
Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku cena 3 zł

22 maja 2005r. - w Roku Eucharystii - ogłoszonym przez naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II, Pierwszą
Komunię świętą w Brzeziu przyjęli:

w pierwszym rzędzie od lewej: Żaneta Fojcik, Patrycja Fojcik, Aneta Bulka, Joanna Zielonka, Natalia Majcher, Natalia 
Błaszczok, Monika Wycisk, Magdalena Koszorz, Justyna Koloska, Wanesa Janeta, Beata Odziewa;

drugi rząd od lewej: Tomasz Armatys, Andrzej Bugdol, Maciej Myśliwiec, Arkadiusz Kąsek, Wojciech Leksza, Patryk Kachel, 
Jarosław Armatys, Sławomir Kubicki, Wojciech Kubicki, Dawid Mika.

Wśród dzieci pierwszokomunijnych SM Imelda Gawlas oraz Ksiądz proboszcz Kazimierz Kopeć.



“Niech się co chce ze mną dzieje 
w Tobie, święta Anno, mam nadzieję”

Dziękujemy Ojcze Święty

Dzień 26 lipca jest dniem szczególnym w rodzinach 
naszej parafii - w dniu, gdy liturgia Kościoła zwraca się ku 
Rodzicom Maryi - świętej Annie i świętemu Joachimowi, 
nasza parafia obchodzi swój “mały” odpust parafialny, 
którego zewnętrzną uroczystość obchodzimy w ostatnią 
niedzielę lipca.

Kult św. Anny sięga wieku IV -V. Na zachodzie zaś 
początków VII-VIII wieku. Szczególnie kobiety wzywają 
świętą Annę jako patronkę rodzin, otaczającą swą opieką 
kobiety w czasie porodu i wspomagającą w wychowaniu 
dzieci.

Dziś w dobie wieku zagrożeń warto pamiętać o Tej 
wielkiej świętej, orędowniczce naszego życia rodzinnego.

Dowodem popularności św. Anny jest również fakt, że 
Jej imię było i bywa dotąd tak często nadawane.

Niech więc odpustowa radość będzie także okazją do 
złożenia życzeń naszym dostojnym Jubilatkom

- pani Annie Sekuła z okazji 95. - Urodzin
- pani Annie Myśliwiec z okazji 93. - Urodzin.
- SM Annie Grygier, naszej organistce, z okazji imienin 

i zbliżających się 80. - Urodzin
W tym miejscu przesyłamy także najserdeczniejsze 
życzenia naszej najstarszej parafiance -

pani Franciszce Moskwa z okazji 99. - Urodzin.
Szęść Boże życzą parafianie.

/ml

Modlitwa o beatyfikację papieża Jana Pawła II
Boże, Ojcze i Pasterzu ludzkości, Twój Duch spoczął na papieżu 

Janie Pawle II, by na wzór Jezusa Chrystusa, Twego Syna 
i Najwyższego Kapłana, niósł dobrą nowinę ubogim, 

obwieszczał rok łaski od pana, umacniał braci w wierze, 
stał się ikoną miłości odkrywającą piękno Twego oblicza. 

Obdarz Twego Sługę Chwałą Ołtarzy, by Twój święty Kościół, 
wypłynąłwszy na głębię, tym mocniej usłyszał wołanie: 

“Nie lękaj się !”, 
a drzwi serc powierzonego mu niegdyś ludu 
otwarły się na Chrystusa,mnaszego Pana 

wczoraj, dziś i na wieki.
___________ Amen.
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Rzym w dniu pogrzebu Ojca Świętego - 8 kwiecień 2005

Decyzję o indywidualnej podróży na pogrzeb Ojca Świeteg. 
podjęliśmy z kolegą natychmiast po odmówieniu nam wyjazdu 
przez biuro turystyczne.Jedziemy wiec sami samochodem. 
Samochód, którym planowaliśmy pojechać okazał się niesprawny. 
W radiu powtarzano, że do Rzymu nie warto już jechać bo jest 
kompletnie zakorkowany, myśmy się jednak nie poddali. Do godz. 
200 w nocy wraz ze znajomym mechanikiem naprawiliśmy auto, 
potem szybko do domu po bagaże i w drogę.

