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Do redakcji „Colonnowskiej” napisał Norbert Tkaczyk, obecnie zamieszkały w Hannoverze kolekcjoner i 
pasjonat historii kolejnictwa na Śląsku. Nawiązując do opublikowanych kilka miesięcy temu tekstów 
Gerarda Mańczyka na temat historii Fosowskiego, przesłał reprodukcje dawno nieużywanych biletów  
z naszego terenu i ofertę współpracy w zakresie wymiany informacji oraz kolejowych pamiątek. Można 
się z nim skontaktować poprzez  BiCeK, najlepiej telefonicznie, dzwoniąc na numer: 722 158 106. 
 
 

Dla Norberta Tkaczyka stacja Fosowskie była kilkadziesiąt lat temu miejscem przesiadkowym. Jako 
dziecko biegał z bratem za stację na skraj parowozowni i spisywał serie i numery inwentarzowe znajdują-
cych się tam parowozów. Jest zainteresowany stworzeniem kącika kolejowej tradycji na terenie naszej 
gminy. Na razie jednak przedstawiamy fragmenty jego artykułu na temat biletów sprzed lat. 
 
 

Kartonik Edmondsona był nieodłącznym elementem podróży koleją praktycznie od jej zarania. Miał tę 
niewątpliwą zaletę, iż mieścił się w zamkniętej dłoni, czyli również bez problemu znajdował miejsce w port-
felu czy oprawce legitymacyjnej. Służył wspaniale przez dziesięciolecia prawie na całym świecie. W Polsce 
był zazwyczaj zadrukowany pionowo. Co ciekawe, całą sieć kas biletowych PKP obsługiwała jedna jedyna 
poznańska drukarnia. Nic więc dziwnego, że w nawale pracy i zamówień dochodziło do pomyłek. Rzadko, 
ale jednak, wałki drukarskie przepuszczały całe serie biletów z błędnymi danymi. Czasem były to dwie różne 
stacje docelowe, innym razem fałszywy 
był kilometraż bądź oznaczenie kasy 
biletowej, do której miały trafić. 
 

 

Kartonik z mojej kolekcji, który prezentu-
ję (pierwszy z lewej), wyróżnia się dwiema 
różnymi stacjami początkowymi. Jedną z 
nich jest Grabów Szlachecki z dyrekcji 
lubelskiej, oddalony od stacji docelowej 
Zawadzkie o kilkaset km. Drugą, właści-
wą stacją, są Staniszcze Małe, znajdujące 
się 13 km od Zawadzkiego.           NT 

Wesołych Świąt ! 
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Urodzony w Kamieniu Śląskim i wywodzący się z rodu Odrowążów św. 
Jacek był jedną z najważniejszych postaci średniowiecznego kościoła w 
Europie, a od 10 lat jest patronem staniszczańskiej szkoły. Z tej okazji zostało 
wydane liczące prawie 140 stron wydawnictwo, które, oprócz wskazówek 
dydaktycznych, zawiera wiele informacji o człowieku, któremu nadano 
przydomek Lux ex Silesia, czyli Światło ze Śląska.  
W ramach projektu Odkrywamy, rozważamy i wdrażamy w życie dziedzic-
two duchowe św. Jacka uczniowie klas IV - VIII przygotowali konferencję, w 
trakcie której przedstawili efekty swoich prac, poświęconych patronowi 
szkoły. Jedni (klasa IV) wdrożyli w życie maksymę „Głodnych nakarmić, 
chorych odwiedzić”, przygotowując pierogi i dzieląc się nimi ze starszymi 
mieszkańcami Staniszcz Małych, drudzy (kl. V) zebrali informacje nt. zakonu 
dominikańskiego, a pozostali wyspecyfikowali wszystkie cuda, przypisane 
św. Jackowi (kl. VI), a nawet przeprowadzili w swojej miejscowości badanie 
opinii publicznej na temat znajomości życiorysu i dokonań patrona szkoły (kl. 
VII).  Uczniowie kl. VIII zdali relację z wyjazdu do Kamienia Śląskiego, gdzie mieli możliwość spotkania i przeprowadzenia 
wywiadu z arcybiskupem Alfonsem Nossolem, który przez wiele lat zajmował się popularyzacją św. Jacka. 
W szkolnej konferencji, która się odbyła 14 grudnia, wziął udział m.in. dr Józef Szewczyk z Miejskiego Ośrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli w Opolu, który czuwał nad redakcją wydawnictwa, które jest efektem zbiorowej pracy 17 osób. 

  

W imprezie uczestniczyło trzynaście wykonawców, podzielonych na 
grupę młodszą (klasy I - VI szkół podstawowych) oraz starszą (klasy VII - VII 
oraz uczniowie gimnazjum).  Wyniki festiwalu:   
Soliści i duety młodsze: 1. Natalia Strunc (PSP Zawadzkie), 2. Amelia Pan-
chyra i Anna Kulik (ZSG Kielcza), 3. Lena Ziętek (PSP Żędowice). 
Zespoły młodsze: 1. PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3, 2. PSP Stanisz-
cze Małe-Spórok), 3. PSP Żędowice. 
Soliści i duety starsze: 1. Anna Macioł (Staniszcze Małe-Spórok), 2. Oliwia 
Świerzy i Malwina Kapica (Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3), 3. Weronika 
Chudy i Karolina Zielonka (PG Kolonowskie). 
W kategorii zespołów starszych zwyciężył chór PSP Nr 1 w Kolonowskiem 
i PG Kolonowskie, który otrzymał też Grand Prix całej imprezy. 
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