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WSTĘP 

Parafia Borucin, należąca obecnie do dekanatu pietrowickiego w diecezji 
opolskiej, w 2006 r. obchodzi stulecie swego istnienia. Przed jej erygowniem 
mieszkańcy Borucina należeli do parafii w Krzanowicach. Obie te miejsco-
wości do 1945 r. podlegały jurysdykcji diecezji ołomunieckiej. Dlatego też 
językiem modlitwy od początku istnienia parafii był język morawski, zwa-
ny przez mieszkańców również morawściną, a przez dialektologów dialek-
tem laskim. Dialekt ten uważany jest obecnie za jedno z narzeczy czeskich, 
formujących się częściowo pod wpływem języka polskiego1. Pisemne ślady 
morawszczyzny stanowią wydawane na przełomie XIX i XX w. modlitew-
niki, kancjonały oraz kolejne roczniki lokalnego pisma pt. „Katolicke Novi-
ny pro lid morawskỳ w Pruském Slezsku. Jediné w morawské řeči wycháze-
jiči nowiny w Nemecku”2. W Borucinie podczas nabożeństw religijnych po-
sługiwano się kancjonałem pt. Úplný kancionál pro lid morawský w pruské 
časti arcidiecese olomoucké čili poswátné spěwy a modlitby ku wssestranné 
potřebě při weřejné bohoslužbĕ a soukromých pobožnostech, opracowanym 
przez ks. Josefa Hlubka, pierwszego proboszcza tej parafii3. W tym samym 
czasie językiem obowiązującym w szkołach i urzędach był język niemiecki. 
W latach trzydziestych XX w. stopniowo poczęto go wprowadzać również 
w lokalnych kościołach. W borucińskiej Kronice parafialnej zapisano, że 
w 1931 r., podczas misji świętych, wygłoszono 16 homilii po morawsku i 5 

1 Zob. szerzej: K. Dejna, Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, cz. 2, Łódź 
1951; tenże, Z zagadnień ewolucji oraz interferencji językowej, Łódź 1991; J. Pośpiech, S. So-
chacka, Lucjan Malinowski a Śląsk (działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze), Opo-
le 1976; D. Kadłubiec, Wpływy czeskie (morawskie) w etnokulturze Śląska, [w:] Śląsk – po-
granicze kultur. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej w dniu 15 listopada 
1993 roku, red. J. Czarkowska-Pasierbińska, H. Jamry, Opole 1994; G. Balowska, Formo-
wanie się idei języka laskiego, „Socjolingwistyka” 16, 2000.

2 Tygodnik ten ukazywał się w latach 1893–1920.
3 Úplný kancionál pro lid morawský w pruské časti arcidiecese olomoucké čili poswátné 

spěwy a modlitby ku wssestranné potřebě při weřejné bohoslužbĕ a soukromých pobožno-
stech, Dle starssich kancionáů sestawil za přspĕni knĕři dĕkanstwi Hulčinskĕho Josef Hlu-
bek, farář w Bořutinĕ, w Brnĕ 1914 r.

100 lat.indb   11 27-07-2006   00:50:20



12 Wstęp

w języku niemieckim4, zaś podczas rekolekcji w 1934 r., gdy nauki prowadzi-
li ojcowie z Góry św. Anny, jeden z nich (Tomas Fudalla) wygłaszał kazania 
tylko w j. niemieckim, zaś drugi (Hyacinth Ternka) po morawsku i po nie-
miecku5. Pod koniec lat trzydziestych prowadzono już ostrą kampanię prze-
ciw używaniu morawskiej i polskiej mowy, a 18 maja 1939 r. wprowadzono 
całkowity zakaz jej używania. Od tego dnia w Borucinie pisano ogłoszenia 
parafialne wyłącznie w języku niemieckim6. Po drugiej wojnie światowej, na 
skutek zmian polityczno-administracyjnych, językiem urzędowym był język 
polski, a używanie języka niemieckiego było kategorycznie zakazane. Taki 
stan utrzymywał się od 1945 do początków lat dziewięćdziesiątych XX w., 
wówczas bowiem na skutek przemian społeczno-politycznych w Polsce po-
częto zezwalać na sprawowanie liturgii w „języku serca”7. Stąd też w Boru-
cinie z inicjatywy członków DFK do dziś raz w miesiącu odprawiana jest 
poranna msza św. niedzielna w języku niemieckim. Morawszczyzna zaś do 
czasów współczesnych przetrwała w gwarze lokalnej społeczności, jak rów-
nież w modlitwach i pieśniach obrzędowych (zwłaszcza zawiązanych z ob-
rzędem pogrzebowym8) oraz odmawianych i śpiewanych wspólnie w koście-
le przed rozpoczęciem każdej mszy św. 

Jubileusz parafialny jest szczególną okazją, by przywołać w pamięci wy-
darzenia z lat minionych. Wydawałoby się, że 100 lat to zaledwie dwa, trzy 
pokolenia, więc pamięć o ludziach i wydarzeniach z tego okresu powinna 
być wciąż żywa. Tymczasem okazuje się, że wiele wydarzeń odeszło bezpow-
rotnie w niepamięć i nie można już dziś odtworzyć niektórych z nich. Dla-
tego najstarsze dzieje borucińskiej parafii opracowano na podstawie wni-
kliwej kwerendy materiałów archiwalnych znajdujących się we Wrocławiu, 
Opawie i Ostrawie. Bogatym źródłem informacji była również Kronika pa-
rafialna rzetelnie prowadzona od 1906 r. do dziś. 

Warto podkreślić, że podczas zbierania materiałów do niniejszego opra-
cowania swą wielką życzliwość i pomoc okazali mi mieszkańcy Borucina, 
zwłaszcza ci najstarsi, urodzeni w latach dwudziestych, trzydziestych i czter-

4 Pfarr-Chronik von Borutin, zapis z 1931 r.
5 Tamże, zapis z 1934 r.
6 Tamże, zapis z 1939 r.
7 Zob. szerzej: D. Berlińska, Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu 

tożsamości, Opole 1999 r.; 10 lat nauczania języka niemieckiego na Górnym Śląsku, Gliwice 
2001; 10 lat DFK województwa śląskiego, oprac. J. Gonschior, S. Ciupke, Racibórz 2002.

8 Zob. szerzej: K. Lach, Pieśni pogrzebowe na pograniczu kulturowym i etnicznym (Bo-
rucin w Raciborskiem), „Etnolingwistyka” 1998, nr 9/10, s. 335–345; taż, Wierzenia, zwy-
czaje, obrzędy. Folklor pogranicza polsko-czeskiego, Wrocław 2004, s. 98–110.
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13Wstęp

dziestych XX w., którym w tym miejscu składam serdeczne podziękowa-
nia. To oni tak spontanicznie odpowiedzieli na moją prośbę i przynosili mi 
zdjęcia, opowiadali o wydarzeniach, które pamiętali z autopsji lub znali je 
z opowiadań swych bliskich. Zgromadzony materiał ikonograficzny pozwo-
lił udokumentować ważne wydarzenia, wzbogacając je o istotne szczegóły. 
Tak więc zarówno mozolna praca w archiwach, przeprowadzone wywiady 
kierowane i niekierowane z mieszkańcami Borucina, jak i przez kilkanaście 
lat prowadzona obserwacja uczestnicząca umożliwiły zebranie wielu infor-
macji o dziejach parafii pw. Św. Augustyna. Należało więc z zebranego ma-
teriału wyodrębnić elementy istotne, uporządkować je tematycznie i chro-
nologicznie. 

W tym celu przygotowaną monografię podzielono na dwie części. 
W pierwszej z nich zatytułowanej „Kościół pw. Św. Augustyna i jego mate-
rialny rozwój” zwrócono przede wszystkim uwagę na budowę świątyni, jej 
wyposażenie oraz ważniejsze inwestycje i remonty. Przedstawiono tu rów-
nież krótką historię wsi, dwie najstarsze kaplice oraz obiekty znajdujące się 
przy kościele. Część drugą pt. „Obrazy z życia duchowego parafii” podzie-
lono na 5 rozdziałów. W pierwszym z nich zaprezentowano dzieje Kościoła 
w latach 1906–1945. Omówiono powstanie i działalność wielu grup i stowa-
rzyszeń parafialnych działających w Borucinie w tym okresie, przypomnia-
no ważniejsze uroczystości i nabożeństwa sprzed stu lat oraz dwa niezna-
ne już zwyczaje religijne. Rozdział drugi chronologicznie obejmuje drugie 
półwiecze parafii. Omówiono w nim wybrane misje i rekolekcje parafial-
ne, zwrócono uwagę na szczególny kult Matki Bożej i Bożego Miłosierdzia 
oraz dokonano próby przedstawienia współczesnego obrazu życia parafial-
nego ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania osób świeckich w ży-
cie Kościoła. W dwóch kolejnych rozdziałach zaprezentowano sylwetki pro-
boszczów oraz osób duchownych pochodzących z Borucina. Ostatni piąty 
rozdział obejmuje informacje wynikające z analizy opisowej dokumentacji 
parafialnej. Opracowanie to zamyka Bibliografia przedstawiona w wyborze 
oraz wykazy tabel, wykresów oraz materiału ilustracyjnego. 

Książka jest więc próbą zebrania i ocalenia od zapomnienia dostępnych 
współcześnie informacji o borucińskiej parafii, poprzez które poznajemy 
wartości, jakimi żyli i kierowali się tutejsi przodkowie, tworząc tę wspólnotę 
parafialną. Wspólnotę, która kształtuje wszystkich jej członków, a jej funk-
cji nie sposób przecenić. W tym kontekście warto przytoczyć słowa papie-
ża Pawła VI, które tak chętnie cytował Jan Paweł II: „Myślę po prostu, że 
ta pradawna i czcigodna struktura, jaką jest parafia, spełnia niezastąpioną 

100 lat.indb   13 27-07-2006   00:50:22



14 Wstęp

i wielce aktualną misję. To ona zbiera chrześcijański lud w pierwszą wspól-
notę; ona przysposabia go i przyzwyczaja do normalnej praktyki życia li-
turgicznego, ona podtrzymuje i ożywia wiarę we współczesnych ludziach; 
ona zapewnia młodzieży szkolnej zbawczą naukę Chrystusa; ona pobudza 
do odczuwania i praktykowania pokornej miłości przejawiającej się w do-
brych i braterskich uczynkach”9. 

9 Paweł VI, Przemówienie do kleru rzymskiego (24 czerwca 1963 r.): AAS 55 (1963), 
674. Podaję za: Posynodalna adhortacja apostolska „Christifideles Laici” Jana Pawła II 
o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykań-
skim II, Wrocław 1989, s. 68. 
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I. Z historii Borucina. Uwagi wprowadzające 

Borucin należy do tych wsi, w których dawną i współczesną społeczność 
lokalną łączyły i nadal łączą silne więzi wspólnotowe. Mieszkańcy są dumni 
ze swej miejscowości, angażują się w różne inicjatywy społeczne, dbają nie 
tylko o swoje obejścia, ale również o budowle sakralne i inne obiekty uży-
teczności publicznej. Żywo interesują się tym wszystkim, co dotyczy dziejów 
i rozwoju ich miejscowości. Jednym słowem, należą do ludzi, którym leży na 
sercu wspólne dobro ich małej ojczyzny. W tym kontekście warto również 
przytoczyć opinię korespondenta „Katolickich Novin...” z końca XIX w., któ-
ry pisze, że „Borucin uważany jest za bogatą i porządną wieś”1. 

1. Właściciele wsi 

Najstarsza wzmianka o Borucinie pochodzi z 25 maja 1302 r. Wówczas 
to Herbort von Fűllstein podarował parafii w Krzanowicach trzy łany pola 
z borucińskich posiadłości za duszę zmarłej żony Katarzyny. Pod koniec 
XIV w. właścicielem Borucina został niejaki Pasek z Kuchelnej (właściciel 
Wanowic i Bladyn). Wieś nazywała się wówczas Borutswerde, ale nazwa ta 
nie utrzymała się długo. Już w 1407 r. Herzog Konrad poświadczył księdzu 
z Krzanowic dziesięcinę z dwu folwarków we wsi, którą nazywano już Bo-
rutin. Około 1500 r. wieś była własnością Wilhelma Scheliha von Rzuchow. 
Po jego śmierci w 1524 r. Borucin odziedziczył jego syn Mikołaj, który jed-
nak zmarł przedwcześnie, zostawiając żonę Annę von Bielau i sierotę Hen-
ryka. Wówczas majątek przejął brat Wilhelma, Johann Scheliha. Henryk 
oraz młodszy brat Wilhelma – Wacław byli małoletni. Fakt ten wykorzy-
stał Johann, który – rzekomo za ich zgodą – w 1536 r. sprzedał wieś Miko-
łajowi Bravansky’emu von Chobrzan (z Krzanowic). Po nim Borucin w spad-
ku otrzymał Johann Bravansky. Ten z kolei przekazał majątek Wacławowi 

1 „Katolicke Nowiny pro lid morawský v Pruském Slezsku. Jediné w morawské řeči wy-
cházejici noviny w Německu” 1894, nr 4 (z dn. 27.01.).
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18 Część 1. Kościół pw. świętego Augustyna i jego materialny rozwój

Adamowi Podstatsky’emu von Prusinowic, mężowi swojej córki Barbary, 
zamieszkałemu w Sudzicach. Posiadłość tę mieli oni do 1632 r. Później zo-
stała ona sprzedana Bernardowi Barsky’emu von Bosstic [vel Bosstie], a po 
jego śmierci wieś odziedziczyła żona Apolonia von Lesota (wyszła za mąż 
za Stokowsky’ego) i była jej właścicielką do 1654 r. 

Ludność Borucina musiała płacić czynsze i daniny władzom powiatowym 
w Opawie. Jednak powinności tych nie płacono i dlatego w 1660 r. wieś wy-
dzierżawiono Johannowi Ferdynandowi Larischowi von Nimsdorf z Wrze-
siny, a później sprzedano ją Johannowi Brix’owi von Montzl (właścicielowi 
Sudzic, Dzierżysławia i Białej). 8 maja 1679 r. Borucin kupił za 14 tys. tala-
rów Karol Maksymilian von Lichnowsky, sędzia powiatowy hrabstwa Opa-
wa, właściciel wsi: Kuchelna, Piszcz, Szczepankowice, Kobierzyce, Boleslaw, 
Owsiszcze2. 

Jak wynika z zachowanych źródeł, inne były dzieje wsi, a inne miejscowe-
go majątku, nazywanego najpierw Twrdowec, a później Larischhof, co dość 
zawile opisuje Augustin Weltzel3, nie podając aktualnych dla jego czasów 
danych (czyli z końca XIX w.). Prawdopodobnie jednak wieś najdłużej była 
w posiadaniu rodu Lichnowskich, bo od 1679 aż do 1945 r. 

2. Najstarsze obiekty sakralne w Borucinie 

2.1. Kaplica Jana Baptysty 
Ten najstarszy obiekt sakralny ma bezpośredni związek z właścicielami 

wsi i majątku. To oni bowiem zdecydowali o jego budowie i likwidacji. 
Kościółek pw. Jana Baptysty (zwany również kaplicą) wybudowano z ini-

cjatywy Johanna Brawansky’ego von Chobrzan w 1591 r. Konsekrowany był 
przez biskupa książęcego Stanisława von Pawlowskiego. Odbywały się w nim 
nabożeństwa, śluby i pogrzeby. Ostatniego ślubu w tym kościółku udzielo-
no 21 maja 1771 r. Kilka lat później z niewiadomych przyczyn podjęto de-
cyzję o jego likwidacji. Starania w tym kierunku czynił książę Johann Ka-
rol Lichnowsky, który otrzymał potrzebne zezwolenia. W związku z tym, że 
w kaplicy tej znajdowały się grobowce zmarłych właścicieli przed jego roze-

2 Por.: A. Weltzel, Besiedlungen des nőrdlich der Oppa gelegenen Landes, Leobschűtz 
1891, s. 80–81.

3 Tamże. Por.: N. Mika, Ksiądz Augustyn Weltzel jako historyk – warsztat naukowy i pro-
blem wiarygodności prezentowanych faktów w jego dziejopisarstwie, „Zeszyty Raciborskie 
Strzecha” 2002, t. 6, s. 45–56.
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braniem, 12 czerwca 1775 r. odprawiono nabożeństwo żałobne i kilka mszy 
św. Trumny przodków Lichowsky’ego (w tym zwłoki Franciszka Bernarda 
Lichnowsky’ego, spoczywające tam 27 lat) przeniesiono do kościoła w Pisz-
czu, zaś pozostałych zmarłych pochowano w Krzanowicach4. 

Dzisiaj trudno ustalić, w którym miejscu znajdowała się ta kaplica, ponie-
waż miejsca tego nie oznaczono nawet poprzez postawienie krzyża. 

2.2. Kaplica Jana Chrzciciela 
Kaplica mieszcząca się obok pierwszego budynku szkolnego5 (przy dzisiej-

szej ulicy Kopernika) stała w tym miejscu, zdaniem najstarszych mieszkań-
ców, od niepamiętnych czasów6. Prawdopodobnie istniała już ona w 1775 r., 
bowiem po likwidacji kościółka Jana Baptysty umieszczono w niej pochodzą-
cy stamtąd dzwon, który po wybudowaniu kościoła parafialnego w 1906 r. 
umieszczony został na jego wieży. W kaplicy tej gromadzili się ludzie, by 
odprawiać m. in. nabożeństwa majowe, różańcowe oraz Drogę Krzyżową. 
Dzwon zaś „wydzwaniał” zmarłym w dniu ich śmierci i pogrzebu, „zwoły-
wał” ludzi na nabożeństwa lub w związku z ważnymi wydarzeniami we wsi 
(np. ogłoszenia władz, pożary itp.). Patronem kaplicy, a tym samym pierw-
szym patronem wsi, był św. Jan Chrzciciel, dlatego też jego figura znajduje 
się w ołtarzu głównym parafialnego kościoła. 

W 1911 r. uznano, że kaplica jest tak stara i zniszczona, że nie nadaje się 
do remontu. W związku z tym postanowiono ją zburzyć i wybudować nową. 
Wydawało się, że podczas prac związanych z rozbiórką obiektu (w kwietniu 
1911 r.) wyjaśni się okoliczności jej powstania. Niestety, nie odnaleziono wów-
czas żadnego listu ani kamienia węgielnego7. Wkrótce w tym samym miej-
scu postawiono nową kaplicę, która stoi do dziś. Jej patronem nadal jest św. 
Jan Chrzciciel, którego figurę ufundowała Victoria Hanslik8. Uroczystego 
poświęcenia kaplicy i figury dokonał ks. proboszcz Josef Hlubek w niedzie-
lę 18 czerwca 1911 r. W tym dniu po nabożeństwie w kościele mieszkańcy 
udali się tam w procesji w towarzystwie ks. proboszcza, który na miejscu 
przedstawił sylwetkę św. Jana Chrzciciela, podkreślając jego cnoty i zasłu-
gi oraz rolę w życiu Chrystusa i Kościoła. Zwrócił również uwagę na fakt, 

4 Tamże, s. 81–82.
5 Pierwszą szkołę w Borucinie wybudowano w 1822 r. Por.: 100-lecie szkoły w Boruci-

nie, oprac. K. Lach, Borucin 1999.
6 Inf.: Franciszka Szwerlak, ur. w 1902 r., zapis. w 1986 r. 
7 „Katolicke Nowiny...”1911, nr 16 (z dn. 15.04.).
8 Tamże, 1911, nr 25 (z dn. 17.06.) oraz nr 27 (z dn. 1.07.).
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że św. Jan Chrzciciel jest pierwszym patronem wsi i dlatego wierni powin-
ni częściej oddawać mu cześć. Po poświęceniu uczniowie zostali ugoszcze-
ni przez Victorię Hanslik9. 

II. Budowa kościoła i jego poświęcenie 

1. Erygowanie parafii 

Inicjatywa budowy kościoła w Borucinie zrodziła się w 1888 r. Wówczas 
to ks. Augustyn Qwittek, proboszcz parafii Krzanowice (do której Borucin 
do 1906 r. należał), prowadził wstępne rozmowy indywidualne z mieszkań-
cami Borucina na temat tworzenia nowej parafii. Entuzjaści pomysłu wkrót-
ce zorganizowali zebranie wiejskie, na którym ustalono, że trzeba rozpo-
cząć zbiórkę pieniędzy na własny kościół. Jeszcze w tym samym roku z do-
browolnych składek mieszkańców uzbierano 8 tys. marek. Całą kwotę na-
leżną za wynajęcie i zorganizowanie polowania oraz za szkody popełnione 
na polach przez dziki przekazano na fundusz budowy kościoła. 

Mieszkańcy powątpiewali, czy uda im się zebrać kwotę wystarczającą na 
budowę nowej świątyni. Jednak z chwilą, gdy za zgodą władz lokalnych (pi-
smo II b XIV 3097 z dnia 21 września 1899 r.) ukonstytuował się zarząd ko-
ścielny, sprawy nabrały prawdziwego rozmachu. Przewodniczącym zarządu 
został ks. A. Qwittek, zastępcami Franz Kaschny i Franz Handslik, a człon-
kami: Jakob Geida, Franz Nowak, Josef Kutsy i Nicolaus Foitzik10. Proboszcz 
z Krzanowic wydał wówczas oświadczenie, potwierdzające jego zgodę na 
odłączenie się Borucina od parafii Krzanowice oraz postarał się o zgodę 
ówczesnego ministra kultury (pismo z dnia 26 marca 1900 r.) i rady para-
fialnej z Krzanowic (z dnia 8 kwietnia 1904 r.) na zwolnienie mieszkańców 
Borucina z należnych parafii Krzanowice opłat. Miało to poważny wpływ 
na powstanie nowego kościoła i zostało przyjęte z wielką radością przez 
mieszkańców wsi. Nadto ks. Qwitek na fundusz budowy kościoła przezna-

9 Tamże, 1911, nr 27 (z dn. 1.07.).
10 We wrześniu 1911 r. w skład zarządu kościelnego weszli: Frant. Kaschny, Jakob Ga-

ida, Frant. Novak, a członkami zostali: Antonin Malura, Frant. Fojtik, Frant. Dluhoš, Kas-
par Machura, Frant. Phipipp, Antonin Kupka, Josef Lamla, Antonin Uliczka. Por.: „Kato-
licke Nowiny...”1904, nr 40 (z dn.4.09.). 
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czał wszystkie nadpłaty za msze św. oraz inne tzw. nadzwyczajne dochody. 
Dwukrotnie też złożył osobistą ofiarę w wysokości najpierw 1 tys., a potem 
2,5 tys. marek. Kolejnym dobroczyńcą był hrabia Lichnowski. To on poda-
rował ziemię przeznaczoną pod budowę kościoła, plebanii i cmentarza (łącz-
nie 1,21ha i 27 metrów kwadratowych)11. Zadeklarował również, że w latach 
1905 i 1906 złoży datki w wysokości 15 tys. marek i zobowiązania tego do-
trzymał. Tyleż samo w 1904 r. postanowiła zebrać parafia. 

W kronice parafialnej odnotowano jeszcze inne nazwiska darczyńców. 
Należeli do nich: Josef Schlischka (właściciel młyna), który ofiarował 1 tys. 
marek, Josef Handslik (gospodarz „na wyłamku”) – 10 tys. marek. Kapitał 
więc stale powiększał się i pod koniec 1902 r. suma na budowę kościoła wy-
nosiła 45 382, 27 marek, a na plebanię – 29 650, 78 marek. Taka kwota oraz 
możliwość zaciągnięcia pożyczki pozwoliły już na podjęcie konkretnych 
kroków związanych z budową kościoła. Wykonanie projektu zlecono Au-
gustowi Klimankowi. 31 grudnia 1903 r. podpisano umowę z Josefem Ho-
luschem, który był mistrzem murarskim i cieślą, na wykonanie prac zwią-
zanych z budową kościoła i plebanii. Opracowany wówczas kosztorys opie-
wał na następujące kwoty: 63 tys. marek – na budowę kościoła (bez robót 
wewnątrz) i 16 tys. marek – na budowę plebanii. 

14 stycznia 1904 r. od wdowy Marii Duda wykupiono tzw. drogę kościel-
ną za 1,5 tys. marek. Pieniądze na ten cel (1,1 tys. marek) darowali członko-
wie zarządu wsi i zarządu kościelnego. 

2. Budowa kościoła pw. św. Augustyna 

Wiosną 1904 r. na placu kościelnym ustawiono urządzenie parowe do 
produkcji cegły i rozpoczęto jej wytwarzanie i wypalanie12. 

Po Zielonych Świątkach „ruszyła” budowa plebanii13, ponieważ nie było 
jeszcze oficjalnego zezwolenia z Ministerstwa Kultury na budowę kościoła. 
Wpłynęło ono dopiero 4 lipca 1904 r.14 i wtedy od razu rozpoczęto pierw-
sze prace. 28 sierpnia 1904 r., w dniu św. Augustyna – patrona ks. Augusti-
na Qwittka, położono kamień węgielny pod budowę świątyni. Uroczystość 

11 Stosowny dokument darowizny sporządził Robert Sterz z Kietrza w dniu 24 maja 
1901 r. Został on zatwierdzony decyzją ministra kultury 18 kwietnia 1902 r. (G II 5625). 

12 Por.: „Katolicke Nowiny...”1904, nr 16 (z dn. 16.04.). 
13 Por.: Tamże, nr 23 (z dn. 4.06.). 
14 Por.: Tamże, nr 32 (z dn. 6.08.). 
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ta odbyła się w godzinach popołudniowych (od godz. 15.00). Uczestniczyło 
w niej 17 księży i wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Procesja za-
częła formować się przy kaplicy, skąd kamień węgielny niosło czterech człon-
ków zarządu kościelnego. Na placu kościelnym ks. dziekan Tomasz Kamradek 
wygłosił kazanie, w którym podkreślił rolę Kościoła w życiu chrześcijanina 
oraz wyjaśnił znaczenie obrzędu poświęcenia kamienia węgielnego15. Na-
stępnie dokonano poświęcenia kamienia i odczytano specjalnie na tę oko-
liczność spisany akt o następującej treści: „Chwała, uwielbienie i dziękczy-
nienie Trójcy Przenajświętszej w dzisiejszym dniu, 14. niedzieli Zielonych 
Świąt, 28 sierpnia 1904 r., za pontyfikatu Jego Świętobliwości Piusa X, chwa-
lebnego rządu Majestatu Niemieckiego Cesarza Wilhelma II, Jego Ekscelen-
cji Biskupa z Bożej Łaski z Ołomuńca, Kanonika Roberta Stertz, Komisarza 
na Kietrz, Rządcy w Opolu Willenkamp i starosty powiatu raciborskiego – 
za ich rządów dziekan Kamradek z Pietrowic Wielkich w asyście Augustina 
Qwittka, proboszcza z Krzanowic poświęcili to miejsce i kamień węgielny 
pod budowę pierwszego kościoła w Borucinie wmurowali”16. Dokument ten 
podpisany został przez ks. Kamradka i ks. Qwittka i wmurowany w ścianę 
za ołtarzem głównym na wysokości 50 cm od podłogi. Mury kościoła sięga-
ły już wówczas ok. 6 m17. Data wmurowania kamienia węgielnego tak ucie-
szyła proboszcza z Krzanowic, że zaproponował, aby właśnie św. Augusty-
na wybrano na patrona kościoła. W tym samym dniu ks. Qwittek zamówił 
ołtarz główny w firmie Wefers z Köln i postanowił go sfinansować. 

Prace murarskie posuwały się w szybkim tempie naprzód. W listopadzie 
1904 r. boruciński kościół widoczny już był z daleka, ponieważ budowano już 
wieżę kościelną18. Wiosną 1905 r. ten obiekt sakralny był w stanie surowym. 
Na Wielkanoc tego roku na wieży kościelnej powiewała chorągiewka zawie-
szona tam przez dacharza Riemela ze Strahovic jako znak wdzięczności za 
zakończenie niebezpiecznych prac związanych z pokryciem dachowym19. 

W tym samym czasie czyniono starania o wyposażenie kościoła oraz 
o zapewnienie opieki duchowej. Na początku lutego rada parafialna i rada 
wsi wystosowały do biskupa w Ołomuńcu prośbę o skierowanie do pracy 
duszpasterskiej w Borucinie ks. Josefa Hlubka pracującego w Hlučinie. Już 

15 Por.: Tamże, nr 36 (z dn. 3.09.). 
16 Pfarr Chronik von Borutin, zapis we wstępie.
17 Por.: „Katolicke Nowiny...”1904, nr 34 (z dn. 20.08.).
18 Por.: Tamże, nr 45 (z dn. 5.11.). 
19 Por.: Tamże, 1905, nr 17 (z dn. 29.04.). 
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20 marca ks. Hlubek otrzymał decyzję o powołaniu go na stanowisko pro-
boszcza w Borucinie. 

3. Wprowadzenie na urząd pierwszego proboszcza 

Wprowadzenie na urząd proboszcza odbyło się we wtorek 3 kwietnia 
1906 r. Wydarzenie to miało bardzo uroczysty charakter. Na wieży wisiały 
trzy proporce, we wsi ustawiono trzy bramy powitalne, każdy dom był ozdo-
biony „wieńcami”. Na trasie przejazdu poustawiano drzewka i kwiaty. Proce-
sja konna jechała aż do Piszcza po swego proboszcza. Mieszkańcy tej miej-
scowości oraz delegacja miejscowego Delnickiego spolku (Stowarzyszenia 
Robotników) oczekiwała na trasie ze sztandarem. Towarzyszył im również 
ks. Gebek, proboszcz, który – gdy tylko ks. Hlubek nadjechał – wznosił ze 
swymi parafianami okrzyki powitalne. Tuż za wsią na drodze wiodącej do 
Borucina ustawiono również bramę powitalną. Mile zaskoczony ks. Hlubek 
dziękował wszystkim zebranym. 

O godz. 9.00 ks. J. Hlubek dotarł do Borucina. Licznie zebrana ludność 
z całej okolicy tworzyła tzw. szpaler. Wśród nich wyróżniali się przedsta-
wiciele różnych organizacji w mundurach lub innych jednolitych strojach. 
Wreszcie uformowała się procesja, która przy akompaniamencie orkiestry 
zmierzała w stronę kaplicy, przy której nowego proboszcza witali: Franz Ka-
schny, przedstawiciel zarządu wsi, wójt Leopold Kupka oraz nauczyciel Adolf 
Schuppik20. Na biało ubrana Josefa Handzlik21 recytowała wierszyk i wrę-
czyła „uwitaci blasniczku”. Następnie wierni, śpiewając pieśń „Ciebie Boże 
wielbimy”, udali się w stronę kościoła. Tam dziekan Kamradek i kilku księ-
ży powitali nowego proboszcza. 

Następnie dokonano poświęcenia świątyni i cmentarza, a następnie ks. 
Kamradek wprowadził na urząd nowego proboszcza. Przemawiając do wier-
nych, zwracał im uwagę na to, jak mają szanować i cenić księdza, który jest 
nauczycielem, lekarzem i pasterzem swych owieczek. Z kolei na ambonę 
wszedł ks. Hlubek, który zarówno wyraził swe obawy, jakie ma w związku 
z objęciem tak odpowiedzialnego stanowiska, jak i wskazał na swą ufność 
w Miłosierdzie Boże i dobrą wolę parafian. Po homilii ks. Hlubek odpra-
wił pierwszą mszę św. w nowo poświęconym kościele, podczas której asy-

20 Por.: Tamże, 1906, nr 13 (z dn. 31.03.) oraz nr 14 (z dn. 7.04.). 
21 Inf.: Anna Długosz, ur. 1925 r. w Borucinie, zapis. w 2005 r.
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stę sprawowali wikarzy: ks. K. Kaschny z Hat’i i ks. W. Himmel z Krzano-
wic. W uroczystościach brało udział 28 księży22. 

4. Poświęcenie kościoła 

Już w maju 1908 r. arcybiskup Franz von 
Sales Bauer z Ołomuńca (zob. fot. 1) zapowie-
dział swą wizytę w dekanacie hulczyńskim, 
podczas której planował poświęcić nowy ko-
ściół w Borucinie23. Od tego czasu trwały 
przygotowania do tej niecodziennej wizyty. 
Przeprowadzono malowanie kościoła, spro-
wadzono dwie nowe figury, św. Franciszka 
i św. Antoniego, w ołtarzu głównym zamon-
towano nową marmurową mensę24. Zadbano 
o dekorację kościoła, mieszkańcy przystraja-
li swe obejścia. Trasę, którą miał podążać bi-
skup, ozdobiono zielenią i kwiatami, ustawio-
no 5 bram powitalnych. Na dostojnego gościa 
czekano już we wtorek wieczorem (21 lipca 

1908 r.). Jednak z Hat’i posłaniec przyniósł wiadomość, że arcybiskup roz-
chorował się i przybędzie dopiero następnego dnia. Informacja ta bardzo 
zmartwiła parafian. Zebrani już na plebanii księża wieczorem w kościele od-
mawiali Godzinki i modlili się do świętych męczenników: Gerona, Justyna 
i Longina o zdrowie biskupa. W środę rano, tj. 22 lipca 1908 r., o godz. 7.30 
do wsi przybył arcybiskup Franz von Sales Bauer z Ołomuńca. Witali go ko-
lejno: proboszcz, wójt, nauczyciel Morawetz oraz szkolne dzieci. Następnie 
odbywały się obrzędy poświęcenia kościoła, które trwały do godz. 11.30. 
Dopiero po ich zakończeniu rozpoczęła się uroczysta msza św. Mimo nie-
sprzyjającej deszczowej pogody w uroczystościach uczestniczyło 28 księży. 
Nauczyciel Hoffamaa z Krzanowic zadbał o piękny śpiew i orkiestrę25. 

Wieczorem 388 kandydatów otrzymało bierzmowanie. Przyjęcie dla Jego 
Ekscelencji oraz zaproszonych gości urządzili nauczyciele z Borucina, Krza-

22 Por.: „Katolicke Nowiny...” 1906, nr 14 (z dn. 7.04.).
23 Tamże, 1908, nr 19 (z dn. 9.05.).
24 Tamże, 1905, nr 29 (z dn. 18.07.).
25 Tamże, 1908, nr 30 (z dn. 26.07.).

Fot. 1. Portret arcybiskupa oło-
munieckiego dra Františka Bau-
era. Źródło: „Katolicke Noviny...” 
1906, nr 28, z dn. 14.07.
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nowic i Sudzic, co – jak odnotowuje kronikarz – sprawiło biskupowi wiel-
ką radość26. 

Na drugi dzień rano ks. biskup odprawił tzw. cichą mszę św. i przed godz. 
10.00 opuścił Borucin. Mieszkańcy na głos dzwonów wyszli na ulice, by po-
żegnać swego arcypasterza, który – odjeżdżając – błogosławił zebranych. 
Jeźdźcy i członkowie Wojenskiego spolku (Stowarzyszenia Wojskowych) 
odprowadzili go aż poza granice wsi. Mieszkańcy długo jeszcze wspomina-
li ten ważny dla parafii dzień i związane z nim przeżycia.   

5. Odznaczenie Pro eccelesia et pontifice 

W dzieło budowy kościoła pw. Św. Augustyna w Borucinie zaangażo-
wani byli wszyscy mieszkańcy. Na szczególne wyróżnienie zasłużył jednak 
Franz Kaschny, który otrzymał od papieża order Pro eccelesia et pontifice. 
Został on wręczony zasłużonemu członkowi zarządu kościelnego w dniu 20 
kwietnia 1913 r. przez ks. Radcę Duchownego, Franza Nowaka z Ołomuń-
ca, w borucinskim kościele. W uroczystości udział wzięli parafianie oraz 
zaproszeni księża: A. Kaschny z Oldřišova, Himmel i Hanslik z Krzanowic. 
Po nabożeństwie odbyło się przyjęcie na plebanii27. Warto uzupełnić, że we 
wrześniu tego samego roku Franz Kaschny otrzymał od „Cesarza Pana” ze-
zwolenie na noszenie tego papieskiego wyróżnienia28. 

III. Wyposażenie świątyni 

Kościół pw. Św. Augustyna w Borucinie wybudowany został na górce, 
co dawniej miało swoją ważną wymowę. Po pierwsze, dzięki temu był wi-
doczny z daleka, a po drugie, takie usytuowanie symbolizowało – w odczu-
ciu dawnych mieszkańców – ich potrzebę niełatwego wznoszenia się ku 
górze, w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu. Najstarsi para-
fianie wspominali nawet kiedyś, że droga do kościoła powinna być cierni-
sta i trudna, by uświadamiała człowiekowi jego trudy w dążeniu do dosko-

26 Pfarr-Chronik..., zapis z 1908 r.
27 „Katolicke Nowiny...” 1913, nr 17 (z dn. 26.04.).
28 Tamże, nr 42 (z dn. 18.10.).
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nałości. I tak też mieszkańcy Borucina, jakby podświadomie, stosunkowo 
długo borykali się z tego typu problemami. Z czasem jednak utwardzono 
tzw. drogę kościelną, a latach siedemdziesiątych XX w. wybrukowano uli-
cę Bonczyka, przy której wzniesiono świątynię. Obecnie więc droga do ko-
ścioła jest w dobrym stanie, a wielu parafian dojeżdża na nabożeństwa na 
rowerach lub samochodami. 

1. Opis budowli 

Borucińska świątynia nie jest, niestety, zarejestrowana w Katalogu zabyt-
ków sztuki w Polsce29. Wybudowano ją w stylu neogotyckim, z cegły klinkie-
rowej (zob. fot. 96). Ulokowano na planie krzyża w formie trójnawowej, przy 
czym nawa środkowa jest wyraźnie wyższa od naw bocznych. Wnętrze po-
siada sklepienie (sieciowe, krzyżowe, żebrowe gwiaździste). Od zewnątrz do 
prezbiterium przylegają dwie zakrystie, a od strony cmentarza dobudowa-
no kotłownię (w latach trzydziestych XX w.). Strzelista wieża wznosi się nad 
wejściem głównym, a mniejsza wieżyczka „wyrasta” nad prezbiterium. Do 
kościoła od początku jego istnienia prowadziły trzy portale: główny i dwa 
boczne. Dodatkowe wejścia stanowiły jeszcze drzwi zakrystii. Jednak od 
strony cmentarza drzwi nawy bocznej w latach dziewięćdziesiątych XX w. 
zostały zamurowane i tak jest do dziś. Nieczynne jest również wejście po-
mieszczenia przeznaczonego obecnie dla ministrantów. 

Wchodząc na plac kościelny, świątynię należy obejść, gdyż jest oriento-
wana. A to oznacza, że ołtarz główny skierowany jest na wschód. Ma to swą 
określoną wymowę: do kościoła wchodzi się bowiem od zachodu, co sym-
bolizuje przejście z ciemności do światła. 

Na swoisty klimat oświetlenia kościoła niewątpliwy wpływ ma ilość i roz-
mieszczenie okien w kościele. Wydaje się, że borucińska świątynia jest pod 
tym względem bardzo dobrze zaprojektowana. Posiada bowiem aż 17 okien: 
pięć znajduje się w prezbiterium, po trzy w każdej nawie bocznej i sześć 
w nawie głównej. Zaraz po wybudowaniu kościoła okna oszklono zwykłym, 
a właściwie, tzw. mlecznym szkłem. Po kilku latach wichury spowodowały 
liczne pęknięcia wokół ram okiennych, co mogło spowodować ich wypad-
nięcie i dlatego też wszystkie kościelne okna jeszcze w grudniu 1911 r. były 

29 Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 7: województwo opolskie, pod red. T. Chrza-
nowskiego i M. Korneckiego, z. 13: powiat raciborski, Warszawa 1967.
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na nowo osadzane. Prace te wykonano w ciągu dwóch tygodni30. Jak twier-
dzą najstarsi mieszkańcy Borucina i co potwierdzają również materiały iko-
nograficzne, w prezbiterium jeszcze przed drugą wojną światową zamon-
towano witraże. W środkowej rozecie „była biła owieczka”31 – niewątpliwie 
symbol Baranka Bożego. Witraż z prawej strony prezentował Świętą Rodzi-
nę, a na witrażu po lewej stronie widoczne były postaci: św. Anny, św. Joachi-
ma i Matki Bożej z wiankiem na głowie. Na skutek działań wojennych okna 
w kościele były zupełnie zniszczone. Jeszcze zimą 1946–1947 r. śnieg padał 
przez otwory okienne do wnętrza kościoła. Aby temu zapobiec, od strony 
północnej zabito je deskami. Następnie dzięki ofiarności parafian zakupiono 
nowe okna w Hucie Szkła w Piaskowej Górze. Koszt ich wykonania i mon-
tażu wynosił wówczas 42 480 zł32. 

Nowe witraże parafianie ufundowali w latach 1963–1964. Już pod ko-
niec czerwca 1963 r. wprawiono je w prezbiterium. Dwa z nich przedsta-
wiają świętych Cyryla i Metodego (zob. fot. 100, 101). Wybór ten wiązał się 
niewątpliwie z powszechnie obchodzoną wówczas przez Kościół roczni-
cą 1100-lecia (863 r.) przybycia tych świętych na Słowiańszczyznę. Rozetę 
nad głównym ołtarzem wypełnia witraż przedstawiający na tle świetliste-
go krzyża krwawiące czerwone Serce w koronie cierniowej, z którego wy-
dobywają się płomienie. Dwa pozostałe okna prezbiterium ozdobione zo-
stały symbolami religijnymi nawiązującymi do tajemnicy Eucharystii. Jed-
nym z nich jest Baranek Boży z chorągiewką zwycięstwa życia nad śmier-
cią, a drugi przedstawia pelikana karmiącego pisklęta swoją krwią. W lewej 
nawie bocznej symbolika witraży związana jest ściśle z kultem Maryi, bo-
wiem tam właśnie znajduje się ołtarz maryjny. Jest więc symbol czystości – 
lilia, światła – gromnica oraz napis Maryja. Pozostałe witraże przedstawia-
ją wymowne symbole religijne o właściwej im teologicznej dydaktyce. Sta-
nowią one pewną estetyczną całość, z zachowaniem autonomiczności każ-
dego z nich. 

Te piękne witraże przetrwały do dziś dzięki przeprowadzonym w latach 
1997–1999 pracom konserwatorskim. Polegały one nie tylko na uzupełnie-
niu wypłukanego ołowiu, ale i na obudowaniu ich z obu stron odpowied-
nim szkłem. Fundatorami tego przedsięwzięcia byli parafianie (ich nazwi-
ska umieszczono w prawym rogu sponsorowanego okna). 

30 „Katolicke Nowiny...” 1911, nr 52 (z dn. 23.12.). 
31 Inf.: Anna Kusy, ur. w 1913 r., zapis. w 2006 r.
32 Pfarr-Chronik..., zapis z 1947 r.
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2. Wnętrze kościoła 

Centralne miejsce w kościele, którym jest prezbiterium (zob. fot. 2, 3), od-
dzielone zostało od nawy głównej tzw. balaskami. W borucińskiej świątyni 
były one najpierw metalowe, a w 1928 r. gospodarz Anton Kupka ufundo-
wał nowe z marmuru. Wykonała je firma Drechsler-Czikal z Opawy za 1 tys. 
marek i balaski te zdobią wnętrze tej sakralnej budowli do dziś. 

Po prawej stronie usytuowano ambonę (zob. fot. 102). Jest ona drewniana, 
wykonana w stylu gotyckim. Na balustradzie mieszczono wizerunki czterech 
ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Nad amboną wisi drewnia-
ny baldachim z gotyckimi „wieżyczkami”, a w jego dolnej części umieszczo-
no symbol Ducha Świętego w postaci gołębicy. 

Po lewej stronie tuż przed prezbiterium znajduje się chrzcielnica (zob. 
fot. 103). Jej czasza ma podstawę sześciokątną. Na wierzchołku każdego kąta 
wznosi się kolumna podtrzymująca strzelisty gotycki baldachim, bogato zdo-
biony licznymi wieżyczkami. Pod nim kryją się postaci: pochylonego Jezu-
sa i Jana Chrzciciela udzielającego chrztu. To w tym miejscu w okresie stu 
lat 3 144 osobom udzielono sakramentu chrztu świętego. 

Fot. 2. Prezbiterium (1932 r.). Archiwum Anny Hajduczek
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2.1. Ołtarz główny i ołtarze boczne 
Najważniejsze miejsce w każdej świątyni katolickiej zajmuje ołtarz główny. 

Dla parafii w Borucinie został on zamówiony w firmie Wefers z Köln i w ca-
łości ufundowany przez ks. Augustina Qwittka (za kwotę 2 300 marek), ów-
czesnego proboszcza z Krzanowic33. Dwa lata później (w lipcu 1908 r.) na oł-
tarzu została zamontowana nowa marmurowa mensa34. 

Ołtarz główny jest drewniany, wykonany w stylu gotyckim (zob. fot. 97). 
Poświęcony jest patronowi borucińskiego kościoła – św. Augustynowi, to-
też sylwetka tego świętego zajmuje centralne w nim miejsce. Święty przed-
stawiony został w stroju biskupim na legendarnym brzegu z małym chłop-
cem, z którym rozmawia o zgłębieniu tajemnicy Trójcy Świętej. Nad nimi 
widoczne są właśnie postaci: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. 
Dwie boczne figurki umieszczone w ołtarzu głównym przedstawiają świę-
tych: Jana Chrzciciela, jako najstarszego patrona wsi oraz Floriana – patro-
na strażaków. 

33 Por.: „Katolicke Nowiny...” 1905, nr 35 (z dn. 2.09.) oraz 1906, nr 34 (z dn. 25.08.).
34 „Katolicke Nowiny...” 1905, nr 29 (z dn. 18.07.).

Fot. 3. Wnętrze kościoła w dniu jubileuszu 25-lecia kapłaństwa ks. F. Kocjana (1959 r.). Ar-
chiwum Anny Hajduczek
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Najważniejsze miejsce w ołtarzu stanowi tabernakulum. Początkowo było 
ono również drewniane, jednak nie dawało ono zabezpieczenia ani przed 
włamaniami, ani przed pożarem, toteż (27 lipca 1961 r.) postanowiono je 
wymienić na tzw. „pancerne”, które służy do dziś (jego koszt wynosił wów-
czas 6 tys. zł). 

W kościele znajdują się dwa ołtarze boczne. Obydwa wykonane zostały 
w 1905 r. Głubczycach35. W lewej nawie znajduje się ołtarz Maryjny (zob. fot. 
98), w którym umieszczono trzy obrazy. Największy, znajdujący się w części 
centralnej, przedstawia Niepokalane Serce Maryi. Po jego lewej stronie jest 
obraz, na którym Matka Boża jedną ręką błogosławi klęczącego u jej stóp 
św. Dominika Stocka, a drugą przekazuje mu Szkaplerz. Drugi obraz przed-
stawia Matkę Bożą Różańcową, która na lewej ręce trzyma małego Jezusa, 
a prawą wręcza św. Dominikowi różaniec. 

W ołtarzu bocznym w nawie prawej umieszczono obraz poświęcony Naj-
świętszemu Sercu Jezusowemu, a po obu jego stronach znajdują się dwie fi-
gurki: św. Józefa i św. Jana Nepomucena (zob. fot. 99). Te zabytkowe i pięk-
ne ołtarze na przestrzeni dziesięcioleci dotknął jednak ząb czasu. Toteż 
pierwsze prace konserwatorskie przy ołtarzach, Drodze Krzyżowej, ambo-
nie i chrzcielnicy wykonano w 1935 r. Jak czytamy w Kronice parafialnej, 
„na kiermasz wszystko było już gotowe i odśpiewano z tej okazji dziękczyn-
ne Te Deum”36. Kolejną decyzję o odnowieniu ołtarzy podjęła Rada parafial-
na z okazji roku jubileuszowego (2000 r.). Prace wykonali wtedy artyści pla-
stycy: Krzysztof Kaszczyszyn i Eugeniusz Domaradzki z Kietrza. Polegały 
one na oczyszczeniu i zakonserwowaniu elementów drewnianych. Wszyst-
kie figuralne części ołtarzy zostały zdemontowane, oczyszczone, uzupeł-
nione i zakonserwowane, a powierzchnie polichromowane zostały pokry-
te płatkami złota. Odnowieniem objęte zostały również elementy malarskie 
(przy obrazie św. Augustyna i innych obrazach ołtarzowych oczyszczono 
i zabezpieczono płótna werniksem końcowym). Po tych zabiegach przywró-
cono ołtarzom ich typowo gotycką kolorystykę, dzięki czemu nabrały one 
blasku i na nowo podkreślają styl świątyni. 

2.2. Ołtarz soborowy 
Nowością wyposażenia świątyni było w latach siedemdziesiątych XX w. 

postawienie w kościele tzw. ołtarza soborowego. Od tego czasu bowiem zmie-

35 Por.: „Katolicke Nowiny...” 1905, nr 35 (z dn. 2.09.) oraz 1906, nr 34 (z dn. 25.08.). 
36 Pfarr-Chronik..., zapis z 1935 r.
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niła się przestrzeń sakralna sprawowanej liturgii, kapłan zwrócony twarzą 
do wiernych podkreślał wspólnotowy charakter mszy św., a na nowym oł-
tarzu skupiała się uwaga całego zgromadzenia parafian. Pierwszy ołtarz so-
borowy – zdaniem ks. Wojciecha Mężyka – zamówiony został „naprędce” 
i nie spełniał wymogów jakości i stylu ołtarza gotyckiego. Dlatego też w la-
tach dziewięćdziesiątych XX w. zamówiono „nowy, godny tej świątyni” – 
jak podkreślał ówczesny proboszcz. Przy okazji wykonano również „styli-
zowaną” ambonkę. Te dwa nowe elementy wyposażenia wnętrza świątyni 
poświęcono podczas uroczystości odpustowych 25 sierpnia 1995 r. i służą 
w parafii do dziś. 

2.3. Ołtarze okolicznościowe 
Oprócz ołtarzy stałych w Borucinie, podobnie jak w wielu innych kato-

lickich parafiach, „stawia” się tzw. ołtarze okolicznościowe. Należą do nich: 
Stajenka Betlejemska oraz Boży Grób. 

Po raz pierwszy Stajenkę Betlejemską ustawiono w grudniu 1906 r. za-
kupiły ją członkinie Spolku swate Terezie (za 165 marek). Szopkę z figurka-
mi umieszczono na bocznym ołtarzu w prawej nawie kościoła. Otoczono 

Fot. 4. Stajenka Betlejemska (1956 r.). Archiwum Anny Hajduczek
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je choinkami, na których umieszczono mnóstwo światełek37. I w tym miej-
scu przez wiele lat zwykle ustawiano Stajenkę Betlejemską (zob. fot. 4, 5). 
W latach siedemdziesiątych XX w. zakupiono nowe figurki bożonarodze-
niowe i zbudowano większą szopkę, a okolicznościowy ołtarz poczęto usta-
wiać w lewej nawie kościoła. W 2005 r. zaprojektowano szopkę w zupełnie 
nowym stylu. Stajenkę z Maryją, Józefem i Dzieciątkiem usytuowano pod 
ołtarzem soborowym, a pozostałe elementy dekoracji świątecznej wypeł-
niały niemal całą przestrzeń kościoła (zob. fot. 104). 

Okolicznościowy ołtarz związany z ustawieniem tzw. Bożego Grobu ma 
w Borucinie również stuletnią tradycję. Ołtarz ten wykonali: Anton Kup-
ka i Jan Kuczera38. Parafianie zawsze dbali, by grób ten był bogato ozdobio-
ny „żywymi” kwiatami39, dlatego zwykle urządzano dodatkową składkę pie-
niężną na kwiaty do Bożego Grobu. Figurę zmarłego Chrystusa umiesz-
czano w dolnej wnęce ołtarza, zaś na jego mensie ustawiano Najświętszy 
Sakrament, przy którym odprawiano zbiorowe i indywidualne adoracje. Od 
początku stulecia do końca lat czterdziestych XX w. był zwyczaj trzyma-

37 Por.: „Katolicke Nowiny...” 1906, nr 52 (z dn. 29.12.).
38 Por.: tamże, nr 15 (z dn. 14.04.). 
39 Por. np.: A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz. 1: O świętowaniu dorocznych 

świąt w Polsce, Warszawa 1985, s. 98–99.

