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Książka

Niemiecki Pollak ze Śląska
znów do kupienia w redakcji „NK” przy ul. Moniuszki 1 

oraz w księgarniach naszego powiatu

REKLAMA

BROŻEC • Po długiej „covi-
dowej” przerwie Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego i 
Turystyki, mieszczące się w 
zabytkowy brożeckim spichle-
rzu, otworzyło swoje podwoje. 

W sobotę i niedzielę (12-13 
czerwca) brożecki spichlerz 
otworzył się na gości. Na doro-
słych i dzieci czekały atrakcje 
w postaci wystawy nowych 
eksponatów, quizy i zabawy. 
Opiekę nad najmłodszymi od-
wiedzającymi przejęli radni 
Młodzieżowej Rady Gminy, 
którzy prowadzili z nimi zaję-
cia plastyczne, zabawy rucho-
we, było też malowanie twarzy, 
puszczanie baniek mydlanych i 
wyplatanie warkoczy.
Przy okazji wizyty w spichle-
rzu dorośli mieszkańcy gminy 
mogli wziąć udział w Naro-
dowym Spisie Powszechnym. 
Gminni urzędnicy przygoto-
wali stanowiska komputero-
we oraz służyli pomocą zain-
teresowanym.

Niebawem Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego i Turystyki 
w Brożcu będzie miejscem 
kolejnych atrakcji. Na piątek 
9 lipca zaplanowany jest w 
nim czeski wieczór. W ramach 
projektu pod nazwą „My do 

Was - Wy do Nas - spotkania 
sąsiadów” obędzie się koncert 
duetu „88Twice”, degustacja 

specjałów kuchni czeskiej 
oraz polsko-czeska biesiada.

(ESKA), FOT. GMINA WALCE

Atrakcje w spichlerzu

•  W brożeckim spichlerzu można zobaczyć między innymi wystawę dawnych 
sprzętów gospodarstwa domowego, narzędzi i przedmiotów codziennego 
użytku, które służyły naszym dziadkom i pradziadkom. Wstęp na wszystkie wy-
stawy i wydarzenia organizowane w tutejszym Centrum Dziedzictwa Kulturo-
wego i Turystyki jest wolny.

DOBIESZOWICE • Gmina Walce pozyskała kolejną dotację z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tym razem w ramach progra-
mu wsparcia rewitalizacji terenów popegeerowskich walecki samorząd 
otrzyma 200 tys. złotych na budowę remizy wraz zapleczem socjalnym 
dla OSP Dobieszowice. 

Obecnie dobieszowicka 
jednostka dysponuje jedynie 
blaszanym garażem, w któ-
rym przechowuje swój lek-
ki samochód i podstawowe 
wyposażenie. Dzięki nowej 
inwestycji jednostka zyska 
potencjał i impuls do dalszego 
rozwoju.

Planowana inwestycja obej-
muje budowę garażu wraz z 
zapleczem socjalnym: szat-
nią dla strażaków biorących 
udział w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych, łazienką oraz 
pomieszczeniem gospodar-
czym. Budynek wyposażony 
będzie w instalację wodno-

-kanalizacyjną, elektryczną 
i odgromową, centralne 
ogrzewanie, panele fotowol-
taiczne oraz wykostkowany 
podjazd. Szacowany koszt 
inwestycji to 250 tys. złotych, 
zaś dotacja z RFIL wyniesie 
200 tys. złotych.

(ESKA)

200 tys. złotych
na remizęWSPOMNIENIE • 30 lat temu, 

w czerwcu 1991 r. w koście-
le parafi i pod wezwaniem 
świętej Marii Magdaleny w 
Racławiczkach miało miejsce 
wydarzenie, które przeżywali 
wszyscy parafi anie. Szczegól-
nie zaś mieszkańcy Smolarni, 
którzy tego dnia mieli okazję 
wziąć udział w prymicjach po-
chodzącego z tej właśnie miej-
scowości ks. Ryszarda Micha-
lika, który – gdyby był nadal 
wśród nas – obchodziłby w 
tym roku 30. rocznicę świę-
ceń kapłańskich. Rocznica 
ta jest wspaniałą okazją, aby 
przybliżyć czytelnikom postać 
śp. ks. Michalika, który zmarł 
22 listopada zeszłego roku na 
koronawirusa (SARS-CoV-2).

