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Pismo przy Parafii Rzymsko - Katolickiej 
Św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku cena 3 zł

Niech w Roku Eucharystii Chrystus karmi nas swoją mocą i siłą...
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Chrystus jest światłością, która oświeca 
każdego człowieka.

Jak pożar zabłysło to światło w czas 
Tajemnicy Zmartwychwstania.

Niech blask i żar tego światła obejmie 
każdego z nas.

Niech radosne Alleluja pomoże 
nam przebić otaczające nas mroki 

codzienności.
Niech wskazuje drogi i ścieżki 

prowadzące do naszego ^Chrystusem 
tryumfu.
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Tego życzą wszystkim wiernym z Brzezia

- Ks. Proboszcz i Redakcja
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Wizytacja Kanoniczna 
parafii Brzezie n/Odrą

Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego w naszej 
parafii poprzedzone były ważnymi wydarzeniami.

W dniach od 20 - 23 lutego 2005r. odbyły się 
przedwizytacyjne, wielkopostne rekolekcje, które przeprowadził 
ks. dr Leszek Szewczyk z Katowic.

18 marca 2005r. - Ksiądz Biskup Gerard Bernacki 
rozpoczął wizytację kanoniczną naszej parafii udzieleniem 
Sakramentu Bierzmowania. Sakrament przyjęły 53 osoby. 
(Foto-reportaż, s.3)

20 marca 2005r. - Ksiądz Biskup świętował wraz z nami 
Niedzielę Palmową.
Program przedstawiał się następująco: 
-godz. 8,00 - Kazanie w czasie Mszy św. Parafialnej

Śniadanie ze służbą kościelną
-godz. 10,30 - Uroczysta suma pontyfikalna z kazaniem

Obiad
-godz. 14,00 - Nawiedzenie klasztoru Sióstr Niepokalanej Maryi 
-godz. 15,00 - Spotkanie z Radą Duszpasterską
-godz. 16,30 - Gorzkie Żale i Kazanie Pasyjne
-godz. 17;00 - Msza św. Parafialna

Kolacja
21 marca 2005r. - Poniedziałek, program obejmował: 
-godz. 12,00 - Spotkanie w szkole z dziećmi i nauczycielami 
-godz. 13.00 - Obiad na probostwie
-godz. 14,00 - Konny przejazd ulicami Brzezia i odwiedziny

w domu 2 chorych
-godz. 15,30 - Spotkanie z Dziećmi Maryi w klasztorze 
-godz. 16,00 - Spotkanie z Zespołem Charytatywnym 
-godz. 17,30 - Kancelaryjne drobiazgi

Kolacja

Program Tridum Sacrum
Wielki Czwartek

godz. 16.00 Msza św. Szkolna
godz. 19.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek
godz. 9.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
godz. 19.00 - Ceremonie Wielkiego Postu
godz. 21.00 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla mężczyzn 

Wielka Sobota
godz. 7.00 - 19.00 Adoracja przy Bożym Grobie
godz. 19.00 - Ceremonie Wielkiej Soboty-

procesja resurekcyjna

Zagrały kuranty
Zbliża się 100-lecie naszego kościoła, niech więc coś wyróżnia 

naszą świątynię wśród innych jubilatów - stąd pomysł grających 
kurantów.

Jest również myśl druga - grające kuranty przypominać mają 
o całodziennej, modlitewnej postawie naszych wiernych. Tu z 
radością stwierdzić można, iż tak też się dzieje; wielu parafian 
wieczorem o godz. 21,00 otwiera okno lub też wychodzi na balkon 
by skierować oczy, zwrócić myśli w stronę kościoła słuchając głosu 
„żegnających dzień” kurantów.

Kuranty zaczęły grać w Święta Bożego Narodzenia 2004 roku 
melodiami kolęd..

Program melodyjny kurantów jest przebogaty, posiada 99 
możliwości łączenia z odgłosem dzwonów. Twórcą kurantów jest 
firma „Rduch” z Połoni.

Realizacja tej inwestycji - jak podkreśla ksiądz proboszcz 
Kazimierz Kopeć - była możliwa dzięki kolędowej ofiarności 
parafian z Brzezia - Bóg zapłać.

Monstrancja znajdująca się w centrum kompozycji na str. 1.