Fot 5. Stajenka Betlejemska (lata sześćdziesiąte XX w.). Archiwum Zofii Handzlik
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nia warty przy Bożym Grobie. Czynili to prawdopodobnie przedstawiciele 
miejscowych organizacji religijnych i stanowych, a po drugiej wojnie świa-
towej już tylko strażacy. Z czasem jednak zwyczaj ten w Borucinie zanikł. 
Przy grobie ustawiono dwie drewniane figury rycerzy, którzy do dziś „peł-
nią” tę symboliczną wartę (zob. fot. 105, 106). 

2.4. Stacje Drogi Krzyżowej 
Stacje Drogi Krzyżowej dla borucińskiej świątyni wykonane zostały 

w 1905 r. w Raciborzu40. Rozwieszone zostały wówczas symetrycznie w pre-
zbiterium (dwie) oraz w nawach głównej i bocznych. Wizerunki przedsta-
wiające dzieje Męki Chrystusa to płaskorzeźby otoczone gotyckimi ramka-
mi. Każda z nich posiada numer (I–XIV) oraz „tytuł stacji”. Napisy te daw-
niej były w języku niemieckim, dziś widnieją w języku polskim. 

W 1974 r. Jan Waniczek (ojciec ks. J. Waniczka) podjął się odrestaurowa-
nia Drogi Krzyżowej. Zrezygnowano wówczas z oprawiania stacji w ram-
ki, ze względu na znaczne ich zniszczenia. Dopiero w 2003 r. przywrócono 
wszystkie stacje Drogi Krzyżowej do stanu pierwotnego (zob. fot. 107). 

2.5. Figury świętych i obrazy 
Cześć dla świętych wizerunków, którymi w borucińskiej świątyni są ob-

razy i figury świętych, poza tym, że posiada znaczenie liturgiczne, jest tak-
że ważnym elementem pobożności ludowej. Od lat wizerunki te były po-
mocą w modlitwie, bowiem ułatwiały kontemplację i zachęcały wiernych 
do oddawania Bogu chwały za cuda Jego łaski działającej poprzez świętych 
(zob. fot. 108). 

Pierwszymi figurami w kościele pw. Św. Augustyna były rzeźby świę-
tych Piotra i Pawła. Apostołowie ci, za ich wyjątkowe zasługi dla Kościo-
ła41 i w Borucinie otaczani byli wyjątkową czcią. Wielu chłopców otrzyma-
ło na chrzcie św. te imiona. Obie figury mierzą 145 cm wysokości i od po-
czątku istnienia kościoła stoją w prezbiterium, na podstawkach pod okna-
mi po obydwu stronach głównego ołtarza. Zostały wykonane w pracowni 
artystycznej firmy Mayer z Mnichowa. Rzeźbę św. Piotra ufundowali mura-
rze z Hamburga i Ultony42, a św. Pawła – parafianie. Uroczyste ich poświę-

40 Por.: „Katolicke Nowiny...” 1905, nr 35 (z dn. 2.09.) oraz 1906, nr 34 (z dn. 25.08).
41 Zob. szerzej na temat tych świętych: ks. W. Zalewski, Święci na każdy dzień, War-

szawa 2000, s. 354–361.
42 Zob.: „Katolicke Nowiny...” 1906, nr 26 (z dn. 30.06).
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cenie odbyło się podczas popołudniowego nabożeństwa w dniu 29 czerw-
ca 1906 r. 

Kolejne figury św. Antoniego43 i św. Franciszka44 ufundowano dwa lata 
później. Wykonane zostały prawdopodobnie przez tę samą firmę z Mnicho-
wa i sprowadzone do Borucina tuż przed konsekracją kościoła, tj. w lipcu 
1908 r.45 Umieszczono je symetrycznie po obu stronach nawy głównej.  
Figury Matki Bożej Bolesnej i św. Moniki46 poświęcono w marcu 1914 r. 
w dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Obie postaci były patron-
kami Stowarzyszenia Chrześcijańskich Matek oraz Bractwa Świętego Augu-
styna47. Niestety nie udało się ustalić, kiedy i przez kogo zostały zakupione 
figury św. Jadwigi i św. Anny. Są one mniejsze od pozostałych i nie wiado-
mo z jakiego okresu pochodzą. Być może są dziełem zupełnie innej firmy. 

Wszystkie figury od początku swego istnienia mają swoje stałe miejsce 
w borucińskiej świątyni. Jedynie 120-centymetrowa statua św. Teresy jest 
przenośna i eksponowana była przede wszystkim podczas nabożeństw or-
ganizowanych dla członkiń Spolku swate Terezie. Przez Stowarzyszenie to 
została też ufundowana (za 150 marek) w 1928 r., a poświęcono ją 30 wrze-
śnia tegoż roku48. 

Współczesnym nabytkiem w kościele jest figura Matki Bożej Fatimskiej 
sprowadzona z Fatimy przez Augustę Kamrad (z d. Długosch), byłą miesz-
kankę Borucina. Od 2002 r. zdobi ona ołtarz Maryjny. Jest też w kościele ma-
leńka figura św. Barbary. Wykonał ją (z grafitu) Andrzej Drzymała, miesz-
kaniec Borucina i została poświęcona przez ks. W. Mężyka 4 grudnia 1995 r. 
z okazji Dnia Górnika. W związku z tym, że w Borucinie mieszkało i nadal 
mieszka wielu górników, kult św. Barbary jest tu wciąż żywy. 

Widoczne miejsce w kościele zajmuje obraz św. Mikołaja (zob. fot. 109), 
ufundowany przez anonimowych darczyńców. Uroczyste jego poświęcenie 
miało miejsce w patronalnym dniu 6 grudnia 1906 r.49 Kult św. Mikołaja 
w parafii Krzanowice, zarówno dawniej, jak i dziś, jest pielęgnowany w spo-
sób szczególny50, toteż w Borucinie od czasu utworzenia parafii św. Mikoła-
jowi wierni oddają również należytą cześć. W świątyni znajdują się jeszcze 

43 Zob. szerzej o św. Antonim: Zalewski, dz. cyt., s. 317–321.
44 Zob. szerzej o św. Franciszku: tamże, s. 605–610.
45 Zob.: „Katolicke Nowiny...” 1905, nr 29 (z dn. 18.07.). 
46 Zob. szerzej o św. Monice: Zalewski, dz. cyt., s. 503–504. 
47 Zob.: „Katolicke Nowiny...” 1914, nr 13 (z dn. 28.03.). 
48 Pfarr-Chronik..., zapis z 1928 r.
49 Zob.: „Katolicke Nowiny...” 1906, nr 49 (z dn. 8.12.). 
50 Zob. szerzej: Lach, Wierzenia..., s. 113–130.
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obrazy Bożego Miłosierdzia i św. Faustyny (ich opis umieszczono w czę-
ści 2: III. 4.) oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (o którym jest mowa 
w części 2: III. 3. Zob. fot. 110). 

3. Organy 

Według przekazu ustnego, od początku istnienia parafii w kościele były 
dobrej jakości organy. W Kronice parafialnej pierwsza wzmianka o nich po-
chodzi z 1927 r. Wówczas to poddane zostały gruntownej naprawie i czysz-
czeniu. Uzupełniono również piszczałki, które wcześniej zabrano z kościoła 
na potrzeby pierwszej wojny światowej (były wykonane z cyny) oraz podłą-
czono „motor” elektryczny, który tworzył „potrzebny wiatr”. Prace te trwa-
ły dwa tygodnie i kosztowały 1 500 marek51. 

Kolejna naprawa miała miejsce w 1948 r. Powierzono ją firmie Kuźnik 
i Miltner z Rybnika. Organy miały być gotowe na Wielkanoc 1949 r.52 Oka-
zało się jednak, że koszty naprawy były tak wysokie (1 mln zł), że parafianie 
nie byli w stanie ich ponieść, dlatego po pertraktacjach ustalono, że firma 
dostarczy parafii organy mniejsze, siedmiogłosowe o wartości 500 tys. zł. 
Wartość starych organów oszacowano wówczas na 340 tys. zł. Parafia mu-
siała więc dopłacić 160 tys. zł, z czego należało wpłacić 50 tys. zaliczki, a 110 
tys. uiścić przy odbiorze. Z powodu braku piszczałek do dwóch rejestrów ter-
min dostarczenia organów przedłużał się. W rezultacie dopiero w niedzielę 
22 maja 1949 r. po raz pierwszy wierni usłyszeli dźwięk nowych organów. 
Aby pokryć koszty naprawy, ogłoszono zbiórkę pieniędzy w jedną z Niedziel 
Wielkanocnych i w Zielone Świątki. Zdecydowano również zwiększyć o 100 
zł opłatę za ławki i dzięki temu zapłacono firmie należną kwotę53.

Na początku maja 1950 r. organy zaopatrzono w nowoczesny napęd elek-
tryczny54, a trzy lata później (w 1953 r.) przeprowadzono kolejny ich remont, 
który również wykonała firma Kuźnik z Rybnika. Zakupiono wtedy i zain-
stalowano nowy register (subbas), ponieważ stary nie nadawał się do dal-
szego użytku. O kolejnym remoncie organów wspomina proboszcz w zapi-
skach kronikarskich z 1975 r. Rozpoczęto bowiem wówczas negocjacje z fir-
mą Biernacki z Warszawy na temat budowy nowych, większych, bo 19 głoso-

51 Zob.: Pfarr-Chronik..., zapis z 1927 r.
52 Zob.: tamże, zapis z 1948 r.
53 Zob.: tamże, zapis z 1949 r.
54 Zob.: tamże, zapis z 1950 r.
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wych organów. 20 września 1976 r. rozpoczęto te specjalistyczne prace, któ-
re trwały 3 miesiące i zakończyły się 19 grudnia. Warto uzupełnić, że paź-
dziernikowe nabożeństwa różańcowe odbywały się wówczas rano po mszy 
św. Na uroczystość zakończenia prac, tj. w niedzielę o godz. 16.00, przybyli 
ks. bp Wacław Wycisk oraz około 20 księży z dekanatu i okolicznych miej-
scowości. Po uroczystym poświęceniu organów parafianie mieli możliwość 
uczestniczenia w koncercie, który wykonał Henryk Klaja, jeden z najbar-
dziej znanych organistów w kraju, dyrektor Szkoły Muzycznej w Raciborzu, 
profesor Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili ks. proboszcz F. Kocjan oraz ks. bp Wycisk. Biskup po-
dziękował ks. proboszczowi i parafianom za dokonanie tak wielkiego dzie-
ła. Następnie odbyło się spotkanie na plebanii. 

Po tym remoncie organy funkcjonowały bez zasadniczych usterek przez 
30 lat. Dopiero bowiem w 1997 r. dokonano kolejnej naprawy, przeglądu 
i czyszczenia piszczałek. Prace tym razem wykonała firma Jozefa Vitasska 
z Czech55. Mistrz ten systematycznie do 2004 r. przyjeżdżał i na bieżąco 
usuwał wszelkie usterki. 

Jakość tego instrumentu muzycznego miejscowa organistka – Róża Buch-
cik – ocenia bardzo wysoko, uznając go za jeden z najlepszych w okolicy. 
Dlatego warto przytoczyć w tym miejscu opis budowy i brzmienia boruciń-
skich organów: 

Organy składają się z czterech podstawowych zespołów elementów: pisz-
czałek, traktury, mechanizmu powietrznego i szafy organowej. 

Piszczałki zgrupowane są w tzw. głosy (rejestry), które posiadają swoje 
nazwy. W naszych organach jest ich dziewiętnaście (wykaz głosów w nich 
występujących znajduje się poniżej). Głos organowy charakteryzuje się tym, 
że wchodzące w jego skład elementy wytwarzające dźwięk pobudzane są do 
brzmienia za pośrednictwem klawiatury. Klawiatura w naszych organach 
składa się z dwóch manuałów ręcznych oraz jednej klawiatury nożnej, tzw. 
pedału. Skala klawiatury ręcznej to niecałe pięć oktaw (od C do a3), zaś kla-
wiatury nożnej (od C do f1). W organach borucińskich występują dwa pod-
stawowe typy piszczałek: wargowe i językowe. Piszczałki wargowe występu-
ją w dwóch zasadniczych odmianach: jako otwarte i jako kryte, a działają na 
zasadzie pobudzania do drgań falowych znajdującego się w korpusie pisz-
czałki słupa powietrza. Piszczałki otwarte i kryte różnią się barwą dźwięku. 

55 Josef Vitassek zmarł latem 2004 r. i od tego czasu usterki, które się pojawiły, nie zo-
stały usunięte. Inf.: Róża Buchcik, zapis. w 2006 r.
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Kryte wydają dźwięki bardziej przytłumione, mniej wyraźne niż otwarte. 
Część piszczałek wargowych wykonana jest z metalu, a część z drewna. 

W piszczałkach językowych dźwięk powstaje poprzez wprawienie w drga-
nia metalowego języka połączonego z tzw. gardziołkiem, wykonane są  
z metalu. 

Ogółem w naszych organach znajdują się 1 102 piszczałki. 
W borucińskich organach została zastosowana traktura pneumatyczna 

(traktura to system przenoszący sygnał z klawiatury do wentyla w wiatrow-
ni). Działanie pneumatyki rurkowej polega na tym, że klawisz otwiera wen-
tyl w komorze wiatrowej umieszczonej w stole gry – powoduje to wysłanie 
przez rurkę powietrza pod ciśnieniem do przekaźnika w wiatrowni. Powie-
trze przepływające rurką uruchamia przekaźniki pneumatyczne, które z ko-
lei poruszają wentyl w wiatrowni. 

W skład mechanizmu powietrznego wchodzą wiatrownie, miechy i kana-
ły. W wiatrowniach dokonuje się zmagazynowanie i rozrząd powietrza zasi-
lającego bezpośrednio piszczałki. Miechy służą do wytworzenia potrzebnej 
ilości sprężonego powietrza, które następnie przesyłane jest przy pomocy 
kanałów do wiatrowni. Należy tu wspomnieć o trakturze rejestrowej, któ-
ra wchodzi w skład mechanizmu powietrznego, a służy ona do otwierania 
i zamykania głosów (rejestrów). Należą do niej również wolne i stałe kom-
binacje. W naszych organach występują dwie kombinacje wolne i trzy stałe 
(piano, forte, tutti), oraz crescendo rejestrowe. 

Szafa organowa zbudowana z masywnego drewna stanowi obudowę or-
ganów. Widoczna z zewnątrz część szafy organowej to prospekt organów. 
Pełni ona rolę podwójną. Po pierwsze szafa jest ozdobną częścią instrumen-
tu, mimo iż nasza szafa nie jest bogato zdobiona czy rzeźbiona, to jednak 
jej wygląd harmonizuje z wnętrzem kościoła, które utrzymane jest w sty-
lu gotyckim. Po drugie – szafa ta stanowi zabezpieczenie wnętrza organów 
przed wpływami zewnętrznymi, działa też korzystnie na wypromieniowa-
nie dźwięku przez organy. Ponadto szafa zapewnia organom większą trwa-
łość, chroniąc wnętrze przed kurzem i słońcem, pozwala też ukierunkować 
wydobywający się z organów dźwięk w sposób korzystny. 

A oto wykaz głosów organowych znajdujących się w naszych organach: 
• Bourdon 8’ – odmiana fletu krytego, występująca w I manuale 
• Cymbel – głos złożony z trzech wysokich chórów, występujący w II 

manuale 
• Fagot – głos językowy kryjący w wersji 16’, występujący w pedale 
• Fletbas 8’ – głos o barwie fletowej, występujący w pedale 

100 lat.indb   37 27-07-2006   00:50:44



38 Część 1. Kościół pw. świętego Augustyna i jego materialny rozwój

• Flet koniczny 2’ – głos fletowy o łagodnym brzmieniu, występujący 
w II manuale 

• Flet kryty 4’ – głos o barwie fletowej, występujący w I manuale 
• Flet rurkowy 8’ – ważny głos organowy, skonstruowany w formie tzw. 

półkrytej, występujący w II manuale 
• Kwinta – pryncypałowy głos w wersji kwintowej 2 2/3, występujący 

w I manuale 
• Mixtura 4x – głos wielochórowy, występujący w I manuale 
• Obój 8’ – głos językowy kryjący, występujący w II manuale 
• Oktawa 1’ – głos pryncypałowy grający o kilka oktaw wyżej niż pod-

stawowy głos pryncypałowy sekcji, występujący w II manuale 
• Oktawa 4’ – głos pryncypałowy grający o oktawę wyżej niż podstawo-

wy głos pryncypałowy sekcji, występujący w I manuale 
• Oktawbas 8’ – głos występujący w pedale 
• Praestant 4’ – głos pryncypałowy znajdujący się we wnętrzu organów, 

występujący w II manuale 
• Pryncypał 8’ – najważniejszy głos w organach, występujący w I ma-

nuale 
• Róg nocny 4’ – głos występujący w pedale 
• Salicet 8’ – głos należący do grupy smyczkowej, występujący w II ma-

nuale 
• Subbas – kryty 16’ głos umieszczony w pedale, wykonany z drewna. 
• Superoktaw 2’ – oktawowy głos pryncypałowy, dwie oktawy wyższy 

od podstawowego głosu pryncypałowego, występuje w I manuale 
Poza tymi podstawowymi głosami organy posiadają tremolo, czyli urzą-

dzenie służące do rytmicznego zakłócania ciśnienia powietrza dopływające-
go do wiatrowni, w efekcie powodujące „falowanie” dźwięku. Niestety, uży-
wanie tego urządzenia musi być ograniczone, z powodu zbyt silnego jego 
wpływu na pęknięcia w ścianach. Istnieje również możliwość przenoszenia 
głosów za pomocą dodatkowych rejestrów: z manuału I do pedału, z manu-
ału II do pedału, z manuału II do manuału I, z dodaną superoktawą z ma-
nuału II do manuału I56. 

Borucińskie organy są więc dumą parafian. Dzięki dobrej organistce ich 
brzmienie dodaje majestatu ceremoniom kościelnym i sprawia, że uczestni-
cy sprawowanej liturgii – śpiewając – „podwójnie się modlą”. 

56 Opisu instrumentu dokonała Róża Buchcik.
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4. Dzwony 

Wydawałoby się, że dzwony są najtrwalszym elementem wyposażenia 
świątyni i że przetrwają w parafii co najmniej sto lat. Tymczasem w ciągu 
minionego wieku wymieniano je aż trzykrotnie. 

Pierwsze dzwony zakupił kupił ks. A. Quittek w 1905 r. w firmie Otto 
z Hamelingen. Największy z nich ważył wówczas 13 cetnarów57. Na nim wy-
ryty był napis w języku łacińskim: „Mój Jezu wybaw mnie”. Drugi liczący 
6 cetnarów nosił napis: „Święty Józefie módl się za mnie w godzinie śmier-
ci”. Najmniejszy dzwon poświęcony był Maryi, co potwierdzała formuła: 
„Zdrowaś Maryjo miłości pełna”. Dzwony te służyły w parafii zaledwie 12 lat. 
W czasie pierwszej wojny światowej, decyzją ówczesnej władzy państwowej, 
dwa z nich przeznaczono na cele wojenne. Zdemontowano je 13 lipca 1917 r. 
W tym dniu, tj. w czwartek po południu, wszystkie dzwony zabrzmiały po 
raz ostatni. Na ich dźwięk parafianie licznie zgromadzili się wokół kościo-
ła i ze łzami w oczach przyglądali się czynnościom robotników. Największy 
dzwon został rozbity, gdyż nie mieścił się w oknie wieży i nie można było 
go innym sposobem stamtąd wydostać. Drugi został „spuszczony” z wieży 
i w całości przewieziony następnego dnia do Raciborza. Trzeci – na szczę-
ście – pozostał w parafii58. Jako jedyny służył parafianom przez kolejne dzie-
więć lat. Dopiero bowiem w 1926 r. zakupiono dwa nowe dzwony. Podob-
nie jak poprzednie, zostały wykonane w firmie Otto (z Hemelingen). Więk-
szy z nich ważył 760 kg, a mniejszy 313 kg. Koszt odlewu dzwonów wraz 
z ich certyfikatem i montażem wynosił 3552,30 marek. Uroczyste poświę-
cenie odbyło się 27 czerwca 1927 r.59 Dzwony te były uruchamiane ręcznie 
przy pomocy sznurów. Elektryczny rozruch wprowadzono w październiku 
1938 r. Prace związane z tą inwestycją (kosztującą 2 tys. 400 marek) wyko-
nała firma Herfelda oraz elektryk Kubitzek z Krzanowic60. 

Po raz drugi zarekwirowano dzwony w połowie marca 1941 r., ponow-
nie na cele wojenne. Tym razem zabrano wszystkie trzy dzwony. W parafii 
ostał się tylko ten najmniejszy, pochodzący z kaplicy Jana Baptysty. Przed 
ich zdjęciem rozdzwoniły się z całą mocą. Jak zanotowano w Kronice pa-

57 Cetnar (centnar) – dawna jednostka masy równa około 40–60 kg. Por.: Encyklopedia 
popularna PWN, red. R. Łąkowski, Warszawa 1982, s. 118.

58 Zob.: „Katolicke Noviny...” 1917, nr 28 (z dn. 15.07.). 
59 Zob.: Pfarr-Chronik..., zapis z 1926 r.
60 Tamże, zapis z 1938 r.
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rafialnej, był to dzień żałoby dla parafii, a zgromadzeni przy kościele ludzie 
płakali61. 

Po drugiej wojnie światowej zakupiono kolejne dzwony, ale w związ-
ku z tym, że wieża była zniszczona, ulokowano je w dzwonnicy na cmen-
tarzu. Gdy tam dzwoniły, we wsi nie było ich dobrze słychać. Dopiero po 
odbudowaniu wieży zamontowano je na niej. Prace z tym związane wyko-
nywał Augustyn Waniczek (kowal) przy pomocy młodzieńców z parafii. 
Po raz pierwszy głos dzwonów z wieży usłyszeli parafianie w niedzielę 22 
maja 1949 r.62 (w tym samym dniu, w którym po raz pierwszy w kościele za-
brzmiały nowe organy). 

Od 1994 r. dzwony „włączają się” automatycznie, ponieważ regulowane 
są komputerowo. Prace związane z montażem nowoczesnych urządzeń roz-
ruchowych wykonał mistrz z Poznania. 

IV. Ważniejsze inwestycje i remonty 

1. Malowanie 

Pierwsze malowanie wnętrza kościoła zaplanowano już po tzw. wyschnię-
ciu murów, z okazji jego konsekracji. Prace trwały od maja do lipca 1908 r., 
a nadzorował je niejaki Komorek z Raciborza63. Niestety, nie zachowały 
się żadne zdjęcia tych malowideł. Jedynie na podstawie notatki prasowej 
z 1908 r. zamieszczonej na łamach „Katolickich Nowin...”, wyobrazić sobie 
można piękno tych dzieł malarskich: 

W prezbiterium widoczny jest błękitny obłok ze złotymi gwiazdkami 
i aniołkami przypominającymi służbę aniołów przy ołtarzu. Na ścianie nad 
ołtarzem umieszczono Serce Pana Jezusa przypominające nam Jego gorącą 
miłość do nas w Najświętszym Sakramencie. Dekoracja koło okien przed-
stawia kiście winogron oraz kłosy zbóż, co przypomina chleb i wino używa-
ne podczas mszy św. W dolnej części ścian jest zielony kobierzec (lamperia). 
Między prezbiterium a nawą kościoła jest wielki obłok. Na nim widzimy ob-
raz Kościoła zwycięskiego i wojującego. W środku jest Najświętsza Trójca 

61 Tamże, zapis z 1941 r.
62 Tamże, zapis z 1949 r.
63 Zob.: „Katolicke Nowiny...” 1908, nr 19 (z dn. 19.05).
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koronująca Matkę Bożą, a po obu stronach rzędy niebiańskich błogosławio-
nych. U bramy niebiańskiej stoją dwaj cherubini. Pod nimi ku niebu zmie-
rzają z jednej strony duchowni: widzimy Ojca św., biskupa, księży i zakon-
ników, a z drugiej strony osoby świeckie, którymi są: robotnik, gospodarz, 
profesor, król i dwie kobiety. Ten obraz ma nam przypominać, że wszystkie 
stany są powołaniem i w każdym z nich możemy osiągnąć świętość. Tak jak 
Kościół zbudowany jest na Piotrowej opoce, tak i nasz obraz spoczywa na 
skale. W bocznych kaplicach i w ich pobliżu widzimy wyobrażenie 15 ta-
jemnic różańcowych, co należy się naszemu Bractwu Różańcowemu, a po-
nadto nic nam tak nie przypomina życia Pana Jezusa, jak tajemnice różańca 
świętego. Oprócz tajemnic różańcowych widzimy typowo gotyckie ozdoby. 
Na chórze przedstawiono grającego Dawida i św. Cecylię, patronkę muzyki 
kościelnej. W dolnej części całego kościoła jest namalowany kobierzec, a na  
słupach – 12 krzyży, które mają zostać świadkami biskupiej konsekracji64. 

Warto zauważyć, że z tego okresu do dziś zachowały się wizerunki Dawi-
da i św. Cecylii na chórze (zob. fot. 111) oraz 12 krzyży, jako pamiątki kon-
sekracji kościoła. 

Na przestrzeni stu lat kościół był kilkakrotnie malowany. W 1935 r. od-
nowiono malowidła. Prace te prowadził wówczas Michał Rzytki z Raci-
borza, a ich koszt wyceniono na 3084 marki65. Kolejne malowanie kościo-
ła miało miejsce w 1954 r. (w terminie od 16 września do 26 października). 
Mistrz malarski Adolf Gogolin z Krzanowic przy pomocy Jerzego Gorgo-
nia z Raciborza prawdopodobnie pokrył ściany kościoła nowymi malowi-
dłami. Ich fragmenty znajdują się na fotografiach z prymicji ks. Jerzego Wa-
niczka. Malowidło główne na sklepieniu przed prezbiterium przedstawiało 
chóry anielskie. Postaci aniołów umieszczone były na obłokach i w rękach 
trzymały instrumenty dęte. Gdy w 1974 r. w kościele zainstalowano nowe 
oświetlenie, a wszystkie przewody położono pod tynkiem, wówczas po raz 
kolejny odnowiono wnętrze kościoła. Pracami malarskimi, które trwały od 
8 do 26 sierpnia, kierowali mistrzowie malarscy: Jan Urbanek, Ewald Wa-
niczek i Gisbert Hein. 

Po raz piąty kościół w Borucinie malowano w 1987 r. z okazji Roku II 
Kongresu Eucharystycznego. Najpierw przygotowano materiał na ruszto-
wania: żerdzie, stemple, deski. Te prace wykonali mieszkańcy pod okiem 
miejscowych cieśli i stolarzy. Odnowiono instalację elektryczną i nagłośnie-

64 Tamże, 1908, nr 28 (z dn. 11.07.). 
65 Pfarr-Chronik..., zapis z 1932 r.
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niową, uzupełniono ubytki tynku, zlikwidowano ślady po zaciekach i pęk-
nięciach, a potem przystąpiono do malowania, które trwało 6 tygodni. Bra-
ło w nim udział 10 malarzy z Borucina, pracujących pod kierunkiem Pawła 
Karwota z Rybnika. W 1996 r. pomalowano jedynie boczne ściany świąty-
ni, zabrudzone zwłaszcza na wysokości grzejników, a w 1997 r. odnowio-
no prezbiterium. 

Do dziś w kościele (oprócz wizerunku Dawida i św. Cecylii na chórze) za-
chowały się trzy malowidła (zob. fot. 112). Trudno określić, z jakiego okre-
su pochodzą. Największe z nich umieszczone jest w nawie głównej na skle-
pieniu przed prezbiterium. Na pierwszym planie przedstawiony jest Chry-
stus, któremu towarzyszą apostołowie podczas cudownego rozmnożenia 
chleba. Po prawej stronie, również na pierwszym planie, ale najdalej od syl-
wetki centralnej, siedzi mężczyzna trzymający kule inwalidy, a przed nim 
zgromadzeni są ludzie, którzy proszącym gestem wyciągniętych rąk zwra-
cają się do Chrystusa. 

Dwa kolejne malowidła położone symetrycznie po obu stronach nawy 
głównej, mogą być pozostałością po „wizerunkach” 13 tajemnic różańco-
wych. Jeden z nich bowiem przedstawia ukrzyżowanie Chrystusa, a drugi 
– Jego znalezienie w świątyni. 

Oprócz tego z 1987 r. zachował się symbol II Kongresu Eucharystyczne-
go, w który wpisany jest drukowanymi literami cytat: „Do końca ich umiło-
wał” oraz data (1987 r.). Wokół kościoła (na wysokości ok. 1,5 metra od po-
sadzki) znajduje 12 symetrycznie rozłożonych krzyżyków. Są koloru złotego 
i stanowią pamiątkę konsekracji. Nad nimi umieszczono kinkiety, a z oka-
zji kiermaszu zawiesza się wokół nich mirtowe wianuszki. 

Można uzupełnić, że w sierpniu 1956 r. zostały odnowione obrazy Ser-
ca Pana Jezusa i Serca Matki Boskiej, mieszczące się na zewnątrz świątyni 
od strony ołtarza głównego. Poprzednie obrazy były wówczas mocno znisz-
czone pod wpływem działań atmosferycznych i zostały zastąpione nowymi, 
malowanymi na kaflach. I te zachowały się do dziś. 

2. Oświetlenie i nagłośnienie 

W Borucinie jesienią 1923 r. wprowadzono elektryczność. Wkrótce po-
tem rozpoczęto prace mające na celu doprowadzenie prądu do kościoła i na 
plebanię. Prace te wykonała firma Simens-Schuckert z Berlina, posiadająca 
swą filię we Wrocławiu. 4 lutego 1924 r. zapaliły się pierwsze światła. Koszt 
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tej inwestycji był bardzo wysoki. Jeden punkt świetlny kosztował 100 ma-
rek66. Mimo to elektryczne oświetlenie kościoła stało się faktem. 

Instalację elektryczną na przestrzeni minionych dziesięcioleci wymienia-
no kilkakrotnie. Jedną z ważniejszych była modernizacja przeprowadzona 
w 1974 r. Przewody elektryczne umieszczono wtedy pod tynkiem i założo-
no nowe punkty świetlne. Wiszący dziś na środku kościoła wielki żyrandol 
jest najstarszy i początkowo zawieszony był nad baldachimem, który usta-
wiano między pierwszą a piątą ławką w kościele. Pozostałe żyrandole, a jest 
ich aktualnie siedem, zakupiono dopiero w 1995 r. W tym samym czasie 
w prezbiterium zamontowano również dwa reflektory. W 2005 r. założono 
iluminację ołtarza głównego. 

Trudno dziś ustalić, kiedy zamontowano w borucińskiej świątyni pierw-
sze nagłośnienie. Informatorzy twierdzą, że prawdopodobnie pod koniec ka-
dencji ks. Franciszka Kocjana lub po przyjściu do parafii ks. Wojciecha Mę-
żyka. W kronice natomiast odnajdujemy zapis, z którego wynika, że wy-
miany aparatów do mikrofonów dokonano w maju 1986 r. Z kolei w 2001 r. 
zakupiono zupełnie nowe nagłośnienie, składające się m. in. z 6 mikrofonów, 
w tym jeden z nich jest przenośny, a jeden bezprzewodowy. 

3. Ogrzewanie 

Przed wprowadzeniem ogrzewania w kościele było bardzo chłodno. Zimą 
1928/29, gdy termometry na zewnątrz wskazywały temperaturę nawet 40 
stopni poniżej zera, to w świątyni kilka razy wino mszalne zamarzło w kie-
lichu67. Poczęto więc zastanawiać się nad ogrzewaniem. Inwestycja ta była 
bardzo kosztowna, ale też i bardzo potrzebna. Pierwszą instalację grzewczą 
założono latem 1935 r. i funkcjonowała ona na zasadzie cyrkulacji ciepłego 
powietrza. Prace specjalistyczne prowadził inż. Bernard Gerlich z Wrocławia. 
Koszt założenia ogrzewania i potrzebnych remontów związanych z monta-
żem urządzeń grzewczych wynosił 5 tys. marek68. Zimą 1935/36 ten budy-
nek sakralny już był ogrzewany. Otwory grzewcze zamontowane były w pod-
łodze przed obydwoma ołtarzami bocznymi oraz w ścianie bocznej (po le-
wej stronie nawy głównej). Instalacja ta przetrwała prawie 50 lat. Dopiero 
bowiem w 1983 r. założono w kościele nowe centralne ogrzewanie. Tym ra-

66 Tamże, zapis z 1924 r.
67 Tamże, zapis z 1929 r.
68 Tamże, zapis z 1935 r.
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Fot. 6. Kościół parafialny pw. Św. Augustyna przed zniszczeniem wieży (1910 r.). Archi-
wum autorki

Fot. 7. Kościół parafialny po zniszczeniu wieży (1956 r.). Archiwum Anny Hajduczek
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zem na wodę. Na bocznych ścianach zamontowano grzejniki, które obudo-
wano tzw. boazerią. Prace te prowadzili: August Hluchnik oraz Gerard i Je-
rzy Gorzalnikowie. W 1997 r. zakupiono nowy piec grzewczy. 

Warto przy tej okazji wspomnieć nazwiska palaczy, którzy przez wiele lat 
dbali o to, aby w kościele było ciepło. Pierwszym z nich był Paul Krupa, któ-
ry funkcję tę sprawował przez prawie 10 lat. Po drugiej wojnie światowej pa-
laczem był Leopold Grzesiczek, a w 1983 r. obowiązki te na dwa lata przejął 
Ludwik Cieśla. W kolejnych latach pracę tę wykonywali: Bernard Sichma, 
Józef Baka i Jan Waniczek. Obecnie obowiązki te pełni Franciszek Gajda. 

4. Remont dachów i wieży 

Dachy budynków kościelnych wymagają stałej konserwacji i moderniza-
cji. Pierwszy remont dachu i wieży kościelnej przeprowadzono w 1935 r. Po-
kryto je wówczas tzw. łupkiem. Roboty te prowadzone były przez fachowca 
„od” pokryć dachowych Adolfa Riemla (i kosztowały 2800 marek). W tym sa-
mym czasie prowadzono inne remonty przy kościele, między innymi „przy” 
drzwiach. Nad dwoma wejściami zamontowano specjalne zadaszenia, któ-
re wykonał niejaki Sternisko z Krzanowic (za 900 marek). Ogólnie koszt re-
montu wyniósł wówczas 3 700 marek i wydatki te zostały uiszczone z tzw. 
kasy kościelnej69. 

Nie wiadomo, z jakiej przyczyny, ale – jak czytamy w kronice parafialnej 
– już trzy lata później, w maju 1938 r., na nowo pokryto wieżę dachową. 

Kolejne zniszczenia budynków sakralnych przyniosła druga wojna świa-
towa. Wieża została zburzona, a dach tak mocno uszkodzony, że w wielu 
miejscach przeciekał. Dlatego w 1946 r. zdecydowano się na ułożenie no-
wego pokrycia dachowego. Wdowa Maria Cieśla pożyczyła na ten cel 250 m 
kwadratowych łupku70. Natomiast budowę wieży odłożono na później, czyli 
jak się okazało do 1947 r. Prace pod nadzorem Ignacego Praska, pomocnika 
budowniczego, rozpoczęto latem, a zakończono 26 września. Koszt budowy 
wieży wynosił wówczas 249. 132 zł (w tym 30 tys. zapłaciła Administracja 
Apostolska w Opolu, a z kolekt parafialnych uzbierano kwotę 72. 591 zł)71. 
Nowo wybudowana wieża była zdecydowanie niższa od poprzedniej, przy-
pominała raczej czterospadowe pokrycie dachowe niż wieżę (por. fot. 6 i 7). 

69 Pfarr-Chronik..., zapis z 1935 r.
70 Tamże, zapis z 1946 r.
71 Tamże, zapis z 1947 r.
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Jej widok nie zadawalał mieszkańców Borucina, dlatego, gdy tylko uporali 
się oni z odbudową własnych domów ze zniszczeń wojennych, postanowili 
wybudować nową wieżę kościelną (zob. fot. 8). W 1957 r. zaczęto przygoto-
wania do tej inwestycji. Zakupiono drewno i blachę. „Dużej pomocy udzie-
lił A. Lamla” – czytamy w kronice parafialnej72. W sierpniu 1958 r. rozpo-
częto budowę drewnianej konstrukcji, która powstała w ciągu 13 dni. Pra-
ce te wykonywał Eryk Kubala wraz z 3 pomocnikami oraz z dobrowolnym 
udziałem parafian. Po ich zakończeniu „zachwyceni parafianie zatrzyma-
li się w pracy, aby patrzeć na wysoko wskazujący w niebo krzyż ozdobiony 
wieńcem” – zapisano w Kronice parafialnej. Prace blacharskie zlecone bla-
charzowi Kocurowi z Raciborza trwały do początku 1959 r. Zreperowano 
wówczas również małą wieżyczkę i położono nowy dach nad pomieszcze-
niem do ogrzewania kościoła. Wszystkie dachy z blachy zostały dodatkowo 
zabezpieczone lakierem ochronnym (nitrą)73. 

21 kwietnia 1974 r. (w tym samym czasie, kiedy delegacja parafian prze-
bywała w Opolu na pielgrzymce z okazji roku jubileuszowego) wichura spo-

72 Tamże, zapis z 1957 r.
73 Tamże, zapis z 1958 r. 

Fot. 8. Boruciński kościół po odbudowaniu wieży (lata sześćdziesiąte XX w.). Archiwum 
autorki
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wodowała złamanie krzyża na wieży kościelnej. Pracy związanej z jego re-
konstrukcją i ponownym montażem podjął się Eryk Kubala z Krzanowic. Jak 
wspominają mieszkańcy, najpierw napił się wódki, a potem dopiero wchodził 
na wieżę, zaś przerażony ksiądz proboszcz Kocjan, z brewiarzem w rękach 
modlił się o jego bezpieczeństwo. Na szczęście wszystko dobrze się skończy-
ło. A w kronice parafialnej zanotowano, że był to „Maisterstűck”. 

Kolejne remonty przeprowadzono w latach osiemdziesiątych XX w. 
W maju 1982 r. małą wieżę pokryto nową blachą ocynkowaną. W latach 
następnych kupowano blachę na dach, gdyż był to wówczas towar reglamen-
towany. Remont dachu kościelnego rozpoczęto 15 kwietnia 1985 r. Najpierw 
trwały prace przygotowawcze, polegające na zrzuceniu eternitu, czyszcze-
niu i wymianie desek oraz położeniu papy. Również przy tej okazji napra-
wiono górne części murów kościelnych i kominy, otynkowano górną część 
wieży, która po drugiej wojnie światowej odbudowana była z cegły gorszej 
jakości. Prace blacharskie prowadzili bracia Szczukowie z Zawady Książę-
cej wraz z pomocnikiem. Zakończyli je pod koniec sierpnia 1985 r. W tym 
samym roku założono jeszcze tzw. drabinki śniegowe i rynny. Do odnowie-
nia zostały wówczas jeszcze dwie zakrystie, które pokryto nowym dachem 
w 1986 r. Założono również wtedy tzw. odgromniki, by w ten sposób budy-
nek kościoła zabezpieczyć przed działaniem wyładowań elektrycznych. 

Nieodłącznym elementem wieży kościelnej jest zegar. Kiedy po wybu-
dowaniu w Borucinie kościoła nie było na niej jeszcze zegara, mieszkańcy 
mówili, że „wieża wygląda jak człowiek bez oczu”74. Dlatego też, kiedy tylko 
uporano się z zakupem najbardziej niezbędnych naczyń i sprzętów, postano-
wiono ogłosić zbiórkę na zakup zegara. Odbyła się ona w maju 1913 r. i ze-
brano wówczas 800 marek75. Złożono zamówienie w firmie A. Eppner’a z Sil-
berku76. Zegar został zamontowany na wieży pod koniec sierpnia 1913 r.77 

Drugi nowy zegar został zamontowany 3 kwietnia 1973 r. przez zegar-
mistrza Porożyńskiego z Kędzierzyna. Koszt tej inwestycji wynosił wówczas 
45 tys. zł78. W latach osiemdziesiątych XX stulecia odnowiono tarcze zega-
ra, który odmierza czas mieszkańcom Borucina do dziś. 

74 „Katolicke Noviny...”1913, nr 19 (z dn. 10.05).
75 Tamże.
76 Tamże, nr 36 (z dn. 6.09.).
77 Tamże.
78 Pfarr-Chronik..., zapis z 1973 r.
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V. Obejście kościoła 

Dbałość parafian o obejście przykościelne w Borucinie była od zawsze 
imponująca. Od strony ul. Bonczyka wymurowano płot, a na jego słupach 
nośnych umieszczono ozdobne pola wykonane z metalu. Wokół płotu ro-
sły cyprysy. Kiedy jednak po kilkudziesięciu latach zaczęły się one pochylać 
w stronę ogrodzenia niszcząc go, w 2002 r. zostały usunięte, a w ich miejscu 
posadzono nowe drzewka iglaste. Cmentarz od strony północnej w 1988 r. 
został poszerzony i otoczony nowym ogrodzeniem. 

W 1966 r. wokół świątyni położono płytki chodnikowe. Miejsca mię-
dzy płytkami a murami kościelnymi wypełnione są krzewami ozdobnymi 
i kwiatami. Sadzeniem i pielęgnacją kwiatów dawniej zajmowały się: Kathe-
rina Myszi, Maria Mrózek, Anna Długosz, Maria Jureczka, Anna Kucze-
ra, Anna Gajdeczka, a obecnie obowiązek ten przejęły: Elfryda Slany, Ade-
la Gorzalnik i Danuta Jakubit. Aby ułatwić pielęgnację kwiatów, w 1990 r. 
do kościoła i na cmentarz doprowadzono wodę. Przestrzeń między cmen-
tarzem a placem kościelnym wypełnia trawnik, którego koszeniem zajmują 
się członkowie miejscowego DFK: Anna Hajduczek, Wilibald Kudela (wcze-
śniej również Horst i Klara Sichmowie). 

Fot. 9. Cmentarz w Borucinie (1959 r.). Archiwum rodziny Kudelów. 
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W 1996 r. wykafelkowano schody przy czterech wejściach do kościoła, 
a w 1999 r. wybrukowano wjazd na cmentarz. Ważną i efektowną inwesty-
cją było zainstalowanie czterech latarni wokół kościoła (w 2000 r.), dzię-
ki którym oświetlona jest nie tylko sama świątynia, ale i jej obejście oraz 
cmentarz. Wszystkie te prace świadczą o systematycznej staranności para-
fian o piękno i funkcjonalność tego sakralnego miejsca. 

1. Cmentarz i kaplica cmentarna 

Cmentarz w Borucinie założono w roku utworzenia parafii, czyli w 1906 r. 
Na pochówki przeznaczono teren od północnej strony kościoła i tam grze-
bano zmarłych przez minione sto lat. Wyjątek stanowią jedynie groby ks. 
Franciszka Kocjana usytuowanego na jego życzenie w pobliżu Groty Lurdz-
kiej oraz ks. Josefa Hlubka i jego rodziny, znajdujące się naprzeciw wejścia 
głównego do świątyni, obok pomnika poległych żołnierzy. 

Cmentarz w Borucinie zawsze był zadbany. Wygląd grobów i sposób ich 
dekorowania na przestrzeni lat ulegał zmianom (por. fot. 9 i 10). Dawniej 
miejsca pochówku były „obłożone”, tzn. glina na wysokości ok. 20 cm mu-
siała być odpowiednio ubita, a na jej obrzeżach sadzono płożące się rośli-

Fot. 10. Grabarz Helmut Gorzalnik na cmentarzu w Borucinie (lata osiemdziesiąte XX w.). 
Archiwum rodziny Gorzalników
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ny, podtrzymujące ich kształt, albo też groby posiadały tzw. obramowanie 
z drzewa lub kamienia. Bywało, że niektóre z nich otoczone były dodatko-
wo metalowym płotkiem, bądź też słupkami połączonymi ozdobnym łań-
cuchem. Na większości grobów ustawiano krzyże z drewna, metalu lub ka-
mienia. Ich wielkość i rodzaj tworzywa zależały od kondycji finansowej da-
nej rodziny. Jedynie na postumentach kamiennych krzyży pojawiały się na-
pisy z informacjami o imieniu, nazwisku, dacie urodzenia i śmierci osoby 
zmarłej. Na tzw. płycie grobu sadzono kwiaty, które od wiosny do jesieni 
starannie pielęgnowano. 

Współcześnie na cmentarzu w Borucinie na wszystkich grobach stawia się 
tzw. pomniki. Składają się one z obramowania, kamiennej płyty lub krzyża. 
Każdy nagrobek jest podpisany. Informacja zawiera podstawowe dane oso-
bowe (imię, nazwisko, czasem nazwisko rodowe, datę urodzenia i śmierci). 
Rzadko, ale spotyka się również epitafia79, zwłaszcza w miejscach pochów-
ku ludzi młodych i dzieci. Po 1945 r. zaledwie trzykrotnie zastosowano tego 
typu wierszowane zapisy: 

 Czyżby aniołków zabrakło w niebie, 
 Że Bóg Deniska powołał do siebie80. 

 Twa godzina za wcześnie wybiła 
 Z Tobą poszły marzenia i sny. 
 Tak wola Boża to uczyniła, 
 Nam pozostały wspomnienia i łzy81. 

 Skończyły się młode lata 
 Bóg tragicznie zabrał mnie z tego świata82. 

Natomiast sprzed drugiej wojny światowej zachowały się cztery epitafia 
w języku niemieckim oraz jedno w języku łacińskim: 

79 Zob. szerzej o inskrypcjach żałobnych: J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Wro-
cław 1977; J. Kolbuszewski, Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowa-
nej, Wrocław 1985. Nadto o śląskich epitafiach: K. Lach, Na ostatniym pamiontkę... Daw-
ne epitafia z Górnego Śląska, „Annales Silesiae” pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 
1996, s. 27–42. 

80 Inskrypcja wyryta na nagrobku Denisa Bedrunki (1990–1992).
81 Nagrobek Sylwii Kurka (1966–1983).
82 Nagrobek Brygidy Obruśnik (1975–1986).
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 Der Friede Gottes umschwebe diese Stätte 
 Wo Du Ausruhst von Deiner Arbeit 
 Den Arbeit war unser leben 
 Gebet unserer Kraft83. 

 Arbeit war unser leben 
 Gebet unsere Kraft84. 

 Du warst so gut, Du starbst so frűh 
 Wer dich gekant, vergißt Dich nie85. 

 Weinet nicht mehr liebe Eltern 
 Glűcklich ist fűr mich das los. 
 Fern von allen Erdenleiden 
 Ruh’ ich sanft in Gottes Schoß86. 

 Qui mortem nostram 
 Moriendo destruxit et 
 Vitam resurgendo reparavit87. 

Warto podkreślić, że w Borucinie, w przeciwieństwie do innych okolicz-
nych parafii, po drugiej wojnie światowej nie niszczono niemieckich napi-
sów na cmentarzu. 

Kaplica cmentarna funkcjonowała przy kościele od początku jego istnie-
nia. W niej grabarz przechowywał narzędzia i sprzęt potrzebny do urządza-
nia pogrzebu. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX w. zmieniła ona swą 
funkcję z pomieszczenia gospodarczego na „prawdziwą kaplicę” cmentarną, 

83 „Boży pokój niech ogarnia to miejsce, gdzie spoczywasz po swojej pracy, bo pra-
ca była naszym życiem, modlitwa naszą siłą” – tłum. K. Lach, napis na nagrobku rodzi-
ny Schaffartzików.

84 „Praca była naszym życiem, modlitwa naszą siłą” – tłum. K. Lach, napis na nagrob-
ku rodzin: Machurów, Hanków i Slottych.

85 „Byłaś tak dobra, umarłaś tak wcześnie, kto ciebie znał, nie zapomni cię nigdy” – 
tłum. K. Lach, napis na nagrobku Heleny Piechaczek (1921–1940).

86 „Nie płaczcie już więcej kochani rodzice, szczęśliwy jest dla mnie los, z dala od ziem-
skich utrapień, odpoczywam spokojnie w objęciach Boga” – tłum. K. Lach, napis na na-
grobku Felizitas Grzessitzek (1933–1941).

87 „Ten, który śmierć naszą zniszczył umieraniem, a życie odnowił zmartwychwsta-
niem” – tłum. N. Widok, napis na nagrobku Franciszki Klima
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w której przechowuje się zwłoki i odmawia modlitwy związane z ostatnim 
pożegnaniem zmarłego. W tym celu w 1992 r. budynek ten rozbudowano, 
powiększono (zob. fot. 113), a w następnym roku zakupiono specjalistycz-
ne urządzenie chłodnicze. W 1994 r. wybrukowano obejście wokół kapli-
cy, a dwa lata później wykafelkowano jej wnętrze. Następnie dobudowano 
drewniane zadaszenie (ganek), by żałobnicy stojący przed kaplicą nie mokli 
w czasie deszczu (w 1999 r.). 

2. Krzyż marmurowy 

Krzyż ten stoi obok kościoła od początku jego istnienia do dziś. Usytu-
owany jest naprzeciw bramy wjazdowej w pobliżu wejścia do zakrystii. Jego 
fundatorem jest Friederika Hanslik. Jak podają źródła, koszt budowy krzyża 
wynosił 900 marek. Został on poświęcony w uroczystość Znalezienia Krzy-
ża po mszy św., tj. 3 maja 1906 r.88 

88 „Katolicke Noviny...” 1906, nr 18 (z dn. 5.05.).

Fot. 11. Pomnik poległych żołnierzy w pierwszej wojnie światowej (Borucin, lata trzydzie-
ste XX w.). Archiwum autorki
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Na przestrzeni stu lat nie uległ zniszczeniu, nawet w czasie drugiej wojny 
światowej. Do dziś przetrwał również niemiecki napis „Gelobt sei Jesus Chri-
stus” („Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”). Z okazji różnych świąt 
przed krzyżem wierni zapalają świece i ustawiają bukiety kwiatów. W dniu 
śmierci Jana Pawła II właśnie u stóp tego krzyża ustawiono portret papieża, 
a parafianie składali tam kwiaty i zapalali znicze. Zatrzymywali się w tym 
miejscu, by oddać hołd zmarłemu i pomodlić się w ciszy. 

3. Pomnik poległych żołnierzy 

W latach dwudziestych XX stulecia wśród mieszkańców Borucina zro-
dziła się inicjatywa wybudowania pomnika poległym podczas pierwszej woj-
ny światowej żołnierzom (zob. fot. 11). Zaprojektował go August Nawrath, 
technik budowlany. Usytuowano go naprzeciw wejściowych drzwi kościo-
ła parafialnego. Od muru kościelnego oddzielał się półkolem zwróconym 
w stronę świątyni. Brzegi pomnika łączyły ozdobne łańcuchy przytwierdzo-
ne do dwóch kamiennych słupków. Na środku usytuowany był krzyż, pod 
którym widniały daty: 1914–1918. Po obydwu stronach krzyża w owalnych 

Fot. 12. Fragment pomnika żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej (lata czter-
dzieste XX w.). Archiwum DFK
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szklanych zabezpieczeniach umieszczono fotografie poległych żołnierzy. 
Koszt budowy pomnika wynosił ponad 53 tys. marek i sfinansowany został 
przez parafian. Uroczyste poświęcenie odbyło się w dniu Wszystkich Świę-
tych, tj. 1 listopada 1922 r.89 

Pomnik ten został zniszczony podczas działań wojennych w kwietniu 
1945 r. Wysadzano wówczas w powietrze wieżę kościelną, która stanowiła 
ważny dla strategii działań wojennych punkt widokowy. Podczas eksplozji 
wieża osunęła się właśnie w stronę północno-zachodnią, niszcząc niemal 
całkowicie pomnik (zob. fot. 12). 

W latach pięćdziesiątych XX w. ze względów politycznych nie można go 
było zrekonstruować, toteż w tym miejscu tylko odbudowano i otynkowano 
mur, nadając mu nową formę architektoniczną. Umieszczono na nim krzyż 
z wizerunkiem twarzy Chrystusa w cierniowej koronie. Po obu stronach 
krzyża zamontowano ozdobne lampiony na znicze (zob. fot. 13). 

