkołach na Śląsku
i Mazurach. Zaraz po II wojnie część Ślązaków była wyłącznie niemieckojęzyczna,
więc przez wielu Polaków byli traktowani niesłusznie, jako Niemcy. Oni po prostu
czuli się przede wszystkim Ślązakami, bo od zawsze tu mieszkali. Na pewno
niemeicka propaganda szczególnie w zgermanizowanych miastach miała bardzo wielu
zwolenników. Zmuszano wszystkich do czytania kłamliwej cenzurowanej i
propagandowej prasy niemiecko-nazistowskiej. Była obowiązkowa prenumerata dla
duchowieństwa, urzędów, starostw, gmin, szkół i sołtysów itp. Policja nazistowska
karała Ślązaków za władanie językiem polskim. Powojenna komunistyczna
propaganda w szkołach i mediach chwaliła sowietów, polskich komunistów, a
Niemców i żołnierzy niezłomnych Armii Krajowej oraz żołnierzy Kampanii
Wrześniowej ganiła. Tym samym utrudniała, żeby doszło do prawdziwego pojednania.
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Oficjalnie pierwsi w 1966 roku uczynili to polscy i niemieccy biskupi katoliccy z
Prymasem Stefanem Wyszyńskim na czele, a w listopadzie 1989r polski Premier i
niemiecki Kanclerz. Obecnie mamy demokrację i każdy może sobie wybrać
przynależność narodową. Ślązakom należy się wielki szacunek za to, że wielu z
nich, z dziada pradziada czuło się śląskimi Polakami i pielęgnowali język swoich
przodków. Były okresy w XIX i XX wieku gdy tu na Śląsku mieli możliwości
uczenia się w szkołach powszechnych języka polskiego, pragnęli i żądali tego od
władz pruskich i niemieckich. Pierwsze wiejskie szkoły tu na Śląsku zakładane były
przez parafie katolickie, z rzadka, ale również przez parafie ewangelickie. Mieszkańcy
Śląska i dawnej Prężynki czytali po polsku poezje nie tylko Adama Mickiewicza już
co najmniej w roku 1876, czyli o wiele wcześniej od chłopów i mieszczan polskich
pod zaborami. Dowodzi to „Skarb” Antona Klose i inne źródła historyczne.
W styczniu 2013 roku zacząłem odszukiwać i wypytywać świadków, którzy
pamiętali jak rozbudowywano Kaplicę w Prężynce. Ktoś mi powiedział tak:
Prężynanie się chwalą, że zbliża się 120-lecie Konsekracji Kościoła Parafialnego, a
Kaplica w Prężynce jest starsza, więc również możemy wspólnie to świętować.
Przypomniał o znalezisku „Skarbie” Antoniego Klose. Mówiono, że znajduje się on w
Opolu. Jednak odszukałem ten „Skarb” w naszym prudnickim muzeum, skopiowałem,
jako pierwszy za pomocą osób uprawnionych przetłumaczyłem rękopis na język polski
i obecny język niemiecki. „Skarb” Antona w dużej butelce szklanej; rękopis napisany
szwabachą niemiecką, pisma katolickie w języku polskim, kartki z treścią modlitw po
polsku i łacinie, gazety świeckie w języku niemieckim, został znaleziony latem w roku
1975 przy remoncie (wzmacnianiu) wieżyczki dzwonu głównego Kaplicy, przez
Adama Kasprzyka i Michała Górala. Proboszcz Paweł Królik znał język niemiecki i
doczytał się iż Kaplica w roku 1975 miała 99 lat. Nakazał „Skarb” oddać do
prudnickiego muzeum. Była to bardzo dobra decyzja, gdyż muzeum dało cenne
papiery do konserwacji, do Opola i dziś są dostępne, każdy za opłatą może otrzymać
kopię. Administracja Apostolska w Opolu nie miała w roku 1975 swojego muzeum.
Wieś Prężynka swoją Patronkę Świętą Marię Magdalenę wybrała po roku 1797
kiedy to dnia 22 lipca przez gradobicie i powódź zostały zniszczone płody pól,
ogrodów i sadów. W owym czasie zwyczajni ludzie w Prężynce pracowali jako chłopi
i ogrodnicy pańszczyźniani. Musieli u pana pracować 5 dni i tylko jeden dzień został
na pracę w swoich małych gospodarstwach często kilku arowych (w niedzielę na
polach i ogrodach, nie pracowano). Niektórzy nie mieli ziemi, żyli tylko z pracy u
pana. Posiadali biedne chaty z gliny strzechą kryte, pobudowane nawet na skarpach
pagórków. W latach od 1797 do 1801 w Prężynce i okolicach były klęski żywiołowe,
panował głód i choroby. Wiele ludzi umierało, a w szczególności bardzo dużo dzieci.
Był to początek powolnego wychodzenia z analfabetyzmu. Później nie było wiele
lepiej, bo Napoleon wojował. Od roku 1798 do 1882 prężynkanie przez około 83 lata,
generalnie, corocznie 22 Lipca chodzili w procesji z modlitwami i śpiewem do
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Kościoła Parafialnego w Prężynie na Msze Św. i za wstawiennictwem Św. Marii
Magdaleny wypraszali Łaski Boże.
