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Trasa GSA-123 „II Wyprawa na górę ufnej modlitwy”. Mapę podkładową pobrano ze 
strony internetowej www.mapa.karto.pl/polska wg stanu na dzień 19 lipca 2017 r. 
 
 
Na stronie pierwszej – panorama z Góry Świętej Anny w kierunku zachodnim. 
Fotografia z dnia 22 lipca 2007 r. 
 
Tekst na stronie pierwszej – zakończenie Homilii Ojca Świętego Jana Pawła II 
wygłoszonej podczas Nieszporów, 21 czerwca 1983 r. na Górze św. Anny. Za: 
Śląsk dziękuje błogosławionemu. Pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II. 
Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2011, str. 23.   
 
Definicje słów na stronie 2 podano na podstawie Małego słownika języka 
polskiego. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© TTH 2017-2018 Tekst, fotografie i opracowanie Henryk Gałkowski. 
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GSA-123  

 

„II Wyprawa na górę ufnej modlitwy” 
 
 
 
 

Tułowice Małe – Tułowice – Sowin – Przechód – Borek – Rzymkowice  
– Pogórze Kolonia – Pogórze – Łącznik – Dębina – Moszna – Zielina – Kujawy  
– Strzeleczki – Dobra – Steblów – Krapkowice – Gogolin – Dąbrówka – Ligota 

Dolna – Niwki – Wysoka – Góra Świętej Anny – Zdzieszowice – Rozwadza  
– Krępna – Obrowiec – Filownia – Krapkowice – Steblów – Dobra – Strzeleczki  

– Ścigów – Racławiczki – Dziedzice – Smolarnia – Czerwony Krzyż  
– Zielony Krzyż – Tułowice – Tułowice Małe       

  
 
 
 

 
Nie przestawajcie nigdy wołać w języku, który był językiem waszych przodków, 

nie przestawajcie nigdy wołać do Boga: Abba, Ojcze! 
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� Cele imprezy: 
� realizacja założeń programowych Tułowickiego Towarzystwa 

Historycznego, 
� odwiedzenie1 Góry Świętej Anny, 
� poznanie2 walorów turystyczno-krajoznawczych gmin: 

Tułowice, Łambinowice, Korfantów, Biała, Strzeleczki, 
Krapkowice, Gogolin, Leśnica, Zdzieszowice, 

� rozpoznawanie3 i poznawanie4 zabytków architektury na 
trasie, 

� zainteresowanie różnych środowisk turystyką rowerową. 
  
� Zbiórka uczestników nad Stawem Kuźniczym w Tułowicach 

Małych o godz. 6.50. 
 
� Start z Tułowic Małych, 28 lipca (sobota) 2018 r., godz. 7.00. 
                                                                      
� Wyprawa odbędzie się bez względu na panujące warunki 

atmosferyczne. 
 
� Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu. 
 
 

� Uczestnicy powinni zabrać ze sobą okrycie 
przeciwdeszczowe, 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, Pomnik Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. 
Fotografia z dnia 22 lipca 2007 r. 

 
Już zachodzi czerwone słoneczko7  
 
Już zachodzi czerwone słoneczko  
Za zielonym gajem, 
Ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy  
Idą na bój krwawy. 
 
Wpisali się do jednej brygady,  
Powiodło ich serce,  
Aby obsadzili cały Górny Ślązek  
I jego granice. 
 
Na granicy tam Górnego Śląska  
Jest przepaść głęboka,  
Każdego powstańca, każdego Ślązaka  
Wielka bitwa czeka. 
 
Jak nam zacznie wojskowa kapela  
Z Opola pięknie grać, 
To wszyscy powstańcy będą w prostym rzędzie  
Na baczność z bronią stać. 
 
Tę piosenkę składali powstańcy,  
Śląscy szeregowcy, 
W dziewiętnastym roczku, w tym wielkim powstaniu,  
Przy jasnym miesiączku. 

                                                 
7 Za:  http://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Juz_zachodzi_czerwone_sloneczko/tekst Tamże opis: Tekst utworu został po 
raz pierwszy opublikowany w tomie „Z górnośląskiej ziemi” wydanym w Katowicach w 1960 r. Pieśń ta była śpiewana 
w okresie powstań śląskich. Autor słów – Adam Kowalski (autorstwo niepewne), autor muzyki – anonim. Pieśń 
powstała w 1919 r.     
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Na fotografii powyżej, wnętrze kościoła św. Anny. 
Fotografia z dnia 22 lipca 2007 r. 
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� Obowiązki uczestnika wyprawy: 
� przestrzeganie zasad ruchu drogowego na drogach 

publicznych i podporządkowywanie się poleceniom 
wydawanym przez organizatora wyprawy, 

� dobry humor, 
� 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 – Sowin – Przechód – Borek – 
Rzymkowice – Pogórze Kolonia – Pogórze – Łącznik – Dębina – 
Moszna – Zielina – Kujawy – Strzeleczki – Dobra – Steblów – 
Krapkowice – Gogolin – Dąbrówka – Ligota Dolna – Niwki – 
Wysoka – Góra Świętej Anny – Zdzieszowice – Rozwadza – Krępna 
– Obrowiec – Filownia – Krapkowice – Steblów – Dobra – 
Strzeleczki – Ścigów – Racławiczki – Dziedzice – Smolarnia – 
Czerwony Krzyż – Zielony Krzyż – Tułowice – Tułowice Małe; 123  
km. 