Dopiero w latach dziewięćdziesiątych, w okresie transformacji ustrojowej 
w Polsce, zrodził się pomysł, by w tym samym miejscu wznieść – podobny 
do pierwszego – pomnik upamiętniający ofiary pierwszej i drugiej wojny 
światowej. Grupa inicjatywna, którą stanowili członkowie DFK Koła Boru-

89 Pfarr-Chronik..., zapis z 1922 r.

Fot. 13. Pomnik poległych żołnierzy z lat pięćdziesiątych XX w. Archiwum DFK

100 lat.indb   54 27-07-2006   00:51:11



55V. Obejście kościoła

cin, ze swym przewodniczącym Oswaldem Grzesiczkiem na czele, wszczę-
ła więc postępowanie, którego celem było otrzymanie zgody na realizację 
tego przedsięwzięcia. Jak się okazało, nie było to zadanie łatwe, gdyż proce-
dury trwały aż trzy lata. Najpierw zwrócono się do Urzędu Gminy w Krza-
nowicach o wydanie zezwolenia na budowę pomnika (pismo KR/OG4/93 
z dnia 14 września 1993 r). Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę90, wyra-
żając zgodę i powierzając wykonanie uchwały Zarządowi Gminy. Komple-
towano więc potrzebną dokumentację. Projekt techniczny pomnika wyko-
nał Henryk Pacharzyna, technik budowlany. Ks. proboszcz Wojciech Mężyk 
złożył wniosek o udzielenie informacji o terenie91, wójt Gminy Krzanowice 
wydał odpowiednią opinię lokalizacyjną92, sporządzono listę ofiar pierwszej 
i drugiej wojny światowej. W dalszej kolejności należało uzyskać jeszcze ak-
ceptację wielu organów administracyjnych (Oddziału Architektury Urzędu 
Rejonowego w Raciborzu, Wydziału Obywatelskiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Katowicach, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci, Walk i Mę-
czeństwa oraz Rady Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w Warszawie). 
W tym samym czasie, kiedy trwała korespondencja między wymienionymi 
instytucjami, inwestorzy zajmowali się pozyskiwaniem sponsorów na bu-
dowę pomnika. Warto tu podkreślić, że oprócz miejscowych członków DFK 
niemały wkład w tę inwestycję wnieśli członkowie rodzin poległych żołnie-
rzy oraz parafianie z Borucina mieszkający aktualnie w Niemczech. Stało się 
tak dzięki niestrudzonemu zaangażowaniu Georga Slottego, mieszkającego 
w Kolonii, który pozyskiwał adresy byłych mieszkańców Borucina, zawia-
damiał ich o tym przedsięwzięciu i zachęcał do jego finansowego wsparcia. 
W tym celu utworzono w Niemczech specjalne konto bankowe. W czerwcu 
1994 r. ogłoszono przetarg na wykonanie prac kamieniarskich, a 15 grud-
nia tego samego roku podpisano umowę z Gerardem Wiglendą, właścicie-
lem Zakładu Kamieniarskiego w Raciborzu. Określono wówczas zakres prac, 
koszt materiałów, transportu i montażu (90 mln zł) oraz termin wykona-
nia (15.05.1995 r.). 

Procedury związane z wydaniem pozytywnej opinii na odbudowę i roz-
budowę pomnika wciąż trwały. To należało przedstawić uzupełniony spis 
poległych podczas drugiej wojny światowej niemieckich mieszkańców Boru-
cina, to znów wysyłano listę tych osób do Głównej Komisji Badania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu, to znów – do Zentralle Nachweisstel-

90 Uchwała nr XXVI/124/93 Rady Gminy Krzanowice z dnia 6 października 1993 r.
91 Pismo nr PP 7356/24/93 z dnia 2.11.1993 r.
92 Pismo nr PP 7356/25/93 z dnia 2.11.1993 r.

100 lat.indb   55 27-07-2006   00:51:12



56 Część 1. Kościół pw. świętego Augustyna i jego materialny rozwój

le w Koblencji itd. Tymczasem Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa zapewniał, że ostateczna odpowiedź zapadnie do koń-
ca stycznia 199593. W związku z tym, mimo iż jej nie otrzymano, wiosną 
1996 r. rozpoczęto planowane prace (zob. fot. 14, 15). Kiedy pomnik już był 
gotowy, pracownicy Oddziału Architektury Urzędu Rejonowego w Racibo-
rzu przeprowadzili kontrolę (28 sierpnia 1996 r.) i po wizji lokalnej z udzia-
łem inwestorów i proboszcza (9 października 1996 r.) wydali decyzję94, we-
dług której odbudowę pomnika uznano za samowolną i zobowiązano in-
westora do wykonania czynności doprowadzających tę inwestycję do sta-
nu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Decyzja ta została utrzymana 
decyzją Wojewody Katowickiego95, a inwestorom zagrożono skierowaniem 
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz nałożeniem grzywny (w 
wysokości 5 tys. zł)96. W rezultacie po licznych interwencjach i przedłożeniu 
wymaganych dokumentów (z wyjątkiem pozytywnej opinii Rady Ochrony 

93 Pismo R-IVa/22/2120/94 z dnia 27.12.1994 r.
94 Pismo nr OA 7355B-3/1/96 z dnia 10.10.1996 r.
95 Decyzja nr Ar.VI/1-1-7355/11/96 z dnia 26.11.1996 r.
96 Upomnienie nr OA 7355B-7/2/97 z dnia 1.10.1997 r.

Fot. 14. Pomnik ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej w stanie surowym (lipiec 1996 
r.). Archiwum Anny Hajduczek
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Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie) wydano postanowienie o zawie-
szeniu wykonania decyzji97. Przy takich kłopotach natury administracyjno-
proceduralnej, choć pomnik był już gotowy, nie można było dokonać jego 
oficjalnego odsłonięcia i poświęcenia. Zrobiono to więc zupełnie nieoficjal-
nie w uroczystość Wszystkich Świętych (w 1996 r.). Poświęcenia dokonał ks. 
W. Mężyk, ówczesny proboszcz (zob. fot. 16). 

Kolejne uroczystości związane z odsłonięciem pomnika (również nieofi-
cjalne) z udziałem sponsorów miało miejsce w dniu odpustu parafialnego (24 
sierpnia 1997 r.). Członkowie DFK i zaproszeni goście spotkali się na poran-
nej mszy św., którą odprawił w j. niemieckim ks. Antoni Misik (proboszcz 
z Wojnowic). Potem wszyscy zgromadzili się przed pomnikiem, uczestni-
cząc w jego odsłonięciu. Nie było jednak ani władz DFK, ani okolicznościo-
wych przemówień, ponieważ wciąż jeszcze sprawa legalności inwestycji sta-
ła pod znakiem zapytania. Po religijnym nabożeństwie zaproszeni goście 

97 Postanowienie nr OA 7355B-7/4/96 z dnia 5.11.1997 r.

Fot. 15. Grupa osób zaangażowanych w budowę nowego pomnika. Od lewej: Anna Gaj-
deczka, Jan Hajduczek, Emil Cieśla, Otylia Moskwa, Ludwik Cieśla, Henryk Udała, Anna 
Hajduczek, Karol Sławik, Gerard Gorzalnik, Elżbieta Złoty (sierpień 1996 r.). Archiwum 
Anny Hajduczek
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i gospodarze spotkali się na okolicznościowym przyjęciu w miejscowym 
Domu Kultury. Spotkanie to uświetnił występ chóru im. J. von Eichendor-
fa z Raciborza. 

Pomnik, jak wspomniano, jest poświęcony ofiarom pierwszej i drugiej 
wojny światowej. Jego zasadniczy kształt nawiązuje do wyglądu pomnika 
z lat dwudziestych XX w., a zwieńczenie górne do formy architektonicz-
nej z lat pięćdziesiątych XX w. Miejsce centralne zajmuje krzyż z wizerun-
kiem ukrzyżowanego Chrystusa. Po obydwu stronach znajdują się granito-
we płyty umocowane stalowymi kotwami w murze. Krzyż i płyty wykonane 
są z granitu w kolorze czarnym. Pod krzyżem na płycie granitowej umiesz-
czono napisy w językach polskim, niemieckim i łacińskim: „Ku pamięci ofia-
rom wojen pochodzących z Borucina”, „Zum Andenken der Kriegs und Na-
chkriegsopfer aus Borutin”, „Requiescant in pace”. 

Na dwóch zewnętrznych tablicach znajdują się porcelanowe zdjęcia żoł-
nierzy poległych w pierwszej wojnie światowej ułożone na podkładzie tyn-
ku, a na czterech tablicach środkowych wyryto 130 nazwisk – ofiar drugiej 

Fot. 16. Podczas uroczystości poświęcenia pomnika (1 listopada 1996 r.). Archiwum Anny 
Hajduczek
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wojny światowej. Są wśród nich przede wszystkim żołnierze, ale również 
dzieci i młodzież, którzy zginęli po 1945 r. na skutek wybuchu znalezionego 
niewypału. Do nich należą: 10-letnia Cecylia Rezny, 15-letni Herbert Mro-
wetz. Najstarszą osobą w tym wykazie jest Josef Gorzalnik (ur. w 1872 r.), 
który zginął w obronie swoich córek (chcąc je uchronić przed gwałtami żoł-
nierzy radzieckich). 

O pomnik dbają dziś członkowie miejscowego koła DFK. Rodziny ofiar 
zapalają tam znicze i przynoszą kwiaty. 

4. Grota Lurdzka 

Po powrocie ks. J. Hlubka z pielgrzymki do Lourdes (w 1930 r.) zrodził 
się pomysł, by w parafii wybudować Grotę Lurdzką. Zdecydowano, by usy-
tuować ją po lewej stronie placu kościelnego, patrząc od bramy wejściowej. 
Ufundowali ją parafianie (kosztowała 1100 marek). 

Uroczystość jej poświę-
cenia wyznaczono na 5 paź-
dziernika 1930 r. W tym dniu 
po uroczystym nabożeństwie 
sakramentalnym odbyła się 
procesja wokół kościoła. Bra-
ły w niej udział wszystkie 
organizacje kościelne i licz-
nie zgromadzeni parafianie. 
Dziewczyny z Kongregacji 
Mariańskiej niosły figurę 
Maryi Niepokalnego Poczę-
cia oraz statuetkę św. Berna-
dety. Po trzykrotnym okrą-
żeniu świątyni wszyscy ze-
brali się przy grocie, gdzie ks. 
proboszcz najpierw wygłosił 
homilię, a potem poświęcił 
to nowe miejsce kultu ma-
ryjnego. Wieczorem tego sa-
mego dnia jeszcze raz odby-

ła się procesja wokół kościoła, 
Fot. 17. Grota Lurdzka w latach pięćdziesiątych XX w. 
Archiwum rodziny Paprockich
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tym razem ze świecami. Wierni wysłuchali kazania, odśpiewali Litanię Lo-
retańską i otrzymali błogosławieństwo sakramentalne98. 

Grota do dziś otaczana jest czcią parafian (zob. fot. 17 i 115). O jej wystrój 
dba Irmgarda Obruśnik, a przed nią prace te wykonywały: Elżbieta Złoty 
oraz Anna i Franciszka Kuczerówny. 

5. Kaplica Góry Oliwnej 

Obiekt ten mieści się naprzeciw zakrystii. Wznoszono go w lipcu i sierp-
niu 1934 r. Budowę prowadził Franz Nawrath, murarz z Borucina. Fundato-
rami kaplicy byli parafianie, którzy składali wolne datki, a pozostałą kwotę 
dołożył ks. J. Hlubek99. Koszt całej kaplicy wynosił 2564 marki. 26 sierpnia 
1934 r. kaplica została poświęcona przez ks. proboszcza przy licznym udziale 
wiernych100. Wieść o istnieniu nowej budowli sakralnej rozeszła się po oko-
licy, toteż wielu ludzi odwiedzało wówczas Borucin, by ją zobaczyć. 

Obecnie kaplica ta jest w dobrym stanie. Centralne miejsce zajmuje w niej 
figura klęczącego na modlitwie Jezusa. Po lewej stronie stoi figura przed-
stawiająca anioła z kielichem w ręku, zaś po prawej umieszczone są postaci 
trzech śpiących apostołów (zob. fot. 116). Autorce udało się ustalić, że figu-
rę św. Jakuba zakupiła Katarzyna Cieśla (1882–1968)101 w firmie Hoeptner 
z Wrocławia (za 960 marek). W tle przedstawionych postaci widnieje sta-
re malowidło przedstawiające widok na Jerozolimę. Na pierwszym planie 
widać postaci rzymskich żołnierzy oraz Judasza, który wyraźnym gestem 
wskazuje na postać Pana Jezusa. Nie wiadomo, z jakiego okresu to malowi-
dło pochodzi. Jak twierdzą mieszkańcy Borucina, być może nawet z 1934 r. 
Wówczas to malowanie wnętrza powierzono mistrzowi malarskiemu Rich-
terowi z Góry św. Anny (za 200 marek)102. 

Warto tu zauważyć, że do dziś zachował się w Borucinie zwyczaj wielko-
czwartkowy, gdy wierni przed i po ceremoniach w kościele zatrzymują się 
przed tą kaplicą na cichą indywidualną modlitwę. Wewnątrz palą się wów-
czas znicze. 

98 Pfarr-Chronik..., zapis z 1930 r.
99 Tamże, zapis z 1934 r.
100 Tamże.
101 Inf.: Jadwiga Cieśla, ur. w 1924 r., zapis. w 2006 r.
102 Pfarr-Chronik..., zapis z 1934 r.
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6. Plebania i inne zabudowania 

Jak wspomniano wcześniej, budowę plebanii rozpoczęto jeszcze przed bu-
dową kościoła, tj. wiosną 1904 r. Obiekt ten wybudowano z cegły klinkiero-
wej i do dziś stoi on w niezmienionym kształcie (por. fot. 18 i 117). 

Wiadomo, że dawniej przy każdym probostwie prowadzono gospodar-
stwo rolne, stąd i w Borucinie obok plebanii wybudowano pomieszczenia 
gospodarskie. Z czasem, gdy gospodarstwo powiększało się103, to i dotych-
czasowe budynki okazały się za małe, dlatego np. latem 1921 r. powiększono 
oborę dla krów (o 7 metrów w stronę szkoły, co kosztowało 25 tys. marek104), 
a w czerwcu 1928 r. powiększono stodołę (na przechowywanie wozów105). 

Po drugiej wojnie światowej sytuacja zmieniła się. Rozporządzeniem ów-
czesnych władz mienia kościelne na tzw. ziemiach zachodnich zostały upań-
stwowione tytułem własności poniemieckiej. W związku z tym było wiele 
kłopotów i nieporozumień. Dlatego 5 września 1961 r. parafianie wystoso-

103 W 1928 r. gospodarz Anton Machura podarował parafii 30 morgów pola ze swe-
go gospodarstwa. Por.: Pfarr Chronik..., zapis z 1928 r.

104 Pfarr-Chronik..., zapis z lat dwudziestych XX w.
105 Tamże, zapis z 1928 r.

Fot. 18. Plebania od strony placu kościelnego (1910). Archiwum Anny Hajduczek

100 lat.indb   61 27-07-2006   00:51:22
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wali wniosek do Warszawy o przydzielenie na własność parafii budynku ple-
banii, ale nie otrzymali odpowiedzi. Tymczasem ks. proboszcz został zobo-
wiązany do opłacania czynszu od lokali, które zajmował, a parafianie mie-
li płacić podatek od nieruchomości. Z pierwszego tytułu płatniczego wy-
nikało więc, że właścicielem budynków parafialnych było państwo, a z dru-
giego, że parafia106. Sytuacja długo była nie uregulowana. Niestety, w kro-
nice parafialnej nie odnotowano, kiedy sprawy własnościowe zostały osta-
tecznie załatwione. 

Jedno nie ulega wątpliwości, parafianie zawsze dbałali o dobry standard 
warunków bytowych swego proboszcza. Już w 1920 r. na plebanii założo-
no linię telefoniczną, dzięki której istniała łączność z urzędem pocztowym 
w Krzanowicach. Na probostwie więc znajdował się jeden z pierwszych tele-
fonów w okolicy i nosił numer: 8107. Podobną nowością było założenie pierw-
szego centralnego ogrzewania. Koszt tej inwestycji wynosił 650 marek. Uru-
chomiono je na plebanii 1 listopada 1932 r.108 Systematycznie prowadzono 
prace remontowe i konserwatorskie. W 1977 r. przeprowadzono remont 
dachu na budynku plebanii, położono deski, papę i blachę. W pracach tych 
uczestniczyło 10 mężczyzn z parafii przez 2 dni109. Kolejne remonty dachów 
prowadzono jeszcze w latach: 1982 r., 1999 r. i 2001 r. 

Od września 1978 r., gdy tylko proboszczem został ks. Wojciech Mężyk, 
rozpoczęto remont plebanii. Założono wówczas od podstaw pion sanitar-
ny, wyposażono drugą łazienkę, zamontowano nową motopompę, urucho-
miono nieczynne od jakiegoś czasu centralne ogrzewanie, zakupiono nowy 
piec grzewczy i grzejniki (na korytarzu i w kancelarii). Rozpoczęto również 
prace adaptacyjne związane z utworzeniem salki katechetycznej w budyn-
ku gospodarczym. Prace trwały około dwóch miesięcy, parafianie wykony-
wali je tzw. systemem gospodarczym. W 1982 r. na plebanii w kilku poko-
jach założono nową instalację elektryczną. 

Kolejny kapitalny remont budynku plebanii wykonali parafianie w latach 
2002–2005. Wymienione zostały wówczas wszystkie okna, założono nową 
instalację elektryczną w całym budynku, wykonano miedzianą instalację 
grzewczą, zakupiono grzejniki, urządzono „od podstaw” łazienkę na pierw-

106 Por.: tamże, zapis z 1961 r.
107 „Katolicke Noviny...” 1920, nr 7 (z dn. 14.02.). Pierwszy telefon w Borucinie zain-

stalowano w kwietniu 1913 r. w masarni u Kubnego, dokąd później przeniesiono również 
urząd pocztowy. Por.: „Katolicke Noviny...” 1913, nr 17 (z 26.04.). 

108 Pfarr-Chronik..., zapis z 1932 r. 
109 Tamże, zapis z 1977 r.
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szym piętrze. Na nowo gipsowano wszystkie ściany w budynku, wytapeto-
wano całe pierwsze piętro. Większość prac wykonali sami parafianie. Ka-
felkowaniem zajął się Norbert Hoffrichter, instalację elektryczną zakładał 
Krystian Kudela, któremu pomagał Karol Buchcik, prace malarskie wyko-
nywali Joachim Szymiczek, Norbert Smiały oraz Józef Szafarczyk. W prace 
ogólnobudowlane związane z adaptacją pomieszczeń najbardziej zaangażo-
wali się: Rajmund Koczy, Jerzy Mucha, Norbert Nieborowki. Młodzież mę-
ska pomagała w niektórych działaniach, a kobiety i dziewczęta sprzątały re-
montowane pomieszczenia. Koordynacją i organizacją wszystkich tych prac 
oraz zamawianiem, zakupem i transportem potrzebnych materiałów zajmo-
wał się Jan Lach. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i finansowemu wspar-
ciu prawie wszystkich parafian remont plebanii, zgodnie z planem, został 
zakończony przed obchodami stulecia parafii. 
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I. Wybrane uroczystości i nabożeństwa z początków 
życia parafii 

W świetle materiałów źródłowych, mieszkańcy Borucina od założenia pa-
rafii bardzo sobie cenili swoją świątynię. Jedną z form wdzięczności Bogu za 
dar posiadania we wsi kościoła był liczny ich udział w codziennych mszach 
św. i innych nabożeństwach oraz staranne przygotowywanie się do uroczy-
stości parafialnych i jubileuszy. 

Innym przykładem takiej szczególnej dbałości o kościół było stałe do-
posażanie jego wnętrza, dekorowanie ołtarzy, troska o obejście. Natomiast 
o rozwoju duchowym oraz integracji parafian świadczy ich aktywny udział 
w licznych grupach i stowarzyszeniach parafialnych. 

1. Pierwsze nabożeństwa różańcowe 

Odprawiano je już w październiku 1905 r., czyli jeszcze przed poświę-
ceniem kościoła i ustanowieniem nowej parafii w Borucinie. Dlatego odby-
wały się one bez udziału kapłana. W kościele jednak gromadzili się prawie 
wszyscy mieszkańcy wsi. Nawet matki z małymi dziećmi na rękach uczest-
niczyły w tym maryjnym nabożeństwie. Autorce nie udało się ustalić, kto 
przewodniczył tym modlitwom, ale wiadomo, że nawet używane były or-
gany (choć nie były jeszcze zapłacone). Ze wzruszeniem przeżywano mo-
ment, gdy po odmówieniu różańca i Litanii loretańskiej, śpiewano tzw. pie-
śni na wystawienie, a błogosławieństwa nie miał kto zgromadzonym wier-
nym udzielić. Z tym większą więc gorliwością modlono się wówczas o skie-
rowanie do parafii duszpasterza1. 

2. Pierwsze Boże Ciało 

1 Por.: tamże, 1905, nr 43 (z dn. 28.10.). 
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Sprawowano je 14 czerwca 1906 r. Członkinie Towarzystwa św. Teresy 
pięknie ozdobiły kościół i jego obejście. Pogoda w tym dniu była jednak nie-
sprzyjająca. Mimo to parafianie sumiennie przygotowali się do tej uroczy-
stości i w rezultacie procesja odbyła się (deszcz nie padał). Na jej trasie usta-
wiono zielone drzewka i kwiaty. Okna zdobiły obrazy religijne i inne „po-
bożne przedmioty” oraz zapalone świece. Pierwszy ołtarz urządzono w ka-
plicy św. Jana, drugi u kupca Kowala, trzeci u gospodarza Antonina Kupki, 
a czwarty przy nowej szkole u nauczyciela Morawca. 

W lokalnej prasie pisano, że „uroczystość tę mieszkańcy przeżyli z wielką 
radością, gdyż po raz pierwszy ulicami ich wsi niesiony był Zbawiciel ukry-
ty w hostii. To doświadczenie uzmysłowiło ludziom na nowo, że wciąż mają 
Boga między sobą”2. 

W tym miejscu warto uzupełnić, że zdaniem najstarszych mieszkańców 
Borucina, drzewka wzdłuż trasy stawiano aż do drugiej wojny światowej. 
Po wojnie Peter Kuczera zakupił materiał, z którego Jadwiga Pośpiech uszy-
ła chorągiewki. Od tego czasu zaprzestano stawiać „żiwe stromki”. Chod-
niczki natomiast układano początkowo z szerokich dużych liści wydobywa-
nych z miejscowego stawu. Dopiero w latach sześćdziesiątych XX w. poczęto 
układać kolorowe kompozycje z kwiatów3. Zwyczaj ten w Borucinie pielę-
gnowano do połowy lat dziewięćdziesiątych XX w., a potem – jak twierdzą 
informatorzy – z powodu braku kwiatów zaniechano go. Dopiero w 2005 r. 
z okazji Roku Eucharystycznego znów wzdłuż trasy procesji Bożego Ciała 
pojawiły się kolorowe chodniczki kwiatowe. 

3. Pierwszy odpust 

To święto partona parafii św. Augustyna odbyło się 2 września 1906 r. 
Z tej okazji przybyło do Borucina tak dużo ludzi, że nie mogli się oni pomie-
ścić w kościele. Odprawiono dwie msze św.: poranną i sumę. Kazanie wy-
głosił ks. Himmel z Krzanowic. 

Wokół świątyni ustawiono sześć stoisk, tzw. bud ze słodyczami odpusto-
wymi. Pogoda dopisała, było wręcz upalnie, więc dorośli gasili pragnienie 
w miejscowej gospodzie. Jak podaje korespondent „Katolickich Novin...”, był 
tam tak wielki ruch, że zabrakło piwa4. 

2 Por.: tamże, 1906, nr 24 (z dn.16.06.).
3 Inf.: Jadwiga Pośpiech, 1913–2001, zapis. w 1986 r.
4 Por: „Katolicke Noviny...”1906, nr 35 (z dn. 1.09.) oraz nr 36 (z dn. 8.09.).
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4. Pierwszy kiermasz 

Obchodzono go bardzo uroczyście i przez dwa dni: 28 i 29 październi-
ka 1906 r. (w niedzielę i poniedziałek). Na głównych niedzielnych nabożeń-
stwach zgromadziło się bardzo wielu ludzi. W poniedziałek odprawiono tzw. 
„mszę zaduszną” za dusze zmarłych wiernych i dobrodziejów miejscowego 
kościoła. Podczas niej po raz pierwszy został użyty nowy czarny ornat, któ-
ry ufundowały gospodynie5. 

5. Pierwsze obrzędy chrztu, zaślubin i pogrzebu 

Jak niesie wieść gminna, pierwszą osobą ochrzczoną w nowo poświę-
conym kościele w Borucinie był Augustyn Waniczek, późniejszy wielolet-
ni sołtys i kościelny. Fakt ten nie podlega wątpliwości, bowiem potwierdza 
to zapis w Księdze ochrzczonych. Chrzest ten odbył się 28 kwietnia 1906 r. 
i zarejestrowany został na stronie pierwszej. Trzeba wszak uzupełnić, że nie 
był to jedyny chrzest w tym dniu. Ochrzczono wówczas również Elisabeth 
Wiktorię Plettner, Augusta Kudelę i Josefa Sichmę. 

Pierwszy ślub został zawarty 15 maja 1906 r. przez Ludwiga Rzepkę i Ma-
rię Dudaci. W tym samym roku związek małżeński zawarli również: Josef 
Gořalnik z Marią Watzlawik, Josef Nožka z Marią Ilka oraz Adolf Hanka 
z Euphemią Gwozd. 

Z kolei pierwszą osobą pochowaną na nowym cmentarzu była 11-letnia 
Josefa Sichma. Jej pogrzeb odbył się 25 kwietnia 1906 r. W kolejnych dniach 
zmarły trzy kobiety, w tym, jak podkreśla korespondent „Katolickich No-
vin...”, najstarsza mieszkanka Borucina – Genowefa Kubin, która miała 87 
lat6. Ten sam korespondent komentuje: „Mężczyźni mają jeszcze jakiś strach 
przed nowym cmentarzem...”7. Okazało się, że nie na długo. Już bowiem 26 
maja pochowano 11-letniego chłopca – Johanna Wandelina, a 7 czerwca 69-
letniego Josefa Marzula. 

5 Tamże, nr 44 (z dn. 3.11.).
6 W księdze zmarłych zapisano, że Genowefa Kubin miała 84 lata. Por.: „Toten-Matrik 

Borutin 1906 – ”, s. 1.
7 „Katolicke Nowiny...” 1906, nr 19 (z dn. 12.05).
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6. Pierwszy jubileusz (25-lecie parafii) 

25-lecie parafii związane jest nieodłącznie z 25-leciem sprawowania funk-
cji proboszcza przez ks. J. Hlubka. Parafianie długo przygotowywali się do 
tej uroczystości pod względem materialnym i duchowym. Zadbano o odno-
wienie kościoła, pomalowano wszystkie drzwi wejściowe. Zaś w dniach od 
28 lutego do 8 marca trwały misje święte. Prowadził je ks. dr Żurek z Biel-
ska. Interesujący jest fakt, że 16 kazań wygłoszono po morawsku, a 5 po nie-
miecku8. 

Jubileuszowy dzień 3 kwietnia przypadał w 1931 r. na Wielki Piątek, to-
też uroczystości przesunięto na 7 kwietnia, tj. na Poniedziałek Wielkanoc-
ny. W dniu tym wieczorem o godz. 19.30 strażacy wraz z członkami in-
nych lokalnych stowarzyszeń zorganizowali we wsi uroczysty przemarsz 
z pochodniami. Zaś we wtorek w godzinach porannych odprawiono uro-
czystą mszę św. jubileuszową. Przewodniczył jej ówczesny wikariusz gene-
ralny ks. prałat Josef Martin Nathan9, a asystowali mu ks. dziekan Hlubek, 
jako diakon ks. dr Urchovecky, jako subdiakon ks. Litzka. Homilię wygło-
sił radca duchowny ks. Kaschny z Hat̀ i (pochodzący z Borucina). Uroczy-
stość uświetnił występ chóru, który śpiewał łacińską mszę. Na zakończenie 
udzielono wiernym błogosławieństwa oraz odśpiewano „Te Deum”. Zapro-
szeni goście udali się na plebanię, gdzie „czekał” na nich skromny, ale uro-
czysty poczęstunek10. 

II. Grupy i stowarzyszenia parafialne w latach 1906–
1945 

Ks. Josef Hlubek w swej pracy duszpasterskiej w parafii Borucin powołał 
do życia wielu grup i stowarzyszeń parafialnych oraz czuwał nad ich roz-

8 Pfarr-Chronik..., zapis z 1931 r.
9 Ks. Josef Martin Nathan urodził się 11 listopada 1867 r., święcenia kapłańskie otrzy-

mał 23 czerwca 1891 r., konsekrowany na biskupa został 6 czerwca 1943 r., zmarł 30 stycz-
nia 1947 r. w Opawie.

10 Zob. szerzej: Mehrfaches Jubiläum. Ein Freundentag für Borutin, „Ratiborer Rund-
schau” 1931 (z dn. 8.04). 
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wojem oraz aktywnością. Integrowały one lokalne środowisko, rozwijały 
i wzmacniały więzi interpersonalne, animowały do działań nie tylko w ży-
ciu religijnym, ale również świeckim. Tak więc od czasu erygowania para-
fii we wsi zaczęło tętnić nowe życie. 

1. Bractwa religijne i Tercjarze 

1.1. III Zakon św. Franciszka 
Św. Franciszek prawdopodobnie w 1221 r. zapoczątkował również tzw. 

Trzeci Zakon (Tercjarzy) dla ludzi żyjących w świecie11. Reguła tego zako-
nu nie wymaga opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z mał-
żeństwa czy z pełnienia zadań świeckich. Dlatego począwszy od XIII w. do 
tercjarstwa należeli ludzie wszystkich stanów, mieszczanie i chłopi, rycerze 
i władcy, a także księża diecezjalni, biskupi, kardynałowie i papieże. 

W Borucinie również wiele osób należało do Trzeciego Zakonu św. Fran-
ciszka. Zapisywano się zwykle gromadnie po rekolekcjach lub misjach, np. 
w 1934 r. po misjach Tercjarzami zostały aż 33 osoby. Żyły one duchowością 
franciszkańską i miały przywilej założenia habitu po śmierci. 

Po drugiej wojnie światowej – jak twierdzą informatorzy – już nie wpisy-
wano się do Trzeciego Zakonu, mimo iż Sobór Watykański II zwrócił szcze-
gólną uwagę na obecność i świadectwo katolików świeckich we wszystkich 
środowiskach. Zaś papież Paweł VI (w 1978 r.) zatwierdził obecnie obowią-
zującą Regułę, a Jan Paweł II – nowe Konstytucje (w 1990 r.). Tak więc wszy-
scy katolicy (dzieci, młodzież i dorośli) mogą jeszcze dziś żyć duchowością 
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (bo taka jest obecnie oficjalna nazy-
wa Trzeciego Zakonu). 

1.2. Bractwo szkaplerza 
Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej, zwane również Bractwem Szkaplerz-

nym lub Bractwem Szkaplerza, ma w Borucinie bardzo dawną tradycję. Jego 
członkowie zrzeszeni byli wcześniej już w parafii św. Wacława w Krzanowi-
cach. Po raz pierwszy w kościele pw. Św. Augustyna nowych członków Brac-
twa przyjęto w niedzielę 22 lipca 1906 r. Szkaplerz12 przyjęło wówczas 200 

11 Zob. szerzej: http://www. franciszkanie. org/swieccy.htm
12 Kościól nadał Szkaplerzowi rangę sakramentalium, co oznacza, że jako poświęcony 

przedmiot jest on nośnikiem łaski. Por.: J. Janicki, Sakramentalia (hasło), [w:] Słownik teolo-
giczny, t. 2, pod red. ks. A. Zuberbiera przy współpracy ks. H. Jurosa, ks. J. Kudosiewicza, ks. 
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osób13. W roku następnym (21 lipca 1907 r.) – kolejnych 66 członków, w tym 
wielu młodzieńców i mężczyzn. Prawie wszyscy należący do tego stowa-
rzyszenia przystąpili do spowiedzi (ponad 400 osób)14. W kolejnych latach 
wspólnota ta stale rozrastała się: co roku z okazji święta Najświętszej Ma-
ryi Panny z Góry Karmel (16 lipca) przyjmowano kilkadziesiąt osób (np. 18 
lipca 1909 r. – 3015, w 1913 r. – 56), stąd w 1913 r. liczyło ono już ponad 700 
członków16, a w 1916 r. – 97317. W okresie pierwszej wojny światowej liczba 
osób należących do Bractwa wyraźnie wzrosła. Wielu młodych żołnierzy za-
deklarowało chęć przystąpienia do tego stowarzyszenia. Nadto postanowio-
no każdemu żołnierzowi z Borucina wysłać na wojnę medalik Szkaplerza, 
by mógł on poprzez jego noszenie i odmawianie modlitwy (3 razy Zdrowaś 
Maryjo) również stać się członkiem tej wspólnoty religijnej. Wierzono bo-
wiem w łaski związane z praktyką nabożeństwa szkaplerznego, czyli pomoc 
w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach życia oraz szczęśliwą śmierć 
i zachowanie od wiecznego potępienia. 

Przyjęcia do Bractwa dokonywano poprzez nałożenie Szkaplerza i wpi-
sanie do odpowiedniej księgi imienia i nazwiska członka oraz daty wstąpie-
nia. Szkaplerz składał się z dwóch kawałków materiału koloru czarnego lub 
brunatnego, połączonych dwoma sznurkami lub tasiemkami. Zakładano go 
przez głowę w ten sposób, że jeden płat materiału opadał na plecy, a dru-
gi na piersi, stąd w gwarze funkcjonował zwrot: „oblekać/oblykać do Szka-
plerza”. Z czasem materiałowy Szkaplerz poczęto zastępować medalikiem, 
mającym z jednej strony wizerunek Maryi, a z drugiej symbol Najświętsze-
go Serca Jezusa18. 

1.3. Bractwo Różańcowe 
Do Bractwa Różańcowego należeli mieszkańcy Borucina już wówczas, 

gdy byli jeszcze parafianami Krzanowic. Natomiast w parafii pw. Św. Au-
gustyna zostało ono oficjalnie utworzone w niedzielę, 20 stycznia 1907 r. 
Do Bractwa wstąpiło wówczas około 100 nowych członków, w tym, co war-

W. Łydki i T. Mieszkowskiego, Katowice 1988, s. 224–225. Zob. też: Dyrektorium o poboż-
ności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, red. bp S. Cichy, Poznań 2003, s. 145–146.

13 „Katolicke Noviny...” 1906, nr 30 (z dn. 28.07).
14 Tamże, 1907, nr 30 (z dn. 27.07).
15 Tamże, 1909, nr 30 (z dn. 24.07).
16 Tamże, 1913, nr 30 (z dn.26.07).
17 Tamże, 1916, nr 30 (z dn. 23.07).
18 Zob. szerzej o Szkaplerzu i Bractwie: http://www.karmel.pl/szkaplerz/bractwa.html
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to podkreślić, większość stanowili mężczyźni i młodzieńcy. Łącznie Brac-
two liczyło w tym dniu 636 osób19. 

W roku następnym w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny (8.12.1908 r.) przyjęto kolejnych 44 członków do Bractwa Ró-
żańcowego i Szkaplerza20. Prawdopodobnie osoby te należały do obu bractw. 
W marcu 1909 r. w dniu Zwiastowania NMP przyjęto kolejnych 58 człon-
ków. Byli wśród nich przyszli absolwenci miejscowej szkoły (1 kwietnia koń-
czył się wówczas rok szkolny). Jak podkreśla korespondent „Katolickich No-
vin”: „to piękne zjawisko, że uczniowie, przed którymi otwiera się świat pe-
łen niebezpieczeństw, uciekają się pod opiekę Matki Bożej”21. 

Ważnymi datami w dziejach Bractwa Różańcowego są daty poświęcenia 
sztandarów. Pierwszy z nich ufundowali młodzieńcy (kosztował 400 ma-
rek), a poświęcony został 1 maja 1910 r. Dominowały na nim barwy niebie-
ska i biała. Z jednej strony na sztandarze wyhaftowany był wizerunek Mat-
ki Bożej, podającej różaniec św. Dominikowi, a wokół niego rozmieszczono 
formułę: „Kralowno sv. rŭžence oroduj za nas”. Z drugiej natomiast umiesz-
czono serce z symbolami wiary, nadziei i miłości oraz napis: „Arcibratrstwo 
sv. rŭžence w Borutině”22. Drugi sztandar Bractwa został poświęcony 5 maja 
1940 r. Wykonany był w Opawie, a ufundowany prawie w całości przez pa-
nią Juzefus z Chabowca, która na ten cel przeznaczyła 300 marek23. 

1.4. Bractwo św. Augustyna 
W życiu religijnym parafian borucińskich niemałe znaczenie odegrało 

założenie Bractwa św. Augustyna, zwanego również Bractwem Paskowym 
bądź Arcybractwem Matki Bożej Pocieszenia. W Europie Archikonfrater-
nia Matki Bożej Pocieszenia powstała pod koniec XV w. Połączyły się wów-
czas w jedno dwa stowarzyszenia: Bractwo Paska św. Augustyna i św. Mo-
niki24. Początek ich istnienia sięgał IV w. Ich powstanie zawdzięcza się św. 
Monice. Według przekazów ludowych św. Monika prosiła Najświętszą Ma-
ryję Pannę, aby mogła ją we wszystkim naśladować, nawet w ubiorze. Wów-
czas Matka Boża ukazała się jej w czarnym odzieniu opasana czarnym pa-
skiem. Ten pasek zdjęła i odezwała się do św. Moniki tymi słowy: „Weź cór-

19 „Katolicke Noviny...”1913, nr 30 (z 26.07.).
20 Tamże, 1908, nr 50 (z dn. 12.12.). 
21 Tamże, 1909, nr 13 (z dn. 27.03).
22 Tamże, 1910, nr 19 (z dn. 27.03).
23 Pfarr-Chronik..., zapis z 1940 r. 
24 Zob. szerzej: http://www.augustianie.pl/parafia/parafia_bractwo.php
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ko ma! Ubiór ten nosiłam od czasu, gdy Żydzi mego Syna okrutnie ukrzy-
żowali. Jeśli chcesz, ubieraj się podobnie”. Św. Monika przyjęła go i nosiła 
wiernie. Czarnym pasem opasał się też jej syn, św. Augustyn, po swoim na-
wróceniu25. 

Do bractwa mogła należeć każda wierząca osoba. Przyjęcie w jego sze-
regi odbywało się w dni uroczystości maryjnych oraz wspomnienia św. Au-
gustyna i św. Moniki. Wskazane było, ażeby w dniu przyjęcia odbyć spo-
wiedź i przyjąć Komunię św. w celu uzyskania odpustu zupełnego. Każdy 
adept otrzymywał pasek rzemienny i koronkę. Składała się ona z 13 Ojcze 
nasz oraz tyluż Zdrowaś Maryjo i miała być odmawiana codziennie. Nale-
żało odmówić również jeden raz Zdrowaś Kralewno albo Salve Regina w in-
tencji papieża. Obowiązki członków Bractwa przewidywały jeszcze wiele 
innych aktów modlitewnych i liturgicznych oraz spotkania dla omówienia 
bieżących spraw. 

Funkcje kierownika duchowego w Borucinie objął ks. J. Hlubek, który za-
łożył Bractwo św. Augustyna 14 marca 1913 r. Wówczas wpisało się pierw-
szych 60 chętnych, a w 1918 r. liczba członków przekraczała 300 osób26. 
Członkowie Bractwa oprócz wspomnianych modlitw powinni nosić czarny 
skórzany pas wokół bioder (w ciągu dnia), zachować post w przeddzień św. 
Augustyna, tj. 27 sierpnia oraz uczestniczyć w nabożeństwach Bractwa. Po-
winności te nie obowiązywały jednak „pod” grzechem ciężkim. Członkowie 
tej grupy modlitewnej posiadali wiele przywilejów, mogli np. 3 razy w roku 
otrzymać odpusty porcjunkuli, 3 razy w roku mogli być uczestnikami pa-
pieskiego błogosławieństwa z pełnomocnymi odpustami (w dniu Wniebo-
wzięcia NMP, w niedzielę po św. Augustynie, w niedzielę po 10 września, 
po św. Mikołaju z Tolos)27. 

2. Stowarzyszenia stanowe 

2.1. Mladenski spolek (Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej) 
Ks. proboszcz J. Hlubek pierwsze spotkanie organizacyjne młodzieńców 

(w wieku od 14 do 20 lat) zwołał w niedzielę 9 stycznia 1910 r. Przybyło wów-
czas wielu chłopców. W swoim wystąpieniu kapłan mocno podkreślał, że 
w ich „rękach” leży przyszłość parafii i świata. Zwrócił również uwagę na ów-

25 Por.: „Katolicke Noviny...” 1913, nr 10 (z dn. 15.03).
26 Por.: Tamże, 1918, nr 36 (z dn. 7.10.).
27 Tamże, 1913, nr 11 (z dn. 15.03.) oraz nr 36 (z dn. 6.09.). 
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czesne „zagrożenia” wśród młodzieży. Aby ustrzec przed nimi młodych ludzi 
postanowiono właśnie założyć Mladenski spolek (Stowarzyszenie Młodzie-
ży Męskiej). Organizacja ta pełniła wiele funkcji, począwszy od dydaktycz-
no-wychowawczej, przez integracyjną, po typową ludyczną. Na pierwszym 
spotkaniu chęć przystąpienia do nowo tworzącej się grupy wyraziło 56 mło-
dzieńców28. Na kolejnym – wybrano zarząd i opracowano regulamin. Dzia-
łalność tego stowarzyszenia była atrakcyjna dla młodych ludzi, bowiem co 
roku przybywało członków. W grudniu 1919 r. dokonano podziału na dwie 
grupy wiekowe. Do pierwszej należało 43 chłopców w wieku 14–18 lat, a do 
drugiej – 37 pełnoletnich mężczyzn. Choć więc Mladenski spolek liczył 80 
członków, to jednak nie wszyscy chłopcy we wsi do niego należeli29. 

Wzorem i patronem tego stowarzyszenia został św. Alojzy. Jego obraz 
wisiał w nawie bocznej kościoła parafialnego (po prawej stronie). Sześć ty-
godni przed patronalnym świętem, które wypada 21 czerwca, odprawiano 
Godzinki, śpiewano pieśni, odmawiano Litanię i inne modlitwy ku czci św. 
Alojzego zawarte w specjalnym modlitewniku30. Wspólnie przystępowano 
do sakramentu pokuty i komunii św., zespołowo uczestniczono w adoracjach 
Najśw. Sakramentu i innych spotkaniach modlitewnych. 

Podczas zebrań prelekcje dla młodzieży wygłaszał ks. proboszcz J. Hlu-
bek lub nauczyciele. Urządzano różne gry i zabawy, śpiewano pieśni oraz 
przygotowywano scenki teatralne. Starsi chłopcy urządzali bal karnawało-
wy. Wielką atrakcją były wspólne wycieczki. Zwiedzano np. fabrykę cygar 
w Krzanowicach31 oraz muzea i browar w Opawie32. 

W 1926 r. członkowie organizacji postarali się o sztandar. Wykonany on 
został przez firmę z Wűrzburga (za sumę 600 marek). Uroczystość jego po-
święcenia miała miejsce 5 kwietnia 1926 r. (w Poniedziałek Wielkanocny). 
Brali w niej udział licznie zgromadzeni parafianie oraz delegacje Mladen-
skich spolkow z okolicznych wsi. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Hlu-
bek, zaś okoliczne przemówienie podczas spotkania w miejscowej sali wy-
głosił ks. Janik ze Starej Wsi. 

Młodzież męska była bardzo związana z tym stowarzyszeniem. Wie-
lu młodych mężczyzn wyrażało chęć działania w nim nawet po zawarciu 
związku małżeńskiego. Dlatego też pod koniec lat trzydziestych XX w. przy-

28 Tamże, 1910, nr 3 (z dn. 15.01.).
29 Tamże, 1919, nr 51 (z dn. 20.12.).
30 Hodinki, pisnĕ a litanie pro šestinedělni pobožnost ke cti sv. Aloise, Brno 1928. 
31 Tamże, 1912, nr 7 (z dn. 17.02.).
32 Tamże, 1913, nr 5 (z dn. 1.02.).
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jęto nową nazwę Jugend und Jungmännerverein33 (co oznacza Stowarzysze-
nie Młodzieńców i Młodych Mężczyzn). Stowarzyszenie mimo zmiany na-
zwy nadal działało bardzo prężnie, praktycznie do drugiej wojny światowej, 
bo – jak twierdzą najstarsi mieszkańcy wsi – „pan Dziekan Hlubek to trzi-
mali, a potem to ustało”. 

2.2. Spolek swate Terezie (Stowarzyszenie św. Teresy) 
Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się w niedzielę 22 kwietnia 1906 r. 

w budynku starej szkoły. Wówczas to ks. Josef Hlubek, ówczesny proboszcz 
boruciński, zaprosił kobiety i dziewczęta na spotkanie. Frekwencja była nad-
spodziewanie wysoka, gdyż w przygotowanej sali zabrakło miejsc, toteż wiele 
osób przysłuchiwało się zebraniu w przedsionku. By zachęcić przyszłe człon-
kinie do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia św. Teresy, zwanego wówczas 
Spolkiem swate Terezie (później Teresienverein), ksiądz proboszcz omówił 
jego cele i zadania. Namowy jednak nie były potrzebne, gdyż w zasadzie w po-
czet członkiń wpisały się wszystkie zebrane kobiety. Wybrały one spośród 
siebie „presidentku” (prezydentkę, szefową), którą została Theresie Hlubek 
(siostra ks. proboszcza) oraz skarbnika, którą to funkcję powierzono żonie 
nauczyciela Morawtza. W tym samym dniu wytypowano też 12 kobiet, któ-
rym zlecono dbałość o systematyczne ozdabianie kościoła34. 

Jak wspomniano, do stowarzyszenia należały zarówno mężatki, jak i pan-
ny, toteż czasami urządzano dla nich oddzielne spotkania, co wiązało się ści-
śle z tematyką prelekcji prowadzonej przez ks. proboszcza. Stąd też z czasem 
wyodrębniono Stowarzyszenie Terezjańskich Matek35 oraz Stowarzyszenie 
Terezjańskich Panien36. Kiedy ks. Hlubek spotykał się z matkami ekspono-
wał ich rolę w życiu rodziny, w wychowaniu dzieci, w prowadzeniu gospo-
darstwa itp. Pannom z kolei nieustannie przypominał o cnotliwym życiu, 

33 Zmiana nazwy z morawskiej na niemiecką wiązała się oczywiście z sytuacją poli-
tyczną na Górnym Śląsku. Zob.: K. Popiołek, Historia Śląska od pradziejów do 1945 r., 
Katowice 1972, s. 485.

34 Por.: Pfarr-Chronik..., zapis z 1906 r.; „Katolicke Nowiny...” 1906, nr 18 (z dn. 5.05.).
35 W 1909 r. (10 października) prawdopodobnie w obrębie tej samej grupy kobiet za-

wiązał się Spolek Křestanských Matek (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Matek). Pa-
tronką stowarzyszenia została Siedmiobolesna Matka Boża – wzór chrześcijańskiej matki. 
W dniu założenia do grupy tej wpisało się 57 kobiet, nie licząc tych, które były już człon-
kiniami wcześniej utworzonych stowarzyszeń w Busławicach czy Opawie. Por.: „Katolic-
ke Noviny...” 1909, nr 42 (z dn. 16.10.). 

36 Z tej grupy dziewcząt powstała później Kongregacja Mariańska. Por.: Zeszyt proto-
kołów, zapis z 6 grudnia 1927 r.
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o znaczeniu miłości i pokory, o radości czerpanej ze służby dla innych oraz 
o tym, jak należy przygotować się do stanu małżeńskiego. Tego typu spo-
tkania miały zwykle miejsce w kościele w niedzielne popołudnie, po nie-
szporach. 

Wszelkie inne zebrania organizowano w salach u Mikuły, Syški lub Kar-
pischa. Raz w roku odbywało się zebranie sprawozdawcze, na którym przed-
stawiano liczbę członków, sprawozdanie finansowe oraz omawiano wykona-
ne w ciągu roku zadania i przedsięwzięcia. Z takich posiedzeń sporządzano 
protokoły. W Izbie Regionalnej w Borucinie znajduje się „Zeszyt protokołów 
z lat 1927–1935” prowadzony przez Marię Heiduczek. Z materiałów źródło-
wych wynika, że liczba członkiń stowarzyszenia stale wzrastała i wynosi-
ła około 280 osób37. Coroczny stan kasy z kolei wahał się w granicach 500 
marek. Wydatki przeznaczano przede wszystkim na dekoracje kościoła. Np. 
z tych składek zakupiona została w 1907 r. stajenka betlejemska, nabywa-
no również szaty liturgiczne, np. w 1910 r. Towarzystwo Terezjanskich Ma-
tek zakupiło nowy ornat z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem (za 300 ma-
rek), który po raz pierwszy został użyty w dniu Matki Bożej Gromnicznej 
2 lutego tegoż roku38. 

„Tereski” – tak nazywano potocznie członkinie stowarzyszenia – orga-
nizowały ponadto „slawnost wanočniho stromku” (święto bożonarodzenio-
wego drzewka) oraz „kafejowu zabawu”, tj. spotkanie przy kawie i kołaczach. 
W spotkaniach tych uczestniczyli również zaproszeni goście, którymi zwy-
kle byli: nauczyciele, przedstawiciele stowarzyszeń z okolicznych wsi, księża 
z sąsiednich parafii i inne lokalne autorytety. Ks. proboszcz zwykle otwie-
rał zebranie, przedstawiał jego porządek, udzielał głosu zaproszonym go-
ściom lub prelegentom. Najczęściej jednak sam prowadził pouczającą po-
gadankę. Członkinie śpiewały pieśni religijne i świeckie, a przygrywali im 
zwykle miejscowi nauczyciele. Warto odnotować, że w 1920 r. po raz pierw-
szy wystąpiła również miejscowa orkiestra dęta39. Ponadto na spotkaniach 
tych prezentowano scenki teatralne. Pierwsza z nich najczęściej była o te-
matyce religijnej, a pozostałe miały charakter świecki. Z tego typu prezen-
tacji na scenie dumni byli zarówno aktorzy, jak i widzowie. W latach dwu-
dziestych XX w. pod kierunkiem pani Nanko z Raciborza grupa 16 dziew-
cząt ćwiczyła tańce. Dziewczęta w strojach ludowych występowały nie tylko 
w Borucinie, ale zapraszano je również do innych miejscowości, np. do Ra-

37 Por. np.: „Katolicke Noviny...” 1907, nr 43 (z dn. 26.10.) oraz 1910, nr 3 (z dn. 15.01.).
38 Tamże, 1910, nr 5 (z dn. 29.01.). 
39 Tamże, 1920, nr 8 (z dn. 21.02.).
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ciborza, Łubowic, Kuźni Raciborskiej, Wrocławia, by tam uświetniały oko-
licznościowe uroczystości. 

Omawiane spotkania rozpoczynały się zwykle o godz. 16.00, a kończy-
ły późnym wieczorem. Odświętna i miła atmosfera tam panująca sprawia-
ła, że kobiety chętnie w nich uczestniczyły, a to z kolei pozytywnie wpły-
wało na ich integrację. 

Warto wspomnieć, że Theresie Hlubek cieszyła się wielkim autorytetem 
w lokalnym środowisku. Podczas jednego ze spotkań nauczyciel Morawetz 
– jako doświadczony pszczelarz – porównał działalność Spolku do ula, na-
zywając pannę Hlubek królową, za którą podczas rojenia podążają wszyst-
kie pszczoły40. Ale to właśnie ona stale udzielała kobietom porad praktycz-
nych, dotyczących prowadzenia gospodarstwa, pielęgnacji chorych itp. W zi-
mowe wieczory prowadziła praktyczne zajęcia z szycia i haftowania. Była 
inicjatorką wielu lokalnych przedsięwzięć. Podczas pierwszej wojny świato-
wej np. zrodził się pomysł, by zbierać pierze i pieniądze na ciepłą odzież dla 
wojska. W rezultacie podczas tej akcji uszyto m. in. 7 pierzyn, 47 poduszek, 
18 ciepłych koszul, 16 kalesonów i 24 pary skarpet i wszystko to przesłano 
żołnierzom z Borucina41. 

