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 Trasa wyprawy rowerowej TTH  „II Wyprawa – Śladami Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego”. Mapę podkładową pobrano ze strony internetowej 
www.mapa.karto.pl/polska wg stanu na dzień 26 czerwca 2020 r. 
 
Fotografia na stronie pierwszej: Prymas Stefan Wyszyński w otoczeniu wiernych 
za  https://naszdziennik.pl/polska-kraj/221388,rocznica-smierci-kardynala-
stefana-wyszynskiego.html (Nasz dziennik – wydanie internetowe – z  dnia                
28 maja 2020 r.).   
 
Tekst na stronie pierwszej: Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Polski, Zapiski 
więzienne. Wydawnictwo – ÈDITIONS DU DIALOGUE, Sociètè D`èditions 
Internationales, Paris 1982, (zapis pod datą 10 października 1956 r.) str. 252. 
 
Definicje słów na stronie 2 podano na podstawie Małego słownika języka 
polskiego. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.   
 
 
 
 
 
© TTH 2021 Tekst i opracowanie Henryk Gałkowski. 
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„II Wyprawa – Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego” 

 
 
 

Tułowice Małe – Tułowice – Staw Pustelnik – Goszczowice – Sowin – Korfantów 
– Rączka – Kolonia Przydroże Wielkie – Przydroże Wielkie – Ligota Ścinawska  

– Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska – Niemysłowice – Łąka Prudnicka 
– Chocim – Prudnik Las – Czyżowice – Laskowiec – Kolnowice – Miłowice 

 – Śmicz – Grabina – Piechocice – Pogórze – Pogórze Kolonia – Rzymkowice  
– Borek – Przechód – Czerwony Krzyż – Tułowice – Tułowice Małe  

 
  
 

 
 A gdy dziękuję za przeszłość, proszę – wspomnij na bój, który dziś toczymy, by Polska 

nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność,  
przez półinteligencką pychę i wyniosłość.  

To straszna siła, która zwycięża ogłupiając trwogą nawet mężnych i dobrych. 
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� Cele imprezy: 
� realizacja założeń programowych Tułowickiego Towarzystwa 

Historycznego, 
� odwiedzenie1 miejsca uwięzienia-internowania prymasa 

Stefana Wyszyńskiego (klasztoru franciszkańskiego) w Prudniku-
Lesie (Gmina Prudnik) – Prymas Wyszyński więziony był tu od                     
6 października 1954 r. do 27 października 1955 r., 

� poznanie2 walorów turystyczno-krajoznawczych gmin: 
Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Prudnik, Biała, 

� rozpoznawanie3 i poznawanie4 zabytków architektury na 
trasie, 

� zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową. 
  

� Zbiórka uczestników nad Stawem Kuźniczym w Tułowicach 
Małych o godz. 6.25. 

 

� Start z Tułowic Małych, 11 września (sobota) 2021 r., godz. 6.30. 
                                                                      
� Wyprawa odbędzie się bez względu na panujące warunki 

atmosferyczne. 
 

� Organizator nie ubezpiecza uczestników wyprawy. 
 

� Uczestnicy powinni zabrać ze sobą okrycie 
przeciwdeszczowe i prowiant na czas trwania imprezy. 

    
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Odwiedziny to przybycie gdzieś w celu zwiedzenia; także przybycie do kogoś w celu 
zobaczenia się z nim, okazania mu uprzejmości.   
2 Poznanie to zdobycie, zdobywanie wiedzy; także wiedza przyswojona.  
3 Rozpoznawanie to patrzenie, słuchanie itp. Wyróżnianie spośród innych poprzez 
badanie, obserwację określanie, ustalanie czegoś, domyślanie się czegoś; także: 
przypomnienie sobie kogoś (lub czegoś) uprzednio znanego.  
4 Poznawanie to zdobycie wiedzy o czymś lub o kimś, nauczenie się czegoś. 
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Na fotografii powyżej – kościół i budynek klasztorny w Prudniku-Lesie. 
Fotografia  z dnia 17 czerwca 2020 r. 