Z napisu na stopie monstrancji dowiadujemy się, że została 
ona ufundowana przez ks. Andrzeja Hartmana, proboszcza w 
Pogrzebieniu, w 1686r. Z daty wyrytej tam:” 21.09. uroczystość 
św. Mateusza”, można wnioskować, że była ona przeznaczona 
do kościoła (wówczas filialnego) parafii pogrzebieńskiej, którym 
był kościół w Brzeziu, będący od początku swego istnienia pod 
patronatem św. św. Mateusza i Macieja.

Została wykonana przez złotnika raciborskiego Hansa Georga 
Kolbe, który podobną wykonał dla parafii Bieńkowice.

Monstrancja jest w kształcie winorośli. Odwołuje się najpierw 
do symboliki eucharystycznej, a bezpośrednio do Pisma św., jako 
że miejsce na Hostię znajduje się w stylizowanej kiści winogron, 
niesionej przez starotestamentowych wysłanników do Ziemi 
Obiecanej: Jozuego i Kaleba.

Kim Oni są? Mojżesz przed zajęciem Kanaanu wysyła tam 
zwiadowców. Chodziło o zbadanie ziemi, która miała się stać 
dziedzictwem ludu wybranego. Zadania zwiadowcze zlecono 
wybitnym jednostkom z poszczególnych dwunastu pokoleń: “z 
pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego: z pokolenia Efraima Jozue, 
syn Nuna” ILb 13, 6-8/. Zwiadowcy po czterdziestodniowym 
pobycie złożyli sprawozdanie Mojżeszowi Ipor. Lb 13-14/. ‘‘Kraj 
jest piękny, ziemia płynie mlekiem i miodem, oto odcięta gałęź 
krzewu winnego razem z winogronami, przynieśli ją we dwóch 
na drągu.”

W zwieńczeniu monstrancji znajduje się krzyż, pod nim 
plakietka Boga Ojca, później jest wyobrażenie Ducha Świętego 
w postaci gołębicy.
Na stopce monstrancji znajdujemy ozdobne motywy roślinne.

Monstrancja z Brzeskiego kościoła znajduje się w Katalogu 
Zabytków Sztuki w Polsce, tom VI - woj. katowickie rok 1961-62.



Ześlij Ducha Panie 
i Odnów Oblicze Ziemi

18 marca 2005 roku Sakrament Bierzmowania 
z rąk Księdza Biskupa Gerarda Bernackiego,
Przyjęli:

Barosz Dawid Kurzydym Damian
Barosz Paulina • Kutrowski Mirosław
Bauer Damian Lewek Tomasz
Bauer Wanda Łysień Katarzyna
Błaszczok Judyta Malinowska Mariola
Błaszczok Rafał Mraczny Patrycja
Botorek Magdalena Myśliwiec Tomasz
Burek Anna Niedbała Jerzy
Czekała Joanna Niestrój Justyna
Duliński Sebastian Niestrój Piotr
Durczok Adam Orc Małgorzata
Fiołka Aleksandra Piekarska Agata
Gatnar Sławomir Pietrzak Karolina
Gawełek Beata Rajman Daniel
Glenc Daria Rajman Kamil
Sołeczka Paweł Skatuła Dawid
Jambor Adrian Skutta Arkadiusz
Jędrośka Monika Solich Kamil
Juraszek Barbara Szymiczek Sabina
Kampka Marek Tarnowska Izabela
Kampka Natalia Wisowska-Kasprzyk
Kłosowska Izabela Joanna
Kłosowski Damian Wojak Wojciech
Komor Justyna Wyrba Mateusz
Krybus Adam Wysłuch Sabrina
Kubicki Łukasz Wyszkowska Natalia
Kurowski Marcin Wyszkowski Daniel
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Wrzesień 2004 - Wrzesień 2005
„Mile wspominam moją pracę w Brzeziu, byłem wtedy 

młodym kapłanem. Brzezie leży tak blisko mojej rodzinnej 
miejscowości, że zawsze mi ją przypominało. Będąc u 
was odwiedzałem moją matkę w bliskim Strzybniku...”- 
słowa Arcybiskupa Józefa Gawliny skierowane do S.M. Heleny 
Pokorskiej wówczas przełożonej katowickiej prowincji Sióstr Maryi 
Niepokalanej. (Rzym, 1963r.)