Oprócz tego „Tereski” gromadziły się na wspólnej modlitwie i adoracji 
Najświętszego Sakramentu lub podczas dorocznych świąt. Był zwyczaj wspól-
nego przystępowania do sakramentu pokuty i Komunii św. Jedna z miesz-
kanek do dziś pamięta fragment modlitwy, rozpoczynającej się od apostro-
fy do św. Teresy: 

 Terezyje Jeżiszkowa, 
 naszi serce, naszi słowa 
 sławim tebe, zdrawa budź!42 

Tak więc członkinie Stowarzyszenia św. Teresy łączyły wspólna modli-
twa, praca i zabawa. Służenie Kościołowi i drugiemu człowiekowi było wy-
razem ich troski o wspólnotę parafialną. Działalność Stowarzyszenia zani-
kła po śmierci jej jedynej „presidentki”, która zmarła nagle w wieku 66 lat, 
w dniu 12 stycznia 1948 r.43 

40 Tamże, 1910, nr 3 (z dn. 15.01.).
41 Tamże, 1914, nr 46 (z dn. 14.11.).
42 („Teresko od Dzieciątka Jezus, naszymi sercami, naszymi słowami wysławiamy Cię, 

bądź pozdrowiona” – tłum. K. Lach). Inf.: Anna Długosz, ur. w 1925 r., zapis. w 2005 r.
43 Por.: Pfarr-Chronik..., zapis z 1948 r.
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2.3. Wspólnota Matki Bożej Dobrej Rady 
O tej wspólnocie parafian z Borucina dziś niewiele wiadomo. Obowiąz-

kiem jej członków było trzykrotne odmawianie modlitwy Zdrowaś Mario. 
Grupa ta liczyła w lipcu 1913 r. ok. 300 członków44. 

2.4. Kongregacja Mariańska 
To stowarzyszenie zrodziło się w Borucinie z bogatej tradycji kultu maryj-

nego. Jego zasadniczym celem wychowawczym i duchowym było naśladowa-
nie cnót Maryi, jako najdoskonalszego wzoru miłości, wiary i nadziei przez 
dziewczęta. Wprowadzane poprzez taką formę duszpasterstwa parafialnego 
młode panny przygotowywały się do pełnienia roli żony, matki i gospodyni 
domowej. Tematyka spotkań, które prowadził ks. J. Hlubek, ścisle związa-
na była z przebiegiem roku liturgicznego. W październiku i maju szczegól-
nie mocno akcentowano udział w nabożeństwach maryjnych, w okresach 
świątecznych organizowano adoracje i wspólne spotkania modlitewne. Ze 
szczególną dbałością przygotowywano się do wspólnej spowiedzi i Komu-
nii św. Formacja dziewcząt była więc widoczna w życiu parafialnym. Jej ze-
wnętrzną oznaką był sztandar Kongregacji Mariańskiej, który poświęcono 
15 sierpnia 1929 r. (kosztował 630 marek)45. Każda członkini tego stowa-
rzyszenia posiadała również pamiątkowy obrazek związany z uroczysto-
ścią przyjęcia do Kongregacji, nosiła medalik NMP i odmawiała nakazane 
wówczas modlitwy. 

Jak w każdej grupie religijnej, oprócz formacji duchowej, zrodziły się też 
inicjatywy związane z działalnością charytatywną. W tym kontekście war-
to odnotować fakt, że w 1930 r., kiedy i w Borucinie było bardzo dużo osób 
bezrobotnych, a bieda doskwierała mieszkańcom coraz bardziej, dziewczęta 
z Kongregacji wspólnie z członkami Delnickeho spolku, zorganizowali po-
moc dla najuboższych rodzin. Prezes Stowarzyszenia Robotników przezna-
czył 200 marek na zakup odzieży zimowej dla dzieci, dziewczęta naprawia-
ły stare ubrania i szyły bieliznę za darmo. 

Po drugiej wojnie światowej, kiedy w Polsce rozwiązano wszystkie orga-
nizacje kościelne, działalność Kongregacji Mariańskiej też poczęła zanikać. 
Dziewczęta, co prawda, mają swój sztandar maryjny i jako poczty sztandaro-
we uczestniczą do dziś w wielu uroczystościach religijnych, ale żadna Dziew-
częca Służba Maryjna, nie zawiązała się, mimo iż od lat siedemdziesiątych 

44 „Katolicke Noviny...” 1913, nr 30 (z dn. 26.07.).
45 Pfarr-Chronik..., zapis z 1930 r.
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XX w. w Polsce opracowano odpowiednie programy formacyjne w trosce 
o właściwy i prawidłowy rozwój pobożności maryjnej46. 

3. Stowarzyszenia zawodowe 

3.1. Delnicki spolek (Stowarzyszenie Robotników) 
Na początku XX w. wielu mężczyzn z Borucina pracowało, podobnie jak 

i dziś, z dala od rodzinnego domu. Mówiło się wówczas o nich, że „robiom 
we świecie”. Robotnicy zatrudniani byli, najczęściej jako murarze, w zachod-
nich Prusach lub w północno-wschodniej części Górnego Śląska. Praktycz-
nie trzy czwarte roku spędzali poza rodzinną miejscowością, przyjeżdża-
jąc tylko – w zależności od odległości miejsca zatrudnienia – co jakiś czas 
do domu. Zimowe miesiące przeznaczali na wypoczynek i gruntowne pra-
ce na własnym gospodarstwie domowym. 

Gdy w grudniu 1906 r. robotnicy wrócili do Borucina, ks. J. Hlubek zor-
ganizował zebranie (23 grudnia o godz. 16.00) w gospodzie u Mikuły. Ks. 
proboszcz na wstępie mówił o zagadnieniach socjalnych i bytowych pracow-
ników oraz o potrzebie założenia organizacji robotniczych. Zwracał przy 
tym uwagę, na zasadnicze cele Delnickeho spolku (Stowarzyszenia Robotni-
ków), którymi są nie tylko dbałość o interesy tej grupy społecznej, ale rów-
nież podtrzymywanie wiary i tradycji katolickich. Ta organizacja, wspiera-
na przez Kościół, była alternatywna w stosunku do powstających wówczas 
stowarzyszeń socjalistycznych, uzyskujących coraz szersze poparcie wśród 
robotników. W rezultacie na tym pierwszym w Borucinie zebraniu do Sto-
warzyszenia wpisało się 76 członków. Ukonstytuował się również pierw-
szy zarząd, w skład którego weszli: František Nawrat, Josef Juraschek, Le-
opold Kupka, Matousz Myssi, František Sichma47. Z czasem liczba człon-
ków zwiększała się (np. w 1917 r. organizacja liczyła 117 osób48) i warto tu 
podkreślić, że do borucińskiego Delnickeho spolku należeli także robotni-
cy z Białej i Zawady49. 

46 Zob. szerzej, np.: Ks. M. Kaszowski, Z Maryją..., Katowice 1991, s. 6–16; Dziewczęca 
służba maryjna. Koncepcja 7-letniej formacji w duchu maryjnym oraz konspekty spotkań 
na pierwszy rok pracy, red. ks. Z. Bochenek, Tarnów 2000, s. 11–39.

47 Pfarr-Chronik, zapis z 1906 r.; „Katolicke Noviny...” 1906, nr 52 (z dn. 29.12.).
48 „Katolicke Noviny...” 1917, nr 5 (z dn.4.02.).
49 Tamże, 1913, nr 9 (z dn 1.03.).
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Członkowie nowo powstałej organizacji spotykali się raz w miesiącu 
w miejscowych gospodach (bądź u Mikuły, bądź u Karpischa). Prowadzą-
cym zebrania był ks. Hlubek, który zwykle przygotowywał dwie pogadanki: 
jedną dotyczącą życia religijnego, a drugą o tematyce świeckiej. Raz w roku 
zarząd przedstawiał sprawozdanie z działalności oraz rozliczenie finanso-
we. Bywało, że prelekcje wygłaszali też zaproszeni goście, którymi byli inni 
księża lub osoby świeckie. Ulubionym gościem był Jan Jureczka z Krzano-
wic, który opowiadał o swych podróżach do Rzymu, Ziemi Świętej, Egiptu 
i innych miejsc kultu50. 

Podczas tych spotkań odbywały się również „konferencje” poświęcone te-
matyce Zjazdu Eucharystycznego w Wiedniu51. To zachęcało członków Sto-
warzyszenia do wspólnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak 
wynika z zachowanych źródeł, w lutym 1913 r. zakupili oni sobie książecz-
ki pt. Hodinki ku čti Nejsv. Swatosti Oltářni, z których modlili się podczas 
wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ostatki52. Korzystano 
z nich również podczas wielu innych spotkań modlitewnych. Zarejestrowa-
no, że członkowie Delnickeho spolku współnie przystępowali do sakramen-
tu pokuty i komunii św. Ks. Hlubek przybliżał również sylwetki wielu świę-
tych, by dla spotykających się mężczyzn stały się wzorem do naśladowania 
(np. św. Tobiasza53, św. Józefa54, św. Ludwika55, św. Mikołaja56). Kapłan ten 
często zwracał uwagę na rolę ojca w rodzinie, jego obowiązki i zadania, po-
dając przy tym przykłady z życia, wskazujące, jak wychowywać dzieci, by 
okazywały one rodzicom szacunek i posłuszeństwo57. 

Oprócz tego na spotkaniach Stowarzyszenia Robotników wiele uwagi po-
święcano omawianiu sytuacji społeczno-politycznej na świecie, sprawom 
pracowniczym (dotyczącym np. ubezpieczenia58, czasu pracy, stawek wy-
nagrodzeń59 itp.), poradom dotyczącym prowadzenia gospodarstwa domo-
wego (np. o nawożeniu pól i łąk, hodowli królików60 itp.). 

50 Tamże, 1913, nr 42 (z dn. 18.10.) oraz 1914, nr 27 (z dn. 5.07.) i nr 39 (z dn. 26.09.).
51 Tamże, 1912, nr 37 (z dn.14.09.).
52 Tamże, 1913, nr 6 (z dn. 8.02.).
53 Tamże, 1913, nr 8 (z dn. 22.02.).
54 Tamże, 1913, nr 12 (z dn. 22.03.).
55 Tamże, 1918, nr 36 (z dn. 7.09.).
56 Tamże, 1917, nr 15 (z dn. 15.04.).
57 Tamże, 1912, nr 43 (z dn. 26.10.).
58 Tamże, 1913, nr 48 (z dn. 29.11.).
59 Tamże, 1908, nr 12 (z dn. 21.03.) oraz nr 13 (z dn. 28.03).
60 Tamże, 1908, nr 47 (z dn. 21.11.).
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Poza tym podejmowano różne akcje i przedsięwzięcia charytatywne. 
W 1913 r. członkowie Delnickeho spolku założyli „Domową aptekę” w Bo-
rucinie. Zakupiono wówczas ok. 90 leków na różne schorzenia oraz środki 
opatrunkowe. „Aptekarzem” został ówczesny skarbnik i kościelny Jurašek. 
Zaś latem 1917 r. 23 gospodarzy przyjęło na wakacje do swoich domów dzie-
ci z miasta61. Stale też organizowano pomoc najbiedniejszych rodzin człon-
ków Stowarzyszenia (zwłaszcza sierot). Był też zwyczaj uczestniczenia dele-
gacji ze sztandarem w pogrzebach i uroczystościach religijnych. 

Sztandar Stowarzyszenia ufundowano w 1909 r., a jego poświęcenie zo-
stało przygotowane z takim rozmachem, że podobnej uroczystości w Boru-
cinie chyba ani przedtem, ani później już nie było. Miała ona miejsce 11 lip-
ca 1909 r. Atmosferę tego dnia przedstawił korespondent „Katolickich No-
win...”, podkreślając, że już sobotę od południa stawiano tzw. bramy: trzy we 
wsi, jedną przy kościele, by w ten sposób powitać dostojnych gości i człon-
ków bratnich Stowarzyszeń z okolicy. Po porannej mszy św. w Borucinie gra-
ły orkiestry poszczególnych delegacji przychodzących z różnych stron. Jako 
pierwsi przybyli reprezentanci Stowarzyszeń Robotniczych z Krzanowic, 
Ludgeřowic i Hulczyna. Uczestniczyli oni w uroczystej sumie odprawianej 
w intencji członków Delnickeho spolku przez ks. W. Himmla z Krzanowic. 
Po mszy św. goście wraz z organizatorami udali się do gospody u Karpischa. 
W tym czasie przybywały do wsi kolejne orkiestry i delegacje ze sztandara-
mi: z Suležowic, Hat̀ i, Piszcza, Buslawic, Krawarza, Szczepankowic, Kobie-
rzyc, Bolatic, Sudzic, Pietrowic Wielkich, Wojnowic i Bieńkowic. Do nich 
dołączyli borucińscy członkowie straży pożarnej i Wojenskeho spolku. Łącz-
nie w korowodzie, który o godz. 14.00 wyruszył od Karpischa w stronę ple-
banii, brało udział 18 pocztów sztandarowych i około 600 mężczyzn oraz 
3 orkiestry dęte. W towarzystwie 20 druhen wniesiono nowy sztandar do 
kościoła. Na nim z jednej strony widniała sylwetka robotnika z narzędzia-
mi pracy, a z drugiej symbole wiary, nadziei i miłości. Do tych wizerunków 
w swej homilii nawiązał ks. proboszcz. Następnie dokonano uroczystego 
poświęcenia tegoż sztandaru. Jego matką chrzestną została Theresie Hlu-
bek. W uroczystościach uczestniczyło ośmiu kapłanów, w tym proboszczo-
wie okolicznych parafii: ks. Gebek z Piszcza, ks. Jurečka z Sudzic, ks. Pleszka 
z Bolatic, ks. Ottawa z Kobierzyc; wikarzy: Himmel i Hanslik z Krzanowic, 
salwatorianie: o. Goriwoda i Wieder z Krzanowic. Podczas nabożeństwa 
odmówiono litanię, udzielono wiernym błogosławieństwa i zaśpiewano 

61 Tamże, 1917, nr 15 (z dn. 15.04.).
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kilka pieśni do św. Józefa. Po jego zakończeniu przed kościołem ponownie 
uformował się korowód. Na jego czele wystąpił konno herold w stroju śre-
dniowiecznym, a obok niego dwaj członkowie Stowarzyszenia Robotników 
jechali na ozdobionych rowerach. Następnie kroczyli reprezentanci sto-
warzyszeń z poszczególnych wsi ze swymi sztandarami. Matka chrzestna, 
której towarzyszyły dwie panny, jechała bryczką, a specjalna delegacja nio-
sła nowo poświęcony sztandar. Za nimi podążali zaproszeni kapłani, druh-
ny i pozostali członkowie stowarzyszeń przy akompaniamencie przybyłych 
orkiestr. Wszyscy zebrali się w ogrodzie u Mikuły, gdzie rozpoczął się kon-
cert. Niestety, z powodu deszczu, biesiada na wolnym powietrzu szybko za-
kończyła się. Niektórzy goście przenieśli się wówczas do sali u Mikuły, inni 
przeszli do gospody u Karpischa, a pozostali rozeszli się do prywatnych do-
mów. Nie było więc oficjalnego zakończenia uroczystości, dlatego też na 
łamach lokalnego tygodnika dziękowano gościom za przybycie i wspólną  
modlitwę62. 

Warto uzupełnić, że w styczniu 1919 r. założono w Borucinie Spolek del-
nic (Stowarzyszenie Robotnic), do którego przystąpiły „pańszczarki”, tj. ro-
botnice miejscowego majątku. 

3.2. Selski spolek (Stowarzyszenie Gospodarzy) 
Właściwie trudno ustalić, kiedy w Borucinie został założony Selski spo-

lek, czyli Stowarzyszenie Gospodarzy. Zebranie, które miało miejsce w nie-
dzielę 23 kwietnia 1906 r. o godz. 16.00 u Mikuły, było kolejnym spotkaniem 
jego członków, ale pierwszym od czasu powstania nowej parafii. 

Podczas zebrań omawiano najczęściej tematy typowo rolnicze oraz do-
tyczące wynagradzania i ubezpieczenia czeladzi. Bardzo pouczające pre-
lekcje, oprócz ks. Hlubka, prowadzili miejscowi nauczyciele: Adolf Schup-
pik i [?] Morawetz63. 

3.3. Wojenski spolek (Stowarzyszenie Wojskowych) 
To stowarzyszenie prawdopodobnie również istniało już przed erygowa-

niem borucinskiej parafii. Na uroczystości poświęcenia sztandaru Delnicke-
ho spolku, członkowie tej organizacji uczestniczyli już ze swoją chorągwią. 

Do Wojenskeho spolku należeli żołnierze służący w armii oraz rezerwiści. 
Spotykali się, by wspominać przeżycia z wojska oraz by dzielić się doświad-

62 Tamże, 1909, nr 29 (z dn. 17.07.).
63 Por.: tamże, 1906, nr 38 (z dn. 22.09.) oraz nr 47 (z dn. 24.11.).
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czeniami rzemiosła żołnierskiego z młodszymi kolegami. Podczas tych spo-
tkań śpiewano pieśni żołnierskie i biesiadne, przedstawiano scenki teatral-
ne z życia wojskowego64. Raz do roku urządzano bal karnawałowy65. Uro-
czyście też obchodzono urodziny „Cesarza Pana”66. Poza tym wspierano fi-
nansowo żołnierzy i ich rodziny. Zamawiano żałobne msze św. w intencji 
poległych oraz dziękczynne za szczęśliwy powrót z wojny67. Poczet sztanda-
rowy tego stowarzyszenia uczestniczył nie tylko w tych mszach, ale i w in-
nych uroczystościach religijnych i świeckich. Członkowie Wojenskeho spo-
lku wspólnie przystępowali do spowiedzi i komunii św., brali udział w ad-
oracji Najświętszego Sakramentu itp. Byli więc również animatorami ży-
cia parafialnego. 

III. Życie religijne w parafii po 1945 r. 

Przedstawienie pełnego obrazu życia parafialnego od drugiej wojny świa-
towej do dziś nie jest zadaniem ani łatwym, ani wręcz możliwym do wyko-
nania, bowiem – jak powiada Hipokrates – „[...] doświadczenie jest złudne, 
a osąd trudny”. Dlatego spośród ważnych wydarzeń parafialnych tego okre-
su wybrano te, które odzwierciedlają atmosferę minionych lat, oddają kli-
mat przeżyć religijnych i świadczą o stałym zaangażowaniu parafian w ży-
cie religijne tej małej społeczności lokalnej. 

1. Misje i rekolekcje święte 

Jak wiadomo, misje – jako rodzaj rekolekcji służących pogłębianiu życia 
religijnego parafian – organizuje się co dziesięć lat. W Borucinie pierwsze 
po drugiej wojnie światowej misje rozpoczęły się w trzecią niedzielę adwentu 
w 1957 r. Były to też pierwsze misje po 21 latach. Na pytanie, dlaczego do-
piero 12 lat po wojnie zorganizowano misje, w kronice parafialnej odnajdu-

64 Por.: tamże, 1914, nr 5 (z dn. 31.01.).
65 Por.: tamże, 1914, nr 6 (z dn. 8.02.).
66 Por.: tamże, 1912, nr 5 (z dn. 3.02.) oraz 1914, nr 6 (z dn. 8.02).
67 Tamże, 1914, nr 6 (z dn. 8.02.).
Tamże, 1919, nr 6 (z dn. 8.02.).
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jemy odpowiedź o następującej treści: „Dla ludu morawskiego nie było żad-
nego odpowiedniego misjonarza. Język zaś polski był mało znany”68. Misje 
prowadzili franciszkanie: o. Makarius z Kłodzka oraz o. Jacek z Nysy. Co-
dziennie odbywały się trzy nauki, w tym zawsze jedna stanowa dla kobiet, 
mężczyzn i młodzieży. Co wieczór przez 15 minut dzwoniły dzwony zachę-
cające wiernych do modlitw o nawrócenie grzeszników. Parafianie bardzo 
aktywnie włączyli się w program misji, licznie uczestniczyli w spotkaniach, 
przystępowali do sakramentu spowiedzi i komunii św. Wielu z nich po za-
kończonych naukach zapisało się do Trzeciego Zakonu św. Franciszka69. 

Odnowienie misji przeprowadzono na początku marca 1959 r. Prowa-
dził je ponownie o. Makarius. Frekwencja parafian, podobnie jak podczas 
misji, była imponująca70. 

W 1962 r. poświęcono nowy krzyż misyjny, a kolejne misje odbyły się 
w dniach 8–10 grudnia 1967 r. Prowadzili je ojcowie ze zgromadzenia ob-
latów: o. Alfons Kaczmarczyk z Gdańska i o. Wilhelm Stempor z Wrocła-
wia. Tematyka homilii związana była z II Soborem Watykańskim i życiem 
małżeńskim. Po roku nastąpiło odnowienie misji, które w dniach 3–8 grud-
nia 1968 r. prowadził o. A. Kaczmarczyk. Kolejne misje święte odbyły się do-
kładnie dziesięć lat później, tj. 4–11 grudnia 1977 r. Tym razem nauki wy-
głaszali znani na Górnym Śląsku misjonarze: bracia Alojzy i Józef Bajer (z 
SVD z Bytomia). Parafianie, jak zawsze, chętnie korzystali z proponowanych 
nauk i nabożeństw.  Na misje święte organizowane od 21 lutego do 1 mar-
ca 1987 r. zaproszeni zostali ojcowie redemptoryści z Gliwic. W dniu ich 
zakończenia poświęcono odnowiony krzyż misyjny i przeprowadzono przy 
nim adorację. Ostatnie w tym stuleciu misje przypadły na 1997 r. Jednak 
w roku tym nie ogłoszono ich. W marcu odbyły się rekolekcje wielkopost-
ne, które prowadził o. Pancerz, redemptorysta z Paczkowa. A w kronice pa-
rafialnej zanotowano: „Uznaliśmy te rekolekcje za misje”71. 

Przez te wszystkie lata co najmniej raz w roku odbywały się rekolekcje. 
Nie sposób więc wspomnieć tu o wszystkich. Ale niektóre z nich miały wy-
jątkowe znaczenie w życiu parafian. Do takich na pewno należały rekolekcje 
prowadzone w latach sześćdziesiątych XX w., a tematycznie związane z ko-
lejnymi Sesjami II Soboru Watykańskiego. W 1963 r. założono „Parafialną 

68 Pfarr-Chronik..., zapis z 1957 r.
69 Tamże.
70 Tamże, zapis z 1959 r.
71 Tamże, zapis z 1997 r.
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Księgę Czynów Dobroci”, którą delegacja parafian zawiozła na Jasną Górę. 
Wiele nabożeństw i adoracji towarzyszyło tym wydarzeniom. 

Na przypomnienie zasługują również prowadzone w 1980 r. (2–7 mar-
ca) rekolekcje trzeźwościowe, prowadzone przez o. Damiana Zawitkowskie-
go, kapucyna. Jak zapisał w kronice parafialnej ten zakonnik: „Rekolekcje 
Trzeźwościowe zaproponował przed ośmiu laty [w 1972 r.] Ojcu Prowincja-
łowi Zakonu Kapucynów w Warszawie śp. ks. bp Franciszek Jop. Część pro-
boszczów z diecezji nie zdecydowała się tego rodzaju ćwiczenia duchowne 
ze względu na drażliwość tematyki [...]”72. Ks. Wojciech Mężyk jednak pod-
jął to wyzwanie i w Borucinie wierni nie tylko wysłuchali monotematycz-
nych pouczeń, ale również otrzymali przywiezione ulotki, oglądali prezen-
towane filmy. Na zakończenie dzieci odnowiły przyrzeczenia abstynenckie 
złożone w dniu I Komunii św., a dla dorosłych została założona Parafialna 
Księga Trzeźwości. Nadto wprowadzono modlitwy w intencji trzeźwości na 
tzw. Wędrującym Trzeźwościowym Różańcu Rodzinnym, który przekazy-
wano sobie z domu do domu. 

Kolejne warte przypomnienia rekolekcje odbyły się w dniach 1–4 mar-
ca 1982 r. Przebiegały one pod hasłem „Rodzina ewangelizuje środowisko” 
i związane były ściśle z programem Episkopatu Polski „Rodzina domowym 
Kościołem”. O tym, jak parafianie przyjmowali nauki rekolekcjonisty, o. Be-
nedykta Borkowskiego, świadczyć może sporządzona przez niego notatka 
w kronice parafialnej: „Zauważyłem, że parafianie są bardzo wrażliwi na 
sprawy Boże, ten dar nieba ubogacany życiem Eucharystycznym, [odzna-
czają się] żywą więzią poczucia wspólnoty parafialnej i ukochaniem Maryi 
w modlitwie różańcowej, ostatecznym jej zawierzeniem. To wszystko upo-
ważnia sądzić, że Borucinianie przyłożą wspaniałą cegiełkę do ogólnej od-
nowy społecznej i moralnej naszego narodu. Tego im życzę i na to błogo-
sławię”73. 

2. Jubileusze parafialne 

Po drugiej wojnie światowej zawsze dostojnie świętowano kolejne jubile-
usze istnienia parafii. Uroczystości z okazji 50-lecia kościoła obchodzono 
3 kwietnia 1956 r. Był to wówczas wtorek wielkanocny. Parafianie zgroma-

72 Tamże, zapis z 1980 r.
73 Tamże, zapis z 1982 r.
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dzili się na uroczystej sumie, w której wzięło udział ośmiu kapłanów z oko-
licznych miejscowości. Homilię wygłosił ks. dr Henryk Grzondziel, pro-
boszcz z Krzyżanowic74. 

W 1966 r., kiedy to przypadał jubileusz 60-lecia parafii, w Kronice nie 
odnotowano tego wydarzenia. Skupiono się bowiem wówczas na obchodach 
milenijnych związanych z 1000-leciem chrześcijaństwa w kraju oraz z pe-
rygrynacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jubileusz 70-lecia para-
fii obchodzono uroczyście w kiermasz, tj. w ostatnią niedzielę października 
1976 r. Słowo Boże głosił w tym dniu o. Robert, młody franciszkanin z Raci-
borza75. Uroczyste Te Deum z okazji 80-lecia kościoła odśpiewano w 1986 r. 
dwa razy: w dniu odpustu i kiermaszu. 

Z wielkim pietyzmem przygotowywano się do jubileuszu 90-lecia para-
fii. Z tej okazji wykonano wiele prac w kościele i jego obejściu. Wymalowano 
wnętrze świątyni (oprócz sklepienia), wykafelkowano cztery wejścia do ko-
ścioła oraz wnętrze kaplicy cmentarnej, zakupiono też urządzenie chłodnicze 
w celu przechowywania zwłok. Wśród uczniów miejscowej szkoły ogłoszo-
no konkurs plastyczny związany z historią kościoła w Borucinie. Wystawę 
najlepszych prac urządzono w kościele. Kornelia Lach opracowała okolicz-
nościowy folder pt. „90 lat Kościoła w Borucinie”, który wydany został w na-
kładzie 300 egzemplarzy. Nad jego składem komputerowym pracowali Jan 
Lach i Feliks Grzesiczek. 

Największe obchody zaplanowano jednak z okazji 100-lecia. Będą one 
trwały dwa lata: od 3 kwietnia 2006 r. do 22 lipca 2008 r. Klamra tych lat 
spina właściwie dwie ważne rocznice: erygowania parafii oraz poświęcenia 
kościoła przez biskupa Františka Bauera z Ołomuńca. 

Te wielkie uroczystości rozpoczęły się w poniedziałek 3 kwietnia 2006 r. 
(zob. fot. 122, 123). Wieczorem o godzinie 18.00 w kościele pw. Św. Augusty-
na licznie zgromadzili się parafianie. Natomiast służba liturgiczna, delega-
cje ze sztandarami oraz zaproszeni księża zebrali się przy miejscowej szkole 
podstawowej. Stamtąd bowiem wyruszyła procesja w stronę kościoła. Na jej 
czele kroczył ministrant z krzyżem, za nim ministranci nieśli Ewangeliarz 
oraz zapalone świece. Swoje sztandary nieśli kolejno: dziewczęta, matki, ko-
biety z Róż Różańcowych oraz górnicy i strażacy. Potem szły cztery kobiety 
w strojach ludowych, a za nimi kroczyła orkiestra dęta ze Studziennej. Za 
nią podążali ubrani już w szaty liturgiczne ministranci, nadzwyczajni sza-

74 Tamże, zapis z 1956 r. Ks. H. Grzondziel w 1959 r. został opolskim biskupem po-
mocniczym. 

75 Tamże, zapis z 1976 r.
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farze komunii św. i kapłani. Po procesyjnym wejściu głównymi drzwiami do 
kościoła proboszcz przywitał zebranych parafian oraz zaproszonych gości, 
po czym rozpoczęła się dziękczynna ofiara mszy św. Sprawował ją ks. Janusz 
Iwańczuk w asyście kleryka – Adama Koppla z parafii św. Anny w Zabrzu. 
Mszę koncelebrowali kapłani dekanatu Pietrowice Wielkie z ks. dziekanem 
Ewaldem Ćwienkiem na czele, czyli: ks. Damian Rangosz, proboszcz z Pie-
trowic Wielkich, ks. Zygmunt Hupka, proboszcz z Pawłowa, ks. Piotr Po-
panda, proboszcz z Krowiarek, ks. Zbigniew Gojewski, proboszcz z Sambo-
rowic, ks. Robert Skornia, wikary z Krzanowic oraz ks. Herbert Hlubek po-
chodzący z Borucina (zob. fot. 124). 

Homilię wygłosił ksiądz proboszcz, króry wyraził swoje uznanie i po-
dziw dla parafian za ich zatroskanie zarówno o budynek kościelny, jak i Ko-
ściół żywy. Uroczystość uświetnił występ chóru im. św. Cecylii z Krzano-
wic (którym dyryguje Kornelia Pawliczek-Błońska), solowy śpiew organistki 
oraz popis orkiestry dętej. 

Po mszy św. głos zabrał ks. Herbert Hlubek, pochodzący z Borucina. Dzię-
kował parafianom za modlitwy w jego intencji, zanoszone zwłaszcza podczas 
jego ciężkiej choroby. Wspominał o swym powołaniu, o swych prymicjach, 
nawiązał do filozofii św. Augustyna, zapewniał o swojej modlitwie w inten-
cji mieszkańców Borucina. Przemawiał krótko i od serca swoim szeptem, 
w atmosferze zupełnej ciszy w kościele. Kiedy skończył parafianie sponta-
nicznie odpowiedzieli gromkimi brawami. 

Na zakończenie uformowała się, taka sama jak na wstępie, procesja, za 
którą parafianie udali się na cmentarz. Wszyscy zgromadzili się wokół na-
grobków zmarłych proboszczów, na których paliły się znicze. Ks. proboszcz 
wspomniał o ich zasługach dla parafii, a następnie wszyscy wspólnie odmó-
wili Ojcze nasz, Chwała Ojcu i Wieczny odpoczynek w intencji wszystkich 
na tym cmentarzu spoczywających. Przy dźwiękach intrady ministranci od-
prowadzili księży na plebanię na okolicznościowe przyjęcie, a wierni poczę-
li rozchodzić się do domów. 

3. Kult Matki Bożej 

Dawniej w Borucinie w sposób szczególny czczono Matkę Bożą. Parafia-
nie pielgrzymowali do wielu sanktuariów maryjnych, a zwłaszcza do Hrabyni 
(dziś w Czechach), do Matki Bożej w Raciborzu oraz na Jasną Górę. Warto 
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wspomnieć o jednej takiej pielgrzymce do Częstochowy z okresu między-
wojennego, z którą związana jest następująca opowieść wspomnieniowa: 

To bezmała było tak: oni chcieli prziweźć do Borzucina obraz Matki Bo-
ske z tych Czenstochow. A to teda były te granice tam z Polskom. I celnik 
ich zastawiył i prawi, że ni mogom teho obrazu tak przewozić, ino muszom 
zapłacić cło. I kcieł tyn obraz sważić [zważyć – K. L.]. Ale to nie szło, bo 
on raz był taki lehtki, że choby nic nie ważył, a raz jak ho dali na tu wagu, 
to brakowało gewichtow [odważników – K. L.), żeby ho sważić. I ten cel-
nik był taki wydziwoczony, że prawił im, że majom już jechać z tym obra-
zym kaj chcom76. 

Przywieziono wówczas obraz Matki Boskiej Częstochowskiej do Boruci-
na i otaczano go wielką czcią. 

3.1. Poświęcenie parafii Matce Bożej 
Kolejny obraz przywieźli parafianie w 1965 r. Trzynastoosobowa dele-

gacja, która na Jasną Górę zawiozła Parafialną Księgę z aktem oddania się 
Matce Bożej, uczestniczyła tam w czuwaniu nocnym, we mszach św. i ado-
racjach. 10 listopada wróciła do wsi, gdzie podczas wieczornej mszy św. wi-
tali ją wszyscy zebrani. Podczas tego nabożeństwa nastąpił „uroczysty akt 
poświęcenia parafii Matce Bożej w niewolę za wolność Kościoła”77. Następ-
nie obraz odwiedzał kolejno wszystkie rodziny w parafii, co sprzyjało oży-
wieniu życia religijnego. 

W kronice parafialnej odnotowano, że 17 listopada 1973 r. kolejna pię-
cioosobowa delegacja pojechała na Jasną Górę, by tam odebrać Akt odda-
nia się narodu Matce Bożej78. 

3.2. Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w 1966 r. 
Z okazji 1000-lecia chrztu Polski w całym kraju miały miejsce tzw. obcho-

dy milenijne. Do Borucina z tej okazji zawitał obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej. Na to spotkanie parafianie długo przygotowywali się. W dniach 
5–10 marca 1966 r. trwały rekolekcje, które prowadził o. Alfons Kaczmar-
czyk, oblat z Kędzierzyna. Wierni więc byli duchowo przygotowani. Cała pa-
rafia przybrała odświętny wygląd. W oknach prawie wszystkich domów wy-
wieszono z tej okazji oświetlone obrazy maryjne. Wzdłuż trasy ustawiono 
chorągiewki, ołtarzyki i kwiaty. Kościół także przyozdobiono od wewnątrz 

76 Inf.: Anna Długosz, ur. w 1925 r., zapis w 2005 r.
77 Pfarr-Chronik..., zapis z 1965 r.
78 Tamże, zapis z 1973 r.
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Fot. 19. Brama powitalna przed wejściem na plac kościelny, od lewej: Oswald Machura, 
Ewald Niewiera, Gerard Grzesiczek (1966 r.). Archiwum rodziny Machurów

Fot. 20. Zbiórka jeźdźców wyruszających po obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Od le-
wej: [...], Jerzy Kocjan, Franciszek Jureczka, Gerard Grzesiczek, Oswald Machura (1966 r.). 
Archiwum rodziny Machurów
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i zewnątrz. Oświetlono wieżę, 
przed wejściem na plac kościel-
ny ustawiono bramę powital-
ną, na której umieszczono na-
pis: „Królowo Kościoła Świę-
tego witamy Cię” (zob. fot. 19). 
Drugą taką bramę usytuowano 
przy wjeździe do wsi. Uroczy-
sty orszak prowadzony przez 
motocyklistów i jeźdźców na 
koniach wprowadził obraz do 
Borucina (zob. fot. 20, 21, 22). 
Wierni zebrali się wzdłuż tra-
sy przejazdu procesji, po czym 
wszyscy udali się do kościo-
ła (fot. 23). Tam obraz został 
wniesiony przez delegacje po-
szczególnych stanów i umiesz-
czony w ołtarzu głównym nad 
tabernakulum (zob. fot. 24, 25). 
Nad obrazem umieszczono ko-
ronę i napis „Ave Maria”. Cały 
ołtarz przesłonięty był suto 
marszczonym płótnem i ozdo-
biony świecami oraz kwiatami. 
W prezbiterium zawieszono 
ręcznie plecione tzw. wieńce  
oraz szarfy, na których umiesz-
czono małe wianuszki. 

Obraz przebywał w parafii 
24 godziny i przez cały ten czas 
był adorowany (zob. fot. 26). 
Po uroczystym przywitaniu, 
o godz. 20.00, odbyła się msza 
św. za parafian. O północy od-
prawiono mszę św. w intencji 
chorych i starszych osób. A ko-
lejne msze św. miały miejsce 

Fot. 21. Rozpoczynający procesję motocyklista (Wi-
tus Bernacki) z krzyżem (1966 r.). Archiwum ro-
dziny Machurów

Fot. 22. Jeźdźcy w procesji prowadzącej obraz Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej (1966 r.). Archiwum ro-
dziny Machurów

Fot. 23. Ks. F. Kocjan z ministrantami i druhna-
mi w otoczeniu wiernych oczekujących na obraz 
M.B. Częstochowskiej (1966 r.). Archiwum Anny 
Długosz
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Fot. 24. Matki w strojach ludowych niosące obraz (tu rewers). Od prawej: Maria Wani-
czek (z d. Jureczka), Elza Kocjan (z d. Newrzela), Maria Waniczek (z d. Józefus), od lewej: 
Anna Kostka (z d. Gajda), Elżbieta Handzlik (z d. Grzesiczek), Wiktoria Klima (z d. Sich-
ma), 1966 r. Archiwum rodziny Sichmów

Fot. 25. Druhny w bieli niosące obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (tu rewers), 1966 r. 
Archiwum Anny Długosz
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o godz.: 6.00, 8.00 i 10.00. 
Każdy więc mógł uczestni-
czyć w dogodnej dla siebie 
porze we mszach i nabo-
żeństwach. Jak odnotowa-
no w Kronice parafialnej, 
wierni modlili się całą noc 
i cały dzień. Przekazanie 
wizerunku Maryi do Pie-
traszyna odbyło się o godz. 
17.00. Wtedy znów w ko-
ściele zgromadziła się cała 
wspólnota parafialna79. 

Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że w 1987 r. 
obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej wędrował od 
domu do domu, gromadząc 
na wspólnej modlitwie całe 
rodziny, pokrewieństwo, są-
siadów i przyjaciół. W cią-
gu tygodnia „odwiedzał” 
on zwykle siedem rodzin 
i w ich intencji odprawia-
no niedzielne msze św., po-
cząwszy od 22 listopada80. 

3.3. Odwiedziny kopii Cudownego Obrazu w 1995 r. 
W 1995 r. miała miejsce kolejna peregrynacja kopii Cudownego Obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej. W Borucinie obraz ten czczono w dniach 
od 29 do 30 października. Przygotowania parafian do tych uroczystości 
trwały prawie rok. Z tej okazji ufundowano nowy ołtarz soborowy, wymie-
niono oświetlenie kościoła, zawieszono nowe mosiężne żyrandole, zakupio-
no ozdobne świece na paliwo olejowe. Zaś na kilka dni przed „przybyciem” 
obrazu cała wieś przybrała odświętny wygląd. Domy i obejścia zostały ude-

79 Tamże, zapis z 1966 r.
80 Tamże, zapis z 1987 r.

Fot. 26. Obraz M.B. Częstochowskiej w ołtarzu głów-
nym (1966 r.). Archiwum Zofii Handzlik
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korowane emblematami religijnymi, kwiatami, wstążkami, chorągiewkami 
i oświetleniami. Na drodze przy wjeździe do Borucina od strony Krzano-
wic, skąd przywieziono cudowny wizerunek Maryi, ustawiono bramę po-
witalną z napisem „Witamy Cię Królowo”, zaś na trasie prowadzącej do Bo-
janowa bramę zdobiło hasło: „Żegnamy Cię Jasnogórska Pani”. Trzecią bra-
mę ustawiono przy ul. Bonczyka przed posesją rodziny Filipsów. 

Parafianie uczestniczyli w trzydniowych rekolekcjach, które prowadził 
ojciec redemptorysta z Gliwic. W tym czasie opracowano szczegółowy pro-
gram nabożeństw i modlitw na dni modlitewnego skupienia. W jego reali-
zacji pomagał ojciec paulin z Częstochowy, który towarzyszył peregrynacji 
obrazu w naszym dekanacie. 

W niedzielę 26 października 1995 r. o godz. 16.00 mieszkańcy zebrali się 
w kościele na nabożeństwie oczekiwania. Mimo deszczowej pogody przed 
bramą świątyni ustawiła się procesja składająca się z delegacji różnych sta-
nów i zawodów. Tłumy wiernych witały obraz pieśnią „O Maryjo, witam 
Cię”. Obraz przywieziony został z Krzanowic przez ojca paulina specjalnym 
samochodem-kaplicą eskortowanym przez policjantów, strażaków i właści-
cieli prywatnych samochodów. Z „kaplicy” do kościoła obraz niesiony był 
kolejno przez młodzież męską, żeńską, ojców, matki. Procesji towarzyszy-
ły sztandary: górniczy, strażacki, młodzieńców i panien. Strażacy umie-
ścili obraz na specjalnie przygotowanym tronie-ołtarzu, który ulokowany 
został z lewej strony przed prezbiterium, pod obrazem św. Mikołaja (zob.  
fot. 118). 

Podczas ceremonii uroczystego powitania jako pierwszy cześć obrazowi 
przez okadzenie oddał ks. proboszcz Wojciech Mężyk. Wierni w tym cza-
sie odśpiewali „Magnificat”, po czym wysłuchali fragmentu Ewangelii. Ks. 
dziekan Ludwik Dziech odczytał telegram papieża Jana Pawła II na nawie-
dzenie obrazu. Następnie delegacja parafian z Krzanowic wraz z księdzem 
proboszczem Wilhelmem Schiwoniem oddali w milczeniu hołd Matce Bo-
żej i złożyli kwiaty u stóp ołtarza. Ks. Mężyk w imieniu wszystkich parafian 
uroczyście powitał Matkę Bożą. Potem obraz kolejno witali: przedszkolaki, 
dzieci z kl. II, młodzież szkolna z kl. VIII (Dorota Szafarczyk, Helena Nie-
borowska, Aleksandra Machura) oraz delegacje: młodzieży żeńskiej (Gize-
la Kocjan, Dorota Jaworek, Beata Buchcik), męskiej (Piotr Wszołek, Tomasz 
Szafarczyk, Tomasz Gorzalnik), matek (Bronisława Grzesiczek, Łucja Go-
rus, Helena Kudela), ojców (Andrzej Wszołek, Ryszard Polak, Karol Buch-
cik), nauczycieli (Irena Hlubek, Zofia Sosna, Kornelia Lach. Zob. fot. 119). 
Przemówienia – jak stwierdził ks. Dziekan – były piękne pod względem tre-
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ści, jak i formy. Po uroczystościach powitalnych odbyła się msza św. z udzia-
łem ks. bpa Jana Kopca i księży z całego dekanatu. Po jej zakończeniu przy 
obrazie czuwała młodzież, a następnie starsi mieszkańcy i Trzeci Zakon. 
O godz. 21.00 zebrali się parafianie na Apel Jasnogórski. Przedtem odśpie-
wano godzinki i nieszpory po morawsku, a po apelu modlono się w j. nie-
mieckim. Obraz więc adorowano w trzech językach. O godz. 24.00 odbyła 
się tzw. pasterka Maryjna, po której czuwali przy kopii Cudownego Obrazu 
mieszkańcy poszczególnych ulic według wcześniej opracowanego harmo-
nogramu. Warto przypomnieć, że wielu parafian skorzystało w tym dniu 
z urlopu wypoczynkowego, by czas ten poświęcić na modlitwy, dlatego ich 
udział w uroczystościach był wprost imponujący. Przyprowadzono do ko-
ścioła również chorych, którzy po mszy św. w ich intencji otrzymali tzw. 
błogosławieństwo lurdzkie. 

Na zakończenie (o godz. 15.00) odbyła się msza św., podczas której na-
stąpił akt poświęcenia parafii Matce Najświętszej. Z Borucina obraz prze-
wieziono do klasztoru w Krzyżanowicach. 

4. Kult Bożego Miłosierdzia 

Kult Bożego Miłosierdzia w Borucinie stopniowo upowszechniał się w ży-
ciu indywidualnym parafian. Ożywienie nastąpiło w latach sześćdziesiątych 
XX w. w związku z otwarciem w Stolicy Apostolskiej procesu beatyfikacyj-
nego sługi Bożej Faustyny Kowalskiej, nasiliło się ono zwłaszcza po jej ka-
nonizacji w dniu 30 kwietnia 2000 r. 

W Borucinie już na początku adwentu 1994 r. odbyły się specjalne reko-
lekcje poświęcone Miłosierdziu Bożemu, które prowadził ojciec Sowa z Głu-
chołaz. Na ich zakończenie prawie wszyscy parafianie zaopatrzyli się w ob-
razy przedstawiające Jezusa Miłosiernego, które po poświęceniu zawiesili 
w swoich domach. W kościele natomiast zawieszono obraz na ścianie po le-
wej stronie prezbiterium ufundowany przez Katarzynę Jakubit. 

Obraz podczas uroczystości ustawiono na niewielkim podwyższeniu pod 
amboną, dzięki czemu widoczny był przez wszystkich zebranych w koście-
le. Z inicjatywy ks. Iwańczuka na zakończenie każda rodzina indywidual-
nie podchodziła do obrazu i poprzez dotknięcie go ręką powierzała w mil-
czeniu swoją rodzinę Bożemu Miłosierdziu. W następnych dniach obraz 
usytuowano w lewym bocznym ołtarzu, a po jego prawej stronie zawieszo-
no obraz św. Faustyny. 
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Do dziś, w każdy wtorek miesiąca, w tym miejscu po wieczornej mszy 
św. odprawiane jest nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, odczytywane są 
indywidualne intencje wiernych i udzielane jest błogosławieństwo sakra-
mentalne. Co piątek o godzinie 15.00 (tj. w Godzinie Miłosierdzia) wierni 
spotykają się w kościele parafialnym i wspólnie odmawiają Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia. 

5. Udział świeckich w życiu parafialnym 

Od czasu Soboru Watykańskiego II poczęto w Kościele powszechnym 
coraz częściej nawoływać świeckich do czynnego udziału w życiu własnego 
Kościoła partykularnego jako cząstki Kościoła powszechnego. Stąd i w Bo-
rucinie kolejni proboszczowie usilnie pracowali nad tym, by świeccy nabie-
rali coraz głębszego przeświadczenia o istocie ich apostolskiego zaangażo-
wania na terenie własnej parafii. 

Na przestrzeni minionych stu lat zmieniały się formy tego zaangażowa-
nia, ale zawsze ich nadrzędnym celem był rozwój autentycznej kościelnej 
jedności w parafii, rozbudzenie i przekazywanie religijności, podtrzymy-
wanie praktyk chrześcijańskiego życia. 

5.1. Organiści 
Po drugiej wojnie światowej funkcję organisty w kościele św. Augusty-

na pełnił Karol Hlubek, brat ówczesnego ks. proboszcza. Już w latach 1916–
1929 grał w Borucinie na organach, potem jednak ze względu na zmianę 
miejsca zamieszkania musiał z tej służby zrezygnować. Dawniej wielu na-
uczycieli grało na organach, stąd też czasami dwóch z nich pełniło tę funk-
cję. Warto wspomnieć, że pierwszym organistą w kościele pw. Św. Augu-
styna był nauczyciel Adolf Schuppik (w latach 1906–1910). Następnie funk-
cję tę przez pięć lat pełnił „pan rektor” Morawetz81, który w Borucinie jako 
nauczyciel pracował przez 20 lat (od 1895 r.). Po nim obowiązki te na 10 lat 
(1815–1925) przejął Max Schimke. Organistą w Borucinie byli też Karol Du-
bowy i niejaki Christian z Nysy. 

Spośród współcześnie żyjących organistów wymienić należy: Alfreda Ota-
wę, który obecnie gra w Tworkowie, Sabinę Wycisk (z d. Grzesiczek), która 

81 Pan Morawetz ur. się 4 maja 1873 r. w Niekazanicach, zmarł 15 marca 1915 r. w Bo-
rucinie. Zob. szerzej: „Katolicke Noviny...” 1915, nr 12 (z dn. 21.03.1915 r.).
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po wyjściu za mąż wyprowadziła się z Borucina oraz rodzeństwo Brunona 
i Darię Waniczków, którzy wyemigrowali do Niemiec. 

Od 1989 r. do dziś organistką jest Róża Buchcik. Posiada ona gruntowne 
wykształcenie muzyczne, ponieważ jest absolwentką Studium Organistow-
skiego Archidiecezji Katowickiej oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
(studiowała na Wydziale Artystycznym, kierunek – wychowanie muzycz-
ne). Od listopada 1998 r. pracuje jako nauczycielka muzyki w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym w Borucinie. 

5.2. Drugie odznaczenie Pro ecclesia et pontifice 
Parafia Borucin może poszczycić się tym, iż jej mieszkańcy aż dwukrot-

nie dostąpili zaszczytu przyjęcia papieskiego odznaczenia Pro ecclesia et 
pontifice. Pierwsze z nich, jak wspomniano wcześniej, przyznane zostało 
w 1913 r. Franzowi Kaschnemu za zaangażowanie w budowę kościoła, dru-
gie natomiast wręczono Karolowi Hlubkowi, bratu pierwszego proboszcza, 
za 60-letnią posługę organisty. Uroczystość ta miała miejsce w Opolu 21 
stycznia 1966 r. Brali w niej udział również: ks. Franciszek Kocjan – pro-
boszcz oraz Jerzy Hlubek – syn82. Podczas homilii w następną niedzielę ks. 
proboszcz eksponował zasługi odznaczonego oraz opowiadał o przebiegu 
tej niecodziennej uroczystości. 

5.3. Rada parafialna 
Pierwsza Rada parafialna w Borucinie, nazywana zarządem kościelnym, 

powstała w 1899 r., a jej przewodniczącym był początkowo ks. A. Qwittek, 
a od 1906 r. ks. J. Hlubek. Funkcję zastępcy przez wiele lat pełnił wielce za-
służony dla parafii – Franz Kaschny, o czym pisano już w części I (rozdział 
II pkt 1 i 5) niniejszego opracowania. Działalność kolejnych Rad parafial-
nych skupiała się wokół życia gospodarczego, dopiero po wyborach w 2000 r. 
działała ona w trzech różnych sekcjach. Wyróżniano więc Radę Duszpaster-
ską (do której należeli: Karol Buchcik*, Roman Holubek* i Teresa Sosna), 
Radę Gospodarczą (Jan Lach*, Rajmund Neblik i Andrzej Wszołek*) oraz 
Parafialny Zespół Caritas (Anna Gorzalnik, Bronisława Grzesiczek i Ire-
na Wolnik). Ten zintegrowany zespół ludzi wespół z sołtysem (Ryszardem 
Polakiem*) pomagał proboszczowi w organizowaniu uroczystości kościel-
nych, pielgrzymek (w tym jubileuszowej do Pietrowic Wielkich), ale przede 
wszystkim swą działalność skupiał wokół spraw gospodarczych, związanych 

82 Pfarr-Chronik..., zapis z 1966 r.
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z dbałością o świątynię, jej obejście oraz plebanię83. Przeprowadzono w tym 
czasie wiele kosztownych remontów i inwestycji. Spośród nich wymienić na-
leży: zakup nowego urządzenia rozruchowego do dzwonów (1994), zakup 
7 żyrandoli i 2 reflektorów do prezbiterium (1995), nowego ołtarza soboro-
wego i nowej ambonki (1995), wymalowanie ścian kościoła (bez sklepienia), 
wykafelkowanie schodów przy czterech wejściach do kościoła (1996), odno-
wienie wszystkich witraży (1997–1998), naprawa i malowanie ławek, zało-
żenie obić tapicerskich (1999), remonty dachów na plebanii, budynkach go-
spodarczych, kaplicy cmentarnej i kotłowni (1999), odnowienie i złocenie 
ołtarzy, ambony, stacji Drogi Krzyżowej (2000, 2003), zakup nowego nagło-
śnienia (2001), nowych mebli – wykonanych na zamówienie – do zakrystii 
(2002), czterech latarni zamontowanych wokół kościoła (2000), kapitalny 
remont plebanii: wymiana okien, założenie nowych instalacji: elektrycznej 
i centralnego ogrzewania, urządzenie od podstaw nowej łazienki na I pię-
trze, wytapetowanie całego I piętra, przygotowanie ścian parteru do poma-
lowania (2004–2005). 

Dzięki zaangażowaniu Rady Parafialnej i hojności wszystkich parafian 
można było zrealizować tak wiele przedsięwzięć w tak krótkim czasie. 

