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Augustyn Borek - ksiądz kronikarz z Racławiczek

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 -15.30

środa 7.30 -17.00, piątek 7.30 - 14.00
Kasa urzędu czynna od poniedziałku do 

piątku w godzinach pracy urzędu, z przerwą 
pomiędzy godz. 13.00 a 14.00

W c z e r w c u 
tego roku 
minęła set-
na rocznica 

święceń kapłańskich ks. 
Augustyna Borka, który 
przez nieco ponad 30 lat 
był proboszczem para� i 
Racławiczki. Późnią jesie-
nią 1931 roku ks. Borek 
zastąpił zmarłego w wieku 
53 lat dotychczasowego 
proboszcza – ks. Heinricha 
Rducha (1878-1931), który 
od marca 1927 roku spra-
wował posługę proboszcza 
tutejszej para� i.

Notka biogra� czna
Ks. Augustyn Borek uro-

dził się 22 sierpnia 1891 roku 
w miejscowości Piaseczna 
(Piassetzna) koło Strzybnicy 
(Friedrichshütte), niedaleko 
Tarnowskich Gór (Tarno-
witz). Jako kilkuletni chło-
piec rozpoczął naukę w kato-
lickiej szkole powszechnej w 
jego rodzinnej miejscowości. 
W latach 1902-1903 uczęsz-
czał do gimnazjum w Tar-
nowskich Górach, a w latach 
1903-1911 do gimnazjum w 
Chorzowie (Königshütte). 
Od roku 1911 studiował 
teologię i historię na Uni-
wersytecie we Wrocławiu, 
którą ukończył w 1914 roku. 
13 czerwca 1915 roku został 
wyświęcony na księdza przez 
ówczesnego biskupa wroc-
ławskiego Adolfa Bertrama 
(1859-1945), a 16 czerwca w 
kościele św. Jadwigi w Cho-
rzowie odbyła się jego msza 
prymicyjna.

W latach 1915-1922 był 
proboszczem w kościele pw. 
św. Anny w Zabrzu, w latach 
1922-1925 w kościele pw. 
Wszystkich Świętych w Gli-
wicach. W latach 1925-1927 
wybudował kościół pw. św. 
Antoniego w Wójtowej Wsi 
pod Gliwicami i tam spra-
wował posługę proboszcza 
do roku 1931.

Posługa w para� i 
Racławiczki

Ks. Augustyn Borek 
para� ę Racławiczki objął 
4 grudnia 1931 roku, a 28 
stycznia 1932 roku został 
uroczyście wprowadzony 
do para� i jako proboszcz 
przez urzędowego księdza 
dziekana Paula Tobiasa z 
Krapkowic. Przyszło mu 
służyć w niełatwych czasach 
nazizmu i okresu II wojny 
światowej, zmiany przyna-
leżności państwowej para� i, 
a także w mało sprzyjających 
komunistycznych realiach 
lat powojennych. Mimo 
trudności w kierowaniu pa-
ra� ą, spowodowanych tak 
zawiłym okresem sprawo-

wania pasterskiej posługi, 
księdzu Borkowi udało się 
tutaj wiele zrobić.

Jednym z pierwszych 
zadań jakich się podjął było 
uzupełnienie kroniki pa-
ra� alnej o wydarzenia z lat 
1910-1931, gdyż jego dwaj 
poprzednicy, księża Anton 
Boeger (1894-1926) i Hein-
rich Rduch (1878-1931) nie 
podejmowali się tego zada-
nia. W tym miejscu należy 
również wspomnieć o tym, 
iż ks. Borek był jednym z 
tych kapłanów, którzy bar-
dzo dużą wagę przywiązy-
wali do dokumentowania i 
spisywania bieżących wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w 
para� i. Przez wszystkie lata 
swojej posługi, w kronice 
para� alnej zapisał około 180 
stron tekstu. Dzięki niemu 
dysponujemy dziś ogromną 
wiedzą na temat tego co 
dawniej działo się w para� i. 