S.M. Helena wieloletnia przełożona także naszego brzeskiego 
klasztoru, przybywając w Rzymie na XI kapitule Generalnej 
Zgromadzenia SMN odwiedziła ks. Arcybiskupa, by złożyć mu 
życzenia i kwiaty od parafian i Sióstr Maryi Niepokalanej z Brzezia 
z okazji 30-lecia sakry biskupiej.

Jakie związki łączą Arcybiskupa Józefa Gawliny z Brzeziem? 
W latach 1929 - 32 przebywał często w Brzeziu w charakterze 
kuratora nowopowstałej katowickiej prowincji Zgromadzenia 
SMN. Pozornie krótki pobyt pozostawił w Brzeziu n/Odrą trwały 
ślad i wdzięczność. Pierwszą czynnością kuratora był udział w 
uroczystoci wprowadzenia w urząd pierwszej przełożonej prowincji 
katowickiej S.M. Dolorozy Andrzejczak, która miała miejsce 
w brzeskim klasztorze 17 września 1929 roku. Jako kurator 
przyczynił się do rozbudowy brzeskiego klasztoru, w którym 
mieścił się nowicjat, jak również do budowy i poświęcenia kaplicy 
w brzeskim klasztorze.

Postać wielkiego Raciborzanina nie pozostaje w zapomnieniu 
wśród Zgromadzenia SMN oraz parafian Brzezia. Fakt ten znalazł 
także odbicie podczas uroczystości 80-lecia pobytu SMN w 
Brzeziu.

22 czerwca 1997r. podczas uroczystości 80- lecia Ks. 
Arcybiskup Damian Zimoń poświęcił tablicę upamiętniającą pobyt 
Abpa Józefa, Feliksa Gawliny w Brzeziu n/Odrą.

Napis .na tablicy wyjaśnia, szczególnie młodemu pokoleniu, 
nazwę ulicy, przy której znajduje się zarówno klasztor SMN, jak 
również kościół parafialny, grób Sługi Bożej SM Dulcissimy oraz 
prawie cały „brzeski rynek”.

Tablica pamiątkowa w Brzeziu obok tablicy w rodzinnej parafii 
Strzybnika -Rudniku - stanowią, jak do tej pory, jedyny na naszym 

duchownego - patrioty syna 
ziemi raciborskiej.

Wrzesień 2004r.
- wrzesień 2005r., 
ogłoszony przez Radę 
Miasta Raciborza, Rokiem 
Arcybiskupa Gawliny 
przyjęto z uznaniem. W 
ramach obchodów odbyły 
się ważne uroczystości.

9 września 2004r. w sali ekspozycyjnej Muzeum w Raciborzu, 
odbyła się sesja naukowa z okazji 40. rocznicy śmierci Abpa 
Józefa Gawliny. Zainteresowanie tematyką było ogromne, 
- co podkreślił w swym wystąpieniu starosta raciborski Henryk 
Siedlaczek. Również w tym samym dniu przepełniony był kościół

NMP w Raciborzu podczas uroczystej Mszy św. z tej okazji. Ze 
wzruszeniem odebrano słowa listu Biskupa Polowego Wojsk 
Polskich - Ks. Bpa Leszka Sławoja Głodzia skierowanego do 
wiernych ziemi raciborskiej.

Równie dostojnie przedstawiały się uroczystości w Rudniki 
(7 listopada 2Ó04r.) szczególnie dzięki koncertowi w wykonaniu 
Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego z Warszawy.

Uroczystości Roku Abpa Józefa Gawliny patronatem 
medialnym objął Raciborski Portal Internetowy 
(www.raciborz.com.pl). Portal wraz z redakcją „Brzeskiego 
Parafianina” wydał również suplement poświęcony 40 -rocznicy 
śmierci arcybiskupa, który
odebrany został z uznaniem 
wśród uczestników 
raciborskich uroczystości.

Obchody „Roku Arcybiskupa 
Józefa Gawliny” trwają, 
parafia w Brzeziu nie 
pozostanie obojętna i 
włączy się w harmonogram 
obchodów, który objęty 
jest patronatem starosty 
raciborskiego Henryka 
Siedlaczka.

Im/

4 27.03.2005 Nr 1 (63)

http://www.raciborz.com.pl


Nasi Rodacy za wschodnią granicą 
na Białorusi

S.M. Floriana
W roku 2003 zdecydowałam się na wyjazd do naszych 

Polaków mieszkających na terenie Białorusi (kiedyś 
należących do Polski).