Wbrew temu co mówili w mediach w Rzymie nie było 
żadnych korków. W centrum Rzymu zaparkowaliśmy o godz. 
2000, spakowaliśmy rzeczy do plecaków i poszliśmy w kierunku 
Bazyliki. Najpierw trzeba było się dostać do kolejki, to udało nam 
się o godz. 22,00. Tłum był tak gęsty, że nie można było nawet na 
moment zdjąć plecaków i ustawić na ziemi. W tłumie było bardzo 
dużo Polaków. Z godziny na godzinę było coraz ciężej, ale myśl, 
że zobaczę Ojca Świętego po raz ostatni dodawała wszystkim 
sił.

Po 15. godzinach stania dostaliśmy się do Bazyliki, tam 
posuwaliśmy się wolno krokiem aż dotarliśmy do Ojca Świętego. 
Spotkanie z Nim trwało tylko kilka chwil (nie można się było 
zatrzymać dłużej) ale dla tych kilku chwil warto było. Chwile te 
pozostaną na zawsze w pamięci, to było niesamowite przeżycie. 
Tego się nie da opisać, to samemu trzeba było przeżyć.

Grzegorz Chęciński
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W naszej parafialnej świątyni

Każdy z nas chciał w tylko sobie znany sposób oddać cześć 
wielkiemu człowiekowi Janowi Pawłowi II. Był to dla mnie czas 
wielkiego smutku i przenikającego mój umysł osamotnienia. 
W mroku rozpaczy i bezsilności doświadczałem dziecięcego 
pragnienia ojcowskiej opieki mojego przewodnika, którym 
niewątpliwie był Ojciec Święty Jan Paweł II.

Mimo wielkiego smutku po wielokroć wypowiadałem nigdy nie 
wystygłe przywiązanie i miłość do, na zawsze żywego we mnie, 
Ojca Świętego.

Trwając na modlitwie w parafialnej świątyni, prosiłem, by 
móc raz jeszcze wsłuchiwać się w melodię Jego głosu, w Jego 
rekolekcyjne nauczanie życia w prawdzie, wierze i miłości, by móc 
raz jeszcze usłyszeć słowa kierowane do wielu; “Nie lękajcie się’’. 
Powtarzałem sobie , że moim wielkim pragnieniem jest żyć tak, 
by nie zawieść naszego nauczyciela życia. Wygłaszałem wielkie 
słowa obietnic, mając świadomość mojej słabości, która często 
sprowadza na manowce najszczersze nawet intencje.

W poczuciu mojej małości, pokory dziękuję Ci Ojcze, że byłeś, 
że otworzyłeś mi oczy na dar wiary i przypomniałeś o darze 
wytrwałości.

Dziękuję Ci za to, że kiedy czułem się słaby Twój przykład 
dodawał mi sił. Dziękuję za Twoje słowa i Twoje życie, które dało 
mi przykład jak żyć. Wreszcie dziękuję Ci za to, że wyszedłeś do 
mnie i do wielu ze słowami;

“Nie lękajcie się wyruszyć w nieznane. Idźcie odważnie z 
wiarą i ufnością, wiedząc, że jestem z wami. ”

Paweł Staniek

Doświadczyliśmy cudu
Okres, najpierw choroby, potem śmierci papieża Jana Pawła 

II to wielka lekcja doświadczania wiary w Boga, który nie skąpił 
nam przeżyć chwil, o których można było przeczytać z opisu życia 
Błogosławionych lub Świętych naszej wiary. Im bliżej godziny 
śmierci Ojca Świętego w publikatorach, które praktycznie w sposób 
ciągły nadawały informacje o Ojcu Świętym, pojawiają się coraz to 
nowe sformułowania, jakby wyjęte z Pisma Świętego; “Chrystus

otworzył drzwi...”, “Objawił się Duch Święty”...
Chyba w każdym domu śledzono bieg wydarzeń, które 

relacjonowała telewizja polska i światowa. Podniosłość nastroju 
była tak duża, że w domach mówiło się mało, bo każda próba 
wyrażenia słowami tego co się działo ściskało głos w gardle, a łzy 
same się pojawiały na policzkach. Wystarczyło nie wychodzić z 
domu, a miało się wrażenie, że jesteśmy w centrum wydarzeń.