Ryszard Michalik urodził się 
19.10.1963 r., jako syn Jerzego i 
Rity z domu Krassek. Pierwsze 
lata swojego życia wychowywał 
się w Ścigowie. W 1965 r. jego 
rodzice zamieszkali w Smo-
larni. W tej miejscowości roz-
począł naukę w szkole podsta-
wowej, gdzie ukończył cztery 
klasy, a następnie kontynuował 
ją w szkole podstawowej w Ra-
cławiczkach. W maju 1972 r. 
przystąpił do sakramentu I ko-
munii świętej i w tym samym 
roku został ministrantem w 
kościele w Racławiczkach. W 
1978 r. rozpoczął naukę w Za-
sadniczej Szkole Zawodowej w 
Krapkowicach w zawodzie ślu-
sarz-spawacz, którą ukończył 
w roku 1979 i po której ukoń-
czeniu pracował w zawodzie. 
Rok później rozpoczął naukę 
w Technikum Mechanicznym, 
które ukończył zdobyciem 
tytułu technika ze specjaliza-
cją budowa maszyn. W roku 
1985, po zdaniu matury, wstą-
pił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Nysie, które 
ukończył po 6 latach. Jeden z 
jego seminaryjnych kolegów 
opisał go, jako człowieka od-
powiedzialnego, który dobrze 
się uczył i z łatwością śpiewał, 
co też przyczyniło się do tego, 
iż w seminarium był chórzy-
stą. Wśród swoich kolegów i 
znajomych, ale także wśród 
społeczności, z której się wy-
wodził znany był, jako „Hardi” 
(od skróconej formy niemiec-
kojęzycznego odpowiednika 
imienia Richard – pl. Ryszard).

Święcenia kapłańskie przyjął 
15.06.1991 r. w katedrze opol-
skiej z rąk biskupa Alfonsa Nos-
sola. Jeszcze tego samego dnia 
– już, jako ksiądz Ryszard Mi-
chalik – został przywitany przez 
mieszkańców w swojej rodzin-
nej miejscowości w Smolarni. 
We wtorek, 18 czerwca odbyła 
się procesja, która wyruszywszy 
ze Smolarni dotarła do Racławi-
czek, gdzie w miejscowym ko-
ściele odprawiona została pry-
micja – tj. pierwsza msza nowo 
wyświęconego księdza.
Po przyjęciu prymicji ks. Mi-
chalik przez 12 lat sprawował 
funkcje wikarego w czterech 
parafi ach: parafi i Świętej Ro-
dziny w Zawadzkiem (1991-
1994), parafi i Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Raciborzu 
(1994-1996), parafi i św. Piusa 
IX i św. Marii Goretti w Kę-
dzierzynie-Koźlu (1996-1998) 
oraz parafi i Nawiedzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Łącz-
niku (1998-2003). Od 2003 
r. już, jako samodzielny pro-
boszcz kierował parafi ą pw. 
św. Klemensa Rzymskiego w 
Rusocinie pod Nysą. Pod swo-
ją opieką miał również dwa 
kościoły: św. Jadwigi Śląskiej w 
Piątkowicach i św. Franciszka 
z Asyżu w Lasocicach oraz 
kaplicę św. Antoniego z Padwy 
w Piątkowicach Małych. W 
latach 2014-2016 był pro-
boszczem parafi i pw. św. An-
toniego w Zdzieszowicach, a 
24.08.2016 r. został miano-
wany proboszczem parafi i św. 
Apostołów Piotra i Pawła w 
Chróścinie Opolskiej.
W październiku 2020 r. święto-
wał swoje 57. urodziny, nieświa-

domy tego, że kolejnych nie bę-
dzie dane mu dożyć. W niedzielę 
25 października odprawił mszę 
świętą, po której – ze wzglę-
du na zły stan zdrowia – trafi ł 
do szpitala w Opolu. Jeszcze 
tego samego dnia wieczorem, 
w ciężkim stanie przewieziony 
został do szpitala w Kędzierzy-
nie-Koźlu. Od tego czasu z księ-
dzem Michalikiem nie było już 
kontaktu, a przy życiu utrzymy-
wała go aparatura medyczna. 
I tak było przez kolejne cztery 
tygodnie. Do 22 listopada, kie-
dy to o godzinie 9:10 zmarł. Ks. 
Michalik pochowany został 27 
listopada na cmentarzu w Chró-
ścinie Opolskiej, gdzie żegnali 
go członkowie rodziny, miesz-
kańcy i parafi anie. 
W trakcie swojej 4-letniej posłu-
gi na swojej ostatniej parafi i, ks. 
Michalikowi udało się zrealizo-
wać wiele inicjatyw: ożyły przy-
kościelne salki katechetyczne, 
sporządzono projekt renowacji 
kościoła, wydano folder oraz 
organizowano wiele imprez i 
zabaw dla dzieci i młodzieży. 
Proboszcz angażował się także 
w życie lokalnej społeczności i 
uczestniczył w wydarzeniach 
organizowanych przez sołectwo 
i lokalne stowarzyszenia.

ROBERT HELLFEIER

W tekście wykorzystano frag-
menty książki „Smolarnia. 350 
lat historii” (R. Hellfeier) jak i 
informacje dostępne na stronie 
internetowej Diecezji Opolskiej 
oraz stronie internetowej parafi i 
Chróścina Opolska. Za udziele-
nie informacji o ostatnich tygo-
dniach życia ks. Michalika dzię-
kuję serdecznie jego siostrze.

• Miejsce wiecznego spoczynku księdza Michalika, fot - M. Hellfeier

30. rocznica prymicji 
ks. Michalika