Miejscowość Bieniakonia licząca około 3 tysiące 
mieszkańców - leży w odległości jednego kilometra od 
granicy litewskiej, około 40km od Wilna.

Około 80% mieszkańców to Polacy lub osoby 
pochodzenia polskiego. Ponad 50 lat zarówno Kościoły jak 
również budynki kościelne, probostwa były zabrane przez 
„władze” i zamienione na różne składnice i magazyny.

W miejscowości Bieniakonia, gdzie przebywałam - 
kościół oddano w roku 1990. Był całkowicie zdewastowany, 
zaniedbany stanowił bowiem przez lata magazyn węgla i 
opału. Mimo tego zniszczenia w parafii zapanowała wielka 
radość i wspólne zjednoczenie całej ludności. Rozpoczęła 
się ogromna praca i ofiarność, jak również pomoc finansowa 
pomimo swojej biedy - ludzi tej parafii, aby ten oddany 
Kościół doprowadzić do użytku. Zaczęły być odprawiane 
Msze św. i nabożeństwa liturgiczne. Mimo tylu lat niewoli, 
szczególnie „Katolickiej” wiara przetrwała dzięki starszym 

^koleniom Polaków, którzy do dzisiaj tą wiarą żyją, gorliwie 
pielęgnują i przekazują w swoich rodzinach - młodszym 

pokoleniom, dzieciom i wnukom.
Kościół w Bieniakoni pod wezw. Św. Jana Chrzciciela 

jest obecnie bardzo piękny. Liturgia w Kościele czyli Msze 
św. jak również wszystkie nabożeństwa oraz katechizacja 
odbywają się w języku polskim.

Jest tam duża grupa ministrantów i scholka dziecięca, 
która aktywnie bierze udział przy parafii. Wiele młodzieży 
włącza się czynnie do różnych akcji przy parafii, kiedy jest 
taka pomoc potrzebna.

Mimo trudnych warunków - kościół zimny nie ogrzewany, 
duże mrozy i śniegi - ofiarność ludzi jest bardzo wielka. Mimo 
dużej odległości od kościoła, ciemnych, nieoświetlonych 
uliczek, np. na Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w Wielkim 
Poście czy Adwencie na Roratach - Kościół był pełny.

Niedziela Palmowa, np. jest bardzo uroczyście 
obchodzona. W rodzinach już przez cały tydzień 
przygotowuje się palmy i to bardzo wysokie, do 4 m - sąone 
lięknie ozdobione, a po Mszy św. i procesji - jest konkurs 
na najwyższą i najpiękniejszą palmę, oczywiście i nagrody. 
Ks. Proboszcz stara się czymś obdarzyć, jest dużo radości 
i zachęta na następne lata Niedzieli Palmowej.

Przed świętami czy to Bożego Narodzenia czy

Wielkanocy w parafii jest Wielki Dzień - Dzień Spowiedzi 
św. - przyjeżdżają kapłani z sąsiednich parafii i tak 
nawzajem sobie pomagają w duszpasterstwie. Parafian 
czyli Katolików przychodzi dosyć dużo do spowiedzi św.

Tridum Paschalne w Wielkim Tygodniu jest wyjątkowo 
piękne i ofiarne, zasługują na duże uznanie, pokazuje wielką 
wiarę w przeżywaniu i poświęceniu czasu dla Pana Boga. 
Po Liturgii Wielkopiątkowej rozpoczyna się Adoracja Pana 
Jezusa w Bożym Grobie i trwa bezustannie przez dwie 
noce i dzień, aż do niedzieli Zmartwychwstania Pana do 
uroczystej Procesji Rezurekcyjnej. Procesja przechodzi 
trzykrotnie wokół kościoła, wcześnie rano o godz. 5.30, po 
zakończeniu Mszy św. i po procesji - dopiero następuje 
poświęcenie potraw wielkanocnych. Każdy przychodzi z 
koszyczkiem i w domu w Rodzinie przeżywa się wspólnie 
poświęcone śniadanie.