Dzień pogrzebu Jana Pawia II był wielką łaską dla każdego 
chrześcijanina, bo doświadczaliśmy samych cudów. Gdy 
wprowadzano do podziemi trumnę Jana Pawła II komentator 
telewizyjny na chwilę zamilkł, by wsłuchać się w tłum wiernych, 
jakby do końca nie wierzył w to, co usłyszał; “Święty teraz, Święty 
teraz.... ”, a w sercach oglądających uroczystości w naszych
domach pojawił się Duch aprobaty z tłumem wiernych na Placu 
Bazyliki w Rzymie.

Wzruszenie było tak wielkie, że odruchowo zabrałem wkłady 
do nagrobkowego znicza, by zaświecić na grobach zmarłych 
na naszym brzeskim cmentarzu. Uszedłem kilka kroków, gdy 
zatrzymał się samochód, w którym znajome, młode małżeństwo 
proponuje wspólne wieczorne czuwanie w Raciborzu na placu 
Długosza.

Tu doświadczyłem niesamowitej jedności wszystkich we 
wszystkim. Zapalone znicze w ciemnościach dawały wrażenie 
małej grupki modlących się ludzi. Udałem się w kilku kierunkach, 
aby popatrzeć na cały tłum z boku, daremnie wszędzie niekończące 
się tłumy. Gdy natrafiłem na jakieś wzniesienie, zobaczyłem jedno 
wielkie światło, tak doświadczyłem niesamowitej siły tkwiącej w 
tym tłumie. Tym razem to już był nie tylko tłum, to ja byłem tłumem 
z jego olbrzymią mocą. Nieraz bywałem w tłumie, ale od razu 
wiedziałem, że tym razem Duch Boży tkwiący w każdym z nas 
się ujawnił, abyśmy byli godni przeżywać powrót Ojca Świętego 
Jana Pawła II do grona świętych w domu Ojca.

I-I

Msza święta żałobna w kaplicy naszego klasztoru
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Taki widok roztaczał się z 4. piętra bloku skierowanego na 
plac Długosza 8 kwietnia 2005r. Stałem na jednym z balkonów 
i robiłem zdjęcia. Będąc tam i doznając ogromnej życzliwości 
zupełnie obcych mi ludzi, uświadomiłem sobie, że to właśnie 
On, ten, którego śmierć opłakiwaliśmy, sprawiał, że wszyscy 
ludzie, nagle, jakby w jednej chwili, stawali się dobrzy, otwarci, 
przyjaźni. Samotna kobieta wpuściła obcego chłopaka do 
swojego mieszkania, nie obawiając się podstępu, inna rodzina 
poczęstowała ciastkiem, herbatą. A przecież zapukał do ich drzwi 
obcy, którego na co dzień obawiamy się.

Śmierć Papieża zawsze kojarzyć będzie mi się z ludzką 
dobrocią. Chociaż nie było już Go wśród nas, wciąż uczył 
życzliwości, otwartości na drugiego człowieka. Pobyt na placu 
Długosza wśród tłumu dodawał sił, wzmacniał. Modliliśmy się, 
śpiewali pieśni, Jego „Barkę", smuciliśmy się i jednocześnie 
radowali tym, że jesteśmy tacy jednomyślni, że nauka naszego 
Papieża dla tak wielu jest tak droga i bliska. F. Nietzsche 
powiedział: „Niszczy zawsze, kto twórcą być musi”. Musieliśmy 
przeżyć ból po stracie Jana Pawła II, by spojrzeć na własne życie 
po nowemu, uświadomić sobie małość człowieka w obliczu Boga. 
Czas żałoby był czasem refleksji, zadumy nad sobą samym.

Od pogrzebu Papieża minęło już kilka miesięcy. Co zostało do 
dziś z tej dobroci kwietniowej w naszych sercach? Jacy jesteśmy 
na co dzień wobec drugiego człowieka? Na jakie gesty życzliwości 
zdobywamy się każdego dnia? Mam nadzieję, wręcz jestem 
pewny, że Karol Wojtyła odmienił nas już na zawsze.