Zauważyłem, że niektóre wsie zaczęły się oznaczać herbami. Ponieważ
mieszkańcy Prężynki w roku 1798 wybrali sobie Świętą Marię Magdalenę na Patronkę
wsi, (było to 78 lat przed wybudowaniem Kaplicy Marii Magdaleny), można przyjąć,
że od tego roku wieś Prężynka ma nieformalny herb w Osobie tej Świętej. Pięknym
herbem Prężynki było by zdjęcie fotograficzne na jasnym tle, lub rysunek-szkic
figury Świętej Marii Magdaleny znajdującej się w Kaplicy i liczącej sobie około 140
lat. Wszystkie rodziny są katolickie, więc nie powinno być sprzeciwu. Fajnie by było
prawnie zatwierdzić nasz herb, żebyśmy mogli się nim oznaczać.
Nazwa Prężynki i Prężyny jest niepowtarzalna, nigdzie niespotykana, od nazwy
naszych miejscowości tworzących Parafię pochodzi ulica Prążyńska w Prudniku,
przed wojną również nosiła nazwę, od naszej miejscowości „Klein Pramsener
Strasse”. Ludzie z miasta pochodzą ze wsi bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoich
przodków. Każde miasto było kiedyś wsią lub osadą. Słuchajcie młodzieży, jak was
koleżeństwo z miasta będzie przezywać „wioskopodobnie” możecie im
odpowiedzieć, że wsie były pierwsze a po nich powstały miasta.
Dzieje Kaplicy Św. Marii Magdaleny w Prężynce pod wieloma względami mają
swoją piękną historię, są wyjątkowe i cudowne. Miedzy innymi; pierwszy „Cud”wybudowano Ją w czasie „Kulturkampfu” - represji i niszczenia Kościoła
Katolickiego i polskości w Prusach, drugi „Cud”- rozbudowano tą Kaplicę w
czasie komunistycznej walki z Kościołem Katolickim w Polsce.
Pierwsza Msza Św. i zarazem poświęcenie wybudowanej w 1876 r. Kaplicy Św.
Marii Magdaleny w Prężynce, planowane było na dzień 22 Lipiec tegoż roku 1876.
Nastąpiło dopiero za przeszło 6 lat, 13 września 1882 roku przez ówczesnego
proboszcza parafii Prężyny Johannesa Lipczyka. Wcześniej to nie było możliwe,
ponieważ proboszcz Prężyny Kacper Rak zmarł 14 marca 1876 r., a budowę Kaplicy
ukończono około 22 lipca 1876 r. Ze względu na przepisy „Kulturkampfu” Parafia
Prężyna po śmierci Kacpara Raka nie miała swojego duszpasterza (proboszcza) przez 6
lat, posługę prowadził kapelan z Białej Johannes Blida, jednak jego służba
duszpasterska była ograniczona przepisami „Kulturkampfu”. Nie było pozwolenia od
świeckich władz pruskich na poświęcenie i odprawianie Mszy Św. w Kaplicy. Ksiądz
Johannes Lipczyk został proboszczem w Prężynie dopiero na wiosnę 1882 r. okres
„Kulturkampfu” już minął. Kolejny raz planowano poświęcić Kaplicę w Prężynce 22
Lipca tego roku 1882. Ze źródeł historycznych wiadomo, że w Prężynce w przeddzień
planowanej ceremonii 21 lipca 1882 r. było gradobicie. Na pewno mieszkańcy
Prężynki byli bardzo smutni z tego powodu. W dzień 22 lipca 1882 r. mogły wystąpić
deszcze i ulewy, które bardzo zepsułyby ceremonię, ponieważ większość parafian
biorących udział ze względu na małą Kaplicę musiała by się modlić pod gołym niebem.
Intensywne opady były by przeszkodą dla koni ciągnących karetę proboszcza. Mogła
być również inna przyczyna np. Proboszcz zachorował i poświęcenie 22 Lipca nie
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nastąpiło. Mieszkańcy Prężynki nie chcieli już czekać do dnia 22 Lipca 1883 r., żeby
poświęcić Kaplicę w Dniu Patronki, więc Proboszcz poświęcił Ją i odprawił pierwszą
Mszę Świętą dnia 13 września 1882 r.
Mieszkańcy Prężynki od dawna chcieli mieć Kościół w swojej wiosce. Jednak
szczęście im nie dopisywało. Z zeznań wiarygodnych świadków (prawdziwych
Ślązaków z dziada pradziada) wynika, iż początkowo świątynię Św. Marii Magdaleny
planowano wybudować na ofiarowanej parceli przez Hrabiego Matuschkę, miał być to
kościół z cmentarzem na miarę wioski Prężynki, gdzie mogłaby się odprawiać
przynajmniej raz na tydzień Msza Św. Jest to potwierdzone również w źródłach
historycznych. Jednak nastał okres „Kulturkampfu” i prawdopodobnie Hrabia
Matuschko dostał ostrzeżenie od władz Pruskich z pogróżkami. W owym czasie
Hrabia był inspektorem szkół powszechnych w Prężynce i Czyżowicach, nie chciał
zadzierać z władzami i oficjalnie wycofał się z ofiarności. Po nieudanej próbie
budowy kościoła jakoby prywatnie pobudowano
niedużą Kaplicę na placu
ufundowanym przez Michaela Kottlorsa, a głównym budowniczym był ogrodnik
Anton Klose. Kronika szkoły prężynkańskiej podaje, że w miejscu tym wcześniej stała
mała drewniana kapliczka. Jednak Anton Klose w liście nic o niej nie wspomina. Na
pewno była ona bardzo mała, mógł to być drewniany krzyż z Jezusem Chrystusem,
wizerunkiem Matki Boskiej i Św. Marii Magdaleny, przykryty daszkiem. Jeśli nie
byłaby bardzo mała to Michael Kottlors nie ofiarowywałby swojego placu pod
budowę nowej. Anton Klose w liście dziękuje Hrabiemu i chwali Hrabinę Matuszko
za to, że podarowali drewno na budowę. Mogło być tak jakoby drewno oficjalnie,
wyłącznie ofiarowała Hrabina. Wygląda na to, że Hrabiostwo przeprowadziło sprytną,
szlachetną „operację”. Mimo pogróżek chcieli Oni włożyć również swoje „cegiełki” w
budowę. Wspomniałem wcześniej, że Hrabia w tych latach był inspektorem szkół w
Prężynce i Czyżowicach, a zatem był to; „swój Hrabia”, „swój Pan”, swój Człowiek”
i „swój Chłop”, który mógł „przymykać oczy” na potajemną naukę języka polskiego.