 
 

Tu na opolskiej ziemi też się zapisał rok życia Prymasa Wyszyńskiego – 
w czasach energicznej walki władzy ludowej z kościołem i religią. Bo przecież, 
gdy nie dało się chrześcijaństwa wyśmiać i upokorzyć, to potrzebne były 
policyjne metody oddziaływania. 

 
Dzisiaj jest inaczej, bo czasy i metody się zmieniły – ale dzisiaj 

podobnie jak wtedy, poświeceniowe autorytety naukowe wyśmiewają 
chrześcijaństwo i chrześcijan, żeby upokorzenie spowodowało najpierw wstyd 
a potem wyrzeczenie się Chrystusa.7           

 
 
 
 
 

                                                 
7 Tekst od słów „Tu na opolskie ziemi …” zacytowano z Przewodnika po trasie dla uczestników VIII Rajdu Rowerowego 
TTH „Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego” w dniach  27-28 czerwca 2020. 
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Na fotografii powyżej – mieszkańcy Łąki Prudnickiej ze swoim proboszczem i uczestnicy 
VIII Rajdu Rowerowego TTH „Śladami Prymasa Stefana Wyszyńskiego” na placu 
przykościelnym w Łące Prudnickiej – przy posadzonym dębie Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego. Fotografia  z dnia 28 czerwca 2020 r. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na fotografii powyżej – tablica w Prudniku-Lesie upamiętniająca pobyt Prymasa 

Stefana Wyszyńskiego. Fotografia  z dnia 28 czerwca 2020 r. 
Na tablicy napis: Drogim Ojcom Franciszkanom i wszystkim nawiedzającym ten dom 
składam prośbę by dziękowali Chrystusowi i Jego Matce za wszystkie łaski i radości 

których doznałem w tym domu i błogosławię. Stefan Wyszyński Prymas Polski i więzień 
Prudnika w latach 1954-1955.  

W dolnej części tablicy napis:  Prymasowi tysiąclecia w hołdzie. 8 maj 1983.  
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� Obowiązki uczestnika wyprawy: 

� przestrzeganie zasad ruchu drogowego na drogach publicznych                       
i podporządkowywanie się poleceniom wydawanym przez 
organizatora wyprawy, 

� przestrzeganie aktualnych rygorów sanitarnych ogłaszanych                           
i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny,  

� dobry humor i zachowanie zgodne z Kartą Turysty, 

� posiadanie dokumentów i sprawnego roweru (dobrze jest mieć 
zapasową dętkę), 

� przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. 
��  Uwaga – młodzież szkolna może brać udział w wyprawie, tylko                                            

z opiekunami – zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.      
� Trasę wyprawy poprowadzono po części drogami polnymi, leśnymi,                       

o trudnej nieraz nawierzchni. Prosimy o staranne przygotowanie rowerów. 
� Trasa: Tułowice Małe – Tułowice – Staw Pustelnik – Goszczowice – Sowin – 

Korfantów – Rączka – Kolonia Przydroże Wielkie – Przydroże Wielkie – 
Ligota Ścinawska – Ścinawa Mała – Ścinawa Nyska – Niemysłowice – 
Łąka Prudnicka – Chocim – Prudnik Las – Prudnik – Czyżowice – Laskowiec 
– Kolnowice – Miłowice – Śmicz – Grabina – Piechocice – Pogórze – 
Pogórze Kolonia – Rzymkowice – Borek – Przechód – Czerwony Krzyż – 
Tułowice – Tułowice Małe; około 109  km. 

� Uczestnictwo w imprezie jest dorozumiane jako zgoda uczestnika na 
ewentualne wykorzystanie wizerunku w materiałach graficznych 
Tułowickiego Towarzystwa Historycznego – w przypadku braku takiej 
zgody, należy poinformować o tym organizatora wyprawy. 

� Organizator wyprawy – Zarząd TTH: Gałkowski Henryk (506 103 413)        
(tth20121104@gmail.com). 