Na adorację przy Bożym Grobie - wierni przychodzą 
bardzo licznie, zarówno w dzień jak i w nocy - są 
wyznaczone ulice i po 2 godziny adoracji. Modląsię głośno, 
na zakończenie dana grupa parafian kończy modlitwami
- tradycyjnie wszyscy są do końca.

Wśród tamtejszych ludzi można zauważyć wielką 
solidarność i pomoc sąsiedzką- mimo skromnych warunków 
życia, biedy, bezrobocia (co sprzyja także alkoholizmowi)
- gdy zachodzi potrzeba np. choroba, śmierć, pogrzeb 
kogoś biednego spieszą z pomocą. Pamiętają też o swojej 
parafii i pomagają jak tylko potrafią.

Mimo tych pozytywnych spostrzeżeń można zauważyć 
dużo braków i zaniedbań, tak w dziedzinie wiary jak i 
moralności. System totalitarny „swoje zrobił”. Jest dużo 
ludzi w średnim wieku nie ochrzczonych, bez sakramentów 
św. mieszanych małżeństw, rozwiedzionych. Są to 
tereny misyjne, trzeba wiele czasu i ofiarnych kapłanów 
i misjonarzy, którzy będą pomagać przekazywać wiarę, 
prostować sumienia, prowadzić do Boga.

Polacy na Białorusi, jak również Białorusini czy Rosjanie, 
bo i tacy tam są, bardzo sobie cenią polskich Kapłanów jak 
również darzą szacunkiem Siostry z Polski.
Praca naszych Sióstr na Białorusi jest początkująca tzw. 
„ stawianie pierwszych kroków w tym kraju” wśród Polaków 
tam mieszkających. Obecnie są 2 siostry z Wrocławia. 
Warunki są trudne, szczególnie mieszkaniowe, zimą 
brak wody i opału, odczuwa się zimno tak w domu jak i w 
Kościele. Głównym jednak utrudnieniem jest brak akceptacji 
ze strony władzy państwowej na dłuższy czas pobytu Sióstr 
z Polski.

ciąg dalszy na s. 6
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dokończenie ze s.5
Pobyt Sióstr może być traktowany jako pobyt 

turystyczny na 3 miesiące i ponownie po wizę do Polski. 
Takie wyjazdy co 3 miesiące wiążą się nie tylko z 
trudami podróży lecz również z opłatami wizowymi oraz 
oczekiwaniem na wizę.

Mój pobyt na Białorusi, chociaż krótki ze względu 
na stan zdrowia, był jakimś nowym doświadczeniem, 
który pozwolił mi szerzej patrzeć na świat i problemy 
ludzi, poznać tradycje i zwyczaje tam panujące, a przede 
wszystkim poznać dobrych, życzliwych ludzi, z którymi - tak 
z młodzieżą jak i starszymi - utrzymuję kontakt listowny. 
Pozostała pamięć w modlitwie.

Duchem i sercem jestem z Nimi, a wolą Bożąjest 
- mój pobyt w Brzeziu i tu chętnie przebywam.

S. M. Floriana Puzon, w latach 1961-63 
odbywała Nowicjat w naszym Klasztorze SMN w 
Brzeziu. Były to czasy ks. Kapelana Bertolda Hojki 
i ks. Proboszcza Alfreda Wołowczyka.

Służbę zakonną jako katechetka rozpoczęła 
w klasztorze SMN w Świętochłowicach - Zgodzie, 
(miejsce urodzenia Sługi Bożej S.M. Dulcissimy). 
15 lat pracowała w Strzebiniu koło Lublińca wraz z 
S.M. Barbarą, którą ponownie spotkała w Brzeziu na 
miesiąc przed Jej śmiercią (grudzień 2004). Kolejne 20 
lat Siostra Floriana przepracowała jako katechetka w 
Domachowie w poznańskiem. Stamtąd, po zakończeniu 
pracy katechetycznej, zdecydowała podjąć pracę na 
Białorusi. Stan zdrowia, po ośmiu miesiącach pobytu, 
nie pozwolił na dalszą pracę misyjną.

Od 4 listopada 2004 roku przebywa w Brzeziu, 
jak mówi: „wróciła do korzeni swego życia zakonnego”. 
W naszym kościele parafialnym objęła opiekę nad 
ołtarzem i grupą Dzieci Maryi.

Szczęść Boże - życzą parafianie 
l_________________J

Na zdjęciu Siostra Floriana pomiędzy uroczymi Białorusinkami 
w strojach regionalnych, podczas uroczystości 150-lecia 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, Wrocław 2004.