� 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. 6.50.; start o godz. 7.00.; do 

około godz. 11.30. trasa: Tułowice Małe – Góra Świętej Anny; 
odwiedzenie sanktuarium św. Anny, kalwarii, Muzeum Czynu 
Powstańczego i Pomnika Czynu Powstańczego (tam zapalenie znicza 
pamięci i ośpiewanie pieśni Już zachodzi czerwone słoneczko); od godz. 
około 14.30. do 18.30. trasa: Góra Świętej Anny – Tułowice Małe                             
i zakończenie wyprawy.            

� Informacje dodatkowe – organizator zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia drobnych zmian zarówno w trasie wyprawy jak i w innych 
postanowieniach zapisanych w niniejszym regulaminie i informatorze. 
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Poszła Karolinka do Gogolina5 
 

Poszła Karolinka  
do Gogolina, (bis) 
a Karliczek za nią, 
a Karliczek za nią, 
z flaszeczką wina. (bis) 
 

Szła do Gogolina,  
przed się patrzała, (bis)  
ani się na swego  
synka szykownego  
nie obejrzała. (bis) 
 

Prowadźże mnie dróżko,  
hen w szeroki świat, (bis)  
znojda tam inszego  
syneczka miłego,  
co mi będzie rad. (bis) 
 

Nie goń mnie, Karliczku,  
czego po mnie chcesz? (bis)   
Joch ci już pedziała,                                Na fotografii powyżej, Pomnik Karolinki i Karliczka  

nie byda cie chciała,                                         w Gogolinie. Fotografia z dnia 22 lipca 2007 r. 

som to przeca wiesz. (bis) 
 

Wróć sie, Karolinko,  
bo jadą goście! (bis) 
Jo sie już nie wrócą,  
jo sie już nie wrócą,  
boch jest na moście. (bis) 
 

Wróć sie, Karolinko,  
czemu idziesz precz? (bis)  
Nie odpowiem tobie,  
po swojemu zrobię,  
to nie twoja rzecz! (bis) 
 

Nie odpowiedziała,  
synka odbieżała,  
uoj, uokropno rzecz! 
 
 

                                                 
5 Za: http://www.bibliotekapiosenki.pl/utwory/Karolinka_(Poszla_Karolinka_do_Gogolina_)/tekst  Tamże opis: Pieśń 
pochodzi ze Śląska. Tekst i muzyka – anonimowa.     
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Ślązaki umieją śpiewać. Wystarczy przypomnieć sobie te nieszpory  
na Górze Świętej Anny. Bóg wam zapłać. Szczęść Boże! 

 
Dialog Papieża z kilkusettysięcznym zgromadzeniem 

na lotnisku Aeroklubu Gliwickiego dnia 17 czerwca 1999 r.6 
 

o Niech żyje Papież! 
o Bóg Zapłać za Waszą świętą cierpliwość do papieża. 
o Dużo zdrowia! 
o Widać, że Ślązak cierpliwy i twardy. Ja bym już z takim papieżem nie 

wytrzymał. 
o Wytrzymamy! 
o Ma przyjechać, nie przyjeżdża. Potem znowu ni ma przyjechać, 

przyjeżdżo. 
o Nic nie szkodzi! 
o No to dobrze. Jak nic nie szkodzi, to jakoś ze spokojnym sumieniem 

odjadę do Rzymu. 
o Zostań z nami! 
o Witaj doma! 
o Jeszcze pojadę Matkę Boską Częstochowską przeprosić i ze spokojnym  

sumieniem odjadę do Rzymu. 
o Zostań z nami! 
o Bogu dzięki, że choć padać przestało. 
o Nie padało! 
o Ale w Krakowie padało. 
o Zostań tutaj! 
o Wyście zawsze lepsi. 
o Kochamy Ciebie! 
o Bogu dzięki za choć tyle. Na drugi raz zobaczymy. 
o Jeszcze więcej! 
o Mówią, że mam już jechać. 
o Zostań z nami! 
 

Następnie odśpiewana został pieśń „Bóg jest miłością”. Po jej 
zakończeniu Ojciec Święty powiedział: 
o Ślązaki umieją śpiewać. Wystarczy przypomnieć sobie te nieszpory na 

Górze Świętej Anny. Bóg wam zapłać. Szczęść Boże! 
o Szczęść Boże! 
o Przyjedź znowu! 
o Do zobaczenia! 

                                                 
6 Za: Śląsk dziękuje błogosławionemu. Pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II. Wydawnictwo i Drukarnia Świętego 
Krzyża, Opole 2011, str. 33-34. Tamże wskazanie: Materiały archiwalne Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. 