W razie uwag władz pruskich odnośnie sponsoringu Kaplicy miał wytłumaczenie: To
nie ja dałem drewno na budowę lecz moja Małżonka.
Około roku 1887 prawie równolegle z budową Kościoła parafialnego prężynkanie
mimo, że mieli już Kaplicę chcieli u siebie pobudować kościół. Jest pewne, że ścienne
materiały budowlane kamienie i cegły były składowane na placu planowanej budowy
we wsi na pagórku od strony Czyżowic. Nie udało się tego dzieła dokonać, gdyż
wycofali się główni fundatorzy. Zwykli mieszkańcy Prężynki sami nie dali rady
pobudować kościoła. Owe kupione materiały budowlane przekazano na budowę
Kościoła parafialnego w Prężynie. Wygląda na to, że proboszcz Johannes Lipczyk był
bardzo ostrożny, żeby nie budować na Parafii dwóch kościołów równolegle, bo
mogłoby zabraknąć pieniędzy i nie byłoby w pewnym okresie poza małą Kaplicą w
Prężynce, żadnej świątyni w Parafii. Prężyna była w korzystniejszej sytuacji, gdyż tam
na budowę kościoła parafialnego około 65% pieniędzy przekazało Ministerstwo
Kultury Prus (okres „Kulturkampfu” już minął). Jednak robocizna, również

Historia Kaplicy Świętej Marii Magdaleny w Prężynce

20

półdarmowa i darmowa była dość wysoko opodatkowana. Pieniędzmi z ministerstwa
zarządzał Biskup diecezjalny. Parafia posiadała również pieniądze zbierane jeszcze za
proboszcza Kaspara Raka, który planował generalny remont i częściową przebudowę
Kościoła parafialnego oraz obiecywał budowę kościoła w Prężynce. Wkład w budowę
parafialnego włożyli wierni z Prężyny, Prężynki, Czyżowic i Józefowa. Pierwszymi
pomocnikami budowy Kościoła Parafialnego byli mieszkańcy Prężynki.
W 1888 roku Zgromadzenie Kościelne przy Parafii Prężyna postanowiło, że
podczas budowy nowego Kościoła Parafialnego Najświętszy Sakrament będzie
przechowywany w kostnicy cmentarnej, a Msze Św. będą odprawiane w Kaplicy, w
Prężynce. W tym okresie jeszcze nie odprawiano Mszy Św. polowych. Raczej na
pewno odprawiało się w Prężynce od początku czerwca do października 1888 roku, do
czasu, gdy ukończono budowę stropu arkadowego i odcinkowego Kościoła
parafialnego. W Prężynce Kaplica była mała, więc większość wiernych biorących
udział w Eucharystii z konieczności modliła się na zewnątrz. Lato i jesień 1888 r. były
słoneczne z małą ilością opadów, a zatem pogoda sprzyjała w odprawianiu
Eucharystii, w Kaplicy, w Prężynce i budowie Kościoła Parafialnego w Prężynie.
Część wiernych z Prężyny korzystała z kościoła w bardzo bliskiej im Białej. Ksiądz
proboszcz Johannes Lipczyk w 1905r. założył w Prężynce Stowarzyszenie Pracy
Katolickiej, w którym to na początku było 40 członków.
Najważniejsze trzy daty związane z Kaplicą Św. Marii Magdaleny: Wybudowano
Ją w 1876 r. Poświęcono Ją i odprawiono w Niej pierwszą Mszę Św. 13 września
1882 r. Po rozbudowaniu Jej, 22 lipca 1958 r. w dniu Patronki poświęcił Ją
Biskup i wspólnie z Księdzem Proboszczem odprawiono w Niej Mszę Św.
Odpustową.