Jesienią 2005 r. powołana została nowa Rada Parafialna, w skład której 
weszli: Reinhold Koczy, Bronisław Kozub, Roman Kuc, Teresa Kretek, Da-
mian Kurka, Urszula Lamla, Edyta Lasak, Bogusława Machura, Marek Maj-
cherkiewicz, Monika Mruszczyk, Sebastian Piksa, Krzysztof Reisky, Irena 
Wolnik. Przed nimi stoją nowe wyzwania, w tym przygotowanie kościoła 
do obchodów wielkiego jubileuszu 100-lecia erygowania parafii i konsekra-
cji kościoła. 

5.4. Służba liturgiczna ołtarza 
Przez dziesiątki lat ministrantami w Borucinie byli wyłącznie chłopcy. 

Ich liczba też była ograniczona. Było ich bowiem tylko sześciu. Dwóch mia-
ło służbę przy ołtarzu, dwóch dyżurowało przy innych posługach, a dwóch 
miało wówczas tzw. wolne. Co tydzień była zmiana dyżuru. 

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. sytuacja zmieniła się. Mini-
strantów w Borucinie było coraz więcej, a posługę tę poczęły sprawować 
również dziewczęta. Pierwszymi ministrantkami były: Monika Lasak, Ad-

83 Członkowie Rady, przy nazwiskach których umieszczono znak *, sprawowali funk-
cję radnych przez 10 lat. 
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riana Chrobok, Simona Kukofka i Simona Kostka, a lektorkami zostały wów-
czas: Anna Musioł i Sabina Nowak. 

Obecnie służba liturgiczna ołtarza liczy 32 osoby (zob. fot. 125). Są to: 
Martin Nowak, Mateusz i Łukasz Paluszek, Michał Szafarczyk, Daniel La-
sak, Patrycja Rzeźnicka, Mateusz i Barbara Kaszny, Krzysztof Reisky, Mi-
chaela Hasse, Dawid Lasak, Angelika Hanka, Agniszka Kudela, Justyna Ja-
worek, Łukasz i Patryk Mrózek, Dawid i Sebastian Piksa, Mateusz Kostka, 
Samuel Wszołek, Daniel Sichma, Marek Urbisz, Krzysztof i Waldemar Wa-
niczek, Mariusz Majcherkiewicz, Dawid Malgraf, Justyna Kusy, Daniel No-
wak, Piotr Bartosz, Dorota Sobocik, Anita Kretek. Ministrant, który posiada 
najdłuższy staż (bo aż 12-letni), a zarazem jest najstarszy, to Krzysztof Re-
iski. O rok młodsi wiekiem i stażem są Dawid i Sebastian Piksowie. Kolejne 
miejsca w tej hierarchii zajmują: Daniel Sichma, Samuel Wszołek i Martin 
Nowak. Natomiast najmłodszymi ministrantami są 10-letni chłopcy: Daniel 
Nowak i Krzysztof Waniczek, wykonujący już dwa lata swą służbę. 

Ministranci przez ponad dziewięćdziesiąt lat nosili podobne stroje litur-
giczne. Były to czerwone, zielone, fioletowe lub czarne tzw. sutanki, na któ-
re zakładano białe komże. Tylko starsi ministranci nosili alby. Od 2005 r., 
gdy liczba ministrantów kilkakrotnie wzrosła i dla wielu brakowało strojów 
liturgicznych, każdy z nich zakupił sobie albę, którą przepasuje w biodrach 
sznurem odpowiedniego koloru. Strój wszystkich ministrantów, starszych 
i młodszych, jest więc taki sam. 

Dawniej ministranci zajmowali miejsca w prezbiterium, później, gdy 
było ich już więcej, przebywali tam tylko ci, którzy mieli służbę, a pozo-
stali zajmowali miejsca w ławkach w kościele pośród wiernych. Natomiast 
dziś wszyscy obecni na nabożeństwie ministranci ubierają szaty liturgicz-
ne i zajmują miejsca w zależności od pełnionych w danym dniu funkcji bądź 
w prezbiterium, bądź w pierwszych dwóch ławkach, specjalnie dla nich za-
rezerwowanych. 

Wszyscy ministranci tworzą wspólnotę, której przewodniczy ks. Janusz 
Iwańczuk. Kapłan ten spotyka się z nimi nie tylko podczas nabożeństw i prób 
przygotowujących ich do uroczystości w parafii, ale także organizuje im spo-
tkania w Domu Kultury oraz wycieczki turystyczne i pielgrzymki. 

5.5. Nadzwyczajni szafarze Komunii św. 
Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. upowszechniła się w die-

cezji opolskiej w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia, po opracowaniu 
przez Diecezjalną Komisję Liturgiczną (później Międzydiecezjalną Komi-
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sję Liturgiczną) szczegółowej instrukcji wykonawczej dotyczącej warunków 
umożliwiających powołanie nadzwyczajnych szafarzy84. 

W Borucinie stosunkowo szybko powołano pierwszych szafarzy. Zosta-
li nimi już 8 grudnia 1990 r.: Karol Buchcik i Ryszard Polak. Zgodnie z wy-
mogami ukończyli najpierw kurs przygotowawczy, zdali egzamin pisemny 
z teorii i ustny z praktyki oraz otrzymali upoważnienie biskupa do pełnie-
nia posługi szafarza najpierw na rok, a potem kilkakrotnie mieli już prze-
dłużone to upoważnienie. W 2005 r. kolejnymi szafarzami zostali: Joachim 
Marcziński, Damian Kurka i Jan Lach. 

Obecnie w parafii posługę pomocników Komunii św. pełni więc pięciu 
szafarzy. Mają swoje dyżury podczas mszy św. oraz związane z zanoszeniem 
Komunii św. chorym. Dzięki temu, że szafarzy jest kilku, chorzy mają możli-
wość przyjmowania Komunii św. w każdą niedzielę i święta, a wiernym zgro-
madzonym w kościele podczas wielkich uroczystości komunia rozdzielana 
jest aż w trzech miejscach. Szafarze podczas pełnienia swojej posługi zakła-
dają strój liturgiczny, którym jest alba przepasana w biodrach paskiem. Zaj-
mują miejsca w prezbiterium. Gdy pomocnik zanosi Komunię św. do domu 
chorego, posługę tę pełni w stroju cywilnym, ale odświętnym i poważnym. 
Bursę z Najświętszym Sakramentem ma zawieszoną na szyi, aby była wi-
doczna w drodze do chorego. 

W Borucinie wierni przyzwyczaili się do tego typu posług osób świeckich. 
Tylko jedna starsza osoba w kościele manifestacyjnie omija szafarza (który-
kolwiek to jest) i przyjmuje Komunię św. wyłącznie z rąk kapłana. 

5.6. Róże Różańcowe i Margaretki 
Róże Różańcowe w parafii Borucin to potoczna nazwa „Stowarzyszenia 

Żywego Różańca”. Zostało ono założone we Francji w 1826 r. przez Paulinę 
Marię Jaricot w celu „obrony i odrodzenia wiary w społeczeństwie, rozwo-
ju życia chrześcijańskiego w jednostkach i rodzinach”85. Pod koniec XIX w. 
(decyzją papieża Piusa XI) Stowarzyszenia Żywego Różańca podlegały gene-
rałowi zakonu dominikańskiego, natomiast współcześnie poddane są jurys-
dykcji biskupa ordynariusza. W parafii Żywym Różańcem kieruje proboszcz, 
który prowadzi comiesięczne nabożeństwo, wygłasza naukę, wyznacza in-
tencje modlitewną i dokonuje zmiany tajemnic różańcowych. Mianuje tzw. 

84 Zob. szerzej: Pomocnik udzielania Komunii świętej. Materiały dla uczestników kur-
su przygotowawczego nadzwyczajnych szafarzy komunii św. Diecezji Gliwickiej i Opolskiej, 
red. ks. R. Pierskała, H.J. Sobeczko, Opole 2004, s. 5–6. 

85 S.M. Kołdon, Kochać jej sercem. Żywy Różaniec, Sandomierz 2004, s. 16.
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zelatorów, którzy kierują poszczególnymi grupami. Każda z nich liczy 20 
osób, które codziennie przez cały miesiąc odmawiają jedną tajemnicę ró-
żańca. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. 

Nazwa Róż Różańcowych wiąże się z porównaniem modlitwy różańco-
wej do korony żywych róż nakładanych codziennie na skronie Maryi, które 
swym zapachem miłości i gorliwości przynoszą jej chwałę, a ludziom wy-
jednują łaski u Boga86. 

W Borucinie tradycja modlitw różańcowych funkcjonowała jeszcze przed 
utworzeniem parafii. Prawdziwe jej ożywienie nastąpiło w 1907 r. i za cza-
sów ks. Hlubka ta grupa modlitewna nosiła nazwę Bractwa Różańcowego, 
o którym pisano w rozdziale I tej części opracowania. 

Bardzo ważną zasadą w funkcjonowaniu Żywego Różańca jest uzupeł-
nianie członków grupy w razie ich śmierci. Właściwie do miesiąca zelator 
powinien znaleźć nowego członka. Jak podają informatorzy, z czasem tak 
bywało, że chętnych do modlitw było coraz mniej, toteż zelator przejmował 
obowiązki nieraz kilku osób. Kiedy jednak zmarł odtworzenie takiej grupy 
było już dość trudne, toteż stopniowo zwyczaj takiej modlitwy zanikał. 

Powrócono do niego z inicjatywy ks. Janusza Iwanczuka. W pierwszą nie-
dzielę października 2005 r. w borucińskiej parafii utworzono trzy grupy Ży-
wego Różańca, a wkrótce dołączyła do nich czwarta. Każda z nich obecnie 
ma swego patrona, do którego zwraca się o wstawiennictwo. Pierwsza gru-
pa wybrała sobie błogosławionego Franciszka z Fatimy, a druga – błogosła-
wioną Hiacyntę z Fatimy. Nad grupą trzecią czuwa św. Bernadeta z Lourdes, 
zaś Jan Paweł II jest patronem grupy czwartej. Kościół zaleca, aby do Żywe-
go Różańca należeli przedstawiciele wszystkich stanów. Tymczasem w Bo-
rucinie członkiniami są najczęściej kobiety. To one tworzą w całości gru-
pę I i II. W skład grupy IV – oprócz kobiet – wchodzą dwaj chłopcy w wie-
ku szkolnym, natomiast całą grupę III stanowią dzieci i młodzież, a ich ze-
latorką jest uczennica gimnazjum. 

Poniżej imienny wykaz członków Żywego Różańca w Borucinie: 

GRUPA I 
Zelatorka: Anna Gorzalnik. 
Członkinie: Anna Długosz, Rita Hajduczek, Klara Sichma, Łucja Gorus, 

Małgorzata Reżny, Zofia Waniczek, Elżbieta Reisky, Zofia Filip, Anna 
Koza, Krystyna Buczek, Elżbieta Gajda, Leokadia Holubek, Anna Grze-

86 Por.: tamże, s. 17.
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siczek, Renata Tobiczyk, Adela Gorzalnik, Róża Kretek, Maria Krupa, 
Maria Gajda, Gertruda Grzesiczek. 

GRUPA II 
Zelatorka: Martina Chrobok 
Członkinie: Maria Jureczka, Hildegarda Kretek, Anna Hajduczek, Urszu-

la Kaszny, Krystyna Buchcik, Urszula Lamla, Regina Udała, Brygida 
Śliwka, Monika Mruszczyk, Agnieszka Ilka, Rita Janosz, Anna Gajda, 
Anna Sławik, Cecylia Gorzalnik, Agnieszka Chrobok, Marta Wszołek, 
Elżbieta Sichma, Anna Janeta, Anna Riemel, Elżbieta Szafarczyk. 

GRUPA III 
Zelatorka: Angelika Hanka 
Członkowie: Danuta Krolik, Agniszka Kudela, Justyna Kusy, Sandra Bu-

lińska, Barbara Kaszny, Mateusz Kaszny, Martin Nowak, Łukasz Mro-
zek, Patryk Mrozek, Anita Kretek, Patrycja Rzeźnicka, Łukasz Palu-
szek, Mateusz Paluszek, Ewa Neblik, Ania Neblik, Michaela Hasse, 
Daniel Lasak, Dorota Sobocik. 

GRUPA IV 
Zelatorka: Aleksandra Polak 
Członkowie: Grażyna Kostka, Edyta Nowak, Elfryda Slany, Jadwiga Kusy, 

Maria Piksa, Simona Piksa, Ingrid Sichma, Maria Walaszek, Anna Ilka, 
Barbara Marek, Patryk Mrazek, Daniel Nowak, Magdalena Grzesiczek, 
Teresa Kretek, Urszula Sichma, Wiktoria Kudela, Elżbieta Polak, Sa-
bina Sichma, Irena Hanczuch. 

Apostolat Margaretka założyła w latach dziewięćdziesiątych XX w. pew-
na pani profesor z Kanady pod wpływem przeżyć związanych z jej wizy-
tą w Medjugorie (Bośnia i Hercegowina). Jego istotą jest codzienna modli-
twa za konkretnych kapłanów. Symbolem Apostolatu jest kwiat margaretki 
z siedmioma płatkami. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapła-
na, zaś na płatkach, na których widnieją dni tygodnia umieszcza się imiona 
osób, które w danym dniu za wybranego kapłana zadeklarowały modlić się. 
W ten sposób codziennie ktoś modli się za wybranego księdza. Zobowiąza-
nia modlitewne są dowolne, ale zaleca się odmawianie „Modlitwy za kapła-
nów” oraz tzw. Koronki Medjugorskiej, tj. starej modlitwy chorwackiej, na 
którą składa się 7 Ojcze nasz, 7 Zdrowaś Mario, 7 Chwała Ojcu. 
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W Borucinie są dwie Margaretki. Jedna powstała w październiku, a dru-
gą założono 13 grudnia 2005 r., w dniu urodzin księdza proboszcza. Celem 
obydwu Margaretek jest modlitwa w intencji ks. Janusza Iwańczuka. Co-
dziennie więc co najmniej dwie osoby w parafii modlą się w jego intencji. 

5.7. Caritas 
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas87 w Borucinie powstał w 2000 r. 

Od początku swego istnienia w jego skład wchodzą trzy osoby, a przewod-
niczy im Irena Wolnik. Podstawowym zadaniem Zespołu jest sprawowanie 
opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i biednymi. 
Środki materialne na prowadzenie swojej działalności parafialna Caritas 
czerpie z kolekt zbieranych w kościele, kwesty organizowanej na festynach 
DFK, sprzedaży artykułów świątecznych oraz świec „Wigilijnego Dzieła Po-
mocy Dzieciom”. Dzięki temu dofinansowuje się wycieczki lub zakup pod-
ręczników, lekarstw dla najuboższych dzieci oraz rodzin wielodzietnych. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia lub Wielkanocy najbiedniejszym rozda-
wane są paczki żywnościowe. W 2005 r. borucińscy podopieczni objęci zo-
stali akcją „Dostarczanie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europej-
skiej 2005”, dzięki której do wielu domów trafiły artykuły spożywcze pocho-
dzące ze środków przeznaczonych na realizacje tego programu. 

IV. Proboszczowie 

W parafii pw. Św. Augustyna w Borucinie w ciągu 100 lat pracowało 
4 proboszczów. Pierwszym z nich był ks. Dziekan Josef Hlubek, który pra-
cował w parafii najdłużej, bo aż 45 lat. Po nim obowiązki na 27 lat przejął 
ks. Radca Franciszek Kocjan (1951–1978). Trzecim proboszczem w Boruci-
nie został ks. Wojciech Mężyk, który funkcję tę pełnił w latach 1978–2004 
(26 lat). Kiedy przeszedł na emeryturę, na kilka tygodni w parafii pracował 
nowo powołany proboszcz ks. Karol Złoty. Jednak ze względu na pogarsza-
jący się stan zdrowia (z dniem 20 sierpnia 2004 r.) został odwołany jeszcze 
przed oficjalnym wprowadzeniem go na urząd. Wówczas arcybiskup Alfons 

87 Każdy parafialny Zespół jest jednostką organizacyjną podległą Caritas Diecezji Opol-
skiej, która prowadzi działalność statutową zatwierdzoną przez biskupa opolskiego. Jej dy-
rektorem jest ks. prałat dr Arnold Drechsler. 

100 lat.indb   103 27-07-2006   00:51:58



104 Część 2. Duchowy wymiar życia wspólnoty parafialnej

Nossol mianował ks. Janusza Iwańczuka proboszczem w Borucinie. Spra-
wuje on tę funkcję od 28 sierpnia 2004 r. do dziś. 

W borucińskiej parafii nigdy nie pracowali wikarzy, ale od października 
1943 r. do marca 1945 r. w pracy duszpasterskiej ks. J. Hlubkowi pomagał 
ojciec Leo Wojzyk, franciszkanin. Jego zaangażowanie w życie parafialne na 
długo utkwiło w pamięci mieszkańców, toteż kiedy w 2005 r. po prawie 50 
latach przybył z wizytą do parafii, witany był przez najstarszych mieszkań-
ców bardzo ciepło i serdecznie. 

1. Ks. Josef Hlubek 

Pierwszy boruciński proboszcz urodził się 26 marca 1871 r. w Kravaři (dziś 
Czechy) jako syn gospodarza Josefa Hlubka (1841–1915) i Teresie z d. Willa-
schek (ur. w 1850 r.). Miał cztery siostry: Františkę, Theresię, Marię i Adel-
heid oraz czterech braci: Franza, Vincenca, Johanna i Carla (zob. fot. 27). 

Fot. 27. Ks. Josef Hlubek (pierwszy z lewej) z rodzicami i rodzeństwem (lata dziewięćdzie-
siąte XIX w.). Archiwum Alicji Wilkus
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Do szkoły podstawowej uczęszczał w rodzinnej Kravaři. W 1885 r. roz-
począł naukę w gimnazjum w Kromĕřίži, a po jego ukończeniu wstąpił do 
seminarium w Ołomuńcu (1892–1893), następnie w latach 1893–1896 kon-
tynuował studia we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 
1886 r. z rąk kardynała Koppa. Pierwszą placówką duszpasterską tego ka-
płana był Hlučin, gdzie był wikarym88. 

W latach 1896–1903, 1907–1913 pełnił funkcję redaktora naczelnego pi-
sma „Katolicke Noviny pro lid morawsky w Pruskem Slezsku. Jedine w mo-
rawske řeči wychazejiči nowiny w Nemecku”89. Wówczas (w 1903 r.) opra-
cował kalendarz „Svata rodina”, który został wydany w nakładzie 4 tys. eg-
zemplarzy90. W kalendarzu tym opublikował kilka swoich artykułów: Ma-
ria Lurdská, Naš kraj a lid, Hrad Landek z Petřkovic, Obrázky ze života pro 
život, Poutni miesto Hrabyń, Mnoho bláznů91. 

W 1900 r. ukazał się zbiór 84 pieśni pt. Sbirka oblibiených nábo�ných pi-
sni nsseho lidu, a w 1902 r. – wydanie drugie poszerzone tego śpiewnika92. 
W 1908 r. ks. Hlubek napisał w j. niemieckim artykuł Bildhauer Johan Jan-
da, który został opublikowany w pierwszym numerze „Oberschlesische He-
imat”. Najbardziej znany jest jednak jego Úplný kancional93, który – jak usta-
lono – używany był powszechnie w Borucinie do drugiej połowy lat trzy-
dziestych XX w., a indywidualnie do końca XX w. 

21 marca 1906 r. ks. Hlubek został mianowany proboszczem parafii Bo-
rucin94. Oficjalnie na urząd został wprowadzony 3 kwietnia 1906 r. przez 
ks. Tomasza Kamradka95. W parafii tej w krótkim czasie rozpoczęły dzia-

88 Por.: Pfarr-Chronik von Borutin 1906–2005 (brak paginacji stron); P. Pałys, Ksiądz Jo-
sef Hlubek – morawski „budziciel” z Borucina, „Ziemia Raciborska” 2003, nr 10–12, s. 42.

89 Zob. szerzej: K. Lach, „Katolické Noviny pro lid moravský w Pruském Slezsku. Jedi-
ne v moravské řeči vycházejici noviny w Německu”. Charakterystyka i ocena czasopisma 
(w druku).

90 Por.: J. Vyhlidal, Pod perutěmi pruského orla. Obrazki ze života českého lidu w Pru-
sku, Opava 1910, s. 52–53; Pałys, Ksiądz Josef Hlubek..., s. 44.

91 Por.: Pałys, Ksiądz Josef Hlubek..., s. 47.
92 Sbirka oblibiených nábo�ných pisni nsseho lidu. Druhé, hojnĕ rozmno�ené wydáni, 

sestawil J. H., Hulčin 1902. 
93 J. Hlubek, Úplný kancionál pro lid morawský w pruské časti arcidiecese olomoucké čili 

posaátné spěwy a modlitby ku wssestranné potřebě při weřejné bohoslužbĕ a soukromých 

pobožnostech, w Brnĕ 1914 r.
94 Por.: Pałys, Ksiądz Josef Hlubek..., s. 45.
95 Zob. szerzej o tej uroczystości: „Katolicke Nowiny...” 1906, nr 13 (z dn. 31.03.) oraz 

nr 14 (z dn. 7.04.). 
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łalność liczne związki, sto-
warzyszenia i bractwa, jak 
np.: Delnicky Spolek (Zwią-
zek Robotniczy), Selsky Spo-
lek (Związek Gospodarzy), 
Mladensky Spolek (Związek 
Młodzieży), Stowarzysze-
nie Chrześcijańskich Ma-
tek, Stowarzyszenie św. Te-
resy, Bractwo Różańcowe, 
Bractwo Szkaplerza, Arcy-
bractwo św. Augustyna. 

Ksiądz Hlubek był – 
podobnie jak wielu księży 
z Hulczyńskiego – zwolen-
nikiem partii Centrum. Na 
łamach „Katolickich No-
win...” propagował kampa-
nię wyborczą tego ugrupo-
wania. Jak wynika z badań 
historycznych „aktyw-
nie uczestniczył również 
w zgromadzeniach poli-
tycznych. W trakcie kam-
panii wyborczych do pru-
skiego sejmu wystąpił u bo-
ku dziekana Stanke, wój-
ta Gebeka i redaktora No-

win Raciborskich Eckerta, w swej rodzinnej Kravaři. W 1908 r. przemawiał 
w miejscowości Pišt, gdzie, jak pisał ks. J. Vyhlidal, povzbudil posluchače 
pro Centrum”96. 

Kapłan ten był w owych czasach osobistością bardzo znaną, cieszył się 
autorytetem i „umiłowaniem” miejscowej ludności. Zaś od niejakiego Emi-
la Wochoweckiego otrzymał odznaczenie „erllore maius”. 

Po wybuchu pierwszej wojny światowej jawił się jako zwolennik procze-
skiej polityki. Był współautorem dwóch memorandów, w których okoliczni 

96 Pałys, Ksiądz Josef Hlubek..., s. 46.

Fot. 28. Pamiątkowe obrazki wydane z okazji 25-le-
cia kapłaństwa ks. J. Hlubka (Borucin, 1921 r.). Archi-
wum autorki
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księża, przedstawiciele rzemiosła i handlu opowiadali się za przyłączeniem 
południowej części Raciborszczyzny do Czechosłowacji97. 

W listopadzie 1917 r. został odznaczony „Krzyżem Zasługi za pomoc 
w walce”. Na łamach „Katolickich Nowin...” składano mu z tej okazji gratu-
lacje98. 26 marca 1921 r. obchodził jubileusz 50-lecia, czyli tzw. Abrahama. 
Parafianie złożyli wówczas swemu proboszczowi życzenia i wręczyli prezen-
ty. Trzy miesiące później, 22 czerwca, w wigilię jubileuszu 25-lecia kapłań-
stwa (zob. fot. 28) Max Schimke, kierownik miejscowej szkoły zorganizował 
pochód z pochodniami i w imieniu uczniów, pracowników szkoły oraz pa-
rafian złożył księdzu proboszczowi życzenia. Z ramienia Delnickiego Spo-
lku przemówił kupiec Machura, a młodzież podczas składania życzeń repre-
zentował Anton Jureczka. 23 czerwca 1921 r. w kościele została odprawiona 
uroczysta msza św. jubileuszowa, podczas której asystował ks. W. Himmel, 
proboszcz z Krzanowic99. Ksiądz biskup z tej okazji nadesłał telegram z ży-
czeniami oraz nominację na Radcę Prawnego Kurii (Konsistorialrat). 

W 1925 r., w tzw. roku jubileuszowym, papież Pius XI zachęcał wiernych 
do udania się do Rzymu w celu uzyskania odpustu zupełnego100, ks. J. Hlu-
bek przyjął to zaproszenie i 15 marca 1925 r. wyruszył na pielgrzymkę. Pod-
czas ponad miesięcznego wojażu był na Sycylii, zwiedził niemal całe Wło-
chy (m. in. był w takich miastach, jak: Bolonia, Florencja, Rzym, Piza, Siena, 
Neapol, Castelamare, Capri, Pompeje, Palermo, Asyż). Powrócił do Boruci-
na 18 kwietnia. Parafianie wyszli witać go aż na dworzec kolejowy w Krza-
nowicach, skąd procesyjnie wracano do Borucina. W najbliższą niedzielę 
proboszcz udzielił swym parafianom papieskiego błogosławieństwa i wiele 
opowiadał o swej podróży do Włoch. Wspomnieniami tymi dzielił się rów-
nież podczas innych spotkań101. 

Kolejną pielgrzymkę odbył proboszcz Hlubek do Lourdes w lipcu 1928 r. 
Trasa wycieczki zaplanowana przez berlińskie biuro podróży prowadziła 
przez Trier, Paryż, Lisieux do Lourdes, a z powrotem przez Hiszpanię, połu-

97 Zob. szerzej: M. Myška, K osudům tzv. Moravštiny v bỳvalém Pruském Slezsku, ČSM 
– B 12, 1963, s. 98–99.

98 „Katolicke Nowiny...” 1917, nr 47 (z dn. 25.11.). 
99 Praff-Chronik..., zapis z lat 20 XX w.
100 Rok 1926 ogłoszono Rokiem Jubileuszowym dla całego Kościoła katolickiego. Wa-

runki otrzymania odpustu zupełnego były następujące: w ciągu 5 dni należy 4 razy od-
wiedzić kościół, przyjąć sakrament pokuty i komunię św. Można było wówczas zyskać je-
den odpust zupełny we własnej intencji oraz jeden w intencji dusz w czyśćcu cierpiacych. 
Por.: Tamże, zapis z 1926 r.

101 Tamże, zapis z 1925 r.
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dniową Francję, Szwajcarię, Austrię, 
Czechosłowację do Raciborza. 

W lipcu 1929 r. wraz z trzema ko-
legami z innych parafii podjąli kolej-
ną daleką, jak na owe czasy, podróż, 
tym razem na północ. Z Berlina po-
jechali do Kopenhagi, Oslo, a następ-
nie 5 dni płynęli wzdłuż wybrzeża 
Norwegii aż na daleką północ, gdzie 
cztery razy podziwiali słońce, które 
świeciło tam w nocy. Stamtąd wróci-
li do Narviku, skąd pociągiem przez 
Laponię i całą Szwecję jechali na po-
łudnie, następnie statkiem na wyspę 
Rűgen, a stamtąd znowu pociągiem 
aż do domu102. 

27 marca 1927 r. wybrano ks. 
J. Hlubka do zarządu rady powiatu 

102 Podróż tę opisał ks. Hlubek w „Oberschlesische Rundschau”

Fot. 30. Ks. Josef Hlubek (1871–1951). Ar-
chiwum Alicji Wilkus

Fot. 29. Ks. Josef Hlubek (siedzi w środku) w towarzystwie najbliższej rodziny (Borucin, 
5.09.1950 r.). Archiwum Alicji Wilkus
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raciborskiego z ramienia par-
tii Centrum103. W tym czasie 
pełnił również funkcję depu-
towanego powiatu. 

60. urodziny ks. Hlubka 
zbiegły się ze srebrnym jubi-
leuszem posługi kapłańskiej 
w Borucinie, a tym samym 25-
lecia istnienia parafii. Dlate-
go też uroczystości te obcho-
dzono z wielkim pietyzmem. 
Właściwe daty (26 marca – 
dzień urodzin, 3 kwietnia – 
wprowadzenie ks. Hlubka na 
urząd proboszcza) przypa-
dły na okres Wielkiego Po-
stu, toteż świętowano nieco 
później, tj. 7 kwietnia 1931 r. 
W Poniedziałek Wielkanoc-
ny urządzono pochód z po-
chodniami. Po jego przybyciu 
na plebanię odśpiewano pieśń 
„Brüder reicht die Hand zum 
Bunde” („Bracia podajcie so-
bie przyjaźni dłoń”), po czym 
życzenia swemu proboszczo-
wi składali przedstawiciele lo-
kalnych stowarzyszeń i orga-
nizacji. Jako pierwszy, w imie-
niu mieszkańców, głos zabrał 
przewodniczący rady wiejskiej 
Kaschny. Następnie głos zabie-
rali: Paul Kotzian jako przed-
stawiciel Związku Wojowni-
ków, Karl Foitzik w imieniu 
Straży Pożarnej, Franz Juretz-

103 Pfarr-Chronik..., zapis z 1927 r.; „Ratiborer Rundschau” 1931, z dnia 8 kwietnia. 

Fot. 31. Ks. J. Hlubek złożony w trumnie (Borucin, 
1951 r.). Archiwum Ireny Hlubek

Fot. 32. Podczas pogrzebowej mszy św. ks. J. Hlub-
ka (Borucin, 3.07.1951 r.). Archiwum rodziny Sich-
mów

Fot. 33. Najbliższa rodzina nad grobem ks. J. Hlub-
ka (3.07.1951 r.). Archiwum Ireny Hlubek
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ka reprezentujący Związek Robotników oraz Josef Wanitzek – Związek Mło-
dzieży i Młodych Mężczyzn. 

14 lutego 1934 r. proboszcz i dziekan Hlubek otrzymał od Ojca św. Piusa 
XI tytuł przyznawany dygnitarzom kościelnym: Monsignore, co dosłownie 
znaczy „mój panie”, zaś w języku Kościoła – jak podkreśla kronikarz – „Za-
ufany Jego Świętobliwości”104. 23 czerwca 1951 r. obchodził swój jubileusz 
55-lecia kapłaństwa. Był już wtedy chory na zapalenie płuc (zob. fot. 29, 30). 
Nie przeżył tej choroby. Zmarł w wieku 80 lat, 29 czerwca 1951 r. Pogrzeb 
odbył się 3 lipca (zob. fot. 31, 32, 33). Uczestniczyło w nim 15 kapłanów oraz 
liczne rzesze wiernych z Borucina i okolicy. Homilię wygłosił ks. dziekan 
Kozioł z Kietrza, a mowę pożegnalną nad grobem – ks. Weitler z Pietrowic 
Wielkich. Podczas mszy św. asystę sprawowali nadto: ks. Konieczny z Chu-
chelnej i ks. Wocka z Tworkowa. W imieniu mieszkańców Borucina księ-
dza proboszcza pożegnał wicesołtys Leopold Fus, który dziękował za prace 
i starania o dobro swych parafian. Zmarły ks. J. Hlubek został pochowany 
w pobliżu Groty Lurdzkiej w wymurowanym grobie obok swojej siostry Te-
resy105. Grobem przez ponad 50 lat opiekowała się Anna Gajdeczka, która 
zmarła 27 stycznia 2006 r. 

W parafii Borucin pracował przez 45 lat. Jako pierwszy proboszcz swoją 
postawą, aktywnością i oddaniem kształtował kilka pokoleń parafian. Wpro-
wadzone i pielęgnowane za jego kadencji zwyczaje, wzorce i wartości owo-
cowały przez kolejne dziesięciolecia, a wiele z nich przetrwało zapewne do 
dziś. Ks. Hlubek żyje bowiem jeszcze w pamięci najstarszych mieszkańców, 
którzy z pełnym szacunkiem wspominają jego działalność i tytułują go nie 
inaczej, jak: „Pan Fararz” lub „Pan Dziekan”. 

2. Ks. Franciszek Kocjan 

Urodził się 6 maja 1906 r. w Krzanowicach jako syn Franciszka i Johany 
Kocjanów. Był ósmym i ostatnim dzieckiem w rodzinie. Miał trzy siostry: 
Antoninę, Annę, Filomenę oraz czterech starszych braci: Franciszka, Jana, 
Pawła i Józefa. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Krzanowicach, a do gim-
nazjum w Raciborzu. Wstąpił do Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 

104 Pfarr-Chronik..., zapis z 1936 r.
105 Teresa Hlubek zmarła 12 stycznia 1948 r. w wieku 66 lat. Przez 42 lata pracowała u 

boku ks. Hlubka na plabanii w Borucinie.
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Studiował filozofię w Insbrucku106. Z tego 
okresu zachowało się interesujące zdjęcie 
młodego Jerzego w mundurze studenc-
kiej organizacji Burschenschaft107 (zob. 
fot. 34). 

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1934 r. 
we Wrocławiu. Prymicje odbyły się 2 lipca 
1934 r. w Krzanowicach (zob. fot. 35). Po-
tem był wikarym w Równem. Jednak z po-
wodu choroby płuc został zwolniony z tej 
funkcji i wrócił do rodzinnych Krzanowic. 
Mieszkał w domu rodzinnym, udzielając 
posług kapłańskich w klasztorze oraz w ka-
plicy szpitalnej. Pod koniec drugiej wojny 
światowej, podobnie jak większość miesz-
kańców Krzanowic, uciekał przed fron-
tem. Z ewakuacji wrócił w maju 1945 r. 
i zamieszkał na krótko u siostry Anny. Po-
tem przeprowadził się do siostry Filome-
ny, gdzie mieszkał 4 lata. W tym czasie do-
jeżdżał do Borucina, by pomagać księdzu 
proboszczowi, będącemu już w podeszłym 
wieku. Po śmierci ks. J. Hlubka to on został 
proboszczem w Borucinie. Zdaniem infor-
matorów był dobrym gospodarzem, rolni-
kiem z zamiłowania. Żył skromnie, wręcz 
biednie. Miał jednak swoje hobby, bardzo 
lubił grać w szachy. Ze swoim foksterie-
rem, szorstkowłosym psem o sierści białej 
w brązowe łaty, często spacerował po wsi 
i okolicy. Spotykał wtedy swoich parafian 
i chętnie z nimi rozmawiał na różne tema-
ty. „Nigdy się nie wywyższał, z ludźmi ga-

106 Inf.: Jerzy Filip z Krzanowic, zapis. w 2006 r. 
107 To niemiecko-nacjonalistyczna organizacja studencka działająca według idei Jah-

na i Uhlanda, dążąca do chrześcijańsko-ojczyźnianej odnowy. Por.: Lexikon A–Z, Liech-
tenstein 1990, s. 97. Zob. szerzej o Friedrichu Ludwiku Jahnie i Ludwiku Uhlandzie: tam-
że, s. 280 i 658. 

Fot. 34. Ks. Franciszek Kocjan jako 
student (Insbruck, 12.07.1927 r.). Ar-
chiwum rodziny Filipów

Fot. 35. Ks. F. Kocjan z matką w dniu 
swoich prymicji przed domem ro-
dzinnym (Krzanowice, 2.07.1934 r.). 
Archiwum rodziny Filipów
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dał jak równy z równym” – 
wspominają o nim parafianie. 
Przyjaźnił się z rodziną Wa-
niczków, często u nich przeby-
wał, a Johan Waniczek (ojciec 
ks. Jerzego Waniczka) poma-
gał w wielu pracach przy ko-
ściele i plebanii. Obowiązki se-
kretarza w parafii w tym czasie 
pełniła Genowefa Gorzalnik. 
To ona przyjmowała intencje 
mszalne, tzw. zalecki itp. 

Pod koniec czerwca 1959 r. 
ks. Kocjan obchodził uroczy-
ście srebrny jubileusz kapłań-
stwa. Ksiądz biskup Franci-
szek Jop przesłał Jubilatowi 
specjalne gratulacje. Podczas 
uroczystej sumy asystowali: 
ks. Wolny, proboszcz z Krzy-

żanowic, ks. Franciszek Pawlar, proboszcz 
z Krzanowic, ks. Teodor Wocka, proboszcz 
z Tworkowa oraz koledzy kursowi z czasów 
Alumnatu. Łącznie w uroczystościach ju-
bileuszowych brało udział 20 duchownych, 
P. Makarius wygłosił kazanie jublileuszo-
we. W imieniu parafian życzenia oraz wy-
razy wdzięczności i przywiązania wyraził 
Leopold Fuss. 

Kolejny jubileusz obchodził ks. Kocjan 
z okazji 40 lecia kapłaństwa (por. fot. 36). 
Z tej okazji, jak czytamy w kronice para-
fialnej, 2 lipca 1974 r. pięknie przyozdobio-
ny kościół po brzegi wypełniony był ludź-
mi. Uroczysty charakter podkreślał występ 
chóru kościelnego i ujmujący śpiew para-
fian. Podczas mszy św. jubilatowi asystowa-
li: ks. Jerzy Waniczek oraz ojciec A. Bajer 

Fot. 36. Ks. F. Kocjan przy głównym ołtarzu w ko-
ściele pw. Św. Augustyna w Borucinie (lata siedem-
dziesiąte XX w.). Archiwum rodziny Handzlików

Fot. 37. Ks. F. Kocjan przed Gro-
tą Lurdzką (Borucin, lata siedem-
dziesiąte XX w.). Archiwum rodziny  
Filipów
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z Bytomia, który wygłosił 
kazanie. W uroczystości 
brało udział 22 kapłanów, 
koledzy kursowi i sąsiedzi, 
przyjaciele. Okolicznościo-
we przyjęcie urządzono na 
plebanii. 

Rok później, 12 lipca 
1975 r. ks. biskup ordyna-
riusz udzielił ks. Jerzemu 
Kocjanowi nominacji Rad-
cy Duchownego108. 6 maja 
1976 r. cała parafia świę-
towała 70 urodziny swego 
proboszcza (por. fot. 37). 
O godz. 9.00 odprawiona 
została uroczysta msza św. 
dziękczynna, podczas któ-
rej jubilatowi asystowali: 
ks. Teodor Wocka z Twor-
kowa i ks. Franciszek Paw-
lar z Krzanowic. 

Od 1977 r. ks. probosz-
czowi coraz częściej doku-
czały choroby. Już na Wiel-
kanoc zastępował go pra-
łat Kotula, ksiądz emeryt ze 

Sudoła, a na odpust, kiermasz, w dzień Wszystkich Świętych oraz w Boże 
Narodzenie pomagał mu ojciec Robert OFM z Raciborza. W rezultacie pod 
koniec sierpnia 1978 r. zrezygnował z funkcji proboszcza. Jednak pozostał 
w parafii jako Rezydent, mieszkał na plebanii i pomagał nowemu probosz-
czowi, ks. Wojciechowi Mężykowi w pracy duszpasterskiej. W 1981 r. wyraź-
nie podupadł na zdrowiu, msze odprawiał już tylko w domowej kaplicy i to 
nieregularnie. Stan zdrowia nie pozwalał mu na udział w większych uroczy-
stościach w kościele. Latem odwiedził go jeszcze ks. bp Wacław Wycisk, co 

108 Nominacje taką otrzymali wówczas również: ks. Franciszek Pawlar z Krzanowic oraz 
ks. Teodor Wocka z Tworkowa. Por.: Pfarr Chronik..., zapis z 1975 r. 

Fot. 38. Ks. F. Kocjan na katafalku w kościele (Borucin 
10.12.1981 r.). Archiwum parafialne

Fot. 39. Ks. bp Wacław Wycisk i służba liturgiczna pod-
czas uroczystości pogrzebowych ks. F. Kocjana (Boru-
cin, 10.12.1981 r.). Archiwum parafialne
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go bardzo uradowało. Po ciężkiej tygodniowej chorobie, zaopatrzony sakra-
mentami, umarł 7 grudnia 1981 r. Pogrzeb odbył się 10 grudnia przy udzia-
le ks. bp W. Wyciska i około 40 księży (zob. fot. 38, 39). Pochowany został 
na swoje życzenie obok groty Lurdzkiej. W 1982 r. na jego grobie postawio-
no tzw. pomnik. W 1999 r. wybrukowano obejście wokół pomnika. Grobem 
do dziś opiekuje się Zofia Filip (z domu Handzlik)109. 

3. Ks. Wojciech Mężyk 

Urodził się 23 lutego 1933 r. w Ołpinach (powiat Jasło) w województwie 
podkarpackim. Był ósmym dzieckiem Anny (z domu Wójcik) i Ignacego Mę-
żyków. Miał sześć sióstr i czterech braci. 

W latach 1940–1947 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Ołpinach. Do 
szkoły i kościoła miał wówczas ok. 3 km. Choć w wiku 7 lat już postanowił 
zostać ministrantem, to jednak marzenie to ziściło się dopiero podczas na-
uki w gimnazjum. 

Edukację tę rozpoczął w 1949 r. w Bieczu. Była to miejscowość oddalona 
o 12 km od domu rodzinnego. Nie było wówczas ogólnodostępnych środków 
transportu i dlatego mieszkał na stancji. W każdą niedzielę jednak wracał 
do domu... piechotą. Trasę tę pokonywał w ciągu 3 godzin. Po dwóch latach 
gimnazjum (1949–1951) kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym. 
Była to właściwie ta sama szkoła tylko pod nową nazwą. Ukończył ją zda-
niem matury w 1952 r. 

Następnie wrócił do domu, by pomagać rodzicom w prowadzeniu gospo-
darstwa. W lutym 1953 r. zdecydował się wyjechać za Zachód na tzw. Zie-
mie Odzyskane. W Buszowie (tj. ok. 40 km od Gorzowa) mieszkała już jego 
siostra Katarzyna, więc zamieszkał u niej. Pracę podjął w oddalonej o 4 km 
Gminnej Spółdzielni i codziennie pieszo chodził do pracy. W lipcu otrzy-
mał list od mamy, która pytała go, co zrobi ze swoim powołaniem kapłań-
skim. Natychmiast zaczął „szukać” seminarium. Pojechał więc do najwięk-
szego miasta w okolicy, czyli do Gorzowa, ale tam seminarium nie było. 
Jedyne Seminarium Diecezji Gorzów znajdowało się w Paradyżu (tj. ok. 
50 km od Gorzowa), ale tam skończył się okres naboru kandydatów i nie 
został przyjęty. Wówczas postanowił wrócić do rodzinnych Ołpin. Miej-
scowy proboszcz, chcąc pomóc przyszłemu księdzu, skierował go do Se-

109 Paul Filip, mąż Zofii, był siostrzeńcem ks. Kocjana.
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minarium Duchownego w Tarnowie. Tam jednak rekrutacja również od-
bywała się w maju, więc znowu spotkał się z odmową przyjęcia. W tej sy-
tuacji proboszcz postanowił wykorzystać swoje znajomości i wysłał swe-
go parafianina do Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie miał kolegę. 
Młody Wojciech Mężyk, z polecającym listem w ręku, wsiadł do pociągu 
w Bieczu i około południa następnego dnia był w Nysie. Odszukał wska-
zanego przez proboszcza księdza, a ten śmiechem zareagował na treść li-
stu i oznajmił, że nie jest w stanie załatwić mu przyjęcia do seminarium. 
Mimo wszystko zdesperwani udali się do Rektora. Był nim wówczas ks. Jan 
Tomaszewski, 51-letni potężny mężczyzna, mówiący z wyraźnie wschod-
nim akcentem. Zaproponował adeptowi przechadzkę, podczas której wypy-
tywał go o różne rzeczy. Już na wstępie okazało się, że dyskwalifikowało go 
samo imię, ksiądz Rektor powiedział bowiem: „Wojciechów nie przyjmuje-
my, bo jak na razie każdy Wojciech stąd uciekł”. W rezultacie jednak został 
przyjęty. Szczęśliwy wrócił do domu, by po miesiącu wstąpić do Semina-
rium Duchownego w Nysie. Do kapłaństwa przygotowywał się przez 5 lat. 
Dnia 22 czerwca 1958 r. w Katedrze Opolskiej z rąk ks. bpa Franciszka Jopa 
przyjął święcenia. 28 czerwca 1958 r. odprawił swoją mszę św. prymicyjną  
w Ołpinach. 

Fot. 40. Księża: Kocjan i Mężyk w dniu I Komunii św. (1979 r.). Archiwum parafialne
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Miesiąc po święce-
niach bp F. Jop skierował 
go do parafii pw. Św. Jerze-
go w Gliwicach-Łabędach, 
gdzie pełnił funkcję wika-
riusza w latach 1958–1959. 
Następnie został przenie-
siony do parafii pw Bożego 
Ciała w Oleśnie, gdzie pra-
cował przez trzy lata. Po raz 
pierwszy funkcję probosz-
cza objął w Kolnowicach 
(dekanat Biała) w powiecie 
prudnickim. Tam służył pa-
rafianom przez 16 lat. 

Od 1 września 1978 r. 
został proboszczem parafii 
Borucin. Oficjalne wprowa-
dzenie na urząd odbyło się 
22 listopada 1978 r. W uro-
czystościach tych przewod-
niczył ks. Joachim Kubiczek 
z Nowej Cerekwi w obecno-

ści wielu księży z dekanatu Kietrz. W pracy duszpasterskiej w ciągu pierw-
szych trzech lat wspierał go mieszkający wraz z nim na plebanii ks. Jerzy 
Kocjan, emerytowany proboszcz (zob. fot. 40). Od 1979 r. ks. Mężyk zapo-
czątkował w parafii zwyczaj chodzenia z kolędą. Ten rodzaj odwiedzin dusz-
pasterskich u parafian nie był wcześniej w Borucinie znany, ale przyjął się 
i jest praktykowany do dziś110. 

23 lutego 1983 r. mieszkańcy wsi z okazji 50 urodzin urządzili ks. pro-
boszczowi tzw. Abrahama. W kościele odprawiona została uroczysta msza 
św., podczas której w koncelebrze brali udział księża z dekanatu kietrzań-
skiego i z innych parafii. Kazanie wygłosił o. Redemptorysta Pęgiel z Zamo-
ścia, który wieczorem rozpoczął wielkopostne rekolekcje. 

110 Ks. Mężyk chodził co roku po kolędzie, praktycznie aż do końca lat dziewięćdzie-
siątych XX w. W latach kolejnych kolęda w parafii uzależniona była od stanu zdrowia ks. 
proboszcza. 

Fot. 41. Pamiątka srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. 
Wojciecha Mężyka (Borucin, 1983 r.). Archiwum pa-
rafialne
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W tym samym roku – w dniach 26 i 27 czerwca – ks. W. Mężyk obcho-
dził 25 rocznicę kapłaństwa (zob. fot. 41). Uroczyste msze św. odbywały się 
z udziałem kapłanów z dekanatu Kietrz oraz 10 kolegów kursowych. 

Kolejne jubileusze odnotowane w kronice parafialnej miały miejsce w 2003 
roku. 23 lutego obchodzono 70 rocznicę urodzin. Były modlitwy, wiersze, 
kwiaty, prezenty i skromne przyjęcie na plebanii. 22 czerwca uczczono 45-
lecie święceń kapłańskich. Odprawiona została uroczysta msza św., podczas 
której dzieci szkolne składały życzenia i modliły się w intencji ks. probosz-
cza, zaś wraz z księżmi jubilatami, kolegami kursowymi z roku i ks. bisku-
pem Janem Wieczorkiem ks. proboszcz świętował w Pławniowicach, gdzie 
miały miejsce również rekolekcje kapłańskie pod kierunkiem bp Ignacego 
Jeża. Trzeci jubileusz w tym samym roku – to 25 lat pracy duszpasterskiej 
w Borucinie. 

Po tylu latach pracy stan zdrowia ks. Mężyka stale pogarszał się, dlatego 
w 2004 r. zwrócił się do ks. bpa Alfonsa Nossola z prośbą o zwolnienie z pra-
cy duszpasterskiej i decyzją biskupa z dniem 30 czerwca 2004 r. odszedł na 
zasłużoną emeryturę (zob. fot. 42). Obecnie mieszka w Prudniku, w małym 
mieszkanku w bloku przy ul. Kościuszki wraz z siostrą Janiną oraz siostrze-
nicą Teresą i jej rodziną. Odprawia codziennie msze św. w małym pomiesz-
czeniu kuchennym przeznaczonym na domową kaplicę. 

Fot. 42. Ks. W. Mężyk z „ostatnią” grupą dzieci pierwszokomunijnych (2004 r.). Archi-
wum parafialne
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4. Ks. Janusz Iwańczuk 

Obecny proboszcz parafii Borucin urodził się 
13 grudnia 1963 r. w Zabrzu. Na chrzcie, który 
odbył się 5 stycznia 1964 r. w kościele pw. Niepo-
kalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Za-
brzu, nadano mu imiona: Janusz, Stanisław. Ro-
dzicami chrzestnymi byli: Dorota Greiner i Jan 
Zachara. Dzieciństwo ks. Janusz spędził w Za-
brzu, choć zmienił miejsce zamieszkania i para-
fię. Do I Komunii św. przystąpił 14 maja 1972 r. 
w kościele pw. Niepoklanego Serca NMP (zob. 
fot. 43). 

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej najpierw 
nr 10, a potem nr 43 w Zabrzu (1970–1978). 
W latach 1978–1982 kontynuował naukę w III 
Liceum Ogólnokształcącym (w tym samym mie-
ście), w klasie o profilu humanistycznym. Po 

zdaniu matury wstąpił do 
Wyższego Seminarium 
Duchownego Śląska Opol-
skiego w Nysie. 11 czerwca 
1988 r. w parafii pw. Św. Jó-
zefa w Zabrzu, z rąk bpa po-
mocniczego Jana Wieczor-
ka, otrzymał święcenia ka-
płańskie (zob. fot. 44). Uro-
czystość prymicyjna odbyła 
się w rodzinnej parafii pw. 
Św. Anny 12 czerwca 1988 r. 
(zob. fot. 45). Jako młody 
kapłan pełnił funkcję wi-
karego aż w czterech pa-
rafiach. Pierwszą placówką 
była parafia pw. Św. Anto-
niego w Tworogu (koło Tar-
nowskich Gór), gdzie pra-

Fot. 43. Ks Janusz Iwańczuk 
w dniu I Komunii św. (Za-
brze, 1972). Archiwum ks.  
J. Iwańczuka

Fot. 44. Ks. J. Iwańczuk w dniu święceń kapłańskich 
(Zabrze, 11.06.1988 r.). Archiwum ks. J. Iwańczuka
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cował w pierwszym roku swego kapłaństwa. Następnie w latach 1989–1991 
był wikarym w Gliwicach-Sośnicy w parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych. Kolejne trzy lata (1991–1994) spędził w Opolu w parafii pw. Prze-
mienienia Pańskiego, a następnie przeniesiony został do Korfantowa (parafia 
pw. Trójcy Świętej), gdzie pracował do 1996 r. (zob. fot. 46). Wówczas bowiem 
po raz pierwszy objął stanowisko proboszcza i zamieszkał w Wiechowicach. 
Podlegały mu wówczas aż trzy parafie: wiechowicka – pw. Św. Anny, do któ-
rej należały także Dzierżkowice, Turków – pw. Św. Alojzego, która obejmo-
wała również Uciechowice i Jabłonkę oraz Jakubowice – również pw. Św. 
Anny. Msze św. w niedziele i święta bez względu na porę roku i pogodę od-
bywały się systematycznie w każdej parafii. „Tak więc – jak wspomina ks. 
J. Iwanczuk – odprawiałem np. trzy pasterki, trzy rezurekcje, trzy procesje 
Bożego Ciała, po prostu wszystko razy trzy”. Nadto w tygodniu odprawiana 
była codziennie msza św. w Wiechowicach i raz w tygodniu w pozostałych 
parafiach, tj. w piątki w Turkowie, a w poniedziałki w Jakubowicach. Warto 
uzupełnić, że w tym samym czasie ks. J. Iwanczuk pełnił funkcję dekanal-
nego ojca duchownego dla kapłanów dekanatu branickiego oraz współpra-
cował z „Radiem Góra św. Anny” (obecnie Radio Plus), prowadząc cykl au-
dycji religijnych pt. „Słowo wiary i pokoju”. Zdaniem ks. Janusza największą 

Fot. 45. Ks. J. Iwańczuk podczas mszy św. prymicyjnej (Zabrze, 12.06.1988 r.). Archiwum 
ks. J. Iwańczuka
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uroczystością zorganizowaną 
w Wiechowicach były polsko-
czeskie obchody jubileuszo-
we w czerwcu 2000 r. Trwa-
ły one pięć dni. Przywieziono 
wówczas z Gniezna relikwie 
św. Wojciecha. W uroczysto-
ściach głównych (17 czerwca) 
brali udział: ks. arcybiskup Al-
fons Nossol (z Opola), ks. bp 
Franciszek Lubkovič (z Ostra-
wy), ks. arcybiskup Jan Graub-
ner (z Ołomuńca), wojewoda 
opolski, marszałek wojewódz-
twa opolskiego, władze powia-
towe i gminne oraz pielgrzymi 
z Polski i Czech. 