Jubileusz 90 - lecia

Fot. arch. rodzinne

Pani Maria Pytlik urodziła się 18 marca 1915 rok<. 
W sobotę 19 marca 2005r., podczas uroczystej Mszy św. 
dziękowała Bogu za wszelkie odebrane łaski prosząc o 
dalsze Błogosławieństwo Boże.

Drogiej Jubilatce najlepsze życzenia przesyłają 
dzieci - córka Aniela Kapuścik, synowie Henryk, Paweł, 
Andrzej wraz z rodzinami; w tym dziesięcioro wnuków 
i dziesięcioro prawnuków: Klaudia, Dominika, Mateusz, 
Damian, Rafał, Angelika, Faustyna, Martyna, Dawid 
i Weronika.

Do życzeń dołączają parafianie

Podziękowanie
Na ręce księdza proboszcza Kazimierza Kopcia 

podziękowanie dla wszystkich parafian za złożoną ofiarę i 
modlitewne wsparcie w czasie choroby przekazuje tą drogą 
Przemek wraz rodzicami - Iwoną i Adamem Zapotoczny.

Sprostowanie
W świątecznym numerze Brzeskiego Parafianina w 

artykule „O chórze i jego losach” wkradł się błąd: imię pani 
Błaszczokowej brzmi Eugenia a nie Genowefa. W imieniu 
autorki artykułu, przepraszamy.

/m/ /m/
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Przysiółki Brzezia
Na wstępie należy wyjaśnić strukturę zabudowy naszej 

miejscowości. Brzezie, jako wieś książęca, datowane jest na rok 
1223, gdzie w dokumencie darowania Brzezia - wraz z innymi 
wioskami - przez księcia Kazimierza (1179 - 1230) klasztorowi 
premonstratensek w Rybniku znalazło uznanie w oczach biskupa 
Wawrzyńca, co świadczy o znacznej wartości poczynionej 
darowizny. Brzezie wymienione w tym dokumencie zapisano jako 
„Villa de Breze”, dosłownie „wieś z Brzezia” . Takie określenie 
zastosowano jedynie dla Brzezia dla oznaczenia większego 
obszaru, być może zespołu leśnego z brzozami, którego częścią 
składową była wspomniana wieś.

Wieś w kolejnych czasach historycznego ciągu, jest w 
posiadaniu różnych właścicieli, by w końcu od 1727 roku stać się 
własnością miasta Raciborza.

W opracowaniu Leopolda Musioła „Brzezie rys historyczny 
gmina - parafia” z 1952 roku, znajdujemy wyjaśnienie co, należy 
rozumieć pod pojęciem obwodu gminnego Brzezia, wymieniając 
przysiółki należące do wymienionej gminy. Oprócz Dworu 
- siedziby właścicieli Brzezia, Wsi - skupionej w bezpośrednim 
otoczeniu kościoła wymienia się wyodrębnione skupiska 
zabudowy m. in. Dębicz, Doły, Kotucz, Lukasyna. Wcześniej, bo w 
czasach panowania piastów raciborskich, być może już z czasów 
istnienia Grodów Słowiańskich na Ostrogu i Lubomi, na terenie 
'«si znajdowało się osiedle służby zamkowej, które przyjęło nazwę 

jgwizdów.
Powoli znikają wydzielone skupiska ludności przez 

powstawanie kolejnych skupisk - przysiółków, co w końcu 
spowoduje jednolitą strukturę zabudowy dzisiejszej dzielnicy 
Raciborza.

Na proces zanikania wyodrębnionych przysiółków nie mamy 
wpływu, jednak istnienie zintegrowanej grupy gospodarstw 
jest z wielu względów pożądane. Plaga włamań do mieszkań, 
nieszczęśliwe wypadki, choroba i wiele innych życiowych sytuacji, 
łatwiej jest rozwiązywać wspólnie, we wspólnocie w ramach 
przysiółka. Znane jest powiedzonko, „najlepszym zabezpieczeniem 
przed złodziejami, jest dobry sąsiad”. Ludność w przysiółku żyje 
własnym życiem, prawie w każdym przysiółku jest kapliczka lub 
krzyż przydrożny.