Wielu mieszkańców przedwojennej, wojennej i powojennej Prężynki rozjechało
się po Niemczech, Polsce, Europie, Amerykach, Australii. Hrabiostwo Matuschko
wywodzące się między innymi z Prężynki wyjechało do Irlandii Północnej. Byli Oni
antyfaszystami i antykomunistami. Komuniści zabrali im majątek, groziła im utrata
życia, a gdyby nie wyjechali ze Śląska bardzo prawdopodobnie zniszczyliby ich
sowieci lub polscy komuniści. Dalsi krewni tego szlacheckiego rodu w linii męskiej i
żeńskiej mieszkają również w USA, a nawet w Afryce. Dwóch synów Hrabiego z
Prężynki -Balthasar i Bernhard Josef zginęło, służąc, jako oficerowie niemieccy w
I Wojnie Światowej. Jeden z rodziny-Matuschków Michael Graf von Matuschka w
1933 roku będąc starostą opolskim, został usunięty ze stanowiska za to, że nie
pozwalał na budynku starostwa w Opolu wywiesić flagi nazistowskiej. Później wstąpił
do „Kręgu Krzyżowej” (opozycyjnej organizacji antyfaszystowskiej) i był w gronie
dwustu osób, które w roku 1944 brały udział w nieudanym zamachu na Hitlera, za co
został stracony. Hans Heinrich von Matuschka-Spättgen ostatni właściciel majątku w
Prężynce, 17 maja 1945 r. został bestialsko zamordowany przez sowietów w głównej
siedzibie rodu, w Pyszczynie (koło Świdnicy) za to, że bronił kobietę przed
skrzywdzeniem od ruskich łajdaków. Ród Matuschków pomagał ludziom, również z
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Prężynki oraz Żydom przetrwać wojnę. Widać, że była to katolicka, szlachetna, mądra
i bohaterska hrabiowska śląska rodzina, przypuszczalnie przeczytała „Mein Kampf’’ –
Hitlera, z której to książki wynikało, że jak dojdzie on do władzy to będzie mordował
Żydów i inne nacje. W imieniu Ślązaków, Polaków i własnym Gratuluję
„rozsianym” po Świecie Potomkom Hrabiostwa Matuschko tak wspaniałych
Śląskich Przodków.
Albert Battel urodzony 1891 roku w Prężynce gdzie spędził część dzieciństwa, a
po wyprowadzeniu się z rodziną do miasta odwiedzał swoich krewnych prężynkanów.
Wykształcony inteligent-prawnik wcielony do wermachtu gdzie służył w stopniu
oficera, uratował od śmierci wielu polskich Żydów w Przemyślu oraz innych
więźniów i robotników przymusowych różnych narodowości. Znał język polski, w
1981r. pośmiertnie został uhonorowany jako „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”.
22 lipca 1962r w niedzielę podwójne Święto, w Prężynce. Po uroczystościach
kościelnych przy ładnej słonecznej pogodzie, obok zamku po Hrabiostwie
Matuschków odbył się piękny i barwny festyn. Byłem na nim, jako sześcioletnie
dziecko bez opieki rodziców być może pod okiem moich starszych sióstr. Pierwszy raz
w życiu jadłem lody. Jedną ze sprzedających je była dorosła panienka, sąsiadka naszej
rodziny, Janeczka Sokołowska. Zbudowano tam podłogę do tańca. Orkiestra
przygrywała cały czas, z krótkimi przerwami. Bawiono się konkursami
sprawnościowymi i fantowymi. Między innymi: Mając zasłonięte oczy trzeba było
zrobić kilka kroków i trafić uderzając kijem w wiszący emaliowany dzbanek,
wydrapać się po pionowym, okrągłym gładkim i bardzo śliskim około
sześciometrowym stemplu na czubek i zabrać z niego butelkę wódki i pęk kiełbasy.
Wielu mężczyzn próbowało bez powodzenia. Sztuka ta udała się jednemu dorosłemu
mężczyźnie i siedmioletniemu chłopcu Zdzisławowi Ozimkowi. „Ta joj, nie leź tam
bo upadniesz i się zabijesz”- prosiła donośnym głosem zmartwiona mama chłopca.
Pamiętam wiele dzieci, ja również tańczyliśmy „a twist” (twista). Pod wieczór zaczęła
się zabawa taneczna dla dorosłych. Impreza ta nie mogła się w tym dniu odbyć w
budynku po rodzinie Grelich (późniejszym Domu Ludowym i obok niego), bo władza
– „Gromadzka Rada Narodowa” w nim urzędowała, a zamek, w tym czasie był już
zdewastowany. Za pół roku zimą po sylwestrze, na zlecenie władz już Gminy Lubrza,
do której przyłączono Prężynkę, rozebrano ów wcześniej ładny zamek. Do roku 1957
użytkowała go Spółdzielnia Rolnicza w Prężynce. Po jej rozwiązaniu zamek przeszedł
na Skarb Państwa z pozostawioną dużą dziurą w dachu, zrobioną do podawania zboża
jak do magazynu. Przed rozebraniem 5 lat lała się woda do środka przez ową dziurę.
Sowieci i Ukraińcy na Kresach niszczyli również zamki, pałace i kościoły
pozostawione przez polaków straconych i wypędzonych.
W roku 1971 władze postanowiły rozebrać przedwojenny „Gasthaus” rodziny
Grelich od roku 1972 nazywany Wiejski Dom Ludowy w Prężynce. Po 1945r.