Po ośmiu latach pracy dusz-
pasterskiej w Wiechowicach, 
dekretem nominacyjnym z 21 
sierpnia 2004 r., ks. J. Iwańczuk 
został mianowany probosz-
czem parafii pw. Św. Augu-
styna w Borucinie. Parafianie 
z wielką starannością przygo-

towali uroczystość wprowadzenia na urząd swego nowego proboszcza. Od-
była się ona 18 września 2004 r. wieczorem o godz. 18.00. Zaproszeni księża 
(z całego dekanatu oraz ks. Wojciech Mężyk, poprzedni proboszcz z Boru-
cina, ks. Henryk Wycisk, proboszcz z Bolesławia, ks. Józef Gacka, proboszcz 
z Kietrza, ks. Roman Żłobicki, wikary z parafii pw. Matki Bożej z Raciborza, 
ks. Eugeniusz Gogoliński, proboszcz parafii pw. Św. Barbary z Bytomia oraz 
ks. Józef Kusche – proboszcz parafii św. Anny z Zabrza), służba liturgiczna, 
poczty sztandarowe i delegacje zebrały się wokół budynku miejscowej szkoły, 
by stamtąd wyruszyć w uroczystej procesji do kościoła. Tam ksiądz nominat 
rozpoczął mszę św., ks. Józef Kusche wygłosił okolicznościową homilię na 
temat daru, tajemnicy i zadań kapłaństwa. Centralnym punktem ceremonii 
było złożenie wyznania wiary i przysięgi wierności, które w imieniu Kościo-
ła od nowo powołanego proboszcza przyjął ks. dziekan Ewald Ćwienk. Po 

Fot. 46. Wikary (ks. J. Iwańczuk) z Budrysem – 
psem proboszcza, (Korfantów, 1996 r.). Archiwum 
ks. J. Iwańczuka
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zakończeniu mszy św. w imieniu wszystkich parafian ks. Janusza oficjalnie 
w parafii przywitał Andrzej Wszołek, członek Rady Parafialnej, a uczniowie 
pod kierunkiem Ireny Hlubek zaprezentowali krótki program artystyczny. 
Uroczystość uświetnił również występ chóru z Krzanowic. 

W pierwszym wywiadzie – przeprowadzonym przez przez ks. Z. Za-
lewskiego – nowy ks. proboszcz podkreślił ogromne zatroskanie parafian 
o sprawy kościelne i ich ofiarność. Zwrócił uwagę na to, iż parafia jest „nie-
spotykanie pobożna”111. 

Dlatego też nowy proboszcz z wielkim entuzjazmem rozpoczął swą pra-
cę duszpasterską. Z jego inicjatywy jesienią 2004 r. odbyła się perygrynacja 
obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich rodzinach parafii, a 2 kwietnia 
2005 r. poświęcone zostały obrazy Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny spro-
wadzone z Łagiewnik. W tym dniu też podczas specjalnego nabożeństwa 
nastąpił akt zawierzenia parafii Bożemu Miłosierdziu. Warto wspomnieć, 
że wierni – podczas trwania adoracji przy obrazie – dowiedzieli się o śmier-
ci Jana Pawła II. Wówczas to z wieży kościelnej przez 40 min. rozlegał się 
dźwięk dzwonów. W czasie kolejnych dni żałoby narodowej i światowej po-
grążeni w prawdziwym smutku parafianie gromadzili się w swej świątyni.  
4 kwietnia uczestniczyli w mszy św. żałobnej odprawianej za duszę zmarłego pa-
pieża, podczas której ks. proboszcz wygłosił homilię związaną z rozważaniem 
tekstów Jana Pawła II skierowanych do rodaków. 8 kwietnia, w dniu pogrzebu, 
również odprawiono mszę św. za duszę papieża. Po jej zakończeniu wierni ze  
świecami procesyjnie przeszli w stronę krzyża mieszczącego się na palcu ko-
ścielnym. Tam zawieszono portret papieża i ustawiano płonące znicze. 

W sposób szczególny parafianie pod kierunkiem swego proboszcza prze-
żywali Rok Eucharystyczny (2005 r.). Z okazji jego rozpoczęcia w dniu 17 
października 2004 r. wystosowano list do papieża z okazji 26 rocznicy ponty-
fikatu z podpisami parafian. Wkrótce z Rzymu nadeszła odpowiedź, w któ-
rej abp Leonardo Sandri zapewniał o modlitwie Ojca Świętego. W kolejnych 
miesiącach prowadzona była katecheza dla dorosłych poświęcona tajemni-
cy Eucharystii. W okresie Triduum Paschalnego podczas wielkoczwartko-
wej mszy św. po raz pierwszy wprowadzono obrzęd umywania nóg 12 męż-
czyznom. Dla uczczenia Najświętszego Sakramentu z okazji Bożego Ciała 
przywrócono zwyczaj układania chodniczków kwiatowych112. W czerwcu 

111 Ks. Z. Zalewski, Niespotykanie pobożna. Panorama parafii. Parafia św. Augustyna 
w Borucinie, „Gość Niedzielny” 2005, nr 25 (z dn. 19.06.2005), s. VIII.

112 Zwyczaju tego zaniechano w Borucinie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych 
XX w.
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– w związku z Kongresem Eucharystycznym – w Borucinie zorganizowa-
no wystawę szat liturgicznych oraz koncert organowy w wykonaniu Róży 
Buchcik. Ks. prof. Zygfryd Glaeser z Uniwersytetu Opolskiego odprawił uro-
czystą mszę św. i wygłosił okolicznościową homilię. Po mszy św. parafia-
nie udali się na eucharystyczną procesję przebłagalną („za grzechy przeciw 
obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie”) ulicami wsi. Całą 
noc trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Na jej zakończenie została 
odprawiona poranna msza św. z udziałem ks. dziekana i odśpiewano dzięk-
czynne „Te Deum”. Uroczyste zamknięcie Roku Eucharystycznego odbyło 
się w październiku. 

Domeną aktywności ks. Iwańczuka jest organizacja pielgrzymek. Dla 
młodzieży wiosną 2005 r. zorganizował wyjazd nad Jezioro Lednickie 
na IX Zjazd Młodzieży. Dorośli w tym samym roku skorzystali z dwóch 
ofert wycieczkowych: do Krakowa i do Rzymu (z Rzymu przywieziono  
szczególne błogosławieństwo papieża dla parafii z okazji stulecia jej istnie-
nia). Zaś ministranci pojechali we wrześniu ze swym proboszczem do Za-
kopanego. 

Warto jeszcze nadmienić, że w październiku z inicjatywy ks. Janusza 
zostały utworzone aż cztery „Róże Różańcowe”, a w listopadzie w uroczy-
stość Chrystusa Króla ustanowiono trzech nowych nadzwyczajnych szafa-
rzy komunii św., odbyło się odnowienie przyrzeczeń ministranckich oraz 
przyjęcie nowych ministrantów do służby liturgicznej, która liczy obecnie 
ponad 40 osób. 

W marcu 2006 r. ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej pt. „Wy-
płyń na głębię”, a najbliższym czasie ma powstać biblioteka parafialna. 

V. Osoby duchowne z Borucina 

Powołania kapłańskie i zakonne stanowią jeden ze wskaźników żywot-
ności i dynamizmu Kościoła. Pod tym względem parafia Borucin poszczy-
cić się może kilkoma powołaniami kapłańskimi i licznymi zakonnymi. Nie-
stety obecnie widoczne są skutki powojennej laicyzacji, ponieważ od ponad 
30 lat nie było w parafii prymicji, a od ponad 50 lat nikt z młodzieży nie 
zdecydował się na życie zakonne. W parafii jednak wciąż trwają modlitwy 
o powołania do życia konsekrowanego. Istnieje więc nadzieja, że fala zasto-
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123V. Osoby duchowne z Borucina

ju zostanie przełamana, a jej miejsce zajmie chęć poszukiwania wartości du-
chowych i potrzeba transcendencji. 

1. Kapłani 

W tej części monografii zamieszczono rysy biograficzne czterech księży 
pochodzących z Borucina. Pierwszy z nich, ks. Karol Kaschny mszę św. pry-
micyjną odprawił jeszcze w Krzanowicach w 1896 r. Pozostali księża obcho-
dzili swoje prymicje w rodzinnej wsi w kościele św. Augustyna. Na pierwsze 
prymicje w parafii trzeba było czekać aż 48 lat, bowiem wszystkie te uroczy-
stości miały miejsce po drugiej wojnie światowej: w 1954 r. – prymicje ks. 
H. Hlubka, w 1968 r. – ks. J. Urbischa, w 1973 r. – J. Waniczka. 

Spośród tych trzech księży, najmłodszy (ks. J. Waniczek) już nie żyje. Zgi-
nął tragicznie w wypadku samochodowym. 

1.1. Ks. Karol Kaschny 
Urodził się 5 stycznia 1870 r. w Borucinie jako syn gospodarzy Francisz-

ka i Katheriny113 Kaschnych (zob. fot. 47). 
W latach 1882–1892 uczęszczał do gimnazjum w Raciborzu, a po jego 

ukończeniu podjął studia teologiczne we Wrocławiu (1892–1895). 18 lipca 
1896 r. otrzymał świecenia kapłańskie114. 

Jego prymicje odbyły się 22 lipca 1896 r. Już o godzinie 8.00 ks. A. Qwit-
tek, proboszcz z Krzanowic, przyjechał do Borucina po prymicjanta brycz-
ką. Najpierw przemawiał do rodziców, podkreślając, jak wielka jest to okazja 
do radości i dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa. Potem w towarzystwie 
mieszkańców Borucina księża udali się do Krzanowic. Tam procesyjnie po-
dążali w stronę plebanii, gdzie ustawiona była mównica. Okolicznościową 
homilię wygłosił ks. Josef Kaschny, wikary z Hulczyna (stryj prymicjanta). 
Następnie odbyła się uroczysta msza prymicyjna. Nowo wyświęconemu księ-
dzu we mszy tej asystowali: ks. Newrzela, ks. Papež i ks. Šmalc. Po mszy świę-
tej ks. K. Kaschny udzielał prymicyjnego błogosławieństwa najpierw księ-
żom, następnie krewnym, przyjaciołom i pozostałym parafianom. Więk-

113 Matka ks. K. Kaschnego zmarła w listopadzie 1911 r. O pogrzebie, który odbył się 
4.11.1911 r., lokalna prasa pisała, że takiego pogrzebu jeszcze w Borucinie nie było. Brało 
bowiem w nim udział aż 10 księży, a przed obrzędem pogrzebowym odprawiono 5 mszy. 
Por.: „Katolicke Nowiny...” 1911, nr 45 (z dn. 5.11.). 

114 Por.: V. Plaček, Přehled dĕjin obce Hať 1250–2000, Hať 2001, s. 136.
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szość wiernych stała podczas mszy na dworze, 
bo kościółek w Krzanowicach był wówczas tak 
mały, że nie mieścił licznie zgromadzonych lu-
dzi. Po uroczystościach w kościele odbyła się 
gościna w Borucinie115. 

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Ka-
schnego były Lisięcice (w ówczesnym dekana-
cie głubczyckim), gdzie pracował od 27 lipca 
1896 r. do 27 stycznia 1897 r. Następnie do 15 
marca 1905 r. był wikarym w Nasiedlu. Później 
przeniesiony został do Hat̀ i (dziś w Czechach). 
Tam najpierw sprawował funkcję wikarego, zaś 
od 1 listopada 1913 r. był administratorem, a 29 
stycznia 1914 r. mianowany został przez arcy-
biskupa F. Bauera z Ołomuńca proboszczem 

115 „Katolicke Nowiny...” 1896, nr 30, z 25 lipca.

Fot. 47. Ks. Karol Kaschny (siedzi pierwszy z lewej) z rodzicami i braćmi (1896 r.). Archi-
wum rodziny Filipsów

Fot. 48. Ks. Karol Kaschny jako 
proboszcz parafii Hat’ (1913–
1944). Źródło: V. Plaček, Pře-
hled dĕjin obce Hat’ 1250–2000, 
Hat’ 2001, s. [213]
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tej parafii (zob. fot. 48). Na stanowisko to wprowadził go wicedziekan Stan-
ke z Hulczyna. Parafia obejmowała kilka sołectw. W 1924 r. wyodrębniono 
z niej Šilhežovice wraz z przysiółkami: Antošovice, Rakovec i dvůr Paseki. 

Ks. K. Kaschny dbał o swoją parafię pod względem duchowym i material-
nym. W 1919 r. założył kongregację mariańską. Za jego kadencji wymalo-
wano kościół, odrestaurowano wnętrze kościoła, poświęcono nowy dzwon, 
poszerzono i ogrodzono cmentarz116. 

1 października 1944 r. przeszedł na emeryturę, ale nadal mieszkał na 
plebanii w Hat̀ i. Tam też w dniu 22 lipca 1946 r. obchodził swój złoty ju-
bileusz kapłaństwa. Zmarł niecały rok później, 28 lutego 1947 r. Został po-
chowany na cmentarzu w Hat̀ i117. Grobem opiekowała się Emilia Kasch-
ny (bratanica ks. Kaschnego), która przez wiele lat była jego gospodynią na 
plebanii, a po jego śmierci nadal sprawowała te same obowiązki u boku ks. 
Pavla Rončki118. 

1.2. Ks. Herbert Hlubek 
Pierwsze prymicje w Borucinie obchodził ks. H. Hlubek. Urodził się on 

23 sierpnia 1929 r. w Borucinie jako syn Karola Hlubka i Heleny z domu 
Czernik119. Jest bratankiem przedstawianego w części VIII proboszcza Jo-
sefa Hlubka. On też udzielił mu sakramentu chrztu św. w dniu 25 sierpnia 
1929 r., nadając mu imiona Herbert, Ludwig, Carl. Rodzicami chrzestnymi 
byli: Alois Krőmer oraz Teresie Hlubek120. Ojciec ks. H. Hlubka pełnił funkcję 
dyrektora miejscowej szkoły i organisty w kościele. Jego rodzeństwo i krewni 
są znanymi postaciami w Borucinie. Brat Jerzy był lekarzem, a siostra Łucja 
– farmaceutką. Dwie bratanice: Irena Hlubek121 i Alicja Wilkus122 są obec-
nie nauczycielkami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie. 

116 Por.: Plaček, dz. cyt., s. 136.
117 Inf.: Pavel Hoffmann, ur. 1944, Hať 2006 r.
118 Pavel Rončka był proboszczem w Haťi w latach 1945–1974. Zob. szerzej o tej posta-

ci: Plaček, dz. cyt., s. 136.
119 Rodzice ks. H. Hlubka pochowani są na cmentarzu w Borucinie.
120 Por.: Tauf-Matrik von Borutin, s. 367–368.
121 Irena Hlubek ukończyła dwa kierunki studiów: pedagogikę wczesnoszkolną i teologię. Uczy 

w nauczaniu zintegrowanym oraz religii. Pasjonuje ją teatr, jest absolwentką podyplomowych 
studiów z reżyserii teatru dzieci i młodzieży, prowadzi 3 zespoły dziecięce w Borucinie: „Teatrzyk 
Niewielki” (1,2,3), jeden zespół młodzieżowy „Teatr Niewielki 4” oraz młodzieżowy Klub Poezji  
Śpiewanej „Atlantyda” w Raciborzu. Jest autorką książki: „Teatr Niewielki” (Kraków 2003).

122 Alicja Wilkus ukończyła matematykę na UŚ w Katowicach, studia podyplomowe: 
z informatyki na AGH w Krakowie i z przyrody na UO w Opolu, uczy matematyki i przy-
rody. 
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Pierwsze lata życia spędził Herbert Hlubek 
w Borucinie. Wraz z rodziną mieszkał przy 
ulicy Kuchelnickiej 25, przy której u Josefa 
Sichmy wynajmowali wówczas dom123. Gdy 
miał dwa latka, ojciec objął funkcję dyrekto-
ra szkoły w Bojanowie i dlatego rodzina za-
mieszkała wówczas w tej wsi. „Potem ojciec 
został przeniesiony do Bierutowa koło Ole-
śnicy. Tam byliśmy dwa lata i tam skończy-
łem podstawówkę” – wspomina po latach ks. 
Hlubek124. Następnie przez rok dojeżdżał do 
gimnazjum w Oleśnicy. A potem były kolejne 
przeprowadzki, najpierw do Wałbrzycha, a po-
tem do Piaskowej Góry (dziś dzielnica Wał-
brzycha), gdzie zastał ich koniec drugiej woj-
ny światowej. Po 1945 r. na Górnym i Dolnym 
Śląsku diametralnie zmieniły się warunki spo-
łeczno-polityczne, wobec czego Karol Hlubek 

nie mógł pracować w szkolnictwie. Podjął więc najpierw pracę urzędniczą 
w magistracie w Szczawnie Zdroju. W 1948 r. cała rodzina sprowadziła się 
do Borucina. „Zmarła wtedy ciotka Teresa – podkreśla ks. Hlubek – pierw-
sze dwa lata mieszkaliśmy u Kretków (naprzeciw Newrzeli). Potem rodzi-
ce przeprowadzili się do hebamki Loski, a ja miałem pokój u pani Antoni-
ny Złoty przy ul. Bończyka”. 

Herbert Hlubek podjął naukę w Gliwicach, w II LO przy ul. Jana Śliwki, 
gdyż – jak uzasadnia – „w Raciborzu nie było żadnej klasy humanistycznej”. 
Mieszkał wówczas w konwikcie (tj. tam, gdzie dzisiaj mieści się kuria bisku-
pia). W soboty jednak przyjeżdżał do rodziców do Borucina. 

W 1949 r. po zdaniu matury wstąpił do opolskiego Seminarium Duchow-
nego. „Byliśmy pierwszym rocznikiem (1949/50), studiowaliśmy najpierw rok 
w Opolu, potem 3 lata w Nysie, a potem znów piąty rok w Opolu”. 20 czerw-
ca 1954 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk częstochowskiego ks. bpa Zdzi-
sława Golińskiego w Katedrze Św. Krzyża w Opolu. Wyświęcono wówczas 
36 kleryków diecezji opolskiej oraz dwóch franciszkanów. Kilka dni później, 
29 czerwca 1954 r., tj. w dniu śmierci wujka Josefa Hlubka, neoprezbiter od-

123 Dom ten już dziś nie istnieje, mieścił się na dzisiejszej posesji rodz. Gorusów.
124 Przytoczone cytaty i wiadomości o życiu ks. Hlubka autorka zebrała podczas wy-

wiadu przeprowadzonego w Gliwicach 8 stycznia 2006 r.

Fot. 49. Ks. Herbert Hlubek 
(2004 r.). Źródło: My z niego 
wszyscy... 50-lecie kapłaństwa 
ks. Herberta Hlubka, pod red.  
E. Kocota i A. Skudrzyk, Bytom–
Gliwice–Katowice–Sosnowiec–
Zabrze 2004, s. 23
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prawił swoją pierwszą mszę św. w kościele pw. Św. Augustyna w Borucinie. 
Były to – jak wspomniano wcześniej – pierwsze prymicje w tym kościele125. 
Jak czytamy w kronice parafialnej: „wioska i kościół przybrały odświęt-
ny wygląd. Bramy triumfalne ustawione przed domem rodzinnym prymi-
cjanta i przed kościołem witały młodego księdza i licznie przybyłych gości 
z całej okolicy. W uroczystościach kościelnych wzięło udział 16 kapłanów. 
Asystę przy mszy św. prymicjanta sprawował tutejszy ks. proboszcz Fran-
ciszek Kocjan oraz dwaj konfratrzy nowo wyświęconego. Kazanie okolicz-
nościowe wygłosił ks. proboszcz Bernard Gade z Ocic. Uroczysty charakter 
tego dnia został podkreślony śpiewem tutejszego chóru kościelnego. Ojciec 
prymicjanta przygotował pieśni mszalne i grał na organach. Cała uroczy-
stość prymicyjna była zupełnie udana i na długo pozostanie w pamięci pa-
rafian”126. Słowa kronikarza były prorocze, wielu mieszkańców do dziś pa-
mięta ten uroczysty dla całej parafii dzień. Doskonałą okazją do wspomnień 
okazał się złoty jubileusz kapłaństwa ks. Herberta. 

Pani Anna Długosz wspomina np. takie wydarzenie: „w dniu prymicji ks. 
Hlubek mieli przijechać skudś tam cugem do Krzanowic i toż mieli po niego 
z Borzucina posłać bryczku. Wszicko było uż narychtowane, bryczka w pla-
cu stoi, a tu oni lezom do chałupy! Pieszki prziszli!”127. Pani Łucja Gorus pa-
mięta jeszcze fragment wiersza, który recytowała prymicjantowi przed wyj-
ściem z domu rodzinnego do kościoła. Oto ten fragment: 

 Witany bądź nowo wyświęcany, 
 Witany bądź w rodzinnym miejscu tu, 
 W którym imieniu serdecznie pozdrawiam Cię tu. 
 Raduje się z Tobą cała nasza wioska, 
 Bo dla niej wielkim zaszczytem, 
 Gdy spośród jej grona, 
 Syn jeden księdzem się stał. 
 Radują się Twoi kochani rodzice, 
 Witają tu księdza i syna...128. 

Pierwszą placówką duszpasterską ks. H. Hlubka była parafia pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Niemodlinie. Tu współpracował z nieżyjącą już dziś sio-

125 Poprzednie prymicje, ks. K. Kaschnego odbyły się w 1896 r. w Krzanowicach.
126 Pfarr Chronik..., zapis z 1954 r.
127 Inf.: Anna Długosz, ur. w 1925 r., zapis. w 2005 r.
128 Inf.: Łucja Gorus, ur. 1943 r., zapis. w 2005 r.
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strą Modestą, elżbietanką, którą bardzo dobrze wspomina. Proboszczem był 
wówczas ks. Dygoniewicz, znany ze współpracy ze Służbami Bezpieczeństwa. 
Fakt ten napawał strachem rodziców ks. Hlubka. Ale młody ksiądz dobrze 
wywiązywał się ze swoich obowiązków. Aby ułatwić młodzieży uczestnictwo 
w nauce religii, z własnej inicjatywy dojeżdżał na rowerze do każdej z wsi na-
leżących do parafii. W tym samym czasie (w latach 1954–1956) łączył funk-
cję wikarego i studenta filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Nie było to łatwe. Ksiądz w niedzielę wieczorem wyjeżdżał do Warszawy. Od 
rana w poniedziałek uczestniczył w zajęciach. Wtedy zmęczenie nieraz da-
wało o sobie znać. Ks. Hlubek wspomina: „Przed południem to jeszcze szło, 
ale po obiedzie prof. Iwanicki (dawny rektor KUL-u), który o 14.00 miał wy-
kład, mówił zawsze: budźcie tam tego księdza”. Wtorki i środy również spę-
dzał w Warszawie, potem znów wracał do Niemodlina. Tam przez cztery dni 
pracował w parafii, by znów na trzy dni wyjechać do stolicy. W 1956 r. popro-
sił ks. Kobierzyckiego o zwolnienie z obowiązków wikarego, po otrzymaniu  
od niego zgody, mieszkał trzy miesiące w konwikcie w Warszawie. 

Jednak z powodu nowej sytuacji społeczno-politycznej, kiedy pod ko-
niec 1956 r. Komisja Wspólna złożona z przedstawicieli rządu i episkopatu 

Fot. 50. Ks. H. Hlubek z swoim mieszkaniu (Gliwice, 2006 r.). Fot. K. Lach
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rozstrzygnęła sprawę powrotu lekcji religii do szkół, biskup Franciszek Jop 
skierował ks. Hlubka wówczas do parafii pw. Św. Anny w Zabrzu, w której 
w latach 1956–1961 był katechetą (m. in. także w domu poprawczym dla 
dziewcząt w Zabrzu129). 

Praktycznie od tego czasu na stałe związał się z młodzieżą. Od 1958 r. 
(do 1992) pracował jako duszpasterz studentów Śląskiej Akademii Medycz-
nej. W 1963 r. z nominacji ks. bpa Franciszka Jopa został Naczelnym Dusz-
pasterzem Akademickim dla terenu kościelnej administracji Śląska Opol-
skiego. Wówczas grupa studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Ślą-
skiej pod kierunkiem ks. Herberta utworzyła przy parafii św. Józefa w Za-
brzu koło dyskusyjne o tematyce religijnej. Jednocześnie odbywały się spo-
tkania Duszpasterstwa Akademickiego przy Śląskiej Akademii Medycznej 
w Rokitnicy i przy parafii św. Kamila w Zabrzu. Grupy zabrzańskie połą-
czyły swoje spotkania dyskusyjne i formacyjne w kościele pw. Św. Kamila130. 
Warto zauważyć, że duszpasterstwo akademickie było tworzone w bardzo 
niekorzystnej sytuacji politycznej w kraju rządzonym przez partię komuni-
styczną. Zarówno studenci, jak i kadra naukowa, byli wówczas pod silną pre-
sją oddziaływania politycznego. Mimo to przychodzili na spotkania spra-
gnieni prawdy i wolności. Ks. Hlubek nie narzucał poglądów, nie oceniał, 
lecz uczył odpowiedzialnego podejścia do wyboru najbardziej etycznej dro-
gi postępowania. I to z pewnością wyróżnia dziś „werteranów” tego kapła-
na, ludzi o zróżnicowanych przekonaniach politycznych, szerokim wachla-
rzu profesji i zainteresowań. 

Od 13 lipca 1973 r. ks. Herbert Hlubek pełnił funkcję wikariusza kościo-
ła WNMP w Raciborzu, a od 16 października tego samego roku – admini-
stratora, a następnie (od 29.10.1973 do 15.11.1974 r.) proboszcza w tym ko-
ściele131. W 1975 r. został mianowany dziekanem honorowym, a w 1978 r. 
otrzymał nominację na członka Rady Duszpasterskiej Diecezji Opolskiej. 
W 1981 r. został odznaczony przez papieża Jana Pawła II godnością prałata. 
W latach osiemdziesiątych XX w. w związku chorobą nowotworową prze-
szedł ciężką operację krtani, po której niemalże stracił głos. Do dziś mówi 
szeptem, ale jego homilie są odbierane z jeszcze większą uwagą, a jego dzia-

129 Por.: W. Bonowicz, Tischner, Kraków 2001, s. 150–151.
130 Por.: W. i J. Sanoccy, Nasza droga z księdzem Herbertem, [w:] My z niego wszyscy... 

50-lecie kapłaństwa ks. Hlubka, pod red. E. Kocota, A. Skudrzyk, Bytom–Gliwice–Kato-
wice–Sosnowiec–Zabrze 2004, s. 71.

131 Por.: Dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, pod red.  
G. Wawocznego, Racibórz 2005, s. 107, 313–314.
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łalność jest wciąż tak samo żywa. Od 1981 r. opiekuje się Klubem Inteligen-
cji Katolickiej w Gliwicach. 

Jako delegat ATK uczestniczył także w konferencjach poświęconych ak-
tualnym tematom społecznym i duszpasterskim, organizowanych w latach 
1984–1996 przez ATK w Warszawie i Instytut Teologiczny w Sztokholmie 
na przemian w Polsce i w Szwecji. W 1992 r. został inkardynowany do die-
cezji gliwickiej, z rąk ks. bpa Jana Wieczorka otrzymał nominację na diece-
zjalnego duszpasterza studentów tejże diecezji. 

Został laureatem pierwszej edycji bardzo prestiżowej nagrody im. ks. 
Józefa Tischnera (2001 r.)132. Nagrodę tę przeznaczył ks. Hlubek na hospi-
cjum w Gliwicach. O Józefie Tischnerze mówi: „nie byliśmy przyjaciółmi, 
ale łączyły nas wspólne zainteresowania. W sześćdziesiątych latach oby-
dwaj uczestniczyliśmy w seminariach Kłósakowskich133 i w wykładach Ro-
mana Ingardena”. Na ostatnim spotkaniu z Tischnerem, podczas jego po-
bytu w szpitalu dyskutowali w sposób szczególny: ks. Tischner zapisywał 
swe myśli na karteczce, a ks. Hlubek mówił swym szeptem (obydwaj byli po 
operacjach krtani). Dyskusja jednak była na tyle żywa, że nadeszła lekarka 
z prośbą o nieprzemęczanie pacjenta. 

132 Nagrodę otrzymali wówczas również: Jan Nowak-Jeziorański oraz Stefan Świeżaw-
ski. 

133 Por.: Bonowicz, dz. cyt., s. 150.

Fot. 51. Ks. H. Hlubek z „Grupą Janowską” (Rekolekcje KIK-u, Brenna, wrzesień 2001 r.). 
Archiwum ks. H. Hlubka
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Obecnie ks. Herbert Hlubek (zob. fot. 49, 50) jest członkiem Rady Kapłań-
skiej Diecezji Gliwickiej, asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich w diecezji gliwickiej. Ponadto zajmuje się organizacją i prowadze-
niem rekolekcji oraz dni skupienia dla studentów, inteligencji i wielu zgro-
madzeń zakonnych. Jest zapraszany na wykłady i rekolekcje do wielu śro-
dowisk akademickich w Polsce. Od 1959 r. organizuje turystyczne obozy dla 
studentów w Tatrach, Bieszczadach, Beskidach i na Mazurach. Jest związany 
z radiem katolickim oraz organizacją konkursów Sacrosong. Nadal prowadzi 
spotkania rekolekcyjne KIK-u w Brennej (zob. fot. 51), Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich w Czernej, „Rekolekcje w Ciszy” w Zabrzu, spotkania koła 
SRK przy parafii św. Anny w Zabrzu. Mieszka z Gliwicach w domu zwanym 
wikarówką przy kościele pw. Wszystkich Świętych. 

Ks. Hlubek jest skromnym człowiekiem i niezwykłym kapłanem. O tym, 
że jest to postać nietuzinkowa, o niezwykłej osobowości świadczyć mogą 
wypowiedzi jego wychowanków, zebrane w książce wydanej z okazji 50-le-
cia kapłaństwa ks. Hlubka134. Jubileusz kapłan ten obchodził ze swoimi daw-
nymi studentami w Istebnej (26–27 czerwca 2004 r.)135. Po uroczystej mszy 
św. jeden z nich podczas przemówienia okolicznościowego z wielkim wzru-
szeniem powiedział: „klękamy przed darem twego kapłaństwa...” i wówczas 
spontanicznie uklęknęli wszyscy zebrani, ukląkł także ks. Herbert. Te skrom-
ne, a zarazem wielkie słowa, jak również towarzyszące im gesty, niewątpli-
wie wzruszają, ale nade wszystko oddają wielkość jego kapłaństwa. 

W jubileuszowej mszy św. uczestniczyły trzy pokolenia studentów. Wza-
jemne więzi wychowanków i księdza przez dziesiątki lat zacieśniały się: udzie-
lał wielu ślubów, sakramentów chrztu ich dzieciom, teraz chrzci wnuków. 
Ma bowiem z nimi nieustanny kontakt, interesuje się ich życiem, zna imiona 
małżonków, dzieci, wnuków. Jako odpowiedź na pytanie o fenomen wielo-
pokoleniowych spotkań z ks. Hlubkiem oraz stałą atrakcyjność jego wykła-
dów wśród studentów, można zacytować najczęściej powtarzające się zda-
nie: „bo jest On PRAWDZIWY [...]. Jego teksty, choć przecież najstaranniej 
przemyślane i precyzyjnie przygotowane, stają się na oczach słuchaczy, jest 
w nich widoczny proces rodzenia się myśli, dochodzenia do rozstrzygnięć. 
Żarliwy, przeskakujący z tematu na temat, poszukujący. Krótkimi zdania-
mi, równoważnikami zdań, a nawet – jakże często – jednym słowem trafia 

134 „My z niego wszyscy...”. 
135 Ze spotkania tego Beata i Adam Fryczowie przy współpracy Aldony Skudrzyk i Jac-

ka Bachniaka nagrali film pt. „My z niego wszyscy. Złoty jubileusz kapłaństwa księdza 
Herberta Hlubka”.
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w sedno. On działa jak impresjonista, celnymi punktami o właściwym za-
barwieniu maluje obraz tego, co chce przekazać. I znakomicie mu się to uda-
je! Te jego dygresje, te wtrącenia, powtórzenia, te żargonowe nieraz i żarto-
bliwe zwroty stwarzają niepowtarzalny klimat – tego chce się słuchać! Jest 
w tym pasja i żywość myśli”136. 

O wychowankach ks. Hlubka mówi się „Herberciki”, „Hlubkowcy”, a oni 
nazywają go Herbem lub Szefem. Zawdzięczają mu ugruntowanie postawy 
moralnej, zainteresowanie literaturą, wartościowe formy spędzania czasu 
wolnego, umiłowanie przyrody. W wielu ich wypowiedziach powtarzają się 
słowa typu: „jestem wdzięczny, że na mojej drodze pojawił się ks. Herbert 
Hlubek”, jego obecność wśród młodzieży odbierana jest przez nich jako „dar 
niebios”, są szczęśliwi, że mogą przebywać w jego obecności, mają świado-
mość, „że to wielka łaska spotkać takiego Kapłana i być przez Niego prowa-
dzonym”137. Postrzegają go jako przewodnika, mistrza i przyjaciela. 

Dopełnieniem tego biograficznego rysu ks. Hlubka niech będą cytowane 
niżej wypowiedzi świadczące o wielkiej charyzmie tego kapłana: 

Mówi się, że przyjaciół się wybiera – sądzę jednak, że to tylko część praw-
dy. Przyjaźń w moim przekonaniu jest darem Opatrzności. [...] Jeśli człowiek 
na drodze swojego życia spotyka przyjaciela, może uważać się za szczęśliw-
ca, a jeśli przyjaciel jest przewodnikiem duchowym, niewątpliwie szczęście 
staje się bogactwem i skarbem”138. 

Zwracaliśmy się do księdza per Szefie, ale pomimo to odczuwałam duży 
dystans i szacunek dla tego niezwykle skromnego i mądrego człowieka139. 

Ten tytuł pozostał z czasów, kiedy z uczestnictwem w działalności dusz-
pasterstwa akademickiego trzeba było się ukrywać [...] duszpasterzom nada-
wano pseudonimy – aby się nie zdradzić w przypadkowej rozmowie140. 

Już samym wyglądem zburzył dotychczasowy mój obraz i stereotyp księ-
dza. Bezceremonialny, skromny, prosty, mądry mądrością niezwykłą – nie 
koncentrował uwagi na sobie, przejrzysty w ukazywaniu prawdy, dobry a za-
razem surowy, wymagający. Osobowością swoją sprawiał, że kto Go raz spo-
tkał na swej drodze, stale chciał powracać141. 

136 Tekst niepodpisany, umieszczony na okładce filmu „My z niego wszyscy...”.
137 D. i C. Olszewscy, To wielka łaska spotkać takiego kapłana”, [w:] tamże, s. 64–65.
138 E. Kocot, Przyjaźń jest darem opatrzności, [w:] tamże, s. 46–47.
139 M. Flak (Mariola), Nie dawał nigdy gotowych recept, [w:] tamże, s. 37.
140 P. Muskała, Wyszliśmy z kryjówek, [w:] tamże, s. 61.
141 W. Krupiarz-Kotula, Dziękuję mu za miłość do książek i do Tatr, [w:] tamże, s. 54.
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Imponował wiedzą, pracowitością, punktualnością, skromnym ubiorem 
i mieszkaniem „bez wygód” oraz bogatą biblioteką. Wielu podziwiało jego 
wytrzymałość fizyczną, dobre zdrowie, odporność na trudy wędrówek pie-
szych [...]142. 

Od pierwszej chwili budzi sympatię i szacunek, bo sam z ogromną ufno-
ścią każdego spotkanego człowieka obdarza sympatią i szacunkiem. [...] Nie 
zdarza się chyba nigdy, by kogoś raz poznanego zapomniał. Nie sposób so-
bie wyobrazić, by do kogoś odniósł się szorstko czy lekceważąco143. 

To człowiek modlitwy. [...] Ksiądz Herbert nie biega; on jest stale w po-
bliżu Boga, bo nie ma czasu się od Niego oddalić. Mógłby Bogu powiedzieć 
słowami Papieża: Totus Tuus144. 

[...] uczył nas nie tylko wiary, ale również filozofii, literatury, etyki. Przy-
bliżał nam te wszystkie wartości, które usilnie chciał z nas wytrzebić sys-
tem totalitarny. Kształtował nasze sumienia i serca, uczył kochać Boga i lu-
dzi, uczył modlitwy stawiał wysoko poprzeczkę wartościom, po które mie-
liśmy sięgać145. 

To była pewna szkoła, można by powiedzieć szkoła samokształcenia. Zna-
czenie tych spotkań w czasach komunistycznych trudno dzisiaj przecenić. 
Niewątpliwie czuliśmy się na nich „u siebie” w przeciwieństwie do marazmu 
marksistowskiej ideologii i pozorów życia, jakie wkoło panowały146. 

Szef był typem ascety. [...] Nie przywiązywał do rzeczy materialnych zna-
czenia. Były one cenne, o ile stawały się nośnikami wartości duchowych. [...] 
Szef miał ogromną bibliotekę, ale poza tym nic147. 

Jego ascetyczny styl życia i mnóstwo książek, które podrzucał, przema-
wiają bardziej niż słowa148. 

Kto był w jego mieszkaniu, ten musi odczuwać zdumienie na widok prze-
myślnych regałów z setkami metrów grzbietów książek. A najdziwniejsze 
w tym jest, że właściciel je wszystkie zna, potrzebuje ich i panuje nad ich 
użytkowaniem149. 

142 Garść refleksji „absolwenta” duszpasterstwa akademickiego, [w:] tamże, s. 21.
143 K. Wieczorek, Sceny z zycia księdza Hlubka”, [w:] tamże, s. 91.
144 Tamże, s. 92.
145 A. i A. Gryłkowie, Stawia wysoko poprzeczkę, [w:] tamże, s. 40.
146 W. Zatorski, Otwarcie na prawdę, choćby najbardziej bolesną, [w:] tamże, s. 93.
147 Tamże.
148 M. Bachniak, O ileż uboższy byłby mój świat, [w:] tamże, s. 26.
149 J. Leśko, Jak to się dorastało z Księdzem Hlubkiem, [w:] tamże, s. 56.
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Z biblioteki tej chętnie korzystaliśmy, także przygotowując się do egza-
minów150. 

Ks. Herbert jest tytanem pracy. Zawsze ma drzwi otwarte dla potrzebu-
jących, szukających wskazówek, oparcia. On się nie oszczędza151. 

To jedyny, niepowtarzalny, urzekający swoim ciepłem, posługą, skrom-
nością, wewnętrzną ciszą i siłą, odrębnością, a jednocześnie pełen humoru, 
czujny, wrażliwy przyjaciel152. 

W głębi był człowiekiem, w którym naprawdę płonął płomień wiary153. 
Bije od niego jakieś boskie fascynujące światło nieudolnie a może z pre-

medytacją i świadomie gaszone154. 
Jest on jakby przeźroczysty (przepuszcza przez siebie Bożą Miłość)155. 
Ujmował i zachwycał nas swoją wiarą, wiedzą, prostotą i serdecznością. 

Kształtował nasze życiowe postawy, rozszerzał horyzonty. Dawał i wciąż daje 
świadectwo, że życie w wierze, nadziei i miłości jest możliwe156. 

Ze sposobem bycia księdza Herberta wiąże się też Jego niezwykła ser-
deczność. Na widok Jego ujmującego uśmiechu na powitanie od razu robi 
się jakoś lepiej na duszy. I choćby czasami był człowiek w złym nastroju, to 
momentalnie zaczyna jakoś przyjaźniej patrzeć na świat157. 

Ujmującą cechą Herberta było to, że umiał się cieszyć. A to nam się udzie-
lało. Był bardzo prosty i pogodny. Czuliśmy też, że mu na nas zależy158. 

Ksiądz zawsze był stanowczy i twardy wobec prawd wiary, ale miękki i to-
lerancyjny wobec człowieka159. 

Ks. Herbert wiedział, że kieszeń studenta jest zwykle pusta i dlatego nie 
żałował pieniędzy na zakup książek religijnych. Zaznaczał, że pieniądze ma 
dzięki życzliwości kolegów-kapłanów z roku święceń, którzy będąc już pro-
boszczami wspierali go finansowo160. 

Potrafił scalać ludzi, tworzył wokół siebie grono ludzi myślących nie tyl-
ko o sobie, ale także o bliźnich. Nauczył mnie kierowania się w życiu bezin-

150 Z. Main, Zachęcał do myślenia i śmiałych pytań, [w:] tamże, s. 59.
151 C. Dudzik, Ciągnie mnie za uszy do doskonałości, [w:] tamże, s. 33.
152 B. Rzymkowska, Idź za Tym, który jest Drogą, Prawdą, życiem, [w:] tamże, s. 69.
153 A. Kowal, Ksiądz Herbert – Ktoś, kto naprawdę jest, [w:] tamże, s. 51.
154 Ks. S. Kocot, Kontemplator wszelkiej rzeczywistości, [w:] tamże, s. 33.
155 Z. i L. Parylowie, Przepuszcza przez siebie Bożą Miłość”, [w:] tamże, s. 67.
156 E. i L. Ibromowie, Wciąż daje świadectwo, [w:] tamże, s. 41.
157 J. Kasprzyk, Kolejne pokolenia czerpią jak ze źródła, [w:] tamże, s. 43.
158 R. Kogut, On nam nie przewodził, On nam towarzyszył, [w:] tamże, s. 49.
159 A. i A. Wawrzynkowie, Dwa żółte punkty, [w:] tamże, s. 89.
160 Ks. J. Dziewoński, Nie tylko tęgi teolog, ale i przyjaciel młodzieży, [w:] tamże, s. 36.
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teresownością, hierarchią wartości, w której na pierwszym miejscu jest Bóg. 
Zachęcał do pogłębiania wiedzy zawodowej, ogólnej a także religijnej161. 

Jedną z wielu tajemnic sukcesu duszpasterskiego ks. H. Hlubka jest róż-
norodność form przekazu oraz ich elastyczność. Nie ma sztywnych ram 
ani sztampy. „Szef” potrafi ciągle dostosowywać się do aktualnego zapo-
trzebowania i zmieniających się warunków zewnętrznych. [...] Ta pastoral-
na mobilność bynajmniej nie oznacza pogoni za popularnością czy działań 
„pod publiczkę”. Ks. Hlubek wprawdzie nigdy nie był niedostępnym sztyw-
niakiem, ale też nie pozwalał klepać się po ramieniu, nie był typem „rów-
nego kumpla”162. 

Był kolegą, ale nie kumplem. Miał coś w sobie z ojca kochającego swe 
dzieci. Przede wszystkim kochał bez cienia obłudy. Umiał powiedzieć praw-
dę, nie raniąc godności człowieka. Wyczuwało się życzliwość, szczerość, do-
broć163. 

Jego konferencje były zawsze starannie przygotowane, treściwe. Sposób 
prowadzenia konferencji i ich poziom świadczyły o ogromnej wiedzy i eru-
dycji mówiącego. Studenci wyczuwali, że mają przed sobą nie tylko tęgiego 
teologa, na bieżąco śledzącego literaturę religijną [...], ale i oddanego przy-
jaciela młodzieży164. 

[...] wykłady Herberta Hlubka były trudne. Wymagały wysiłku myślenia 
i uwagi, ale dawały krzepiące uczucie wzrastania. Uzupełniane dyskusją, 
stawały się autentyczną wartością, której nie sposób było nie chcieć wpro-
wadzać w życie. Harmonizował naukę z wiarą, uczył kultury, wrażliwości, 
wydobywał z nas to, co najlepsze i najszlachetniejsze, pomagał rozwiązy-
wać zawiłości, nie naruszając przy tym naszej wolności. Był wrogiem ma-
nipulacji165. 

Uderzyła mnie precyzja przekazywanych myśli oraz rzetelna, pogłębio-
na wiedza nawiązująca do wielu źródeł166. 

Homilie ks. Herberta odebrałam jak świadectwo, jakby on sam to 
wszystko, co mówi, przeżył i pragnie przekazać innym. Jego „szept” rozpala  
serce167. 

161 A. Nawrat, Dał mi podstawy do bycia człowiekiem, [w:] tamże, s. 63.
162 A. Dylus, „Klub badaczy pisma” i podbój Szwecji, [w:] tamże, s. 35.
163 Kocot, dz. cyt., s. 47.
164 Dziewoński, dz. cyt., s. 36.
165 W. Krupiarz-Kotula, Dziękuję mu za miłość do książek i Tatr, [w:] tamże, s. 54.
166 J. Świerczek, Nie pociesza łatwo, za to konkretnie i trwale, [w:] tamże, s. 85.
167 Z. i L. Parylowie, Przepuszcza przez siebie Bożą Miłość, [w:] tamże, s. 67.
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Zawiodłem się na wielu autorytetach, a Szef pozostał niezmiennie ten 
sam: mądry, uczciwy, wspaniały, jednoznaczny168. 

Swoją erudycją, mądrością i darem oddziaływania nigdy nie przesłaniał 
tego, co głosił. Uczył nas, że Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. I tego, że 
kochać, to znaczy podarować siebie drugiemu bez reszty, nie patrząc, co w za-
mian otrzymujemy. I tego, że najlepszym wyrazem miłości jest służba169. 

Imponował mi swoim sposobem mówienia i nauczania, nie narzucał swe-
go zdania i nie zachowywał się w sposób autorytarny jak większość naszych 
nauczycieli. Zapytany o radę, udzielał odpowiedzi, ale bez gotowej recepty, 
na końcu swego wywodu mówił: Ja nie wiem, to twoje życie i ty sama mu-
sisz podjąć decyzję...170. 

Ks. Hlubek nie narzucał nam swoich poglądów. Chciał, żebyśmy do nich 
dochodzili samodzielnie, w wyniku własnych przemyśleń i wyborów doko-
nywanych na własną odpowiedzialność. Nie wierzył w przekonania ukształ-
towane przez odwoływanie się do emocji. Ks. Hlubek nasz mistrz duchowy, 
tak jak Platon wierzył, że człowiek nosi w sobie wewnętrzną prawdę i trze-
ba mu tylko pomóc ją odkryć [...]171. 

Nie starał się podawać gotowych recept, jak postępować w czasie swojej 
drogi przez życie, ale zawsze zmuszał do myślenia, budził niepokój, nie po-
zwalał na samozadowolenie z własnej osoby172. 

Nie poucza. Raczej poszukuje wspólnie z rozmówcą, bez zbędnego mora-
lizatorstwa. Szanuje rozmówcę, daje mu szansę, tak jakby chciał powiedzieć: 
człowieku całe życie przed tobą, abyś mógł dojrzeć i się poprawić173. 

Nigdy nie pchał się na świecznik, nie znosił tytułów, zaszczytów. 
Jest to Człowiek, który na każdej napotkanej osobie wywarł niezapomnia-

ne piętno Dobra, którego nie sposób nie zanieść do innych. „Dzieci Hlubko-
we” to ludzie, którzy starają się „czynić Dobro wokół siebie”174. 

Panu Bogu dziękuję, że postawił na mojej drodze takiego kapłana i że 
dzięki Niemu znalazłam się w gronie „Herbercików”175. 

Pełniąc rolę kapłana-pośrednika w sprawach religijnych ksiądz Herbert 
łączy w sobie wysoki poziom intelektualny i żywą dojrzałą uczuciowość, któ-

168 A. i A. Wawrzynkowie, Dwa żółte punkty”, [w:] tamże, s. 90.
169 Krupiarz-Kotula, dz. cyt., s. 55.
170 M. Flak (Mariola), Nie dawał nigdy gotowych recept, [w:] tamże, s. 37.
171 P. Muskala, Dialog w prawdzie i wolności, [w:] tamże, s. 62.
172 S. Kordaszewicz, Nie pozwalał na samozadowolenie, [w:] tamże, s. 42.
173 M. Zwierzyńska, On pocieszał, dodawał sił, [w:] tamże, s. 96.
174 Gryłkowie, dz. cyt., s. 40.
175 Dudzik, dz. cyt., s. 33.
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ra owocuje trwałymi przyjaźniami, których nie niszczy czas. Jako taki jest 
osoba jedyną, której nikt inny nam zastąpić nie może176. 

Szczery, otwarty, bezpośredni, czysty – jak MATKA. Matka [...], bo „ro-
dził” dusze dla Boga i Kościoła”177. 

Praca księdza Hlubka nie poszła na marne. Wraz z wieloma innymi opie-
kunami grup studenckich, wraz z moderatorami oaz i Klubów Inteligencji 
Katolickiej – zbudował sieć osób tworzących i chroniących wartości, podej-
mujących służbę odpowiedzialnie178. 

To co otrzymaliśmy w DA od ks. Herberta, zaowocowało pięknie w wie-
lu życiorysach179. 

1.3. Ks. Johannes Josef Urbisch 
Urodził się 29 sierpnia 1944 r. w Borucinie (wówczas Streitkirch) w swym 

domu rodzinnym180. Rodzice Auguste i Josef Urbischowie181 dla pierworod-
nego syna182 wybrali imiona: Johann Josef. Pierwsze – jak wówczas mawia-
no – przyniósł sobie sam na świat, gdyż właśnie 29 sierpnia obchodzi się św. 
Jana, drugie zaś przejął po przodkach, ponieważ i ojciec, i dziadek mieli na 
imię Josef. I takie właśnie imiona zostały zapisane w metryce urodzenia. Nie 
zostały one jednak zaakceptowane przez ówczesnego proboszcza183, dlate-
go ochrzczono go, przyjmując ich łacińską wersję: Johannes Josef184. Chrzest 
odbył się 3 września 1944 r. W dzieciństwie i przez cały okres młodości ro-
dzina, znajomi i przyjaciele nazywali go Hans. 

176 Kowal, dz. cyt., s. 51.
177 J. Czaplok, Otwarty, bezpośredni, czysty – jak matka, [w:] tamże, s. 32. 
178 A. Jarczewski, Zbudował siec osób chroniących wartości, [w:] tamże, s. 41.
179 K. Malicka, Uczył otwartości i życzliwości wobec bliźnich, [w:] tamże, s. 60.
180 Poród przyjmowała Valeska Loske, tzw. hebamka. 
181 Josef Urbisch (30.10.1910 r. – 30.03.1972 r.); Auguste z d. Mrowetz (28.08.1916 r. – 

21.12.1974 r.).
182 Syn urodził się po czterech latach małżeństwa. Wcześniej nie było to możliwe, gdyż 

Josef Urbisch zaraz po swym ślubie musiał udać się na front. Jak wspominał jeden z miesz-
kańców Borucina, Auguste bardzo pragnęła dziecka. Pewnego dnia opowiadający zastał ją 
w kościele płaczącą na modlitwie. Wyznała mu, że bardzo martwi się tym, że mąż jest na 
froncie i nie wiadomo, czy wróci z tej wojny, a bardzo by pragnęła, by chociaż dziecko po 
nim pozostało. Była wówczas gotowa dziecko to ofiarować Bogu. Okazało się, że po kilku 
latach mąż przyjechał na urlop, syn się urodził, a potem został księdzem. O wydarzeniu 
w kościele ks. J.J. Urbisch dowiedział się po swoich prymicjach. Por.: J.J. Urbisch, Die Kraft 
der Wurzeln. Meine Kindheit in Schlesien, Berlin 2003, s. 24–26. 

183 Przypomnijmy, że ks. J. Hlubek był zwolennikiem proczeskiej orientacji politycz-
nej. 

184 Por.: Tauf-Matrik von Borutin (1906–1948), s. 367–368.
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Wiosną 1945 r. jego matka, podobnie jak wielu mieszkańców Borucina, 
opuściła dom rodzinny z powodu zbliżającego się frontu. Przebywała prawie 
rok w Bawarii185. Tam jesienią tegoż roku spotkała się z mężem, który wrócił 
z wojny. Wiosną 1946 r. zdecydowali się na powrót do rodzinnej miejscowo-
ści, mimo że zastali tu nową rzeczywistość państwowo-ustrojową. 