Nazwy pierwotnych przysiółków, jak i tych nowopowstałych, 
należy utrwalać z uwagi na łatwość lokalizacji własnego miejsca 
zamieszkania w rozległym terenie zabudowy Brzezia, dzielnicy 
Raciborza.

Dębicz

Jak już wspomniano przysiółek Dębicz jest jednym 
ze starszych skupisk ludności Brzezia, którego nazwa 
pochodzi od Dębów, które w ówczesnych czasach rosły na 
tym terenie. Nazwy pochodzące od dębów w tym rejonie 
spotykamy też w postaci Dąbek, Dambina.

W okresie I wojny światowej w rejonie drogi do Kobyli 
znajdowała się „Rajdbana”, co było odzwierciedleniem 
istniejącego w tym rejonie poligonu dla licznej kawalerii 
skoszarowanej w Raciborzu. Suche, piaszczyste podłoże 

doskonałe nadawało się do odbywania ćwiczeń jazdy 
konnej i „fechtunku”.

Struktura zabudowy ma charakter liniowy - wzdłuż 
istniejącej drogi. Nieżyjący już dziś p.Wilchelm Mraczny 
opowiadał, że jako dziecko doskonale rozróżniał po 
mundurach różne rodzaje kawalerii. Wymownie podkreślał, 
iż Dębicz to teren zabudowy do obecnej ul. Rybnickiej, 
po prawej stronie tej drogi z restauracją u „Mrożka”, do 
torów.

Powstała po I wojnie światowej zabudowa to już 
Lukasyna, o czym napiszemy innym razem. Na Dębiczu 
wokół kapliczki św. Józefa odbywały się modlitwy za 
zmarłych członków społeczności przysiółka, dzwoniono 
sygnaturką na kapliczce oznajmiając śmierć mieszkańca. 
Dzwoniono również na Anioł Pański. Przy kapliczce 
odbywały się też modły w wypadkach klęski, suszy czy 
długotrwałych deszczów.

Kobylska

Jednym z nowszych przysiółków Brzezia, jest skupisko 
zabudowań przy ul. Rybnickiej, w kierunku Kobyli. W roku 
1953, w okresie prosperity zakładu Ema - Centra, za 
czasów kierowania zakładem przez dyrektora Emanuela 
Gorpiela, zastępcy Stanisława Jaskulskiego i głównego 
technologa p. Zubika, podjęto decyzję o wybudowaniu 
budynków mieszkalnych dla pracowników zakładu.

W roku 1963 jako technolog w zakładzie, został 
zatrudniony mgr inż. Rudolf Liszka, który zamieszkał w 
jednym z dwóch istniejących już bloków mieszkalnych. 
Wybudowano następne cztery bloki mieszkalne, oferując 
33 mieszkania dla załogi zakładu.

W roku 1970, za sprawą miejscowego lekarza Mariana 
Muszakiewicza, nakłoniono właściciela znacznego areału 
pola, po lewej stronie drogi do Kobyli, gospodarza Józefa 
Fiołki, do sprzedaży 29 działek budowlanych.

Na dzień dzisiejszy, na działkach p. Fiołki wybudowano 
17 budynków mieszkalnych, przy czym pozostałe działki 
stanowią potencjalne tereny pod budowę dalszych budynków 
dla członków rodzin istniejących zabudowań. Mieszkania 
zakładowe zostały sprywatyzowane, niektórzy wybudowali 
własne domy i wszystkie działki mają swojego właściciela. 
W tym rejonie powstały również inne budynki mieszkalne, 
co daje znaczące skupisko około 25 budynków.

Przysiółek „Kobylska”, od nazwy ulicy kobylskiej, leży na 
południowym stoku z piękną panoramą na dolinę Odry i na 
miasto Racibórz. Ostatnio zmącono spokój mieszkańców 
tego przysiółka poprzez „aferę”, związaną z planowaną 
przebudowąul. Rybnickiej, co nie może pozostać obojętne 
dla pozostałych mieszkańców Brzezia.