urzędowała w tym budynku Gromadzka Rada Narodowa w Prężynce, do której
należały wsie Prężyna i Czyżowice. Mieścił się tam również sklep spożywczo-
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przemysłowy, później biblioteka, Koło Gospodyń Wiejskich, szatnia Ludowego
Zespołu Sportowego. Na piętrze w dużej sali ze sceną odbywały się rozmaite imprezy
np.: zabawy wiejskie, zebrania, wesela, dzieci ze szkoły na scenie dawały
przedstawienia teatralne i okolicznościowe, przyjeżdżało kino objazdowe. W pewnym
okresie, gdy nauczycielem w prężynkańskiej szkole był Antoni Weigt, odbywały się
tam przez niego prowadzone lekcje wychowania fizycznego i zajęcia Szkolnego Koła
Sportowego. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w 1968 r. wybudowała swój
parterowy sklep, więc dom ludowy stał się jej niepotrzebny. Władze po wybudowaniu
dużej szkoły podstawowej w Lubrzy miały już w planie likwidację szkoły w Prężynce,
więc postanowiły rozebrać ten ich zdaniem niepotrzebny budynek, zrobiły rzekomą
ekspertyzę, że jest on stary i grozi zawaleniem. Ówcześni radni Gminy Lubrza na sesji
przegłosowali jego rozbiórkę. Władze gminne poinformowały mieszkańców, że
odwrotu nie ma i budynek musi być rozebrany. Prężynkanie kategorycznie się
sprzeciwili. Postanowili walczyć, aby uratować ów budynek. Zmienił się sołtys i radni
Prężynki. Między innymi mówiono tak, bracia Komuniści rozebrali zamek, rozbiorą
dom ludowy, później może budynek szkolny, a gdyby nasza Kaplica była budynkiem
państwowym to znaleźliby jakiś pretekst żeby i Ją rozebrać, bo w Prudniku rozebrano
ładny kościół ewangelicki, pomimo że stan techniczny jego był bardzo dobry, był
dobrze wyposażony i miał piękne organy. Zaczęła się kulturalna wojna z władzami,
którą prężynkanie wygrali. Była to bardzo trudna walka. Powołano niepisany komitet
do spraw uratowania i odremontowania tego budynku. Szybko zaczęto zbierać
pieniądze chodząc do domów. Prawie wszystkie rodziny złożyły datki. Naprzód
prywatnie sprowadzono dwóch Inżynierów z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi, którzy stwierdzili, że strop pod dużą salą ma zdrowe belki nośne, które
dodatkowo są podparte ścianami krzyżowymi. Władze twierdziły, że kiedyś będzie
jakaś impreza, strop się zawali i będzie katastrofa, lecz nigdy tej swojej ekspertyzy nie
pokazały mieszkańcom Prężynki. Główna sprzeczka była o ten strop. Dach już zaczął
przeciekać, Inżynierowie stwierdzili, że w dachu ktoś celowo porobił dziury. Wojna
trwała w najlepsze. Władza zażądała, żeby przez nią wyznaczoną kwotę pieniędzy
mieszkańcy Prężynki zebrali na remont, jako wkład własny (co też uczyniono).
Później władza powiedziała, że nie daje żadnej gwarancji na remont, bo to będzie
zależało od głosowania na Sesji Rady Gminnej. Wojna trwała nadal. Ów Komitet
przyjeżdżał na sesje rady i przekonywał radnych o swojej racji, lecz gwarancji nie
było, że zagłosują oni po ich myśli tym bardziej, że głosowanie zapowiedziane było
jako tajne. W końcu przekupiono owych radnych, za wyjątkiem dwóch z Prężynki, i
wszyscy oni zagłosowali za remontem Domu Ludowego. Podobne budynki rozebrano
w owym czasie w Lubrzy i gdzieś jeszcze. Wiosną 1972 r. ruszył remont. Komitet
najmował majstrów, dawał im zapłatę lub kierował po pieniądze do Urzędu Gminy.
Zrobiono nawet centralne ogrzewanie w budynku. Tych samych murarzy, co
tynkowali Dom Ludowy, w tym samym roku 1972 zatrudniono do tynkowania naszej
Kaplicy. W Prężynce wtedy mieszkało dużo ludzi i młodzieży, bardzo wiele prac
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remontowych wykonano w „Czynie Społecznym”. Stare tynki z Domu Ludowego i
Kaplicy zbijała młodzież. Czyny Społeczne wymyśliły władze komunistyczne,
odbywały się one w całej Polsce, głównie w niedzielę, gdyż wtedy obowiązywały
sześciodniowe dni pracy. Komunistom chodziło również o to, żeby w niedzielę,
szczególnie młodzież nie chodziła do kościoła. Dlatego zimą, kiedy nie było Czynów
Społecznych w telewizji jednokanałowej, do południa celowo wyświetlano filmy o
dużej popularności np. „Czterej pancerni i pies”. U nas w Prężynce nikt by nie poszedł
na Czyn Społeczny w niedzielę. Głównie w miastach zmuszano do owych czynów
członków partii i Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Wielu uczestniczyło
w tych czynach, bo od tego zależało np. czy komuś zostanie przydzielone mieszkanie.
Budynek Domu Ludowego obecnie pod nazwą Wiejski Dom Kultury w Prężynce
służy nam dalej. Inicjały głównych trzech osób, które go uratowały: K.T., W.Z. i M.D.
W połowie lat siedemdziesiątych zaczęła się sprawa szkoły podstawowej. Chciano
ją całkowicie zlikwidować od ręki, od razu. Był to nakaz władz, chodziło nie o dobro
rodziców i dzieci (bo wiadomo, że mniej liczniejsze klasy i mniejsze szkoły
podstawowe są lepsze), lecz o oszczędności pieniężne i komunizowanie dzieci poprzez
wyszkolonych nauczycieli w tym kierunku, i także utrudnienie dla rodziców, dzieci,
księży i wszystkich zainteresowanych nauką religii. Kresowiak i kierownik szkoły
podstawowej w Prężynce Walenty Zając dostał naganę od przełożonych za to, że nie
nauczał dzieci w duchu socjalistycznym. Władze wymuszały zbiórki pieniężne na
Fundusz Odbudowy Szkół od wszystkich obywateli, od pracowników pobierano
pieniądze z wypłat, od rolników i rzemieślników pobierano pieniądze przy podatku.