Mały Hans mówił tylko po niemiecku, musiał więc nauczyć się języka pol-
skiego. Najpierw jednak opanował „morawszczyznę”, a polski język literac-
ki zaczął doskonalić dopiero w przedszkolu. W latach 1951–1958 J. Urbisch 
uczęszczał do Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego w Borucinie. 
W 1953 r. przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej i wkrótce potem został 
ministrantem. Służbę tę pełnił aż do czasu wstąpienia do seminarium. Na-
ukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu (1958–1962). 

185 Zob. szerzej: Urbisch, dz. cyt., s. 35; K. Lach, „Zatrzymane w pamięci”. Tułaczka wo-
jenna w opowieściach wspomnieniowych mieszkańców pogranicza śląsko-morawskiego, [w:] 
Ludzie, dzieje, mity... Z badań nad historią i kulturą Raciborskiego, pod red. K. Lach, Ra-
cibórz 2005, s. 129–148.

Fot. 52. Ks. Johannes J. Urbisch podczas nabożeństwa „pod gołym niebem” u franciszka-
nów (Zehdenick k. Berlina 2005 r.). Archiwum ks. J.J. Urbischa
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Po zdaniu matury podjął studia filozoficzno-teologiczne w Nysie (1962–
1967), a potem przez rok studiował w Opolu. 

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Jopa 16 czerwca 1968 r. 
w Opolu. Uroczystą mszę prymicyjną odprawił 19 czerwca w kościele pw. 
Św. Augustyna w Borucinie. W całej wsi panował w tym dniu podniosły na-
strój. Droga prymicjanta z domu rodzinnego na Chabowcu aż do świątyni 
ozdobiona była chorągiewkami oraz tzw. chodnikiem ułożonym z kwiatów. 
Wzniesiono dwie ozdobne bramy: przed domem rodzinnym i przed kościo-
łem. W uroczystości uczestniczyło 45 kapłanów, w tym czterech z Czecho-
słowacji. Homilię prymicyjną wygłosił ks. prof. Helmut Sobeczko z Opo-
la. Błogosławieństwa prymicyjnego udzielał neoprezbiter wraz ze swoimi 
ośmioma nowo wyświęconymi kolegami z roku. Jak odnotowano w Kroni-
ce parafialnej, w niedzielę po prymicjach ks. J. Urbisch dziękował wszyst-
kim mieszkańcom Borucina za udział w uroczystości i pomoc w jej zorga-
nizowaniu. Pierwsze kazanie wygłosił w odpust św. Augustyna na porannej 
mszy św.186 

Funkcję wikarego objął w parafii pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach (1968–
1972), a następnie służbę tę sprawował w kościele Św. Trójcy w Bytomiu, 
gdzie był również duszpasterzem akademickim (1972–1975). W tym też 
czasie studiował socjologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 
w Punkcie Konsultacyjnym w Katowicach. 

W 1975 r. ks. Urbisch przesiedlił się do Republiki Federalnej Niemiec. 
Tam najpierw pełnił funkcję wikarego w Menden (Sauerland), będąc rów-
nocześnie nauczycielem religii i socjologii w szkole zawodowej dla dziew-
cząt „Placida” (do 1980 r.). W latach 1977–1980 był członkiem Rady Dusz-
pasterskiej w Arcybiskupstwie w Paderborn. Następnie przez rok był tzw. 
drugim proboszczem w bazylice pw. Św. Jana Chrzciciela w Dortmundzie, 
a w latach 1981–1987 pełnił funkcję proboszcza w kościele pw. Najświętszej 
Maryi Panny również w Dortmundzie. Podczas pobytu w tym mieście był 
przewodniczącym Związku pw. Św. Józefa (St. Josefshaus e.V), do którego 
należało przedszkole, dom studenta i dom seniorów, był także członkiem 
kuratorium szpitala pw. Św. Jana Chrzciciela oraz kuratorium Centralnego 
Związku A. Kolpinga (Kuratorium Kolping Zentral). 

Na początku 1987 r. ks. Urbisch przestąpił do Kościoła Starokatolickiego 
i zawarł sakrament małżeństwa z Moniką Tigges. W listopadzie tego samego 
roku urodziła im się córka Aleksandra. Wówczas przeprowadził się do Pa-

186 Por.: Pfarr Chronik..., zapis z 1968 r. 
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derborn, gdzie do 1990 r. pełnił funkcję dyrektora Związku Sióstr Niemiec-
kich (Reichsbund Freier Schwestern) i siedmiu domów seniora oraz duszpa-
sterza parafii starokatolickiej. W latach 1988–1990 zaocznie studiował eko-
nomię na uniwersytecie w Hagen. 

Od 1990 r. do dziś mieszka w Berlinie. Jest proboszczem parafii staro-
katolickiej, od 1996 r. pełni funkcję dziekana Dekanatu Pólnocno-Wschod-
niego Kościoła Starokatolickiego (zob. fot. 52, 53). Od 2000 r. jest przedsta-
wicielem Kościoła Starokatolickiego przy rządzie i Bundestagu Republiki 
Federalnej Niemiec. Interesuje się historią Śląska, przygotował do publika-
cji opracowanie o historii Kościoła Starokatolickiego na Śląsku (Geschichte 
der Alt-Katolischen Kirche in Schlesien), które niebawem ukaże się drukiem. 
Jest też autorem książki Die Kraft der Wurzeln. Meine Kindheit in Schlesien 
(Siła korzeni. Moje dzieciństwo na Śląsku). 

1.4. Ks. Jerzy Waniczek (Georg Wanitzek) 
Nieżyjący już dziś ks. J. Waniczek urodził się 27 października 1948 r. w Bo-

rucinie jako trzecie dziecko Katheriny (zd. Kaschny) i Johanna Waniczków. 
Miał dwie starsze siostry: Ingeborgę i Helgę (zob. fot. 54). Został ochrzczo-

Fot. 53. Ks. Johannes J. Urbisch udziela sakramentu chrztu św. (Berlin, 2005 r.). Archi-
wum ks. J.J. Urbischa
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ny 31 października 1948 r. w kościele pw. 
Św. Augustyna w Borucinie, a jego rodzi-
cami chrzestnymi byli: Maria Kaschny i Jó-
zef Wanitzek187. Mały Jerzyk był bardzo 
radosnym i przez wszystkich lubianym 
dzieckiem. Interesowała go muzyka. Sam 
nauczył się grać na akordeonie. Grał po-
czątkowo ze słuchu. Rodzice zdecydowali 
się rozwijać jego talent muzyczny: uczęsz-
czał więc najpierw do Ogniska Muzycz-
nego, a potem do Szkoły Muzycznej w Ra-
ciborzu. Opanował nie tylko grę na akor-
deonie, ale również na pianinie i gitarze. 
Za zgodą ks. Franciszka Kocjana grywał 
na organach podczas mszy św. W dzieciń-
stwie wyróżniał się także pobożnością. Już 
w wieku przedszkolnym został ministran-
tem i służbę tę pełnił aż do zdania matu-
ry. Często stawiano go innym ministran-

187 Por.: Tauf-Matrik von Borutin (1906–1948), s. 385–386.

Fot. 54. Rodzina Waniczków. W środku – Jerzy, od lewej siostra Ingeborga, matka Katherina, 
od prawej: ojciec Johan, siostra Helga (Racibórz, 1952 r.). Archiwum rodziny Paprockich

Fot. 55. J. Waniczek w dniu I Komu-
nii św. (Borucin, 1956 r.). Archiwum 
rodziny Paprockich

100 lat.indb   141 27-07-2006   00:52:42



142 Część 2. Duchowy wymiar życia wspólnoty parafialnej

tom za wzór do naśladowania, 
był bowiem sumienny, syste-
matyczny, punktualny i aku-
ratny. 

W latach 1955–1962 
uczęszczał do Szkoły Podsta-
wowej w Borucinie (zob. fot. 
55). Po jej ukończeniu konty-
nuował naukę w Liceum Ogól-
nokształcącym im. A. Mickie-
wicza w Raciborzu. Do szko-
ły tej dojeżdżał – jak wszyscy 
jego rówieśnicy – autobusem. 
W 1966 r. zdał maturę i posta-
nowił wstąpić do Wyższego 
Seminarium Duchownego Ślą-
ska Opolskiego w Nysie (wraz 
z trzema kolegami z klasy). Po 
pierwszym roku studiów zo-
stał powołany do służby woj-
skowej, którą odbywał w Bry-
gadzie Roboczej w Szczecinie 
(1967–1969). Żołnierze tej jed-
nostki przede wszystkim pra-
cowali przy budowie dróg. 

W tym czasie namawiano go, by wybrał inny kierunek studiów. Warto za-
uważyć, że zmiana decyzji wiązała się z możliwością natychmiastowej kon-
tynuacji nauki. Jednak młody alumn był wierny swemu powołaniu. Po dwóch 
latach służby wojskowej wrócił do seminarium w Nysie. Tam umożliwiono 
mu zaliczenie dwóch lat studiów w jednym roku. Tym sposobem praktycznie 
stracił tylko jeden rok nauki. Jak odnotowano w kronice parafialnej, miesz-
kańcy Borucina w tym trudnym dla niego okresie wspierali go modlitwa-
mi, zwłaszcza podczas tygodnia modlitw o powołania kapłańskie. On z ko-
lei bardzo chętnie przyjeżdżał do rodzinnej wsi, a ówczesny proboszcz – ks. 
F. Kocjan – zapraszał go do aktywnego udziału w uroczystościach kościel-
nych. I tak już 21 maja 1972 r. z okazji I Komunii Świętej w parafii wraz z Jó-
zefem Stryczkiem, swoim kolegą kursowym, asystował do mszy św. W dniu 
9 lipca 1972 r. uczestniczył w uroczystościach poświęcenia nowego sztanda-

Fot. 56. Prymicyjna brama powitalna przy wejściu 
na plac kościelny (Borucin, 1973 r.). Archiwum ro-
dziny Kudlów
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ru OSP, a 27 sierpnia tegoż roku asystował podczas sumy odpustowej. Gdy 
w 1973 r. został diakonem, pomagał w parafii w sprawowaniu liturgii Wiel-
kiego Tygodnia. 

14 maja 1973 r. otrzymał dyplom ukończenia wyższych studiów filozo-
ficzno-teologicznych, a 20 maja tegoż roku w Katedrze Opolskiej przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Jopa. Wyświęcono wówczas 31 
księży. Swoją pierwszą mszę świętą sprawował 21 maja 1973 r. w kościele 
parafialnym w Borucinie. W dniu prymicji była piękna słoneczna pogoda. 
Trasa z domu rodzinnego do kościoła była ozdobiona chodnikiem kwiato-
wym, zielonymi gałązkami i chorągiewkami. Dekoracja w kościele – zdaniem 
kronikarza – wykonana była również z wielkim smakiem i rozmachem (zob. 
fot. 56, 57). Na uroczystość tę przybyło ponad 60 księży, w tym dwóch z Au-
strii188. W koncelebrze udział wzięli: ks. F. Kocjan, proboszcz oraz księża po-
chodzący z Borucina: ks. H. Hlubek i ks. J. Urbisch (zob. fot. 58, 59). Przyjęcie 
odbyło się na plebanii, uczestniczyło w nim około 200 osób, a trwało aż dwa 
dni. W pierwszym dniu gośćmi byli księża i rodzina, w drugim na wspól-

188 Niestety, żaden ksiądz z Czechosłowacji nie mógł przybyć z powodu panującej tam 
pryszczycy. Por.: Pfarr Chronik..., zapis z 1973 r. 

Fot. 57. Dekoracja wnętrza kościoła w dniu prymicji ks. J. Waniczka (Borucin, 1973 r.). Ar-
chiwum rodziny Kasznych
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Fot. 58. Księża, druhny i wierni podczas prymicyjnej mszy św. (Borucin, 1973 r.). Archi-
wum Anny Długosz

Fot. 59. Podczas mszy św. prymicyjnej. Przy ambonce: ks. H. Hlubek, siedzą od lewej: ks. 
J.J. Urbisch, ks. J. Waniczek, ks. F. Kocjan (Borucin, 21.05.1973 r.). Archiwum rodziny Ku-
dlów
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nej biesiadzie zgromadzi-
li się ministranci, członko-
wie chóru, koleżanki i ko-
ledzy, grono nauczycielskie 
oraz najbliżsi krewni (zob. 
fot. 60, 61). 

Od 7 sierpnia 1973 r. 
do 15 czerwca 1978 r. ks. 
J. Waniczek pełnił funk-
cję wikarego w parafii pw. 
Św. Anny w Zabrzu. Pro-
wadził tam dziewczęcą gru-
pę Dzieci Marii oraz chór 
dziecięcy, do którego wów-
czas należał m. in. obecny 
proboszcz z Borucina – ks. 
J. Iwańczuk. 

23 czerwca 1978 r. wyje-
chał w ramach tzw. akcji łą-
czenia rodzin do Republiki 
Federalnej Niemiec189. Na 
pożegnanie otrzymał list 
polecający ks. F. Kocjana 
oraz tzw. świadectwo pra-
cy od proboszcza z parafii 
św. Anny w Zabrzu. Z tre-
ści obydwu tych dokumen-

tów jasno wynika, że ks. Jerzy już w pierwszych latach kapłaństwa dał się 
poznać jako człowiek sumienny, pracowity i pobożny. Po wyjeździe z kraju 
stale utrzymywał kontakt z biskupem opolskim, kolegami kursowymi oraz 
z krewnymi na Śląsku. Zmienił wówczas pisownię swego imienia i nazwi-
ska na Georg Wanitzek. Osiedlił się najpierw w Mainz-Kastel w Hesji, gdzie 

189 Zob. szerzej o wzmożonej emigracji do Republiki Federalnej Niemiec: M. Lis, Lud-
ność rodzima na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej (1945–1993), Opole 1993, s. 44–48;  
B. Solga, Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obsza-
rach wiejskich Śląska Opolskiego, Opole 2002, s. 65–68 oraz o modelu motywacyjnym emi-
gracji do Niemiec: L.M. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku. Kształtowanie śląskiej tożsamości 
regionalnej i narodowej w dyskursie publicznym, Warszawa 2002, s. 106–110.

Fot. 60. Ks. J. Waniczek w dniu prymicji z rodzicami 
(Borucin, 21.05.1973 r.). Archiwum rodziny Kudlów
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Fot. 61. Ks. J. Waniczek (w pierwszym rzędzie trzeci z lewej) z kolegami kursowymi w dniu 
swoich prymicji (Borucin, 21.05.1973 r.). Archiwum Anny Dlugosz

Fot. 62. Kościół pw. Św. Elżbiety w Offenbach wybudowany pod nadzorem ks. proboszcza 
J. Waniczka (1993 r.). Archiwum rodziny Kudlów
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mieszkali także jego rodzice i obie siostry z rodzinami. Przez biskupa Her-
manna Kardinala Volka został przyjęty jako kapłan diecezji Mainz. Najpierw 
skierowano go na kurs języka niemieckiego II stopnia do Bopard (29 sierp-
nia do 10 października 1978 r.). Od 16 sierpnia 1979 r. był wikarym w parafii 
Hausen. Po dwóch latach został skierowany do parafii pw. Św. Jerzego w Ben-
sheim, w której (od 1 sierpnia 1981 r. do 20 sierpnia 1984 r.) był również wi-
karym. Następnie na kilka miesięcy powierzono mu zastępstwo za chorego 
proboszcza w parafii Vierheim. Od 1 grudnia 1984 r. objął urząd proboszcza 
w parafii Offenbach-Lauterborn. W parafii tej zastał tzw. budynek pomocni-
czy (z 1968 r.) pełniący funkcję kościoła nazywanego „Sankt Elisabeth”. Dom 
ten wymagał kapitalnego remontu. Nakłady potrzebne na jego przeprowa-
dzenie okazały się tak wysokie, że nowy proboszcz, Rada Parafialna i biskup 
wspólnie zdecydowali o zburzeniu tego budynku i wybudowaniu nowego 
kościoła. 20 maja 1991 r. w gmachu tym odprawiono ostatnią mszę św. Od 
tego dnia msze św. i całe życie religijne parafii odbywały się w Domu Para-
fialnym. Po zburzeniu starego budynku, rozpoczęto budowę nowej światy-

Fot. 63. Ks. J. Waniczek z kapłanami z Polski oraz zaprzyjaźnionymi księżmi z Niemiec 
podczas jubileuszowej mszy św. z okazji 25-lecia kapłaństwa (Offenbach, 1998 r.). Archi-
wum rodziny Kudlów
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ni, która trwała 2 lata190. Już 
20 czerwca 1993 r. została 
ona konsekrowana przez 
bpa Karla Lehmanna z Ma-
inz (zob. fot. 62). Wkrótce 
potem w parafii rozwinę-
ło życie religijne. Ks. Wani-
czek zaktywizował wszyst-
kie grupy wiekowe od dzie-
ci, poprzez młodzież aż do 
seniorów. Był w tej para-
fii bardzo lubianym i sza-
nowanym kapłanem. Brat 
Victor pochodzący z Boru-

190 Zob. szerzej o budowie tego kościoła i życiu religijnym w parafii: Festschrift an-
läâlich der Einweiung der neuen Kirche der Pfarrei St. Elisabeth Offenbach am Main, Of-
fenbach 1993, s. 26–51.

Fot. 64. Ks. J. Waniczek z księżmi jubilatami z Polski (Offenbach, 1998 r.). Archiwum ro-
dziny Kudlów

Fot. 65. Nekrolog dla wiernych i przyjaciół ks. J. Wanicz-
ka (Műnster, 2001 r.). Archiwum rodziny Kudlów
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cina (mieszkający obecnie w Bensheim, niedaleko Offenbach) twierdzi, że 
młodzież go wprost uwielbiała. Tam też ks. Waniczek obchodził swój jubi-
leusz 25-lecia kapłaństwa. Z tej okazji na jego zaproszenie (w lipcu 1998 r.) 
do Offenbach przyjechało 9 jego kolegów kursowych z Polski, w tym obec-
ny opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa (zob. fot. 63, 64). To spotka-
nie po latach dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu radości. Ich kon-
takty zresztą stale były żywe. Spędzali wspólne urlopy, podejmowali różne 
pożyteczne akcje. 

Po 12 latach owocnej pracy w Offenbach za jego zgodą przeniesiono go 
do parafii pw. Św. Michała w Münster, należącej do dekanatu Dieburg. Pra-
cował tam od 1 września 1998 r. Planował przeprowadzić remont tego ko-
ścioła, odnowić jego wnętrze, ożywić życie parafialne. Nie zdołał zrealizo-
wać wszystkich zamierzeń. Zginął nagle, 8 października 2001 r., w wypadku 
samochodowym na drodze między Höchst a Groβ-Umstadt. Miał 52 lata 
(zob. fot. 65). 

Zgodnie z życzeniem matki i sióstr spoczywa na cmentarzu w Mainz-
Kastel obok swojego ojca (zob. fot. 66). W pogrzebie, który odbył się 15 
października 2001 r., wzięły udział liczne rzesze wiernych z Münster, Ma-

Fot. 66. Grób ks. J. Waniczka na cmentarzu w Mainz-Kastel (2002 r.). Archiwum rodzi-
ny Kudlów
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inz i Offenbach, bliższa i dalsza rodzina, dawni mieszkańcy Borucina, żyją-
cy w Niemczech, jak również przedstawiciele niemieckich władz państwo-
wych i kościelnych. Wśród nich byli: wikariusz generalny – dr Werner Gu-
balla, przedstawiciel kapituły katedralnej – Dietmar Giebelmann, dziekan 
Harald Rőper, ks. dr Jőrg Światek, ks. Schäfer, wikary Joh. Xuan Minh Dinh, 
burmistrz Walter Blank, dyrektor szkoły, przedstawiciele organizacji spo-
łecznych. Nieobecni biskupi: A. Nossol z Opola oraz K.K. Lehmann z Ma-
inz posłali matce i rodzinie listy kondolencyjne. 

2. Brat zakonny: Viktor 

Jedyny zakonnik pochodzący z Boruci-
na, znany we wsi jako Wacław Gwóźdź, uro-
dził się 18 września 1928 r. Choć autorce uda-
ło się ustalić kilka szczegółów dotyczących 
jego dzieciństwa, edukacji i życia zakonnego, 
brat Viktor nie chciał, aby je publikować. Ży-
czył sobie, by wspomnieć jedynie o tym, że 
w 1954 r. wstąpił do franciszkanów w Panew-
nikach (zob. fot. 67). Bywał w różnych placów-
kach klasztornych w kraju i za granicą. Obec-
nie od 20 lat mieszka w Bensheim w Niem-
czech. Jest bardzo wdzięczny Panu Bogu za 
to, że ten boruciński Kościół „duchowo go 
uformował, życiu nadał treść, określił kieru-
nek działań, wskazał sens życia”. Dziś mówiąc 
o sobie, podkreśla, że wiekowo jest już stary, 
ale wciąż młody duchem. 

3. Siostry zakonne 

Powołania zakonne wśród dziewcząt w Borucinie na przełomie XIX 
i XX w. oraz w pierwszej połowie XX w. były dość liczne. Na podstawie ist-
niejących źródeł oraz przeprowadzonych wywiadów udało się ustalić, że 
w minionym stuleciu z Borucina pochodziło około 27 zakonnic. Warto za-
uważyć, że niektóre z nich urodziły się jeszcze w XIX w. i ochrzczone zosta-

Fot. 67. Brat Viktor w dniu prymicji 
ks. J. Waniczka (Borucin, 1973 r.). 
Archiwum brata Viktora
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ły w parafii św. Wacława w Krzanowicach. Pozostałe, tj. te, które przyszły 
na świat po 1906 r., ochrzczono już w rodzinnej wsi. Prawie wszystkie po-
wołania zakonne miały miejsce przed drugą wojną światową. Jedynie Ma-
ria Długosch wstąpiła do klasztoru w 1954 r. i od tego czasu żadna z boru-
cińskich dziewcząt nie została zakonnicą. 

Poniżej przedstawiono alfabetyczny wykaz sióstr zakonnych z Borucina 
(ich imiona i nazwiska oraz imiona przyjęte w klasztorze): 

   1. Dlugosch Maria, siostra Honorata. 
   2. Grzesiczek Marianna, siostra Tadea 
   3. Hanka Jozefa, siostra Eustachia 
   4. Holubek Elisabeth, siostra Godeberta 
   5. Juretzka Philiberta 
   6. Juretzka Rogata 
   7. Juretzka Euphemia 
   8. Kaschny Anna, siostra Engelberta 
   9. Kosel Albina 
10. Kuciej Józefa, siostra Filiberta 
11. Kuciej Maria, siostra Krescencja 
12. Machura Anna, siostra Ottilie 
13. Machura Viktorie, siostra Adelheid 

Fot. 68. Siostra Honorata (Maria Dlugosch) w dniu swoich obłóczyn (stoi pierwsza od le-
wej), Katowice, 26.10.1955 r. Archiwum Anny Długosz
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14. Machura Magdalena, siostra Gerlinda 
15. Malura Genowefa, siostra Agata 
16. Myszi Hedwig 
17. Nowak Maria, siostra Beata 
18. Reschny Antonie, siostra Bernadetta 
19. Schaffartzik Anna, siostra Bartolomea 
20. Sichma Anna, siostra Urbana 
21. Sichma Philiberta, siostra Libaria 
22. Ulitzka Jozefa, siostra Petronilla 
23. Ulitzka Anastasia, siostra Ligoria 
24. Urbisch Marie, siostra Hedwig 
25. Urbisch Philomena, siostra Rosina 
26. Urbisch Victoria, siostra Hyazintha 
O wymienionych zakonnicach udało się uzyskać następujące dane: 
Długosz Maria, siostra Honorata, urodziła się 6 grudnia 1926 r. w Boru-

cinie. Jest córką Josefa Dluhosch i Johanny z d. Ulitzka. Rodzicami chrzest-
nymi byli Albina i Robert Ulitzkowie191. Jako nastolatka w latach 1942–1945 
była na służbie w klasztorze Deutschordens-Schwestern w Opawie. W tym 

191 Por.: Tauf-Matrik von Borutin, s.197–198.

Fot. 69. Siostra Honorata (Maria Dlugosch) z ojcem Józefem, siostrami: Anną (siedzi) i Au-
gustą (stoi) oraz bratem Alfonsem (Katowice, 26.10.1955 r.). Archiwum Anny Długosz
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zgromadzeniu zakonnym była również siostra jej matki s. Petronella. Pod ko-
niec drugiej wojny światowej wysiedlono je do Ołomuńca, skąd wróciły jed-
nak z powrotem do Opawy. Wkrótce jednak czechosłowackie władze komu-
nistyczne sprawiły, że wszystkie siostry musiały wyemigrować do Niemiec. 
Osiedliły się wówczas w Passau. Maria wróciła wszak w 1946 r. do rodzin-
nego domu. Podjęła pracę w Domu Notburgi w Raciborzu192 (od 1 paździer-
nika 1953 r. do października 1954 r.), w którym pracowały siostry zakonne 
Maryi Niepokalnej. Gdy w 1954 r. zostały wysiedlone z Raciborza, Maria 
wyjechała wraz z nimi do Katowic193 i tam wstąpiła do klasztoru. 

Po okresie nowicjatu 26 października 1955 r. dostąpiła obrzędu obłóczyn 
(zob. fot. 68). W uroczystości tej uczestniczyli również jej ojciec, dwie sio-
stry: Anna i Augusta oraz brat Alfons (zob. fot. 69). Po zakończeniu nowi-
cjatu została przeniesiona do Jaskotla, a następnie w grudniu 1958 r. skie-

192 Dom św. Notburgi w Raciborzu przed drugą wojną światową był prężnym ośrodkiem 
charytatywno- oświatowym, po 1945 r. zmienił profil działalności, stał się Domem Opie-
ki dla Dorosłych „Caritas” przejmując opiekę nad ludźmi ze schorzeniami układu nerwo-
wego (280 miejsc). Zob. szerzej: M. Rother-Burek, Dom św. Notburgi w Raciborzu w służ-
bie potrzebującym, Opole 2001. 

193 Warto tu zauważyć, że większość sióstr wysiedlono wówczas do obozu pracy w Oto-
rowie k/Poznania. Por.: Rotter-Burek, Dom św. Notburgi... Siostry wróciły z Otorowa do 
Wrocławia 1 kwietnia 1957 r. Inf.: Maria Długosz, ur. 1926 r., zapis. w 2006 r.

Fot. 70. Siostra Honorata – pierwsza od lewej – podczas modlitw w kaplicy klasztornej 
sióstr Maryi Niepokalanej (Wrocław, 2004 r.). Archiwum Anny Długosz
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rowano ją do pracy w klinikach we Wrocławiu. Od 1 października 1960 r. 
do października 1990 r. pracowała na bloku operacyjnym Kliniki Chirurgii 
Dziecięcej we Wrocławiu 

Do dziś przebywa w klasztorze Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocła-
wiu (zob. fot. 70). Tam obchodziła również swój złoty jubileusz życia za-
konnego. 

Grzesiczek Marianna, siostra Tadea, córka Franciszka i Julii Grze-
siczków. Wstąpiła do klasztoru elżbietanek we Wrocławiu, po drugiej woj-
nie światowej została przeniesiona do Bad Kissingen w Niemczech, gdzie 
zmarła. 

Hanka Josefa, siostra Eustachia, córka Adolfa Hanki i Euphemii z d. 
Gwozd urodziła się 8 lutego 1917 r. Ochrzczono ją 11 lutego, a rodzicami 
chrzestnymi byli: Friderika Jureczka i Josef Waniczek194. Zmarła 12 kwietnia 
2005 r. w Opawie. 55 lat spędziła w opawskim klasztorze św. Franciszka. 

Holubek Elisabeth, Godeberta, urodziła się 6 marca 1909 r. jako córka 
Josefa i Annastazie Holubków. Jej rodzicami chrzestnymi byli: Viktorie Ja-

194 Por.: Tauf-Matrik von Borutin, s.105–106.

Fot. 71. Siostry Rogata i Filiberta (Juretzkówny) z rodziną (Borucin, lata.... XX w.). Archi-
wum Anny Długosz
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kubith i Peter Waniczek195. Wstąpiła do klasztoru sióstr Maryi Niepokala-
nej. Obłóczyny przyjęła 28 kwietnia 1931 r. Zmarła 4 września 1985 r. w Co-
chem am Mosel (Niemcy). 

Juretzka Rogata i Filiberta przebywały w klasztorze Sióstr Serca Jezu-
sowego we Wiedniu (zob. fot. 71). 

Juretzka Euphemia, córka Franciszka Juretzki, wstąpiła do klasztoru 
1 kwietnia 1914 r.196 

Kaschny Anna, siostra Engelberta, urodzona 27 kwietnia 1902 r. Wstą-
piła do klasztoru sióstr Maryi Niepokalanej. Obłóczyny przyjęła 18 paź-
dziernika 1928 r., a śluby wieczyste – 21 kwietnia 1931 r. Zmarła w Berlinie 
w wieku 54 lat, w dniu 3 stycznia 1956 r. 

Kuciej Josefa, siostra Filiberta, ślu-
by składała 31 maja 1911 r. w klasztorze 
Deutschordens-Schwestern w Opawie (zob. 
fot. 72). W uroczystościach wzięli udział: 
matka, trzy siostry oraz ks. J. Hlubek i ks. 
W. Himmel z Krzanowic. O wydarzeniu 
tym napisano w „Katolickich Nowinach...”: 
„Już o godz. 8.00 siostry z zielonymi wian-
kami na głowie zostały przyprowadzone 
do ołtarza przez sześć małych dziewczy-
nek ubranych na biało i trzymających bia-
łe lilie w rękach. Następnie prałat Fink 
wygłosił homilię, po której odśpiewano 
Veni Sancte Spiritus. Wówczas zakonnice, 
trzymając w jednej ręce palącą się świecę, 
a w drugiej krzyż, składały swe śluby. Po 
nich odbyła się msza św., której przewod-
niczył prałat Fink w asyście sześciu księży. 
Na zakończenie każda otrzymała różaniec, 

przyjęła nowe klasztorne imię. Odśpiewano uroczyste Te Deum i udzielo-
no zebranym błogosławieństwa. Rodzinę i gości zaproszono na przyjęcie  
w klasztorze”197. 

Siostra Filiberta zmarła młodo, około 10 lat po ślubach wieczystych. 

195 Por.: Tamże, s. 29–30.
196 „Katolicke Nowiny...” 1914, nr 14 (z dn. 4.04).
197 Tłum. K. Lach, „Katolicke Nowiny...”1911, nr 23 (z dn. 3.06).

Fot. 72. Siostra Filiberta (Józefa 
Kuciej) w dniu obłóczyn (Opawa, 
1911 r.). Archiwum Anny Długosz
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Kuciej Maria, siostra Kre-
scencja, spędziła 60 lat w klasz-
torze urszulanek w Ołomuńcu 
(zob. fot. 73, 74). 

Machura Anna, siostra 
Ottilie – urodziła się w 1898 r. 
w Borucinie, a zmarła 21 mar-
ca 1968 r. po 44 latach służ-
by w klasztorze Deutschor-
dens-Schwestern w Opawie. 
W klasztorze służyła wraz ze 
swymi dwiema rodzonymi sio-
strami: Viktorią i Magdaleną 
(zob. fot. 75, 78). 

Machura Magdalena, sio-
sta Gerlinda, urodziła się 
w 1901 r. Wstąpiła do klaszto-
ru Deutschordens-Schwestern 

Fot. 73. Siostra Krescencja (Maria 
Kuciej). Archiwum rodziny Gajdów

Fot. 74. Dom rodziny Kuciejów. Przed domem mat-
ka z córkami (Borucin, przełom XIX i XX w.). Ar-
chiwum rodziny Gajdów

Fot. 75. Siostry Otylia, Gerlinda i Adelheid Machu-
równy (Passau, lata pięćdziesiąte XX w.). Archiwum 
rodziny Machurów

Fot. 76. Siostra Adelheid Machura (stoi pierwsza od 
lewej), 1958 r. Archiwum rodziny Machurów
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w Opawie. Była zakrystianką. Po 57 latach 
służby zakonnej zmarła 27 listopada 1979 r. 
w Passau w Niemczech (zob. fot. 78). 

Machura Viktorie, siostra Adelheid, uro-
dziła się 16 listopada 1908 r. Jej rodzicami 
chrzestnymi byli Johana Schafartzik i Josef Ju-
raschek198. Przez 55 lat była pielęgniarką i ku-
charką w klasztorach Deutschordens-Schwe-
stern najpierw w Opawie, a po drugiej woj-
nie światowej w Passau (Niemcy). Tam zmar-
ła w wieku 80 lat 12 kwietnia 1988 r. (zob. fot. 
76, 77, 78). 

Malura Genowefa, siostra Agata (1881–
1918), umierając miała 37 lat. W klasztorze 
urszulanek spędziła 18 i pół roku. 23 paź-
dziernika 1918 r. w Borucinie odprawiono na-
bożeństwo żałobne199. 

198 Por.: Tauf-Matrik von Borutin, s. 25–26.
199 Por.: „Katolicke Nowiny...” 1918, nr 42 (z dn. 19.10.).

Fot. 77. Złoty jubileusz Adelheid Machury (siedzi jako druga od prawej), Passau (1983 r.). 
Archiwum rodziny Machurów

Fot. 78 a. Pamiątkowy obrazek 
z okazji śmierci siostry Adelheid 
(1988 r.). Archiwum rodzin Ma-
churów
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Fot. 78 b, c, d. Pamiątkowe obrazki z okazji śmierci sióstr Otylii, Gerlindy i Adelheid (1968 r., 
1979 r., 1988 r.). Archiwum rodzin Machurów

Nowak Maria, siostra Beata, urodzi-
ła się 4 października 1919 r. w Borucinie 
jako córka Franza Nowaka i Friedrike z d. 
Lassak. Ochrzczona została 5 października 
tego samego roku. Rodzicami chrzestnymi 
byli: Anna i Ignaz Kuczerowie200. Zmarła 
25 lutego 1996 r. w Opawie. Przebywała 
w opawskim zakonie św. Franciszka. 

Reschny Antonie, siostra Bernadet-
ta, urodziła się 1 grudnia 1907 r. jako cór-
ka Josefa i Anstasie Reschnych. Rodzica-
mi chrzestnymi byli Genowefa Kutschera 
i Andreas Reschny201. Wstąpiła do klasztoru 
urszulanek w Raciborzu, zmarła w 1987 r. 
w Offenbach w Niemczech (zob. fot. 79). 

200 Por.: Tauf-Matrik von Borutin, s.119–120.
201 Por.: Tamże, s.17–18.

Fot. 79. Siostra Bernadeta (Antonie 
Reschny), Offenbach (lata pięćdziesią-
te XX w.). Archiwum Anny Długosz
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Schaffartzik Anna, siostra Bartolomea, urodziła się 15 lutego 1925 r. 
w Borucinie jako córka Johanna Schafarczika i Marii z d. Nahlik. Ochrzczo-
na została 22 lutego 1925 r., a rodzicami chrzestnymi byli Marta Nahlik 
(z Krawarza) i Feliks Puchala202. Wstąpiła do klasztoru urszulanek w Oło-
muńcu (zob. fot. 80, 81). 

202 Por.: Tamże, s. 177–178.

Fot. 80. Siostra Bartolomea (Anna 
Schafarczik), lata czterdzieste XX w. 
Archiwum rodziny Szafarczyków

Fot. 81. Siostra Bartolomea (Anna Schafarczik) w dniu 
pogrzebu. Archiwum rodziny Szafarczyków

Fot. 82. Siostra Urbana (Anna Sich-
ma). Archiwum rodziny Sichmów

Fot. 83. Siostry Urbana i Libaria (Sichmówny). Archi-
wum rodziny Sichmów
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Sichma Anna, siostra Urbana, urodziła się 27 
września 1914 r. Była córką Josefa Sichmy i Vik-
torii z d. Sonnek. Ochrzczona została 30 wrze-
śnia 1914 r. Rodzicami chrzestnymi byli: Johana 
Sichma i Josef Waniczek203. Wstąpiła do klasztoru 
Serca Jezusowego w Wiedniu (zob. fot. 82, 83). 

Sichma Philiberta, siostra Libaria, była cór-
ką Josefa Sichmy i Viktorii z d. Sonnek. Wraz 
z siostrą Anną służyła w klasztorze Serca Jezu-
sowego w Wiedniu (zob. fot. 83, 84). 

Ulitzka Josefa, siostra Petronilla, urodziła 
się w 22 października 1908 r. w Borucinie jako 
córka Antona Ulitzki i Victorie z d. Kuballa. 
Ochrzczona została przez ks. J. Hlubka 23 paź-
dziernika, a jej rodzicami chrzestnymi byli: Jose-
fa Myschi i Anton Malura204. Śluby wieczyste zło-

żyła 2 sierpnia 1934 r. w klasztorze Deut-
schordens-Schwestern w Opawie (zob. fot. 
85, 86). W uroczystościach brała udział jej 
siostra wraz z córką Marią. Podczas po-
żegnania powiedziała do córki: „potem ty 
będziesz służyć w klasztorze, tak jak twoja 
ciotka”205. I słowa te okazały się prorocze. 
Maria także wstąpiła do klasztoru. 

Siostra Petronilla po drugiej wojnie 
światowej została przeniesiona do Passau 
w Niemczech (zob. fot. 87), gdzie zmarła 28 
czerwca 1979 r. przeżywszy 45 lat w klasz-
torze (zob. fot. 88). 

Ulitzka Anastasia, siostra Ligoria, 
zmarła we wrześniu 1911 r. w Pradze na 
gruźlicę jelit w wieku 40 lat. 20 lat spędzi-
ła w klasztorze w Opawie206. 

203 Por.: Tamże, s. 85–86.
204 Por.: Tamże, s. 25–26.
205 Inf.: A. Długosz, ur. w 1925 r., zapis. w 2006 r.
206 „Katolicke Nowiny...” 1911, nr 39 (z dn. 23.09.).

Fot. 84. Siostra Libaria (Phili-
berta Sichma). Archiwum ro-
dziny Sichmów

Fot. 85. Siostra Petronilla. Archi-
wum Anny Długosz
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Fot. 86. Siostra Petronilla (Josefa Ulitzka) w dniu obłóczyn (od lewej: druga w pierwszym 
rzędzie), Opawa (1934 r.). Archiwum Anny Długosz

Fot. 87. Siostra Petronilla z siostrą 
Cecylią Zloty i siostrzenicami (od 
prawej: Dagmar, Beate, Ewelin), 
Passau (1975 r.). Archiwum Anny  
Długosz

Fot. 88. Klepsydra siostry Petronilli, (Passau, 
1979 r.). Archiwum Anny Długosz
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Urbisch Marie, siostra Hedwig, córka Franciszka i Hiacynty, rodzona 
siostra Viktorii Urbisch. Razem z nią służyła w klasztorze urszulanek w Oło-
muńcu (zob. fot. 89), zmarła w 1968 r. w Bromoum (w Czechach). 

Urbisch Philomena, siostra Rosina, urodziła się w 19 listopada 1910 r. 
w Borucinie jako córka Antona Urbischa i Emilie z d. Riemel. Ochrzczono 
ją na drugi dzień po urodzeniu (20 listopada 1910 r.), a rodzicami chrzest-
nymi byli: Antonia Malura i Joseph Juraschek207. Wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Maryi Niepokalanej w 1933 r. Jej obłóczyny miały miejsce 8 września 
1934 r. we Wrocławiu. Śluby wieczyste złożyła 8 wrzesnia 1940 r. Pracowa-
ła jako pielegniarka we Wrcławiu, Nysie, Berlinie. W 1967 r. wyjechała do 
Rzymu i tam pracowała u Ojców Benedyktynów do 1983 r. Następnie wró-
ciła do Berlina. Tam zmarła 19 września 2000 r. 

Urbisch Victoria, siostra Hyazintha, urodziła się 12 listopada 1894 r. 
w Borucinie jako córka zagrodnika Franciszka Urbischa oraz Hiacynty z d. 
Ploch. Była ósmym dzieckiem z dwanaściorga rodzeństwa. Miała trzech bra-
ci: Antoniego, Franciszka i Jozefa oraz osiem sióstr: Johanę, Antoninę, Ma-
rię, Anastazję, Mariannę, Rozalię, Franciszkę i Annę. 

207 Por.: Tauf-Matrik von Borutin, s. 47–48.

Fot. 89. Siostry urszulanki. Trzecia od lewej w pierwszym rzędzie: siostra Hyazintha (Vic-
toria Urbisch), czwarta od prawej w drugim rzędzie (w okularach): siostra Hedwig (Marie 
Urbisch). Archiwum rodziny Bartoszów
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14 listopada 1894 r. ochrzcił ją ks. 
W. Himmel w kościele pw. św. Wacława 
w Krzanowicach. Bierzmowania udzielił 
arcybiskup dr Fr. Bauer 22 lipca 1908 r. 
w nowo poświęconym kościele pw. Św. Au-
gustyna w Borucinie. Przyjęła wówczas 
imię Klara. 

Szkołę podstawową ukończyła w Boru-
cinie. Językiem wykładowym był wówczas 
język niemiecki, ale gwarę znała z domu 
rodzinnego208. 

Kiedy matka Terezie Nováková z klasz-
toru urszulanek w Ołomuńcu zwróciła się 

do ks. J. Hlubka o pomoc w znalezieniu kandydatek do ich zakonu, obie sio-
stry Urbiszówny Maria i Viktoria podjęły decyzję o wstąpieniu do klaszto-
ru. Przyjęły imiona Hyazintha i Hedwika (zob. fot. 89, 90). Jak wspomina-
ją dziś pamiętające je zakonnice, siostry różniły się charakterami. Hedwika 
była cicha, a Hyazintha energiczna i umiała dowieść swoich racji. Jednak, 
gdy uznała, że w pewnych momentach powinna była ustąpić, potrafiła przy-
znać się do winy i prosić o wybaczenie, dając tym dobry przykład niwelowa-
nia swych słabości. Obie siostry były bardzo pracowite i schludne, w sposób 
szczególny dbały o czystość. 

Siostra Hyazinta przeżyła 65 lat w zakonie. Zmarła w niedzielę 25 lute-
go 1990 r. w obecności współsióstr, mając 96 lat. Trumna wypełniona była 
pięknymi narcyzami, prawdopodobnie dlatego, że ojciec był ogrodnikiem 
i miejscowy ogrodnik przekazał te kwiaty za darmo. Zakonnice z Ołomuń-
ca sugerują, by wspominać ją z radością, ponieważ zawsze była radosna. 

VI. Dokumentacja parafialna 

Dokumentacja stuletniej parafii Borucin jest kompletna i bardzo dobrze 
zachowana. Przetrwała bez uszczerbku pierwszą i drugą wojnę światową. 

208 W klasztorze urszulanek w Ołomuńcu – jak wspominają siostry zakonne – matka 
Klara Koschatzky mówiła o niej i jej siostrze „Wasser Polačky”.

Fot. 90. Siostra Hyazintha (Victoria 
Urbisch). Archiwum rodziny Bar-
toszów
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Prowadzona była systematycznie i starannie przez osoby do tego upoważ-
nione. Informacje zawarte w księgach z lat 1906–1945 zapisano w języku 
niemieckim, a po drugiej wojnie światowej w języku polskim, co było zwią-
zane ze zmianą administracyjno-polityczną na Śląsku po 1945 r. Notat-
ki sporządzone w latach 1946 i 1947 są interesującym przykładem wpływu 
trzech kultur, stanowią bowiem mieszaninę słownictwa i pisowni zaczerp-
niętej z języka polskiego, niemieckiego i czeskiego, np. robotnička, Arbeite-
rin, Schlosser, mulař, stolař, małženka, žona, žena, vdova, Borutin, Borzu-
cin, Bořutin. 

Wszystkie księgi oprawione są w twarde okładki. Są w dobrym stanie, 
co oznacza, że były pieczołowicie przechowywane w odpowiednich warun-
kach. Rejestry danych w poszczególnych księgach potwierdzane były podpi-
sami kolejnych proboszczów, a od 1920 r. również pieczęciami parafialny-
mi, które na przestrzeni lat zmieniały się (zob. fot. 91). Zachowano ich wiel-
kość oraz kształt. Były to więc zawsze pieczęcie okrągłe o średnicy 30 mm. 
W środku umieszczony był wizerunek św. Augustyna, a na obrzeżach wid-
niał napis. Na pierwszej parafialnej pieczęci używanej w latach 1920–1935 
oraz 1943–1962 wyryto wielkimi literami napis „Sigillum Ecclesiae Boru-
tinensis”. Sylwetka świętego patrona przedstawiona została w całości wraz 
jego atrybutami, którymi są: strój biskupa, mitra, pastorał209. W latach 1934–
1942 używano pieczęci, w której uwzględniono zmianę nazwy miejscowo-
ści z Borutin na Streitkirch210. Napis był wówczas o następującej treści: „Si-
gillum Ecclesiae Streitkirch”. W wizerunku Doktora Kościoła widać gór-

209 Por.: U. Janicka-Krzywda, Atrybut, patron, symbol czyli co o świętych i błogosławio-
nych powinien wiedzieć przewodnik, Kraków 1987, s. 29. 

210 Zob. szerzej o urzędowych zmianach nazw miejscowości na Śląsku: H. Borek, Wśród 
śląskich nazw, Opole 1991, s. 65–76.

Fot. 91. Pieczęcie parafialne. Fot. K. Lach
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ną część postaci z nieobjętym nimbem nad głową, w biskupim stroju (wraz 
z mitrą) oraz pastorałem w jednej ręce i „naczyniem” drugiej. Podobny wi-
zerunek widnieje na pieczęciach używanych od 1963 r. do dziś. Natomiast 
treść pieczęci jest dokładnie taka sama, jak sto lat temu. 

Spośród obowiązującej w parafii dokumentacji do analizy badawczej wy-
brano: Kronikę parafialną, księgi ochrzczonych, księgi ślubów i księgi zmar-
łych. 

1. Kronika parafialna 

Borucińska Kronika pa-
rafialna (zob. fot. 92) zawiera 
chronologiczny zapis najważ-
niejszych wydarzeń od czasów 
powstania parafii do dziś. To 
jedna nie do końca jeszcze za-
pisana księga, ale zamknięta 
decyzją proboszcza ks. J. Iwań-
czuka, który z dniem 21 sierp-
nia 2005 r. założył nową kro-
nikę parafialną. 

We wstępie Kroniki zapisa-
no dzieje Borucina spisane na 
podstawie książki Augustina 
Welzla Besiedelungen des nőr-
dlich der Oppa gelegenen Lan-
des211 oraz historię miejscowej 
szkoły opracowaną na podsta-
wie Kroniki szkolnej. W kolej-
nej części Kroniki parafialnej 

zapisano informacje związane z budową i poświęceniem świątyni. Następ-
nie szczególną uwagę zwrócono na wydarzenia związane z pierwszą wojną 
światową. Zarejestrowano dane dotyczące wszystkich poległych żołnierzy 
pochodzących z Borucina. 

211 Zob.: A. Welzel, Besiedelungen des nőrdlich der Oppa gelegenen Landes, Leobschűz 
1891.

Fot. 92. Okładka Kroniki parafialnej. Fot. K. Lach
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W latach 1924–1930 pisano ogólnie o sytuacji społeczno-politycznej 
w świecie i regionie oraz o ważniejszych wydarzeniach, ktore miały miejsce 
w Borucinie i Krzanowicach. Przy notatkach z tego okresu na marginesie 
zapisywany był kolejny rok. Od 1931 r. aż do 2005 r. systematycznie prowa-
dzono zapisy wydarzeń z każdego roku. Odnotowywano zwykle informacje 
dotyczące kolejnych remontów, uroczystości kościelnych, jubileuszy, udziela-
nych sakramentów, ważniejszych wydarzeń we wsi, w regionie czy na świe-
cie. W okresie drugiej wojny światowej zarejestrowano dane mężczyzn z Bo-
rucina, którzy polegli w tej wojnie. 

W Kronice znajduje się ponad 20 zdjęć, w tym większość z nich przed-
stawia uroczystości I Komunii św. Dwukrotnie wklejono wycinki z gazet. 
Pierwszy pochodzi z 1931 r. i dotyczy obchodów jubileuszowych (25-lecia 
istnienia parafii), a drugi nosi tytuł „Śląski dzień na Jasnej Górze” i związa-
ny jest z pielgrzymką Jana Pawła II w 1979 r. do Polski. 

2. Księgi ochrzczonych 

Księgi ochrzczonych 
zostały założone w 1906 r. 
i obecnie liczą 6 tomów. 
Pierwszy z nich noszący ty-
tuł „Tauf-Matrik”, który jest 
najobszerniejszy, obejmuje 
lata 1906–1948, czyli łącz-
nie 42 roczniki (zob. fot. 
93). Poszczególne tomy róż-
nią się liczbą stron oraz za-
wartością danych. W księ-
dze oznaczonej nazwą „Tom 

I” rejestrowano: kolejny numer, datę urodzin, datę chrztu, szafarza chrztu, 
imiona ochrzczonego dziecka, imię, nazwisko, rodowód i miejsce zamiesz-
kania ojca, imię, nazwisko, rodowód i miejsce zamieszkania matki, miej-
sce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz uwagi. Wła-
śnie w tej ostatniej rubryce lub też w miejscu, w którym brakowało danych 
dotyczących ojca dziecka, wpisywano adnotację, że dziecko jest nieślubne. 
Informacje dotyczące rejestru dzieci nieślubnych można dziś odtworzyć do 
1956 r. W latach następnych już takich danych nie odnotowywano. 

Fot. 93. Fragment okładki tomu I Księgi ochrzczonych. 
Fot. K. Lach
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„Tom II” obejmuje lata 1949–1956. Liczy 38 numerowanych stron, przy 
czym za jedną paginę uznano tabelę rozpisaną de facto na dwóch stronach 
(a to oznacza, że w rzeczywistości zapisano 76 stron). W tabelach umiesz-
czono następujące informacje: numer aktu; dane dotyczące ochrzczone-
go: jego imię, nazwisko, dzień, miesiąc i rok urodzenia, dzień, miesiąc i rok 
chrztu; dane dotyczące rodziców: nazwisko, imię, wiek, wyznanie, zawód, 
miejsce zamieszkania (w oddzielnej rubryce – ojca, w oddzielnej – matki); 
informacje dodatkowe o dziecku (ślubne czy nieślubne) i jakiej jest płci; na-
zwisko, imię i miejsce zamieszkania rodziców chrzestnych (ojca i matki); po-
dawano również imię i nazwisko szafarza chrztu, umieszczano podpis pro-
boszcza oraz rejestrowano uwagi dotyczące wpisów, bierzmowania, ślubów, 
święceń, profesji zakonnej, legitymacji, adopcji itp. W górnej części każdej 
strony jest nagłówek: „Księga ochrzczonych rzymskokatolickiej parafii Bo-
rucin”. I tu warto odnotować, że na pierwszych czterech stronach tego tomu 
zapisano nazwę wsi: Borzucin, czyli taką, jaka funkcjonowała w miejscowej 
gwarze. Od drugiej połowy września 1949 r. już konsekwentnie używano 
nazwy Borucin, choć – jak twierdzą informatorzy – w języku potocznym  
nazwa Borzucin używana była powszechnie do końca lat osiemdziesiątych 
XX w. 

„Tom III” zawiera dane dotyczące tylko jednego, tj. 1957 r. Zapisano wów-
czas zaledwie 4 strony, które – podobnie jak w „Tomie II” – należy trakto-
wać jak stron 8. W rubrykach nie ma już danych informujących o tym, czy 
dziecko jest ślubne, czy nieślubne. Nie podawano też wieku i zawodu rodzi-
ców, nie ma podpisów proboszcza, ale wzbogacono dane o rodzicach chrzest-
nych: oprócz imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania rejestrowano rów-
nież ich stan cywilny i wyznanie. 