Kajetan Kuliś

Moja wizja pomnika Jana Pawła II. w Raciborzu

Po okresie wielkiego smutku związanego z chorobą i śmiercią 
Ojca Świętego Jana Pawła II. pewnego dnia ucieszyłam się. 
Przeczytałam artykuł, że młodzi mogą przedstawić swój pomysł 
- narysować pomnik papieża - w związku z planowaną w Raciborzu 
budową. Pomyślałam dobrze, że ktoś pomyślał o przekazaniu 
następnym pokoleniom w formie pomnika pamięci o ukochanym 
Ojcu Świętym.

Zuchy - Maluchy z Przedszkola Nr 16 w Brzeziu, dzieci w wieku 
od 4 do 6 lat od razu przystąpiły do dzieła. Rysowały obrazki o 
papieżu - rodaku. Prace były wykonywane różnymi technikami 
plastycznymi według własnego wyboru. Na ten konkurs oddano 
6 dziecięcych prac. Wszyscy cierpliwie czekaliśmy na ogłoszenie 
wyników. Każde dziecko chciało wygrać. Miłym zaskoczeniem 
była wiadomość telefoniczna o nagrodach w tym konkursie 
zorganizowanym z inicjatywy Apteki św. Mikołaja, pt. “Moja wizja 
pomnika Jana Pawła II w Raciborzu”.

Spośród 150 prac dwoje dzieci z naszego przedszkola zostało 
laureatami. Natalia Rucka otrzymała II miejsce (Iat5)zaś Mateusz 
Stawinoga zajął III miejsce (Iat6).

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się 9.06.05r. w Domu Kultury “Strzecha". Tam otrzymaliśmy 
pamiątkowe dyplomy, a dzieci piłki, duże maskotki - przytulanki 

i torby ze słodyczami. Obejrzeliśmy krótki program artystyczny 
w wykonaniu dzieci z Białorusi, które w tych dniach gościły 
w Raciborzu oraz dzieci z zespołu “Strzecha". Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania pieśni takich głównie jak “Barka” czy "Abba 
Ojcze”.

Nagrodą specjalną dla laureatów oraz ich opiekunów był

wspólny wyjazd pt. ‘Śladami małego Lolka po Wadowicach i 
okolicach”. Tam, po obiedzie zwiedziliśmy dom rodzinny Karola 
Wojtyły, Bazylikę Ofiarowania NMP. Zostaliśmy również przyjęci 
przez panią Burmistrz oraz władze miasta. Po spotkaniu udaliśmy 
się na wadowicki rynek gdzie jedliśmy słodkie”papieskie” 
kremówki. O godz. 17,00 odbyła się Msza św. odprawiona przez 
ks. ze Studziennej a prowadzona przez uczestników tej wycieczki. 
Po kolacji zadowoleni, pełni wrażeń, trochę zmęczeni wróciliśmy 
do Raciborza, do swoich rodzin.

Z Wadowic przywiozłam, oprócz miłych wspomnień, 
pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Jana Pawła II, którymi 
obdarowałam personel przedszkola oraz każdego Zucha - 
Malucha, by w ten sposób podziękować wszystkim dzieciom za 
udział w konkursie o naszym Ojcu świętym Janie Pawle II.

Joanna Moneta

18 maj w Brzeziu
Dzień Urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II 
Dzień Śmierci Sługi Bożej S.M. Dulcissimy
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Czas wspomnień i pozdrowień

Podczas odwiedzin w Brzeziu pan Władysław Widenka, 
mieszkający obecnie w Warszawie, przeglądając pamiątkowe 
zdjęcia rodzinne ze wzruszeniem zatrzymał się nad zdjęciem z 
1937 roku. Ku zdumieniu obecnych stwierdził; tu jestem na zdjęciu 
razem z kolegami szkolnymi podczas wycieczki do Krakowa; 
przecież przed wojną uczęszczałem do brzeskiej szkoły. Chętnie 
bym spotkał się z dawnymi znajomymi. Proszę pozdrowić tych, 
których rozpoznacie ze zdjęcia.

Takim to trafem, dziś już archiwalne zdjęcie, trafiło do 
“Brzeskiego Parafianina”. Przekazujemy więc pozdrowienia 
pana Władysława, wszystkim znajomym z Brzezia, a szczególnie 
uczestnikom pamiętnego wyjazdu na “Dni Krakowa” w 1937 
roku.