Również rzuciły hasło „1000 Szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego”. Chodziło o to,
żeby w każdej gminie wiejskiej i niektórych dużych wsiach oraz miastach wybudować
duże szkoły podstawowe i spacyfikować jak najwięcej w nich dzieci. W Prężynce były
protesty, więc likwidację z roku na rok odkładano. Naprzód zlikwidowano ósmą klasę,
po niej siódmą, później od piątej wzwyż. Cały czas władza naciskała, żeby szkołę
zlikwidować całkowicie. Rodzice słusznie protestowali mówiąc, że małe dzieci nie mogą
same chodzić do lubrzańskiej szkoły bo trzeba tam pokonywać bardzo ruchliwe drogi,
krajową i wojewódzką. Za kilka lat dzieci w Prężynce już było mniej, władze gminne
wynajęły autobus i nie było już ratunku żeby szkoła się utrzymała. Cała wieś nie bardzo
była zainteresowana walczyć o nią za wszelką cenę, bo trzeba by było ją sponsorować.
Po likwidacji szkoły wzięto się za przedszkole, które również zlikwidowano, mówiono,
że jest za mało dzieci a dojazd do Lubrzy jest zapewniony. Później Gminą Lubrza
rządzili już mądrzejsi obywatele, więc budynku szkoły w Prężynce nie rozebrano, lecz
go sprzedano.
Po żniwach w sierpniu 1981 r. w celu walki z „komuną”, w Prężynce, w jedynej
wsi Gminy Lubrza założono Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników
Indywidualnych „Solidarność”. Na zebraniu założycielskim na dużej sali w Domu
Ludowym zebrało się ponad 100 osób. Do związku zapisało się ponad 60. Za 4
miesiące po Stanie Wojennym został on zdelegalizowany. Ponieważ spodziewano się
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najazdu „ubeków”(jednak to nie nastąpiło), prężynkanie zniszczyli dokumentację
owego związku, a pieniądze ze składek około 6000 zł przekazano Radzie Parafialnej
przy Kaplicy w Prężynce. W owym czasie robotnik w prudnickiej fabryce
włókienniczej zarabiał około 3500zł. Później po 1989 r. ów związek już się nie
odrodził. Uznano, że nie jest on konieczny, ponieważ „komuna” upadła.
Przed wybudowaniem i poświęceniem kościoła w Czyżowicach (1934 r.) pod
wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa Święty Urban był patronem tej wsi i
małej kapliczki pobudowanej na górce. W dniu 25 maja 1983 roku ks. Stanisław
Kubień inną kapliczkę między Prężynką i Prężyną poświęcił imieniem Świętego
Urbana dawniejszego współpatrona naszej parafii. Od tego dnia my parafianie z
Prężynki i Prężyny generalnie corocznie 25 maja w Święto Urbana chodzimy do Niej w
procesji i za wstawiennictwem Patrona rolników, ogrodników i sadowników
wypraszamy Łaski Boże. W uroczystość tą Ksiądz Stanisław odprawiał przy Kapliczce
Msze Święte polowe. Jak już wcześniej wspomniałem, że zgodnie z wolą wiernych, z
Prężynki nasza Kaplica Św. Marii Magdaleny praktycznie pełni rolę Kościoła
Parafialnego. Odprawiają się w Niej wszystkie obrzędy za wyjątkiem Sakramentu
Bierzmowania, być może kiedyś również ów Sakrament będzie miał miejsce w naszej
Kaplicy. Zatem niezbyt często wierni z Prężyny i Prężynki spotykają się razem na
modlitwie. Jest to bardzo dobry i mądry pomysł Księdza Stanisława również z tego
względu, że uroczystość ta na Św. Urbana łączy naszych parafian z obydwóch
bliźniaczych miejscowości. Kapliczkę tą wybudował w latach około od 1795 do 1808
ówczesny właściciel Prężynki pierwszy minister pruski Hrabia Christian Hangwitz –
czasowo ewangelik, który jakiś czas nie płacił mszalników (podatków) należnych
parafii Prężyna bo mówił, że nie jest on katolikiem. Dokładną datę budowy kapliczki
Św. Urbana jest bardzo trudno ustalić bo zapiski historyczne z tego okresu spłonęły w
pożarze. Jeżeli wybudował ją Hrabia Hangwitz to z pewnością była Ona ewangelicka,
jej architektura symbolizuje Trójcę Świętą.
Byli mieszkańcy Prężynki i ich potomkowie odwiedzają swoją Małą Ojczyznę.
Wielu pamięta o swoich korzeniach skąd się wywodzą i gdzie mieszkali oni ich
przodkowie. Przykład, syn „Panie! Panie!” Bartłomieja - Mikołaj Szuszkowski
urodzony w Kozłowie na Kresach, który tu w Prężynce spędził część dzieciństwa i
młodości, obecnie jest kościelnym w New Jersey (USA), wraz z Rodziną zafundował
do Kaplicy w Prężynce dwa drogie okna witrażowe. Bogdan i Ewa R. wywodzący się z
Prężynki (potomkowie Ślązaków i Kresowiaków) mieszkający obecnie w Niemczech
zafundowali do Kaplicy nowe organy elektryczne.
Możemy być dumnymi i cieszyć się, że w historię małej Prężynki wpisało się
wielu chrześcijańskich śląskich i polskich Bohaterów.
Szczęść Boże naszym Katolikom, Ofiarodawcą, Przyjaciołom, Sympatykom,
Ludziom dobrej woli Znajomym i Nieznajomym. Niech Bóg da im długie życie, co
najmniej 100 lat. Tym, co odeszli do Pana niech odpoczywają w Pokoju Wiecznym, w
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Niebie, Ojczyźnie nas wszystkich. Wspólnie z naszym księdzem Rajmundem Lippem
modlimy się za naszych zmarłych i żyjących Dobrodziejów.