Dane z lat 1958–1969 pomieszczono w „Tomie IV”, który liczy 147 nu-
merowanych (podobnie jak w tomie II i III) stron. W księdze tej są nieco in-
aczej rozmieszczone rubryki, oddzielnie dla każdego dziecka, czyli tak, że 
na jednej stronie mieszczą się dane tylko trojga dzieci. Zawierają one jed-
nak bardzo podobne informacje: przy adnotacji o rodzicach i chrzestnych 
dziecka dodano jedynie ich wiek, a zaniechano zapisów dotyczących wyzna-
nia, przy chrzestnych zrezygnowano również z podawania ich stanu cywil-
nego. Natomiast pod rubrykami wypełniano dane określające: miejscowość,  
datę oraz podpisy: proboszcza, osoby zgłaszającej chrzest i rodziców chrzest-
nych. 

Drugą co do wielkości (po „Tomie I”) Księgą chrztów jest „Tom V”. Za-
wiera dane z 34 lat (1970–2004). Choć Księga ta nie została do końca zapi-
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sana, to obejmuje aż 229 stron (kartek). W 2005 r. został założony „Tom VI” 
i w roku założenia zarejestrowano w nim 12 chrztów na 4 kartach. Budowa 
tomów V i VI jest taka sama jak czwartego. 

Zasadniczo chrztów udzielali miejscowi proboszczowie. W Tabeli 1 po-
mieszczono informacje o tym, kiedy sprawowali oni ten obrzęd po raz pierw-
szy, kiedy po raz ostatni, jak również ilu chrztów udzielili podczas swej pracy 
w parafii. Z analizy tych danych jasno wynika, że najwięcej chrztów udzie-
lił ks. Josef Hlubek. Nie powinno to dziwić, bowiem dawniej nie tylko ro-
dziło się więcej dzieci (ok. 45 w roku), ale też ks. Hlubek najdłużej sprawo-
wał urząd proboszcza, bo aż 42 lata. 

Szafarzami chrztu św. byli również księża gościnnie przebywający w para-
fii. Z poniższych danych statystycznych wynika, że były to sporadyczne przy-
padki, a każdy z nich udzielił od jednego do kilku sakramentów chrztu św. 

Z różnych względów szafarzami obrzędu chrztu św. były także inne oso-
by, w tym świeckie: pielęgniarki lub położne. One jednak udzielały chrztów 
jedynie w nagłych przypadkach, których na przestrzeni stu lat było zaled-
wie 10. I tak w 1932 r. dwukrotnie chrztu udzieliła Marie Fojtzik. Agnes Lo-
ske ochrzciła natychmiast po urodzeniu trojaczki, które przyszły na świat 
w 1932 r. oraz jedno dziecko w 1933 r. i jedno w 1941 r. Wiktoria Filip udzie-
liła sakramentu chrztu św. dziecku w 1940 r., a pewna bezimienna położ-
na w 1948 r. Ostatni nagły chrzest zarejestrowano w 2004 r. i udzieliła go 
Agata Szydłowska. Jedynie w trzech przypadkach nie odnotowano szafa-
rza chrztu św. 

Jak wynika z analizy danych, na początku XX w. chrztu udzielano w pierw-
szych dniach po urodzeniu się dziecka, najczęściej był to drugi albo trzeci 
dzień. Warto uzupełnić, iż leżąca w połogu matka dziecka nie uczestniczyła 
w tym obrzędzie, dopiero po sześciu tygodniach przychodziła z dzieckiem 

Tabela 1. Chrzty św. udzielane przez proboszczów 

Imię i nazwisko 
proboszcza

Data pierwszego 
chrztu św.

Data ostatniego 
Chrztu św.

Liczba 
udzielonych 

chrztów

Ks. Josef Hlubek 28 kwietnia 1906 r. 20 maja 1948 r.  1 688

Ks. Franciszek Kocjan 23 maja 1947 r. 12 sierpnia 1979 r.  914

Ks. Wojciech Mężyk 24 września 1978 r. 20 czerwca 2004 r.  404

Ks. Janusz Iwańczuch 24 października 2004 r. 3 grudnia 2005 r.  14
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do kościoła na tzw. wywód, czyli obrzędowe oczyszczenie matki, bowiem 
zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami uważano ją za nieczystą, skalaną212. 

Chrzty odbywały się w dni powszednie. W pierwszym pięćdziesięcioleciu 
istnienia parafii rodziło się około 40 dzieci rocznie. Rekordową liczbę naro-
dzin odnotowano w 1937 r. – 60 dzieci. Po drugiej wojnie światowej liczba 
dzieci malała, a od lat dziewięćdziesiątych XX w. poczęła wyrażać się na-

212 Obrzęd ten jako uwod w Borucinie powszechnie stosowany był do lat pięćdziesią-
tych XX w., później stopniowo zanikał, dziś nie jest już znany. Zob. szerzej: Lach, Wierze-
nia..., s. 45.

Tabela 2. Chrzty św. udzielane przez innych księży 

Imię i nazwisko 
szafarza chrztu świętego

Liczba udzielonych 
chrztów

Rok, w którym został 
udzielony chrzest

Ks. Wilhelm Riemel 1 1914
Ks. Paul Onderko 1 1925
Ks. Carl Kaschny 1 1929
Ks. Hoppe z Raciborza 1 1940
Ks. Jordan z Answalde 1 1940

Ks. Josefus Pchalek
1 
3 
1

1945 
1946 
1947

Ks. Leon Wojsyk OFM 1 1949
Ks. Herbert Hlubek 5 1960
Ks. Alfons Kaczmarczyk 1 1965

Ks. Jan Urbisch 1 
3

1968 
1969

Ks. Piotr Gołąbek 1 1969

Ks. Franciszek Pawlar 5 
1

1969 
1971

Ks. Piotr Krotowicz OFM 1 1976
Ks. Józef Jureczek 2 1976
Ks. Franciszek Kotula 2 1978
Ks. Tadeusz Bęś 4 1989
Ks. Stanisław Kamykowski 4 1994
Ks. Edward Bochenek 1 2004
Ks. Mirosław Szajno 1 2004
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Lata
Liczba dzieci Liczba nadanych 

imion
urodzo-

nych
ochrzczo-

nych
nieślub-

nych
chłop-

ców
dziew-

cząt 1 2 3

1906 26 26 2 15 11 24 2
1907 59 59 3 27 32 59
1908 40 40 28 12 39 1
1909 52 52 2 27 25 51 1
1910 43 43 23 20 42

Razem 1906–1910 220 220 7 120 100 215 4 0
1911 38 38 24 14 37 1
1912 52 52 25 27 52
1913 48 48 2 24 24 48
1914 47 46 1 27 20 47
1915 32 32 2 15 17 32
1916 30 30 15 15 29 1
1917 19 19 9 10 17 2
1918 26 26 12 14 24 2
1919 45 45 4 24 21 41 4
1920 37 37 22 15 33 4

Razem 1911–1920 374 373 9 197 177 360 14 0
1921 43 43 3 25 18 35 8
1922 58 58 1 29 29 50 8
1923 52 52 3 31 21 45 7
1924 58 58 6 30 28 41 15 2
1925 58 58 2 32 24 28 19 1
1926 48 48 3 17 31 18 30
1927 49 48 1 23 25 28 20
1928 47 48 2 27 20 25 23
1929 44 44 3 26 18 19 25
1930 46 45 26 20 25 20

Razem 1921–1930 503 502 24 266 234 314 175 3
1931 51 49 2 33 16 19 30

Tabela 3. Liczba urodzeń w poszczególnych latach i dziesięcioleciach

100 lat.indb   170 27-07-2006   00:53:45



171VI. Dokumentacja parafialna

Lata
Liczba dzieci Liczba nadanych 

imion
urodzo-

nych
ochrzczo-

nych
nieślub-

nych
chłop-

ców
dziew-

cząt 1 2 3

1932 35 38 1 21 17 16 22
1933 44 44 31 13 20 24
1934 56 56 2 26 30 33 22 1
1935 47 47 2 26 21 16 31
1936 57 57 2 30 27 14 43
1937 60 60 29 29 31 21 39
1938 48 48 2 21 27 14 34
1939 43 43 21 22 16 27
1940 52 52 1 27 25 22 30

Razem 1931–1940 493 494 41 265 229 191 302 1
1941 39 39 2 16 24 17 22
1942 26 26 14 12 4 22
1943 16 16 2 8 8 1 15
1944 31 31 2 18 13 1 30
1945 18 18 2 8 10 4 14
1946 13 13 5 8 1 8 4
1947 15 15 7 8 2 13
1948 32 32 12 20 7 25
1949 30 29 4 17 12 5 24
1950 26 27 7 15 12 5 20

Razem 1941–1950 246 246 19 120 127 47 193 4
1951 29 29 2 13 16 6 21 1
1952 34 33 3 15 18 7 24 2
1953 28 28 1 14 14 5 23
1954 39 37 3 18 19 7 30
1955 33 32 1 19 13 7 25
1956 29 32 1 16 16 5 27
1957 39 36  25 11 7 29
1958 42 45 22 23 9 36

Tabela 3. (cd.)
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Lata
Liczba dzieci Liczba nadanych 

imion
urodzo-

nych
ochrzczo-

nych
nieślub-

nych
chłop-

ców
dziew-

cząt 1 2 3

1959 38 38 22 16 6 32
1960 37 37 22 15 7 30

Razem 1951–1960 348 347 11 186 161 66 277 3
1961 39 39 23 16 8 31
1962 31 31 15 16 5 26
1963 41 40 25 15 6 34
1964 39 40 19 21 9 31
1965 33 33 15 18 4 29
1966 24 22 10 12 15 17  
1967 33 35 18 17 6 29
1968 32 30 13 17 4 26
1969 35 37 20 17 2 35
1970 17 18 6 12 2 16

Razem 1961–1970 324 325 0 164 161 61 274 0
1971 26 26 19 7 4 22
1972 18 18 10 8 1 17
1973 28 27 17 10 6 21
1974 26 25 12 13 5 20
1975 22 23 12 11 3 20
1976 23 22 8 14 2 20
1977 33 34 11 23 4 30
1978 22 21 12 9 2 19
1979 18 19 11 8 1 18
1980 19 18 12 6 18

Razem 1971–1980 235 233 0 124 109 28 205 0
1981 23 22 11 11 1 21
1982 24 24 12 12 24
1983 20 21 11 10 21
1984 28 28 13 15 28

Tabela 3. (cd.)
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Lata
Liczba dzieci Liczba nadanych 

imion
urodzo-

nych
ochrzczo-

nych
nieślub-

nych
chłop-

ców
dziew-

cząt 1 2 3

1985 28 27 10 17 2 27
1986 21 22 11 11 2 20
1987 29 29 17 12 3 27
1988 22 19 11 8 19
1989 15 17 9 8 17
1990 10 10 6 4 10

Razem 1981–1990 220 219 0 111 108 8 214 0
1991 18 16 11 5 16
1992 9 11 5 6 11
1993 12 13 10 3 2 11
1994 19 16 9 7 3 13
1995 15 17 7 10 1 16
1996 13 14 7 7 2 12
1997 17 16 12 4 15 1
1998 7 7 5 2 7
1999 12 13 8 5 13
2000 12 10 6 4 9 1

Razem 1991–2000 134 133 0 80 53 8 123 2
2001 8 10 4 6 10
2002 13 11 4 7 11
2003 6 8 4 4 1 7
2004 12 9 6 3 4 5
2005 9 12 12

Do 3.04.2006 2 2 2 2
Razem 

2001–2006 50 52 0 20 20 5 47 0

Razem 
od 03.04.1906 
do 03.04. 2006

3147 3144 111 1653 1479 1333 1819 12

Tabela 3. (cd.)
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wet w liczbach jednocyfrowych, np. w 1992 r. – 9 dzieci, 1998 r. – 7, 2001 r. 
– 8, 2003 r. – 6, 2005 r. – 9. 

Do lat dwudziestych XX w. w Borucinie zwyczajowo nadawano dzieciom 
tylko jedno imię, zaledwie w kilku przypadkach nadano dwa imiona. W ko-
lejnych latach jednak coraz częściej poczęto chrzcić dzieci dwoma imiona-
mi. Po drugiej wojnie światowej zdecydowana większość dzieci przyjmowała 
podwójne imię i tak pozostało do dziś. W ciągu stu lat zaledwie dziewięcio-
ro dzieci otrzymało w dniu chrztu św. aż trzy imiona. 

Warto podkreślić, że pierwszy ochrzczony chłopiec w parafii otrzymał imię 
patrona kościoła w Borucinie, był nim Augustyn Waniczek (później wieloletni 
sołtys wsi). W pierwszym dziesięcioleciu istnienia parafii 17 chłopcom nada-
no to imię. Do 1945 r. jeszcze kilkunastu kolejnych chłopców nosiło imię Au-
gustyn, natomiast później (aż do lat dziewięćdziesiątych XX w. włącznie) sto-
sowano je wyłącznie jako drugie imię (średnio jedno takie imię w roku). 

Podobnie przedstawiała się sytuacja z żeńską odmianą tego imienia, któ-
ra przyjmowała formy: Augusta, Augustine i Augustyna. Początkowo nada-
wano to imię jako pierwsze, a po drugiej wojnie światowej już tylko spora-
dycznie i wyłącznie jako imię drugie. 

Warto zauważyć, że w czasie stu lat istnienia parafii, tylko raz na świat 
przyszły w Borucinie trojaczki. Urodziły się w 29 sierpnia 1932 r. w rodzinie 
Anny i Wilhelma Piechaczków. Były to trzy dziewczynki o imionach: Anna, 

Wykres 1. Liczba urodzeń w poszczególnych dziesięcioleciach
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Maria i Theresia. Średnio co trzy i pół roku rodziły się bliźniaki. Zarejestro-
wano w tym okresie 28 par bliźniaczych, których nazwiska i imiona przed-
stawiono w kolejności ich przyjścia na świat: 

   1. 1906 r. – Kuczera Franziska i Franz 
   2. 1909 r. – Rohowski Hedwig i Theresia 
   3. 1910 r. – Ilka Peter i Paul 
   4. 1913 r. – Grzessiczek Pauline i Paul 
   5. 1915 r. – Riemel August i Anton 
   6. 1918 r. – Otumczik Johana i Anna 
   7. 1922 r. – Lassak Paul i Emil 
   8. 1926 r. – Juretzka Katharina i Helena 
   9. 1934 r. – Schamarek Josef i Carl 
10. 1935 r. – Kaschny Magdalena Anastasia i Paul Josef 
11. 1937 r. – Heidutzek Anna Hedwig i Joachim Franz 
12. 1937 r. – Philipp Margareta i Ginter Josef 
13. 1940 r. – Hanka Anna i Joachim 
14. 1949 r. – Dudacy Urszula i Bernard 
15. 1954 r. – Bartosz Konrad i Franciszek 
16. 1955 r. – Waniczek Maria i Józef 
17. 1956 r. – Grzesiczek Maria i Urszula 
18. 1957 r. – Bartosz Maria i Kornelia 
19. 1959 r. – Niewiera Ingrida Jadwiga i Paweł Herbert 
20. 1967 r. – Śliwka Brygida i Monika 
21. 1968 r. – Hein Longin Marcin i Marek Jan 
22. 1976 r. – Plur Aleksandra i Anita 
23. 1976 r. – Uliczka Elwira Anna i Marek Franciszek 
24. 1978 r. – Smoliński Tadeusz Wojciech i Krzysztof Antoni 
25. 1979 r. – Szafarczyk Dorota Maria i Janusz Augustyn 
26. 1984 r. – Hofrichter Gabriela Helena i Simona Anna Ewelina 
27. 1985 r. – Piksa Dawid Tadeusz i Sebastian Rafał 
28. 1987 r. – Walaszek Marek Jan i Daniel Józef 
Warto nadmienić, że oprócz ksiąg ochrzczonych w latach 1906–1993 pro-

wadzono jeszcze oddzielnie alfabetyczny rejestr ochrzczonych z podziałem 
na poszczególne lata. Zapisywano wówczas: numer bieżący (w każdym roku 
od 1), nazwisko i imiona osoby ochrzczonej, dzień, miesiąc i rok urodzenia, 
datę chrztu, stronę z księgi ochrzczonych oraz uwagi. W tej ostatniej rubry-
ce pojawiają się informacje typu: bliźniaki, nieślubne, bez ślubu kościelnego 
lub o adopcji czy zmianie nazwiska dziecka nieślubnego. 
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3. Księgi ślubów 

Dokumentacja związana z reje-
strem ślubów w parafii Borucin obej-
muje pięć tomów. Pierwszy z nich 
zatytułowany „Trau-Matrik bei der 
Pfarr Kirche zu Borutin Hultschi-
ner Decanats pro 1906 – ” obejmu-
je lata 1906–1948 (zob. fot. 94). Za-
pisano w nim 64 strony (właściwie 
kartki, ponieważ jedna pagina obej-
muje dwie strony zapisów), co sta-
nowi około dwóch trzecich objęto-
ści księgi. 

Dane zawarte w pierwszej księ-
dze uporządkowane zostały w 15 ru-
brykach i zawierają: kolejny numer; 
dzień ślubu; imię, nazwisko, zawód 
i miejsce zamieszkania pana młode-
go; imię nazwisko, zawód i miejsce 
zamieszkania ojca; imię, nazwisko 
i miejsce zamieszkania panny mło-

dej; imię, nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania jego ojca; imię i nazwisko 
kapłana błogosławiącego sakrament małżeństwa; imiona, nazwiska, zawód 
i miejsce zamieszkania świadków; wiek, wyznanie i stan cywilny pary mło-
dej; uwagi. Podobnie jak w innych księgach, dane do 1944 spisane są w ję-
zyku niemieckim. W 1945 r. nie było ani jednego ślubu. Zapisy ślubów z lat 
1946–1948 znajdują się jeszcze w „poniemieckim” tomie, ale z próbą zasto-
sowania j. polskiego. 

Tom drugi, obejmujący lata 1949–1957, pisany jest już literacką polszczy-
zną. W tytułach poszczególnych rubryk zastosowano języki łaciński i pol-
ski. Każdy rocznik rozpoczyna się na nowej stronie. Rejestrowane dane są 
zasadniczo podobne do tych z poprzednich lat, choć podawane są w innej 
kolejności. Do daty ślubu dodano jeszcze miejsce tego obrzędu, zaś dane 
dotyczące pary młodej wzbogacone zostały o ich datę i miejsce urodzenia 
(w „Tomie I” był tylko wiek) oraz o dane dotyczące rodziców (wcześniej do-
tyczyły tylko ojca). Miejsce, w którym wcześniej wpisywano stan cywilny, 

Fot. 94. Okładka tomu I Księgi ślubów. Fot. 
K. Lach
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zostało podzielone na dwie części: wolny (wolna), wdowiec (wdowa). Zaś 
w rubryce, w której wcześniej podawano dane księdza asystującego, jest 
również miejsce na podpis proboszcza. Nie wiadomo, z jakich przyczyn in-
formacje o nowożeńcach, którzy zawarli ślub w 1957 r., są spisane podwój-
nie. Do księgi właściwej wklejona jest wkładka mniejszego formatu o tej sa-
mej treści. Nie zawiera jedynie podpisów świadków. Księga ta również nie 
jest zapisana do końca. 

W 1958 r. założono nową księgę ślubów kościelnych, prawdopodob-
nie dlatego, że obowiązywały inne druki. Układ danych w tym tomie jest 
zupełnie inny. Na jednej paginie (obejmującej dwie strony) mieści się re-
jestr danych dotyczący trzech ślubów. Zawiera on dane dotyczące numeru 
aktu, numeru protokołu przedślubnego. Jest również wyznaczone miejsce 
na wpisy o konwalidacji, nieważności, rozwiązaniu sakramentu małżeń-
stwa niedopełnionego przez profesję lub dyspensę papieską. Nie ma na-
tomiast już obowiązku odnotowywania zawodu zaślubionych. Pod każ-
dą notatką o danym ślubie umieszczano: nazwę miejscowości, datę oraz 
podpisy stron i świadków. W księdze tej zapisano 149 stron, wykorzystu-
jąc wszystkie z możliwych do zapisu. Stanowi ona „Tom III” i obejmuje lata  
1958–1997. 

W „Tomie IV” natomiast zarejestrowano tylko 34 śluby na 14 stronach (o 
paginach liczących również dwie strony), które zawarto w przedziale cza-
sowym od 18 kwietnia 1998 r. do 31 grudnia 2004 r. Od 1 stycznia 2005 r. 
założono nową księgę, opatrzoną kolejnym numerem tomu (V), w której 
do 3 kwietnia 2006 r. wpisano dwa śluby. Obydwie księgi wydane zostały 
przez Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu, a ich kompozycja jest dokład-
nie taka sama jak „Tomu III”, czyli praktycznie od 1958 r. informacje o za-
ślubionych nie zmieniły się. 

Interesująca wydaje się analiza danych zawartych w omawianych księ-
gach. Wynika z niej na przykład, że w ciągu minionych stu lat najwięcej ślu-
bów zawarto w Borucinie w latach pięćdziesiątych XX w., bo aż 150. Re-
kordowy pod tym względem jest rok 1961 r., gdyż wówczas zawarto aż 24 
związki małżeńskie. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. 
udzielano średnio 10 ślubów rocznie, ale później liczba ta wyraźnie zaczę-
ła się zmniejszać i w latach dziewięćdziesiątych XX w. przypadało już tyl-
ko 5 ślubów na rok. 

Na początku istnienia parafii najwięcej wesel urządzano w karnawale (sty-
czeń, luty) oraz jesienią (wrzesień, październik, listopad). Nie było ślubów 
w poście i adwencie. Wcale nierzadko jednak zawierano związki małżeńskie 
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w maju, mimo iż – jak piszą badacze kultury – zgodnie z dawnymi wierze-
niami małżeństwa zawarte w tym miesiącu nie miały być szczęśliwe213. 

Łącznie do dnia jubileuszu 100-lecia parafii pw. Św. Augustyna w Boru-
cinie zawarto 945 związków małżeńskich. 

213 Por. np.: Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie. Wypisy, wybór i oprac. T. Smoliń-
ska, Opole 2003, s. 120.

Tabela 4. Liczba urodzeń w poszczególnych latach i dziesięcioleciach

Lata  
Miesiące

Razem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1906 1 1 2 4
1907 10 1 2 1 14
1908 2 1  1 4 8
1909 2 3 3 1 1 2 12
1910 5 2 7

Razem 1906–1910 17 4 0 0 6 6 3 0 2 1 6 0 45
1911 3 1 1 1 1 2 9
1912 7 3 1 1 12
1913 3 1 1 1 1 7
1914 2 2 4 8
1915 1 1 1 1 4
1916 1 1 1 3
1917 2 1 1 2 6
1918 2 1 1 2 1 1 8
1919 3 3 4 1 5 2 1 19
1920 2 3 4 1 2 12

Razem 1911–1920 23 8 0 4 11 13 3 1 10 7 7 1 88
1921 1 3 6 1 3 14
1922 1 1 1 3 2 2 2 4 16
1923 1 1 2 1 1 1 7
1924 3 1 1 2 2 9
1925 1 2 2 1 1 2 9
1926 2 1 2 2 7
1927 2 1 1 1 1 3 9
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Lata  
Miesiące

Razem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1928 4 1 1 2 8
1929 5 1 2 1 3 1 13
1930 4 3 1 1 2 2 13

Razem 1921–1930 17 8 0 4 15 7 7 3 14 8 22 0 105
1931 1 1 1 1 4
1932 1 1 1 2 1 6
1933 1 1 1 1 3 1 1 9
1934 3 1 1 1 1 2 1 10
1935 7 1 2 1 1 12
1936 6 2 1 1 1 3 14
1937 1 1 2
1938 3 1 1 2 1 8
1939 6 1 4 1 1 1 14
1940 5 1 2 3 1 1 1 1 15

Razem 1931–1940 32 6 1 3 10 1 4 2 10 6 9 0 84
1941 1 1 1 1 1 5
1942 2 1 3
1943 2 1 2 3 1 1 1 1 1 13
1944 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 16
1945 0
1946 1 1 2
1947 2 2 1 2 2 1 10
1948 2 2 1 2 1 4 12
1949 2 2 1 1 2 3 11
1950 1 1 2 4 1 1 1 1 3 15

Razem 1941–1950 12 5 1 7 9 10 4 4 13 8 12 2 87
1951 3  2  2 1  3 1 3 15
1952 1 1 2 1 1 3 2 11
1953 1 2 3 2 1 1 1 2 3 16
1954 1 3 1 1 2 2 10

Tabela 4. (cd.)

100 lat.indb   179 27-07-2006   00:54:01



180 Część 2. Duchowy wymiar życia wspólnoty parafialnej

Lata  
Miesiące

Razem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1955 2 1 1 1 5 2 2 14
1956 1 1 3 1 1 1 3 1 2 14
1957 2 1 5 1 1 4 2 2 18
1958 1 1 1 3 1  1 3 3 4 1 19
1959 1 1 2 2 2 2 4 4 18
1960 1 1 3 1 1  4 11

Razem 1951–1960 13 10 1 18 13 8 6 6 26 17 25 3 146
1961 3  2 3  2  6 2 6 24
1962 2 2 1 2 2 1 2 2 3 17
1963 1 2 3 2 1 2 1 2 4 18
1964 2  1  1  2 1 7
1965 2 2 1 1 1 1 5 13
1966 1 1 1 1 1 2 2 9
1967 3 1 2 1 2 1 2 12
1968 1 1 1 2 3 1 9
1969 1 1 2 2 2 2 10
1970 2 1 1 2 1 1 8

Razem 1961–1970 16 8 1 15 8 9 10 4 13 12 27 4 127
1971 2 1 2 1 2 8
1972 2  2 1 2 1  2 3 2 15
1973 2  1 1 1 1 1 1 4 3 15
1974 3 1 1 1 1 1 8
1975 1 3 2 1 1 8
1976 3 1 1 1 2 2 2 12
1977 2 1 1 1 1  4 1 11
1978 1 2 1  1 1 1 7
1979 2 1 1 1 1 1 1 8
1980 1 1 1 3 1 2 9

Razem 1971–1980 11 3 1 17 4 6 5 3 13 19 16 3 101
1981 1 2 1 1 1 2 2 1 11

Tabela 4. (cd.)
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Lata  
Miesiące

Razem
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1982 2 1 1 1 2 1 2 10
1983 1 1 1 2 3 1 9
1984 2 1 1 1 1 5 1 2 1 2 17
1985 2 1 1 2 1 1 2 10
1986 1 2 3 3 3 12
1987 1 2 1 1 2 1 8
1988 1 2 1 1 1 6
1989 1 3  2   1  1 8
1990 2 1 1 1 1 1 1 8

Razem 1981–1990 4 6 2 14 5 13 7 6 14 13 14 1 99
1991 1  2  3 3 2 11
1992 1 3 1 5
1993 2 1 2 1 1 7
1994 1 1
1995 1 1 2
1996 1 1 2 1 5
1997 1 1 1 3
1998 1 1 1 1 1 5
1999 2 2 2 2 8
2000 1 1 2

Razem 1991–2000 5 1 0 8 2 3 1 7 10 5 4 3 49
2001 1 1 1 1 1 5
2002 1 1  1 2 1 6
2003 1 1
2004 2 4 1 7
2005 1 1 2

Do 3.04.2006 0
Razem 2000–2006 0 2 0 3 1 1 1 3 7 3 0 0 21

Razem 
od 3.04.1906 
do 3.04.2006

147 58 7 93 84 78 51 40 130 100 140 17 945

Tabela 4. (cd.)
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4. Księgi zmarłych 

Na przestrzeni stu lat 
w Borucinie zapisano pięć 
ksiąg zmarłych. Pierwsza 
z nich obejmuje lata 1906–
1948 (zob. fot. 95), druga: 
1949–1957, trzecia: 1958–
1992, czwarta: 1993–2004, 
a piątą założono w 2005 r. 
Poszczególne księgi różnią 
się zawartością danych. 
W pierwszej rejestrowa-
no: kolejny numer, miej-
sce śmierci, dzień i godzi-
nę śmierci, dzień pogrzebu, 

księdza, który sprawował obrzęd pogrzebowy, dane zmarłego (imię, nazwisko, 
zawód, imiona i nazwisko rodziców lub współmałżonka), przyczynę śmier-
ci (rodzaj choroby) oraz wiek. Oprócz tego podawano również dane osoby, 
która potwierdzała zgon (Berseher). Najczęściej w miejscu tym podpisywał 
się ks. Hlubek. Jak twierdzą najstarsi informatorzy, ktoś wówczas musiał wi-
dzieć zmarłego i swoim stanowiskiem nie tylko potwierdzić zgon, ile i uznać,  
że była to śmierć naturalna, a nie np. morderstwo czy samobójstwo. 

Podobnie jak wszystkie inne dokumenty księga ta do 1945 r. prowadzo-
na była w języku niemieckim. 

„Tom II” Ksiąg zmarłych pisany po polsku podzielony jest na rubryki, 
w których rejestrowano następujące dane: numer bieżący; nazwisko, imię, 
zawód, wyznanie i zamieszkanie zmarłego; data i miejsce pogrzebu i śmier-
ci, data i miejsce urodzenia, rodzice zmarłego: ojciec, matka; imię, nazwi-
sko współmałżonka; dorośli płci: męskiej, żeńskiej; dzieci poniżej lat 14 płci: 
męskiej, żeńskiej; martwe urodzone; bez chrztu; cmentarz i nr grobu; uwa-
gi (przyczyna śmierci i kto zaopatrzył) oraz podpis proboszcza. W miejscu 
na imię i nazwisko współmałżonka czasami wpisywano stan cywilny, np. 
kawaler, panna, wdowa, wdowiec. 

Kolejne tomy, czyli III, IV i V, mają taką samą budowę. Na jednej paginie 
obejmującej dwie strony rozmieszczone są tabele dla czterech osób. Każda 
z nich zawiera następujące informacje: numer aktu, dane zmarłego: imię, 

Fot. 95. Fragment okładki tomu I Księgi zmarłych. Fot. 
K. Lach
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nazwisko; dzień, miesiąc i rok urodzenia albo wiek; miejsce zamieszkania; 
wyznanie; dzień, miesiąc, rok i godzina zgonu; miejsce zgonu; imiona i na-
zwiska rodziców zmarłego; imię i nazwisko pozostałego współmałżonka; kto 
i jakich udzielił sakramentów przed zgonem; dzień, miesiąc i rok pogrze-
bu; miejsce pogrzebu, grobu; uwagi. Tu warto zauważyć, że w latach 1948–
2004 w rubryce „uwagi” zapisywano zwykle przyczynę śmierci, a od wrze-
śnia 2004 r. podawany jest numer aktu z Urzędu Stanu Cywilnego oraz data 
jego wystawienia. 

Wnikliwa analiza danych zaczerpniętych z omawianych ksiąg prowadzi do 
określonych wniosków. Jednym z nich jest fakt, że w pierwszym pięćdziesię-
cioleciu istnienia parafii mieszkańcy Borucina umierali w domu. Wyjątkiem 
od tej reguły były zaledwie 32 przypadki śmierci w szpitalach lub w wypad-
kach poza rodzinną miejscowością. Nadmienić trzeba, że oprócz tych poza-
miejscowych zgonów odnotowano także poległych podczas pierwszej i dru-
giej wojny światowej. Warto podkreślić, że niektóre zgony żołnierzy z 1945 r. 
odnotowano dopiero w późniejszych latach, kiedy rodzina otrzymała urzę-
dową wiadomość potwierdzającą zgon, np. w 1949 r. zarejestrowano śmierć 
Jana Kosiry, który zginął 17 stycznia 1945 r. pod Piotrkowem, a w 1950 r. – 
Emila Urbisza, który poległ 18 lutego 1945 r. we Wrocławiu. 

W drugiej połowie minionego stulecia coraz więcej osób umierało poza 
domem, najczęściej w szpitalach w Raciborzu, Krzanowicach i Wojnowicach, 

Wykres 2. Liczba zgonów w poszczególnych dziesięcioleciach
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sporadycznie w innych miastach, co niewątpliwie wiąże się z upowszech-
nieniem opieki medycznej. 

Na przestrzeni 100 lat w sposób widoczny zmniejszyła się śmiertelność 
wśród dzieci. W pierwszym dziesięcioleciu XX w. średnio umierało rocznie 
12 dzieci, w latach pięćdziesiątych XX w. zaledwie 2–3 dzieci w roku, a w la-
tach dziewięćdziesiątych zmarł jeden noworodek. Łącznie w ciągu minio-
nego wieku zarejestrowano 2014 zgonów. Niepokojący wydaje się też fakt, 
że od 10 lat liczba zgonów jest wciąż wyższa od liczby urodzeń, co świadczy 
o stale postępującym niżu demograficznym. 

Lata Liczba 
zgonów Lata Liczba 

zgonów Lata Liczba 
zgonów

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1911 25 1921 26
1912 29 1922 25
1913 26 1923 30
1914 31 1924 33
1915 33 1925 28

1906 24 1916 35 1926 32
1907 24 1917 21 1927 20
1908 28 1918 39 1928 29
1909 28 1919 38 1929 20
1910 35 1920 31 1930 15

Razem 
1906–1910 139 Razem 

1911–1920 308 Razem 
1921–1930 258

Lata Liczba 
zgonów Lata Liczba 

zgonów Lata Liczba 
zgonów

1931 32 1941 35 1951 14
1932 17 1942 59 1952 13
1933 16 1943 20 1953 11
1934 14 1944 22 1954 22
1935 26 1945 50 1955 19
1936 25 1946 20 1956 9
1937 25 1947 11 1957 17
1938 24 1948 20 1958 15
1939 29 1949 12 1959 18
1940 25 1950 15 1960 12

Razem 
1931–1940 233 Razem 

1941–1950 264 Razem 
1951–1960 150

Tabela 5. Liczba zgonów w poszczególnych latach i dziesięcioleciach
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Lata Liczba 
zgonów Lata Liczba 

zgonów Lata Liczba 
zgonów

1961 17 1971 18 1981 20
1962 10 1972 18 1982 7
1963 18 1973 16 1983 7
1964 13 1974 21 1984 22
1965 25 1975 17 1985 10
1966 11 1976 18 1986 17
1967 12 1977 17 1987 16
1968 11 1978 20 1988 20
1969 12 1979 18 1989 8
1970 23 1980 11 1990 12

Razem 
1961–1970 152 Razem 

1971–1980 174 Razem 
1981–1990 139

Lata Liczba 
zgonów Lata Liczba 

zgonów
1991 16 2001 12
1992 20 2002 8
1993 12 2003 15
1994 10 2004 12
1995 15 2005 11
1996 14 Do 3.04.2006 8
1997 15
1998 9  

 
 

 
 
 

1999 12
2000 16

Razem 
1991–2000 139 Razem 

2001–2006 66

Razem liczba zgonów 
w latach od 3.04.1906 do 3.04.2006 2022

Tabela 5. (cd.)
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   6. Kościół parafialny pw. Św. Augustyna przed zniszczeniem wieży (1910 r.). 

Archiwum autorki. 
   7. Kościół parafialny po zniszczeniu wieży (1956 r.). Archiwum Anny Hajdu-

czek. 
   8. Boruciński kościół po odbudowaniu wieży (lata sześćdziesiąte XX w.). Ar-

chiwum autorki. 
   9. Cmentarz w Borucinie (1959 r.). Archiwum rodziny Kudelów. 
10. Grabarz Helmut Gorzalnik na cmentarzu w Borucinie (lata osiemdziesią-

te XX w.). Archiwum rodziny Gorzalników. 
11. Pomnik poległych żołnierzy w pierwszej wojnie światowej (Borucin, lata 

trzydzieste XX w.). Archiwum autorki. 
12. Fragment pomnika żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej (lata 

czterdzieste XX w.). Archiwum DFK. 
13. Pomnik poległych żołnierzy z lat pięćdziesiątych XX w. Archiwum DFK. 
14. Pomnik ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej w stanie surowym (lipiec 

1996 r.). Archiwum Anny Hajduczek. 
15. Grupa osób zaangażowanych w budowę nowego pomnika. Od lewej: Anna 

Gajdeczka, Jan Hajduczek, Emil Cieśla, Otylia Moskwa, Ludwik Cieśla, Hen-
ryk Udała, Anna Hajduczek, Karol Sławik, Gerard Gorzalnik, Elżbieta Zło-
ty (sierpień 1996 r.). Archiwum Anny Hajduczek. 

16. Podczas uroczystości poświęcenia pomnika (1 listopada 1996 r.). Archiwum 
Anny Hajduczek. 

17. Grota Lurdzka w latach pięćdziesiątych XX w. Archiwum rodziny Paproc-
kich. 

18. Plebania od strony placu kościelnego (1910). Archiwum Anny Hajduczek. 
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19. Brama powitalna przed wejściem na plac kościelny, od lewej: Oswald Ma-
chura, Ewald Niewiera, Gerard Grzesiczek (1966 r.). Archiwum rodziny Ma-
churów. 

20. Zbiórka jeźdźców wyruszających po obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Od lewej: [...], Jerzy Kocjan, Franciszek Jureczka, Gerard Grzesiczek, Oswald 
Machura (1966 r.). Archiwum rodziny Machurów. 

21. Rozpoczynający procesję motocyklista (Witus Bernacki) z krzyżem (1966 r.). 
Archiwum rodziny Machurów. 

22. Jeźdźcy w procesji prowadzącej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
(1966 r.). Archiwum rodziny Machurów. 

23. Ks. F. Kocjan z ministrantami i druhnami w otoczeniu wiernych oczekują-
cych na obraz M.B. Częstochowskiej (1966 r.). Archiwum Anny Długosz. 

24. Matki w strojach ludowych niosące obraz (tu rewers). Od prawej: Maria Wa-
niczek (z d. Jureczka), Elza Kocjan (z d. Newrzela), Maria Waniczek (z d. Jó-
zefus), od lewej: Anna Kostka (z d. Gajda), Elżbieta Handzlik (z d. Grzesi-
czek), Wiktoria Klima (z d. Sichma), 1966 r. Archiwum rodziny Sichmów. 

25. Druhny w bieli niosące obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (tu rewers), 
1966 r. Archiwum Anny Długosz. 

26. Obraz M.B. Częstochowskiej w ołtarzu głównym (1966 r.). Archiwum Zo-
fii Handzlik. 

27. Ks. Josef Hlubek (pierwszy z lewej) z rodzicami i rodzeństwem (lata dzie-
więćdziesiąte XIX w.). Archiwum Alicji Wilkus. 

28. Pamiątkowe obrazki wydane z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. J. Hlubka (Bo-
rucin, 1921 r.). Archiwum autorki. 

29. Ks. Josef Hlubek (1871–1951). Archiwum Alicji Wilkus. 
30. Ks. Josef Hlubek (siedzi w środku) w towarzystwie najbliższej rodziny (Bo-

rucin, 5.09.1950 r.). Archiwum Alicji Wilkus. 
31. Ks. J. Hlubek złożony w trumnie (Borucin, 1951 r.). Archiwum Ireny Hlu-

bek. 
32. Podczas pogrzebowej mszy św. ks. J. Hlubka (Borucin, 3.07.1951 r.). Archi-

wum rodziny Sichmów. 
33. Najbliższa rodzina nad grobem ks. J. Hlubka (3.07.1951 r.). Archiwum Ire-

ny Hlubek. 
34. Ks. Franciszek Kocjan jako student (Insbruck, 12.07.1927 r.). Archiwum ro-

dziny Filipów. 
35. Ks. F. Kocjan z matką w dniu swoich prymicji przed domem rodzinnym 

(Krzanowice, 2.07.1934 r.). Archiwum rodziny Filipów. 
36. Ks. F. Kocjan przy głównym ołtarzu w kościele pw. Św. Augustyna w Boru-

cinie (lata siedemdziesiąte XX w.). Archiwum rodziny Handzlików. 
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37. Ks. F. Kocjan przed Grotą Lurdzką (Borucin, lata siedemdziesiąte XX w.). 
Archiwum rodziny Filipów. 

38. Ks. F. Kocjan na katafalku w kościele (Borucin 10.12.1981 r.). Archiwum pa-
rafialne. 

39. Ks. bp Wacław Wycisk i służba liturgiczna podczas uroczystości pogrzebo-
wych ks. F. Kocjana (Borucin, 10.12.1981 r.). Archiwum parafialne. 

40. Księża: Kocjan i Mężyk w dniu I Komunii św. (1979 r.). Archiwum parafial-
ne. 

41. Pamiątka srebrnego jubileuszu kapłaństwa ks. Wojciecha Mężyka (Boru-
cin, 1983 r.). Archiwum parafialne. 

42. Ks. W. Mężyk z „ostatnią” grupą dzieci pierwszokomunijnych (2004 r.). Ar-
chiwum parafialne. 

43. Ks Janusz Iwańczuk w dniu I Komunii św. (Zabrze, 1972). Archiwum ks. J. 
Iwańczuka. 

44. Ks. J. Iwańczuk w dniu święceń kapłańskich (Zabrze, 11.06.1988 r.). Archi-
wum ks. J. Iwańczuka. 

45. Ks. J. Iwańczuk podczas mszy św. prymicyjnej (Zabrze, 12.06.1988 r.). Ar-
chiwum ks. J. Iwańczuka. 

46. Wikary (ks. J. Iwańczuk) z Budrysem – psem proboszcza, (Korfantów, 
1996 r.). Archiwum ks. J. Iwańczuka. 

47. Ks. Karol Kaschny (siedzi pierwszy z lewej) z rodzicami i braćmi (1896 r.). 
Archiwum rodziny Filipsów. 

48. Ks. Karol Kaschny jako proboszcz parafii Hat̀  (1913–1944). Źródło: V. Pla-
ček, Přehled dĕjin obce Hat̀  1250–2000, Hat̀  2001, s. [213]. 

49. Ks. Herbert Hlubek (2004 r.). Źródło: My z niego wszyscy... 50-lecie kapłań-
stwa ks. Herberta Hlubka, pod red. E. Kocota i A. Skudrzyk, Bytom–Gliwi-
ce–Katowice–Sosnowiec–Zabrze 2004, s. 23. 

50. Ks. H. Hlubek z swoim mieszkaniu (Gliwice, 2006 r.). Fot. K. Lach. 
51. Ks. H. Hlubek z „Grupą Janowską” (Rekolekcje KIK-u, Brenna, wrzesień 

2001 r.). Archiwum ks. H. Hlubka. 
52. Ks. Johannes J. Urbisch podczas nabożeństwa „pod gołym niebem” u fran-

ciszkanów (Zehdenick k/Berlina 2005 r.). Archiwum ks. J.J. Urbischa. 
53. Ks. Johannes J. Urbisch udziela sakramentu chrztu św. (Berlin, 2005 r.). Ar-

chiwum ks. J.J. Urbischa. 
54. Rodzina Waniczków. W środku – Jerzy, od lewej siostra Ingeborga, matka 

Katherina, od prwej: ojciec Johan, siostra Helga (Racibórz, 1952 r.). Archi-
wum rodziny Paprockich. 

55. J. Waniczek w dniu I Komunii św. (Borucin, 1956 r.). Archiwum rodziny Pa-
prockich. 
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56. Prymicyjna brama powitalna przy wejściu na plac kościelny (Borucin, 
1973 r.). Archiwum rodziny Kudlów. 

57. Dekoracja wnętrza kościoła w dniu prymicji ks. J. Waniczka (Borucin, 
1973 r.). Archiwum rodziny Kasznych. 

58. Księża, druhny i wierni podczas prymicyjnej mszy św. (Borucin, 1973 r.). 
Archiwum Anny Długosz. 

59. Podczas mszy św. prymicyjnej. Przy ambonce: ks. H.Hlubek, siedzą od le-
wej: ks. J.J. Urbisch, ks. J. Waniczek, ks. F. Kocjan (Borucin, 21.05.1973 r.). 
Archiwum rodziny Kudlów. 

60. Ks. J. Waniczek w dniu prymicji z rodzicami (Borucin, 21.05.1973 r.). Ar-
chiwum rodziny Kudlów. 

61. Ks. J. Waniczek (w pierwszym rzędzie trzeci z lewej) z kolegami kursowy-
mi w dniu swoich prymicji (Borucin, 21.05.1973 r.). Archiwum Anny Dlu-
gosz. 

62. Kościół pw. Św. Elżbiety w Offenbach wybudowany pod nadzorem ks. pro-
boszcza J. Waniczka (1993 r.). Archiwum rodziny Kudlów. 

63. Ks. J. Waniczek z kapłanami z Polski oraz zaprzyjaźnionymi księżmi z Nie-
miec podczas jubileuszowej mszy św. z okazji 25-lecia kapłaństwa (Offen-
bach, 1998 r.). Archiwum rodziny Kudlów. 

64. Ks. J. Waniczek z księżmi jubilatami z Polski (Offenbach, 1998 r.). Archi-
wum rodziny Kudlów. 

65. Nekrolog dla wiernych i przyjaciół ks. J. Waniczka (Műnster, 2001 r.). Ar-
chiwum rodziny Kudlów. 

66. Grób ks. J. Waniczka na cmentarzu w Mainz-Kastel (2002 r.). Archiwum 
rodziny Kudlów. 

67. Brat Viktor w dniu prymicji ks. J. Waniczka (Borucin, 1973 r.). Archiwum 
brata Viktora. 

68. Siostra Honorata (Maria Dlugosch) w dniu swoich obłóczyn (stoi pierwsza 
od lewej), Katowice, 26.10.1955 r. Archiwum Anny Długosz. 

69. Siostra Honorata (Maria Dlugosch) z ojcem Józefem, siostrami: Anną (sie-
dzi) i Augustą (stoi) oraz bratem Alfonsem (Katowice, 26.10.1955 r.). Archi-
wum Anny Długosz. 

70. Siostra Honorata – pierwsza od lewej – podczas modlitw w kaplicy klasz-
tornej sióstr Maryi Niepokalanej (Wrocław, 2004 r.). Archiwum Anny Dłu-
gosz. 

71. Siostry Rogata i Filiberta (Juretzkówny) z rodziną (Borucin, lata.... XX w.). 
Archiwum Anny Długosz. 

72. Siostra Filiberta (Józefa Kuciej) w dniu obłóczyn (Opawa, 1911 r.). Archi-
wum Anny Długosz. 

73. Siostra Krescencja (Maria Kuciej). Archiwum rodziny Gajdów. 
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74. Dom rodziny Kuciejów. Przed domem matka z córkami (Borucin, przełom 
XIX i XX w.). Archiwum rodziny Gajdów. 

75. Siostry Otylia, Gerlinda i Adelheid Machurówny (Passau, lata pięćdziesią-
te XX w.). Archiwum rodziny Machurów. 

76. Siostra Adelheid Machura (stoi pierwsza od lewej), 1958 r. Archiwum ro-
dziny Machurów. 

77. Złoty jubileusz Adelheid Machury (siedzi jako druga od prawej), Passau 
(1983 r.). Archiwum rodziny Machurów. 

78. Pamiątkowe obrazki z okazji śmierci sióstr Otylii, Gerlindy i Adelheid 
(1968 r., 1979 r., 1988 r.). Archiwum rodzin Machurów. 

79. Siostra Bernadeta (Antonie Reschny), Offenbach (lata pięćdziesiąte XX w.). 
Archiwum Anny Długosz. 

80. Siostra Bartolomea (Anna Schafarczik), lata czterdzieste XX w. Archiwum 
rodziny Szafarczyków. 

81. Siostra Bartolomea (Anna Schafarczik) w dniu pogrzebu. Archiwum rodzi-
ny Szafarczyków. 

82. Siostra Urbana (Anna Sichma). Archiwum rodziny Sichmów. 
83. Siostry Urbana i Libaria (Sichmówny). Archiwum rodziny Sichmów. 
84. Siostra Libaria (Philiberta Sichma). Archiwum rodziny Sichmów. 
85. Siostra Petronilla (Josefa Ulitzka) w dniu obłóczyn (od lewej: druga w pierw-

szym rzędzie), Opawa (1934 r.). Archiwum Anny Długosz. 
86. Siostra Petronilla. Archiwum Anny Długosz. 
87. Siostra Petronilla z siostrą Cecylią Zloty i siostrzenicami (od prawej: Dag-

mar, Beate, Ewelin), Passau (1975 r.). Archiwum Anny Długosz. 
88. Klepsydra siostry Petronilli, (Passau, 1979 r.). Archiwum Anny Długosz. 
89. Siostry urszulanki. Trzecia od lewej w pierwszym rzędzie: siostra Hyazin-

tha (Victoria Urbisch), czwarta od prawej w drugim rzędzie (w okularach): 
siostra Hedwig (Marie Urbisch). Archiwum rodziny Bartoszów. 

90. Siostra Hyazintha (Victoria Urbisch). Archiwum rodziny Bartoszów. 
91. Pieczęcie parafialne. Fot. K. Lach. 
92. Okładka Kroniki parafialnej. Fot. K. Lach. 
93. Fragment okładki tomu I Księgi ochrzczonych. Fot. K. Lach. 
94. Okładka tomu I Księgi ślubów. Fot. K. Lach. 
95. Fragment okładki tomu I Księgi zmarłych. Fot. K. Lach. 
96. Kościół pw. Św. Augustyna w dniu jubileuszu 100-lecia parafii (3.04.2006 r.). 

Archiwum parafialne. 
97. Ołtarz główny (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
98. Ołtarz boczny Maryjny (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
99. Ołtarz boczny Najświętszego Serca Pana Jezusa (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 

100. Witraż z wizerunkiem św. Cyryla (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
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101. Witraż z wizerunkiem św. Metodego (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
102. Ambona (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
103. Chrzcielnica (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
104. Bożonarodzeniowa dekoracja kościoła w 2005 r. Fot. J. Bakczur. 
105. Ołtarz Bożego Grobu (1988 r.). Archiwum Anny Hajduczek. 
106. Boży Grób (2006 r.). Fot. K. Lach 
107. Stacje Drogi Krzyżowej (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
108. Figury świętych: św. Piotr, św. Paweł, św. Franciszek, św. Antoni, św. Mo-

nika, Matka Boska Bolesna, św. Anna, św. Jadwiga, św. Teresa (2006 r.). Fot. 
J. Bakczur. 

109. Obraz św. Mikołaja (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
110. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
111. Malowidła pochodzące prawdopodobnie z 1908 r.: św. Dawid, św. Cecylia 

(2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
112. Malowidła znajdujące się w nawie głównej kościoła: Cudowne rozmnoże-

nie chleba, Ukrzyżowanie Chrystusa, Znalezienie Chrystusa w świątyni 
(2006 r.). Fot. J. Bakczur. 

113. Kaplica cmentarna po rozbudowie w 1992 r. (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
114. Krzyż marmurowy z 1906 r. (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
115. Grota Lurdzka w 2006 r. Fot. J. Bakczur. 
116. Wnętrze kaplica Góry Oliwnej (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
117. Wejście główne na plebanię (2006 r.). Fot. J. Bakczur. 
118. Ustawienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na tronie-ołtarzu przez 

strażaków. Od prawej: Patryk Śliwka, Artur Machura, Martin Kretek, Da-
mian Machura (1995 r.). Archiwum rodziny Machurów. 

119. Delegacja nauczycieli podczas ceremonii powitania obrazu (od lewej: Irena 
Hlubek, Zofia Sosna, Kornelia Lach), 1995 r. Archiwum autorki. 

120. Podczas homilii ks. bpa J. Kopca w dniu powitania obrazu M.B. Często-
chowskiej, 1995 r. Archiwum autorki. 

121. „Pamiątka Nawiedzenia Jasnogórskiej Pani” (1995 r.). Archiwum rodziny 
Szafarczyków. 

122. Podczas uroczystości 100-lecia parafii (3.04.2006 r.). Archiwum ks. J. Iwań-
czuka. 

123. Wierni podczas mszy św. jubileuszowej (3.04.2006 r.). Archiwum ks. J. Iwań-
czuka. 

124. Księża celebrujący mszę św. jubileuszową (3.04.2006 r.). Archiwum ks. J. 
Iwańczuka. 

125. Służba liturgiczna ołtarza (Borucin, 2006 r.). Archiwum autorki. 
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Tabela 1. Chrzty św. udzielane przez proboszczów 
Tabela 2. Chrzty św. udzielane przez innych księży 
Tabela 3. Liczba urodzeń w poszczególnych latach i dziesięcioleciach 
Tabela 4. Liczba ślubów w poszczególnych miesiącach, latach, dziesięciole-

ciach 
Tabela 5. Liczba zgonów w poszczególnych latach i dzisięcioleciach 

Wykres 1. Liczba urodzeń w poszczególnych dziesięcioleciach 
Wykres 2. Wykres przedstawiający liczbę zgonów w poszczególnych latach 

i dziesięcioleciach 
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