Pan Władysław jako syn ówczesnego pracownika 
polskiego urzędu celnego - Jana Widenki - (B.P.Nr 2/1995r.) 
uczęszczał przez kilka lat do brzeskiej szkoły, warto nadmienić, 
że koleżanki szkolne (panie, które pomagały w rozpoznaniu 
osób) “dobrze Władka pamiętają” i przesyłają również życzenia 
i pozdrowienia.

Najbardziej jednak wzruszony był pan Jan Herman, 
kiedy nawiązaliśmy do tematu; “przecież, to mój jeden z 
najlepszych kolegów szkolnych, już nawet kiedyś próbowałem 
się o niego dowiadywać...”; a więc tak, panie Władysławie; wraz 
z pozdrowieniami z Brzezia, chcemy Pana zapewnić, że są osoby 
w Brzeziu, które po prostu na Pana czekają...

Dołączamy pozdrowienia od redakcji.

Na zdjęciu: pierwszy rząd od lewej: Agnieszka Fichna, Helena 
Jendrzejczyk- Burek, Gertruda Fiołka - Buła, Regina Cieślik 
Wolny, Emilia Herman - Wieczorek, Kornelia Fuks-, Bronisława 
Wojak- , Elżbieta Blucha- Demanet lub Przegendza, Drugi rząd 
od lewej: Elżbieta Hercok- Jagiełło, Marta Wincierz- Solich, 
Anastazja Mandera- Okręt, pani Stanisława Łukasiewicz i pan 
Paweł Wawrzyczny, córka strażnika lub celnika na przejściu 
granicznym, Agnieszka Leksza- Haas, Maria Weingart- Kowalska, 

Aniela Wranik- Wojak, Mici Wieczorek, Tina Szefer- Nawrat. Trzeci 
rząd od lewej: (...) Chluba, Józef Adamczyk, Władysław Widenka 
(widoczny również w wyodrębnionej plakietce), (...), Alojzy Żgol, 
Ludwik Kulik, Elżbieta Urban- Koczy, (wyżej) Elżbieta Leksza- , 
Joanna Cieślik- Herman, Józef Cieślik, Serafin Bogdol. Czwarty 
rząd z lewej: Nikodem Burek, Jerzy Koczor, (...), Jambor, Rudolf 
Szlemer, Marta Wawrzyczny, Joachim Praszelik, Leon Fiołka, ... 
Polak. Rząd piąty- ostatni, od lewej: Leon Haas, Alojzy Fiołka, 
Alojzy Gorus, bracia Niestrój, Konstanty Blucha, Jan Sekuła, Jan 
Herman.

O pomoc w rozpoznaniu osób będących w Wieliczce
podczas obchodów “Dni Krakowa” w 1937 roku poprosiłam 
panią Elżbietę Koczy, Joannę Herman, Gertrudę Boczek i 
oczywiście pana Jana Herman.

Podczas sympatycznego spotkania ze “skarbca 
wspomnień” wydobyto również zdjęcie starsze- o równe 10 lat- z 
okresu przedszkolnego; na odwrocie napis Brzezie- “Ochronka 
w roku 1927r.” na zdjęciu pani Czopówna i Jej podopieczni - 
czyli nasze mamy, babcie ciocie, tatusiowie dziadkowie... mający 
wówczas około 4-6 lat. dokończenie s.6 
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dokończenie ze s.5
Na zdjęciu: w pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Anna 

Stawinoga- Gajdeczka, Gertuda Hercok, Gertruda Jendrzejczyk- 
Boczek, Paulina Matuszek- Gawliczek, Anastazja Mandera- 
Okrent, Anna Leksza, Bronisława Wojak, (...), Jadwiga Zając, Marta 
Kucza. W drugim rzędzie od lewej: Ludwik Kulik, Edward Kocjan, 
Małgorzata Fiołka, Anna Solich- Niestrój, Agnieszka Jendrzejczyk 
wraz z siostrą, Franciszek Jendrzejczyk, Łucja Mika, Jadwiga 
Adamczyk- Sekuła. W trzecim rzędzie od lewej: właścicielka 
archiwalnego zdjęcia pani Elżbieta Urban- Koczy, obok “Tonuś” 
czyli Antoni Płaczek, Alfons Niedziela, Józef Adamczyk, Nikodem 
Burek, Augustyn Fiołka, (...), oraz Elżbieta Fiołka. W rzędzie 
ostatnim od góry pierwszy z lewej:Leon Stawinoga, (...), (...), (...), 
(...), Serafin Cieślik.