W sierpniu 1932 roku w 
jednej z izb szkoły podstawo-
wej w Racławiczkach utwo-
rzono katolicką bibliotekę 
powszechną, której kierow-
niczką została nauczycielka 
Hertha Sborowski. W lipcu 
1936 roku w kościele zainsta-
lowano oświetlenie na prąd 
elektryczny, a 5 lat później 
uruchomiono ogrzewanie 
na węgiel. Przez nieco ponad 
30 lat posługi, w para� i, na 
plebanii, w kościele i jego 
otoczeniu przeprowadzono 
szereg prac i remontów, 
m.in.: wyremontowano dach 
kościelny i dachy budynków 

kościelnych, które uszko-
dzone zostały w marcu 1945 
roku podczas nalotów sowie-
ckich bombowców (remont: 
maj 1946); w kościele napra-
wiono uszkodzoną podłogę, 
wyłożono dylami (deskami) 
kuchnię na probostwie 
oraz piwnicę na podwórzu, 
wyremontowano chlew na 
skład drewna; pomalowano 
kuchnię, dwa pokoje, ze-
wnętrzne skrzydła okienne 
i bramy plebanii (lato 1947); 
otynkowano wieżę kościelną 
oraz odnowiono znajdujące 
się na niej tarcze zegarowe 
(1949). Ponadto przeprowa-
dzono łącznie kilka napraw 
dachu kościoła (lata 1948 
i 1956); a kilka razy udało 
się przeprowadzić remonty 
organów (lata: 1938, 1950, 
1952 i 1956). W 1958 roku 
wybrukowano miejsce mię-
dzy kościołem a szosą.

W grudniu 1952 roku 
na wieżę kościelną powrócił 
– pochodzący z 1618 roku 
– zabytkowy dzwon, który 
od 1942 roku, celem urato-
wania przed przetopem do 
celów zbrojeniowych, prze-
chowywany był w para� i w 
Łączniku.

W październiku 1950 
roku w Domie Prowin-
cjonalnym SS. Sercanek w 
Raciborzu pochodząca z 
Serwitutu Anna Janocha 
(1929-2007) złożyła śluby 
zakonne i otrzymała imię 
zakonne Wincentyna, a w 
lipcu 1954 roku w para� i od-
były się prymicje pochodzą-

cego z Dziedzic ks. Bernarda 
Magiery (1928-2005).

W czasie ponad 30-
letniej posługi kapłańskiej 
Racławiczki przeszły rów-
nież kilka zmian admini-
stracyjnych: w czerwcu 
1939 roku zmieniono nazwę 
miejscowości z Polnisch 
Rasselwitz na Roßtal, a po 
II wojnie światowej nadano 
jej nazwę Racławiczki. W 
styczniu 1960 roku rozwią-
zano, istniejącą od września 
1954 roku Gromadę Rac-
ławiczki, a miejscowości 
wchodzące do tej pory w jej 
skład (Racławiczki, Dziedzi-
ce oraz Smolarnia z Serwi-
tutem) przyłączono do Gro-
mady Zielina. Najbardziej 
zawiłym – pod względem 
geopolitycznym – okresem 
w którym ks. Borek spra-
wował swoją posługę, były 
zaś lata 40., kiedy to m.in.: 
w kościele usunięte zostały 
wszystkie polskie inskryp-
cje i napisy (grudzień 1940); 
na teren para� i wkroczyły 
wojska sowieckie (19 marca 
1945); z para� i wysiedlono 
mieszkańców, którzy do-
browolnie chcieli wyjechać 
do Niemiec (lipiec 1946); a 
w październiku 1946 roku 
para� ę opuścili wszyscy 
repatrianci, którzy byli tutaj 
przejściowo ulokowani. W 
okresie powojennym ks. 
Borka nie ominęła także 
wizyta funkcjonariuszy 

Urzędu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, przez których 
został on zaaresztowany na 
2 dni (styczeń 1947).

