
Opole – miasto pogranicza. 
W związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, 
warto przypomnieć dwie postacie, które ilustrują zmienne koleje losów miasta Opola:  

1. Thomas Myrtek 
2. Jan Borowczak 

Thomas Myrtek 
Pierwszą postać przybliży nam krótkie streszczenie artykułów m. in. Grzegorza Bogdoła 
zamieszczonego na portalu – Opole z sercem w marcu 2015 roku 
(https://www.opolezsercem.pl/2015/03/historia-pewnego-myrtka.html ) oraz Marioli 
Nagody z portalu – Tygodnikopole.pl (https://tygodnikopole.pl/pomnik-63-regimentu-
piechoty/ , jak również informacje z jednego z najpopularniejszych w naszych czasach źródeł 
m. in. wiedzy – Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Myrtek ). 

Thomas Myrtek (ur. 28 grudnia 1888 w Bytomiu, zm. 5 
września w 1935 w Atenach) − niemiecki rzeźbiarz, absolwent 
Królewskiej Szkoły Sztuk i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu. 

Należał do Związku Artystów Śląska i tzw. Grupy 22. Najbardziej 
znane jego rzeźby zachowały się między innymi w Opolu, są to 
rzeźbiarskie portale wejść do budynków przy ul. Damrota 10 w 
Opolu oraz postacie uczennic zdobiące fasadę szkoły przy ul. 
Reymonta. Wiele rzeźb Thomasa Myrtka znajduje się na Górnym 
Śląsku m.in. w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu. Artysta zmarł 

na malarię w Grecji w 1935 roku. Jego rzeźby, tzw. „Myrtki” do dzisiaj można spotkać w 
wielu miejscach Opola. Ze względu na zbliżającą się rocznicę, interesuje nas jednak jedna:  

Pomnik żołnierzy 63 Pułku Piechoty poległych w I wojnie światowej z 1924 roku oraz jego 
stan obecny i lokalizacja.  
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Obelisk poświęcony żołnierzom został ustawiony w 1924 roku w nowo budowanej dzielnicy 
Opola. To właśnie tutaj, na skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Plebiscytowej, powstała 
zaprojektowana od zera dzielnica dla oficerów sąsiednich koszar. 
Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 1 czerwca 1924 roku. Pomnik jest dziełem 
Thomasa Myrtka i przedstawia mężczyznę walczącego ze smokiem bądź wężem. 
Początkowo na pomniku znajdowała się inskrypcja w języku niemieckim: 

“Poległym śmiercią bohaterską za ojczyznę 87 oficerom, 5073 podoficerom i szeregowym.” 

“Poległym w czasie wojny światowej 1914-1918 bohaterom i synom sławnego 4 górnośląskiego 

pułku piechoty wzniesiono z wierności i wdzięczności.”  

Opolski pułk brał udział między innymi w wojnie z Austrią (1866 rok), w bitwie pod 
Sedanem (wojna francusko- pruska 1870 rok), w I wojnie światowej w sporze o Lotaryngię 
(1914 rok), czy też w bitwie pod Verdun oraz nad Sommą (1916 rok). 
Jeszcze podczas I wojny światowej w 1917 roku, 63 pułk piechoty otrzymał pozwolenie, aby 
walczyć pod imieniem cesarza austriackiego Karola I. Dla pułku było to nie lada wyróżnienie. 
Od tamtej pory pułk nazywał się  “Infanterie Regiment Kaiser Karl von Österreich und König 
von Ungarn (4. Oberschlesisches) Nr. 63“, a na ramiennikach żołnierzy pojawiły się dwie 
korony obu cesarzy i litera „K”. 

 

Jan Borowczak 
Jan Borowczak (ur. 12 
czerwca 1931 w Skomlinie k. Wielunia, 
zm. 10 kwietnia 1984 w Opolu) – 
artysta plastyk, rzeźbiarz, pedagog, 
twórca monumentalnych pomników 
na Opolszczyźnie. Był 
członkiem Związku Polskich Artystów 

Plastyków we Wrocławiu i w Opolu. 

Studiował na wydziale ceramiki w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Po ukończeniu 
studiów w 1957 roku przeniósł się do Brzegu, gdzie 
organizował ogniska kultury plastycznej. Przez wiele lat 
pracował też w Liceum Plastycznym w Opolu, udzielając 
lekcji z zakresu rzeźby. W latach 1975–1977 był docentem w 
Instytucie Zabytkoznawstwa i 



Konserwatorstwa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odznaczony 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Został pochowany na alei zasłużonych na opolskim cmentarzu na Półwsi. 