/mf/
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Statystyka Roku 2004 

Parafia Brzezie n/Odrą
Sakrament chrztu - 32 dzieci
I Komunia św. - 16 dzieci
Śluby - 12 par
Odwiedziny chorych - 144 osoby
Rozdane Komunie św. - 57300 (5904 kaplica 
klasztorna)
Pogrzeby - 26 parafian

Odeszli do wieczności:
1. Bugdol Serafin, ul. Pogrzebieńska 69 - lat 80
2. Fiołka Agnieszka, ul. Wiatrakowa 15 - lat 93
3. Fiołka Gertruda, ul. Bitwy Olzańskiej 8 - lat 84
4. Fojcik Oswald, ul. Pogrzebi|ńska 9 - lat 79
5. Gaca Anna (Siostra Róża), ul. Gawliny 5 -lat 90
6. Gawliczek Jerzy, ul. Wąska 6 A lat 63
7. Gawliczek Paulina, ul. Sosienkowa 18 - łat 81
8. Gorus Alojzy, ul. Kruczkowskiego 3 - łat 81
9. Kasprzyk Alfred, ul. Jagielnia 11 - lat 64
10. Koczwara Stanisław, ul. Wygonowa 35 - lat 86
11. Kotecka Władysława (Siostra Barbara), ul. Gawliny 5- Iat94
12. Mordeja Karol, ul. Sosienkowa 7 - lat 74
13. Myśliwiec Adelajda, ul. Zakładowa 6 - lat 82
14. Myśliwiec Anna, ul. Pogwizdowska 19 - lat 77
15. Niestrój Albert, ul. Myśliwca 25 - lat 91
16. Niestrój Marta, uJtJrzeska 76 - lat 82
17. Pietruszka Horst, ul. Wygonowa 2 - lat 63
18. Psota Krystyna, ul. Poziomkowa 2 - lat 70
19. Szymiczek Rudolf, ul. Wiśniowa 11 - lat 49
20. Świerczek Oskar, ul. Tulipanowa 9 - lat 58
21. Trojan Ginter, Racibórz, ul. Zborowa 6b/4 - lat 69
22. Widenka Benedykt, ul. Brzeska 32 - lat 73
23. Wójcik Gertruda, ul. Dębiczna 32 - lat 92
24. Wyżgoł Jan, ul. Tulipanowa 4 - lat 74
25. Zapłata Józef, ul. Rybnicka 102 - łat 73
26. Zapotoczny Jan, ul. Torowa 1 - lat 78

Sakrament Chrztu przyjęli:
1. Bauer Dominika
2. Bochenek Jakub
3. Cieślik Kamil
4. Czernecki Jakub
5. Fiołka Katarzyna
6. Gatnar Julią____
7. Gąska Mateusz—
8. Kłosowski
9. Kozieł Zuzanna
10. Krakowczyk Karolin
11. Kuchajewicz Tobiasz
12. Lenort Izabela
13. Leśniak Sylwia
14. Leśniok Julia
15. Masarczyk Julia
16. Mormul Patryk

17. Niedbała Kevin
18. Nowotnik Szymon
19. Opolony Dawid 

Jo. Papiernik Laura
21. Pater Agata
22. Prusowski Kevin
23. -Przybyła Robert

25-^ytlik Dawid 
Starok Dawid 

. Starok Weronika
8. Szymiczek Sandra

29. Tchórz Filip
30. Tomaszek Tomasz
31. Wałach Michał
32. Woś Arkadiusz

Związek małżeński zawarli:
1. Dziedzic Leszek i Kubala Sabina
2. Filip Leonard i Jendrzejczyk Grażyna
3. Franiczek Wojciech i Tumułka Beata
4. Kampka Szymon i Kajman Iwona
5. Keler Marek i Pieła Iwona
6. Kosiorowski Dariusz i Cymerman Ewa
7. Niedbała Rafał i Staś Aleksandra
8. Niestrój Marek i Rodak Agnieszka
9. Niewrzoł Sylwester i Bortnowska Katarzyna
10. Piperek Damian i Preisner Jolanta
11. Stawinoga Marcin i Solich Katarzyna
12. Wardęga Grzegorz i Łysień Agnieszka

jedyny dziennik w regionie

raciborz.com.pl
RACIBORSKI PORTAL INTERNETOWY

róg Klasztornej i OąSTfląj

Zestawy komputerowe
ceny już od 1050zł brutto

Drukarki Monitory Skanery
atramenty papiery foto

Doradztwo Serwis
tuning rozbudowa podzespoły

Internet Strony www Projekty
adresy www 50% taniej

www.softib.pl e-mail: biuro@softib.pl
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