� Dodatkowych informacji na temat wyprawy udziela organizator. 
� Ramowy program imprezy: zbiórka o godz. 6.25.; start o godz. 6.30.; około 

godz. 7.30. – Kwatera Żołnierzy Francuskich na Cmentarzu Jenieckim                    
w Łambinowicach – złożenie kwiatów, zapalenie znicza pamięci                                  
i odśpiewanie pieśni Świat cały śpi spokojnie; około godz. 11.30. – 
Niemysłowice – złożenie kwiatów i zapalenie znicza pamięci pod tablicą 
upamiętniającą pomordowanych mieszkańców wsi Puźniki i odśpiewanie 
Hymnu Państwowego;  około godz. 13.00. – Prudnik Las – złożenie 
kwiatów i zapalenie znicza pamięci pod tablicą upamiętniającą pobyt 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie oraz odśpiewanie pieśni 
My chcemy Boga. Od około godz. 14.00. do 19.00. powrót: trasa Prudnik-
Las – Tułowice Małe. 
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� Informacje dodatkowe – organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia drobnych zmian zarówno w trasie wyprawy jak i w innych 
postanowieniach zapisanych w niniejszym regulaminie i informatorze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na fotografii powyżej – Cmentarz Jeniecki przy drodze Goszczowice – 
Łambinowice. Cmentarzem opiekuje się Centralne Muzeum Jeńców Wojennych                         
w Łambinowicach-Opolu.  Krzyże nagrobne w kwaterze żołnierzy francuskich – 

zmarłych w niewoli niemieckiej. Fotografia  z dnia 17 czerwca 2020 r. 
 
 

Świat cały śpi spokojnie 
Słowa napisał Eugeniusz Małaczewski (1897-1922). Melodia – autor nieznany.  
 
Świat cały śpi spokojnie 
I wcale o tym nie wie, 
Że nie jest tak na wojnie 
Jak jest w żołnierskim śpiewie. 
 
(…) 
 
Piosenka brzmi tak ładnie  
I wcale się nie skarży, 
Gdy piechur w boju padnie, 
Lub ułan zginie w szarży. 
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Zasady zachowywania się w trakcie wykonywania Hymnu Państwowego 
 

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje 
zachowanie powagi i spokoju. 
 
Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu 
stoją w postawie wyrażającej szacunek. 
 
Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy. 
 
Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące                         
w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie. 
 
Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają 
honory przez pochylenie sztandaru. 
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I różą na koszuli 
Żołnierska krew zakwitnie 
I ziemia go przytuli, 
Bo zginął, jak żył, w bitwie. 
 
A my tej cudnej pani, 
Co leje krew obficie, 
Jesteśmy ślubowani 
Na śmierć, na całe życie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na fotografii obok – tablica pamią-
tkowa koło kościoła w Niemysło-
wicach poświęcona mieszkańcom 
Puźnik – ofiarom mordu dokonanego 
przez Ukraińską Powstańczą Armię                       
w lutym 1945 r. Fotografia  z dnia 17 
czerwca 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbrodnia Ukraińskiej Powstańczej Armii w Puźnikach.5 
 

11 lutego 1945 roku do Puźnik przyjechali sowieccy urzędnicy                             
z Koropca, którzy dokonali spisu ludności i nakazali zdać posiadaną broń, 
twierdząc, że Polakom nic nie grozi, ponieważ „władze zapewniają 
bezpieczeństwo”. 
 

