Historia Sali w Zborowskiem
dzie jest Sala w Zborowskiem,
wiedzą wszyscy. Wszyscy też
chodzili tam na zabawy taneczne, ale
czy ktoś zna historię jej powstania?
Zebrałem relację trzech osób, które
niemal się pokrywają, więc uznałem iż
są na tyle wiarygodne że mogę je
tutaj zaprezentować.
Witold Segeth
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ala została wybudowana w drugiej połowie lat trzydziestych, najprawdopodobniej w latach 1937/38.
Wybudował ją Winkler, który był właścicielem sklepu i całych zabudowań znajdujących się wokół niego.
W całym tym kompleksie Winklera znajdowała się piekarnia z dużym kominem, sklep i karczma.
Karczma znajdowała się w miejscu gdzie obecnie znajduje się scena sali. Winkler dobrze prowadził
swoje interesy i jak na Zborowską społeczność był osobą zamożną. Dostrzegł potrzebę rozbudowy
gospody, i do istniejącej w sumie niewielkiej sali dobudował salę o rozmiarach i wyglądzie jak
współcześnie.
Rodzina Winklera mieszkała na Zborowskim od pokoleń.
Żona Winklera z domu Pluta pochodziła z Lubecka. Mieli dwie córki.
W sierpniu 1939 roku sala stała się noclegownią dla wojska, przygotowującego się do II Wojny
Światowej.
Na początku wojny, prawdopodobnie w 1940 lub 1941 roku, Winkler sprzedał wszystko co posiadał w
Zborowskiem i kupił lub wbudował (brak spójności relacji) w Lublińcu rozlewnię piwa. Nie wiem czy
przed frontem Radzieckim, lub już po wojnie Winkler wyjechał do Niemiec.
ałość na Zborowskim kupił niejaki Kuc z miejscowości Przywary za Jeżową. Pod koniec wojny on też
został powołany do armii i niestety z wojny nie wrócił.
W okresie międzywojennym sala była regularnie wykorzystywana do spotkań politycznopropagandowych ówczesnych władz.

o 1945 roku zabudowania zostały przejęte przez Gminę Ciasna, która zarządzała salą.
Gospody już nigdy w niej nie otworzono, ale sala służyła do organizacji zabaw tanecznych, występów
kulturalno-oświatowych, zebrań społecznych, występów organizowanych przez młodzież szkolną,
dożynek organizowanych przez parafię.
d czasu przemarszu przez Zborowskie pielgrzymki opolskiej, stała się raz w roku noclegownią
pielgrzyma.
o pożarze szkoły w dniu 9 listopada 1988 roku sala posłużyła jako tymczasowy magazyn dla
sprzętów i wyposażenia szkolnego ocalałego z ognia.
ilka lat temu wydzierżawiła salę i dokonała kapitalnego remontu organizacja Mniejszości Niemieckiej
w Polsce.
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Widok na stronę drzwi
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Widok na scenę i bar
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Na scenie Sali w Zborowskiem
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Foto 8 Widok Sali w Zborowskiem z podwórka klasztoru

Całość zebrał i opracował
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Na scenie Sali w Zborowskiem