31 lipca 1876 roku Anton Klose w rękopisie - liście napisanym do nas, jako
Testament Wiary Katolickiej pozdrawia wszystkich jakoby w każdym czasie i na
wieki słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. W roku 1985 będąc 3
miesiące w Niemczech doświadczyłem jak niemieccy katolicy pozdrawiali bliźnich
tak samo jak Anton Klose „Gelbot sei Jesus Christus” (pozdrowiony ewangelik
szepnął – to katolik). W moim dzieciństwie w Polsce i tu na Śląsku nie tylko duchowni
pozdrawiali się po katolicku. Rolnicy pracujący na polach zawsze pozdrawiali się
słowami Szczęść Boże. Będąc w roku 2016 na posterunku prudnickiej policji
pozdrowiłem pewnego nieznajomego mi aspiranta Pawła J. katolickim bardzo rzadko
używanym zwrotem „Pokój temu domowi”, ku miłemu zaskoczeniu odpowiedział on
prawidłowo, „ I wszystkim mieszkającym w nim”. Cywilizacja nasza przyniosła nam
bogactwo rozmaitych pozdrowień. Np. Pozdrowienie ruchowe przez podniesienie ręki
mijających się osób w pojazdach mechanicznych. Młodzież nasza wymyśla i używa
nowe często dziwne pozdrowienia np. „Nara”. Nie oznacza to jednak, że musimy
rezygnować z zawsze modnych pozdrowień chrześcijańsko – katolickich prawie
zawsze używanych przez naszych prarodziców. Może nas cieszyć to, że w niektórych
mediach i urzędach zaczyna się do nich powracać.
Dziękuję Osobom, które przekazały mi cenne wiadomości, wspomnienia i
zdjęcia.
Dziękuję Januszowi Stefanko za udostępnienie mi materiałów historycznych.
Dziękuję za pomoc Redakcji „Tygodnika Prudnickiego”.
Prężynka dn. 26.07.2014 r., powiększenie opisu Prężynka 11.02.2018 r.

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus
Toporowski Michał
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Wprowadzenie do żywota Św. Marii Magdaleny
Życiorys naszej Świętej Patronki Marii Magdaleny wyjęty z niekompletnej,
uszkodzonej książki „Żywot świętych i błogosławionych”, znalezionej przez Michała
G. wydanej na Śląsku przed laty (prawdopodobnie w Mikołowie), w języku
staropolskim. Książkę tą zgubiła lub zapomniała śląska rodzina Schiwiora z Prężynki,
która w roku 1946 wyemigrowała do Niemiec. Dowiedziałem się o drugiej książce
„Żywotów świętych i błogosławionych” również pozostawionej w Prężynce przez
rodzinę Gruna, którą czytała Kresowianka Stefania Rygiel. Widać iż są to kolejne
dowody, że w Prężynce mieszkali ślązcy katolicy, którzy władali językiem polskim. Z
zeznań świadków wynika, że zaraz po II wojnie w Prężynce Kresowiacy i Ślązacy
jakiś czas mieszkali razem pod jednym dachem. Praktycznie w każdej prężynkańskiej
śląskiej rodzinie w roku 1945 była przynajmniej jedna osoba, która dość dobrze
rozmawiała po śląsku - polsku (pomimo ostatniego zakazu od roku 1933). Na pytanie,
dlaczego wyjeżdżają do Niemiec, niektórzy odpowiadali „dla Rusa ni” – pracować nie
będą.
Nasza Święta Patronka Maria Magdalena była panną zamożną. Na swojej
posiadłości najmowała służbę. U niej na zamku odbywały się zabawy. Wiadomo z
Pisma Świętego, że była Ona panną nie bardzo wzorową. Chociaż nasza Święta Maria
Magdalena tego nie potrzebuje, to jednak chcę po ludzku bronić Jej Imienia bo nie
doszukałem się twardego dowodu, że prowadziła się Ona bardzo niemoralnie. Tak jak
dziś, plotkowano również i wtedy, mówiono, że w zamku były tańce i hulanki – no to
pewnie i seks. Naskarżono na Nią do Jezusa. Na pewno nie była Ona ladacznicą, bo
według bardzo surowego ówczesnego prawa takie kobiety kamienowano na śmierć, co
również uczyniono by z Nią. Na pewno miała Ona grzechy na sumieniu. Chrystus Bóg
znał winy wszystkich, również Marii Magdaleny, dał jej odpuszczenie i rozgrzeszenie.
Zdarzało się, że niewiasty w owym czasie były przez ówczesne prawo traktowane
niesprawiedliwie. Mogły być publicznie zgwałcone i niesłusznie za to skazane na
śmierć. Dziś w Polsce, nawet za najcięższe przestępstwo nie ma kary śmierci. Kobiety
generalnie w Polsce i Europie są szanowane i dobrze traktowane. Żeby całkowicie
usatysfakcjonować feministki broniące praw kobiet, to chyba mężczyźni musieliby
rodzić dzieci. Maria Magdalena, gdyby nie spotkała Chrystusa prawdopodobnie
wyszłaby za mąż jak większość panien. Jednak stało się inaczej, przeszła z judaizmu
na rodzącą się wiarę chrześcijańską i poszła za Jezusem Chrystusem, bo przekonała
się, że jest On Bogiem. Święta Maria Magdalena jest symbolem nawrócenia,
misjonarek i sióstr zakonnych, które nie są majętne, służą ludziom w potrzebie, modlą
się za wszystkich do Boga wypraszając Łaski. Jeszcze dziś w szpitalach zwracamy się
do pielęgniarek „Siostro”. Wzięło się to stąd, że kiedyś w szpitalach i przytułkach
służyły i pracowały prawie wyłącznie siostry zakonne. Powiedzmy, że Maria
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Magdalena miała szczęście, bo spotkała się z Jezusem Chrystusem. My zwyczajni
ludzie, katolicy, mamy również szczęście spotkać się z Jezusem Chrystusem w
Eucharystii Świętej i słuchać Słowo Boże objaśniane nam przez kapłanów. My
prężynkanie i cała Parafia mamy szczęście mieć Ją obok Św. Jakuba za Patronkę.