                                                 
5 Cały opis Zbrodnia Ukraińskiej Powstańczej Armii w Puźnikach zacytowano z Wikipedii z hasła Zbrodnia w Puźnikach 
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbrodnia_w_Pu%C5%BAnikach  
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W nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku (według wspomnień świadków – około 
północy, według danych sowieckich – około godz. 4) w momencie zmiany 
wart Puźniki zostały otoczone i zaatakowane z kilku stron przez kureń UPA 
Petra Chamczuka „Bystrego”. Napastnicy przystąpili do zabijania 
napotkanych Polaków przy pomocy broni palnej, siekier, bagnetów i noży 
oraz palenia zabudowań. Uzbrojeni członkowie samoobrony, zaskoczonej 
skalą ataku, oraz obecni we wsi żołnierze IB podjęli nieskoordynowaną 
obronę. Zaalarmowana przez nich ludność cywilna chroniła się w bronionych 
budynkach, gdzie były przygotowane schrony (kościół i plebania, domy 
Malinowskiego, Borkowskiego, Rolowej, Jarzyckiego, Łaciny). Niektórzy, jak 
Rozalia Dancewicz uciekli do lasu. Honorata Dancewicz ukryła się                                
w kapliczce za figurą Matki Boskiej. 
 
Najwięcej ofiar zginęło w „rowie Borkowskiego” biegnącym przez wieś,                      
w którym znajdowały się jamy mogące służyć za kryjówki. Upowcy 
zmasakrowali tam kilkadziesiąt kobiet i dzieci, przeważnie przy pomocy siekier 
i bagnetów; strzelano tylko do próbujących uciekać. Nad ranem siły UPA 
wycofały się z Puźnik. Według dokumentów UPA były to sotnie „Siri Wowki”                    
i „Czernomorci”. 
 
Najczęściej podaje się, że w Puźnikach zginęło około lub co najmniej 70 
Polaków (część świadków, Grzegorz Hryciuk, Ryszard Kotarba). O około 100 
ofiarach piszą Zdzisław Skrok oraz Henryk Komański i Szczepan Siekierka. Taką 
samą liczbę podaje artykuł Zagłada Puźnik. Liczbę 104 osób podał Michał 
Sobków, który przybył na miejsce masakry po kilku godzinach. Według ks.                      
J. Anczarskiego zginęło 120 osób. Raport UPA mówi jedynie o zniszczeniu 
„kilkunastu bolszewickich sługusów”, raport Berii do Stalina o 50 zabitych 
Polakach. Notatka MPB z 1951 roku wspomina o 82 ofiarach. 
 
Według danych sowieckich spalono 172-200 domów, w zagrodach spaliły się 
63 sztuki bydła. 
 
Oddział IB z Koropca przybył do Puźnik dopiero 13 lutego około południa. 
Zdaniem polskich żołnierzy batalionu i Puźniczan sowieccy dowódcy zwlekali 
z wyruszeniem wsi na odsiecz, a potem skierowali pościg w niewłaściwą 
stronę. Ofiary zbrodni, w większości kobiety, dzieci i starcy, zostały 
pochowane na cmentarzu w dwóch zbiorowych grobach. 
 
Po zbrodni ocaleni Polacy przebywali w Puźnikach jeszcze kilka–kilkanaście 
dni w niezniszczonych domach oraz na plebanii, sukcesywnie przenosząc się 
do Koropca i Buczacza. Stamtąd w czerwcu i lipcu 1945 przesiedlono ich na 
tzw. Ziemie Odzyskane (wsie Niemysłowice koło Prudnika i Ratowice koło 
Wrocławia). 
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Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej  
„Mazurek Dąbrowskiego”6  
Słowa napisał (w północnych Włoszech w mieście Reggio nell’Emilia) w 1797 r. Józef Wybicki (1747-
1822). Melodia – autor nieznany. Wytłuszczono wersy w których najczęściej popełniane są błędy 
językowe. Pierwsze publiczne wykonanie odbyło się 20 lipca 1797 r. na rynku w Reggio nell’Emillia. 

 
Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 
 
Marsz, marsz Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 
 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 
 
Marsz, marsz ... 
 
Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 
 
Marsz, marsz ... 
 
Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany –  
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 
 
 
Marsz, marsz ... 
 
 
 
 

                                                 
6 Tekst i nuty oraz zasady zachowywania się przedrukowano z broszury Hymn Polski ze strony Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku za: https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/2051/broszura_Hymn.pdf  