Ostatnie dni 
posługi w para� i
W listopadzie 1961 roku 

pogorszył się stan zdro-
wia ks. proboszcza, który 
zmuszony był do pobytu w 

szpitalu, w związku z czym 
nie mógł sprawować posługi 
w para� i. W międzyczasie 
zastępowali go oblat Ryszard 
Kosian O.M.I. (Zgromadze-
nie Misjonarzy Oblatów Ma-
ryi Niepokalanej) z Gorzowa 
oraz oblat Antoni Grzesik 
O.M.I. z Katowic. Jeszcze 
w styczniu 1962 roku  pro-
boszcza zastępował ojciec 
Ryszard Kosian. Dopiero na 
początku lutego stan zdro-
wia ks. Borka poprawił się na 
tyle, że po dłuższej przerwie 
mógł on dalej pełnić swoje 
funkcje kapłańskie.

Wyjazd do RFN
W niedzielę 16 wrześ-

nia 1962 roku ks. Borek w 
tutejszym kościele odpra-
wił ostatnie nabożeństwa, 
podczas których pożegnał 
się ze swoimi para� anami. 
20 września zrezygnował 
na piśmie z dalszej posługi 
na para� i. Po przebytych 
dwóch ciężkich operacjach 
nie był już w stanie wywią-
zywać się ze swoich obo-
wiązków. Ostatecznie 23 
września, za zezwoleniem 
ks. prymasa i ks. biskupa-
ordynariusza, wyjechał 
do Republiki Federalnej 
Niemiec. Tam zamieszkał 
w miejscowości Niederfell 
nad Mozelą, gdzie w klasz-
torze jako zakonnice żyły 
dwie jego siostry.

Po latach jeden z na-
stępców ks. Borka – ks. 
Józef Kurda (1924-2010) 
– odnotował w kronice pa-
ra� alnej: „Dnia 23.09.1962 
roku ks. Augustyn Borek 
wyjechał do RFN żegnany 
z płaczem i żalem przez 
para� an. Był 30 lat probosz-
czem, wychował jedno całe 
pokolenie i bardzo dużo 

zrobił materialnie i ducho-
wo dla para� i. Był bardzo 
wymagający. Wiele żądał od 
ludzi, ale i od siebie. Suro-
wy i bezwzględny prawie w 
swoich wymaganiach. Dziś 
po 20 latach okazuje się, że 
było to bardzo dobre. Bar-
dzo lubił pisać – co widać 
z kroniki. Niech dobry Bóg 
wynagrodzi mu wszystkie 
trudy jakie poniósł w Win-
nicy Pańskiej.”

Przez kolejne kilka-
naście dni, aż do objęcia 
funkcji przez nowego 
proboszcza, parafią jako 
administrator kierował ob-
lat z Kędzierzyna – Alfons 
Strancich. Ostatecznie 3 
października ks. biskup 
Franciszek Jop (1897-1976) 
mianował nowego probosz-
cza, którym został 54-letni 
magister teologii ks. Anto-
ni Kujawa (1908-1968).

Śmierć 
ks. Augustyna Borka

Ks. Borek zmarł 12 lipca 
1976 roku w miejscowości 
Brodenbach w Niemczech. 
Ówczesny proboszcz para� i 
– ks. Józef Kurda – w kro-
nice para� alnej odnotował 
takie słowa: 

„Był tu 30 lat probosz-
czem. W 1962 roku wyje-
chał do Niemiec Zachod-
nich. W 1972 roku byłem go 
w Brodenbach odwiedzić. 

Miał już dość zaawansowa-
ną sklerozę. Po raz drugi 
byłem u niego w 1976 (dwa 
tygodnie przed śmiercią). 
Już był umierający. Nic 
już nie widział. Niech Bóg 
da wieczną nagrodę. Dużo 
zrobił w Racławiczkach”.

Robert Hellfeier,
 na podstawie kroniki 

para� i Racławiczki

Ksiądz Augustyn Borek.

Pamiątka 40-lecia święceń kapłańskich ks. Augustyna Borka.