 

Prace nad pomnikiem trwały od lat 60. XX wieku; jego projektantem był Jan Borowczak, a 
współpracownikami byli, między innymi, architekt Florian Jesionowski, odpowiedzialny za 
projekt otoczenia pomnika, i konstruktor Tadeusz Gruchała. Zgodnie z początkowym 
konceptem pomnik miał przedstawiać strzelającą z łuku w niebo kobietę – Nike – 
symbolizującą chwałę i zwycięstwo, na żubrze, symbolizującym siłę polskości, walkę, 
wytrwanie i upór. Odsłonięty 9 maja 1970 roku. Przedstawia on Nike z rozpostartymi 
skrzydłami (symbolizującą zwycięstwo i wolność), stojącą na turze.  

Informacje dotyczące Jana Borowczaka i jego pomnika: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Bojownikom_o_Polskość_Śląska_Opolskiego  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Borowczak  
 

Opole – miasto pogranicza, w którym splatają się ze sobą losy dwóch, trzech, czterech…(?) 
narodów? Mam tu na myśli również ludność pochodzenia czeskiego i żydowskiego, która 
zaludniała to miasto nawet w okresie międzywojennym.  

Opole – miasto Piastów, potem Piastów Śląskich, przez wiele wieków podlegające władzy 
czeskiej – jako lenno królestwa należącego do Cesarstwa Niemieckiego, którego stolica – 
Praga, była przez jakiś czas siedzibą cesarza. W kolejnych latach będące stolicą Rejencji 
Opolskiej należącej do Królestwa Prus.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Bojownikom_o_Polsko%C5%9B%C4%87_%C5%9Al%C4%85ska_Opolskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Borowczak


Kiedy 63 pułk piechoty wyruszał na swój kolejny front, nikt w Opolu, w Polsce pod 
zaborami, ba – na świecie, nie spodziewał się, że Polska się odrodzi. Kiedy Thomas Myrtek 
tworzył i uczestniczył w instalacji swojego pomnika – nikt nie spodziewał się, a pewnie 
najmniej on sam, że Oppeln stanie się Opolem.  

Pierwsze – Polskę – wywalczyliśmy własnym wysiłkiem, własną krwią i poświęceniem. 
Drugie – otrzymaliśmy w wyniku decyzji, które zapadły ponad głowami ówczesnych 
mieszkańców dzisiejszego Opola. Decyzji arbitralnych, bezdyskusyjnych. Myślę, że był to 
szok dla trzech grup ludzi: tych, którzy w wyniku decyzji wspomnianych „władz” musieli 
Opole opuścić, tych, którzy postanowili wbrew wszystkiemu – zostać i tych, którzy tutaj 
przyjechali, wyrzuceni ze swoich domów przez dokładnie tych samych decydentów. 

Powstaje pytanie: 

Jaką prawdę historyczną mamy pamiętać? Która jest tą „jedynie słuszną”? 

Żołnierzy, którzy ruszali na front, wykonując rozkazy pod rygorem sądu wojennego i tylko 
ich prywatna, wewnętrzne postawa, której nie jesteśmy w stanie poznać, może dać 
potencjalnie prawo do osądu? 

Rzeźbiarza, który tworzy dzieło osadzone w bieżących realiach dziejowych, szanując 
poświęcenie ludzi będących adresatami pomnika? 

A może – władzy komunistycznej, która ze względów ideologicznych zleciła postawienie 
pomnika mającego wymazywać fakt, że miasto przez kilka wieków znajdowało się w rękach 
„obcych”? 

Może jednak – historię ludzi, którzy oddali życie, żeby to miasto rozwijało się, kwitło, 
szanując całe swoje dzieje. Szanując ofiarę tych, którzy wywalczyli jego obecną 
przynależność? 

Wydaje mi się, że w obecnych czasach, czasach kształtowania się wspólnoty kontynentalnej, 
warto pamiętać całą historię – taką, jaką faktycznie była. Całą – szanować, bo jest owocem 
ofiary z życia ludzi, którzy byli osadzeni w swojej bieżącej rzeczywistości. Innej nie znali. 
Każdy z nich walczył o swoje miejsce na ziemi. 

Moim zdaniem jest tylko jeden wyjątek: pamięć o wydarzeniach „Nocy kryształowej”, której 
materialną pamiątką jest pomnik upamiętniający spalenie Nowej Synagogi. 



W 1998 roku, na miejscu gdzie stała synagoga ustawiono głaz z 
tablicą pamiątkową z napisem w trzech 
językach: polskim, niemieckim i hebrajskim. Treść brzmi: 

"Na pastwę ognia świątynię twą wydali  
W tym miejscu stała synagoga spalona przez nazistów w czasie 

Kryształowej Nocy 9 XI 1938  

Ludzie tego nie zapomną". 
 

Ludzie tego nie zapomną… 

I postawa wynikająca z faktu, że napis jest w trzech językach. 

Bo historia, jaka by nie była, jest wspólna.  

Opole i dwie zupełnie różne postacie, a historii – wiele, których wspólnym mianownikiem 
jest – miejsce – miasto. Tylko od nas zależy, jakie będzie. Czy będzie miejscem spotkania, 
czy zderzenia dwóch, trzech a może czterech kultur?  

 