Pewien dzisiejszy Duchowny stwierdził: świat jest bardzo rozpustny, więc zażartował
– co drugi kościół powinien być pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny.
Prężynka 18.02.2018r.

Szczęść Boże
Toporowski Michał

Figura Św. Marii Magdaleny znajdująca się w
Kaplicy liczy sobie około 140 lat. W naszej
Parafii jest ona największa.

Konto bankowe:
Parafia Rzymskokatolicka Prężyna 28, 48-210
Biała
BS Biała
86 8903 0002 9001 0002 7371 0101 Kaplica Św. Marii Magdaleny
Banking:
POLU PLPR 86 8903 0002 9001 0002 7371 0101 Chapel St. Marii Magdaleny
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Fotografia nieistniejącego dziś zamku hrabiostwa
von Matuschka w Prężynce (Fot. Paul Schiwiora)
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Pocztówka zamku w Prężynce.
(Fot. z roku 1903)

Hrabia Matuschko i jego leśniczy Wolf.
(Fot. Josef Battel z Prężynki)
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Prężynka 22 Lipca 1904 r. Panny na tle Kaplicy. Piąta od lewej Maria Gruner,
później po mężu Metzner jej córka mieszka lub mieszkała
w Reddighausen (koło Dortmundu) (Fot. Josef Battel z Prężynki)
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Ksiądz Paweł Królik
proboszcz parafii Prężyna
od roku 1956 do 1984
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Prężynka I Komunia Św. rak 1972. Ksiądz Paweł Królik zachorował
Sakramentu udzielił Ks. Wojciech Mężyk z Kolnowic.

I Komunia Św. rok 1973, Kaplica w Prężynce.
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I Komunia Św. Rok 2004,
ostatnia udzielona przez proboszcza
Stanisława Kubienia, który w sierpniu tego
roku przeszedł na emeryturę.
Na zdjęciu troje dzieci, w Prężynce
było ich pięcioro.
Jedno rodzice posłali do I Komunii Św.
do kościoła Parafialnego, drugie do kościoła
parafialnego w Lubrzy.
Ksiądz Stanisław powiedział:
„Również byłbym zadowolony gdyby któraś
rodzina posłała swoją pociechę do
sakramentu I Komunii Św. do Opola lub
Częstochowy.”
Ks. Biskup Diecezji Opolskiej
Alfons Nossol nadał Księdzu
Stanisławowi tytuł
Dziekana Honorowego.

17 maja 1966 r. odwiedziny – perygrynacja kopii obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w Kaplicy, w Prężynce
Pierwsze przywitanie obrazu odbyło się przy zakrystii. Cieszą się wszyscy i Józia Kasprzyk która przed wojną
pielgrzymowała około 600 kilometrów z Kozłowa do Częstochowy.
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17 maja 1966 r. wprowadzenie obrazu do Kaplicy w Prężynce.
Od lewej (bliższy rząd): Franciszek Obajtek, Szczepan Mróz, Stanisław Pelc, Zofia Falińska,
Janina Kulesza, Franciszka Tarniowa, Zenobia Sokołowska.
Dalszy rząd częściowo zasłonięty: Jan Sokołowski pseud. Horyk, Kazimierz Ozimek, Bronisława Golińska.

17 maja 1966 r. wprowadzenie obrazu do Kaplicy w Prężynce.
Za kobietami niosącymi obraz delegacja z Prężyny: Walter Marzotko, Leon Bencki, Alojzy Wistuba,
Franciszek Kosz, Walter Botta. Kobiety w strojach śląskich: Florentyna Szolc, Anastazja Szczygieł,
Matylda Hoinko, Marta Suchy, Wartę honorową pełni Franciszek Sokołowski,
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Kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z dedykacją własnoręcznie napisaną
przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego z błogosławieństwem dla wszystkich
rodzin naszej Parafii, których domy i mieszkania odwiedziła w 1966 roku.
Obecnie obraz znajduje się w Kaplicy w Prężynce.
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Prężynka 22 lipca 2007 r. Po uroczystym obiedzie dla zaproszonych gości w dużej
Sali Wiejskiego Domu Kultury w Prężynce odbyła się wystawa fotograficzna
Stanisława Wierzgonia „Kościoły na kresach dawnej Rzeczypospolitej”.
Wernisaż z udziałem autora wzbogacił wykład Kresowiaka Tadeusza Kukiza –
emerytowanego lekarza medycyny (ojca obecnego posła na sejm RP Pawła Kukiza).
Wystawa trwała do godziny 22:00.
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Kapliczka Św. Urbana
przy drodze pomiędzy
Prężynką i Prężyną

Kapliczka rodziny Tadeusza Gaciek i Ludwiny Gaciek - Obajtek