Brakujące nazwiska to chyba m.in. Mika, Miczajka, 
Sekuła...... warto spojrzeć, rozpoznać w szczegółach, czego
serdecznie życzymy.

/m/

55 M pożycia małżeńskiego Antoniny i Karola Kliników

Fot. arch. rodzinne
W niedzielę, 10 lipca 2005 roku, licznie zgromadzona 

rodzina wraz z dostojnymi Jubilatami uczestniczyli w wieczornej 
Mszy Świętej dziękując Bożej Opatrzności za wszelkie łaski i dar 
długiego, szczęśliwego pożycia małżeńskiego, prosząc o dalsze 
Błogosławieństwo Boże.

Państwo Klinikowie wychowali sześcioro dzieci, 
posiadają siedemnaście wnuków i doczekali się pierwszej 
prawnuczki Karolinki.

-Dzieci wraz z rodzinami życzą kochanym Rodzicom, 
Dziadkom, Pradziadkom dużo, dużo zdrowia i wszelkiej radości 
na dalsze wspólne lata.

Do życzeń dołączają parafianie.
/m/

9 kwietnia 2005 roku odbył się pogrzeb
Sp. Anny Burek

Jedna z najstarszych naszych parafianek przeżyła 98 lat. 
Ksiądz proboszcz, żegnając zmarłą, powiedział: “ Nasza parafianka 
jest dzisiaj najbliżej Ojca świętego Jana Pawła II - w drodze do 
Ojca...”

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim uczestniczącym 
w pogrzebie składa - Rodzina.

IV niedzielę, 28 sierpnia 2005 o godz. 
1030, zapraszamy wszystkich parafian na 
uroczystą sumę w 25. - rocznicę śmierci 
księdza prałata Rudolfa Adamczyka

Ksiądz doktor Rudolf Adamczyk budowniczy Katedry 
Chrystusa Króla w Katowicach, więzień Mokotowa, urodził się 
07.04.1905r w Uchylsku koło Gorzyc. Zmarł 24.08.1980 roku, 
pochowany został w rodzinnej parafii w Gorzycach.

Krótki, bo 10-miesięczny, pobyt w naszej parafii, 
w pamiętnym roku 1956 - Roku Obchodów 50-lecia brzeskiego 
kościoła - pozostawił niezatarte ślady. Otaczamy Go nieustanną 
modlitewną pamięcią.

Parafianie

Kilka faktów z pobytu księdza prałata w Brzeziu 
15.02 - przybycie księdza dr Rudolfa Adamczyka do Brzezia 

po zwolnieniu z więzienia 
26.02 - zebranie Rady Parafialnej w klasztorze Sióstr Maryi 
28.10-3.11 - Tydzień Religijny - przygotowanie duchowe do 

jubileuszu
4.11 - Niedziela upamiętniająca 50. rocznicę poświęcenia

kościoła parafialnego
11.11 - Nieszpory niedzielne - ks. bp Herbert Bednorz oznajmia

przeniesienie - powrót ks. Adamczyka do Katowic, jako 
proboszcza budowniczego katedry

20.12 - Ks. Adamczyk opuszca Brzezie - powrót do Katowic

Dokonał ogromu prac remontowych, ożywił życie duchowe 
parafii, przywrócił wiele ważnych tradycji religijnych, a także 
wprowadził, po raz pierwszy, wczesną Komunię świętą.

Bogaty biogram księdza prałata Rudolfa Adamczyka 
przedstawiono 24. grudnia 1995 roku - “Brzeski Parafianin” 
7(21)/95rok.

Fot. arch. Krystyna Bujak

Dzieci wczesnokomunijne na pamiątkowym zdjęciu z 2 września 
1956 roku, pierwszy rząd od lewej - Teresa Płaczek, Weronika 
Placek, Krystyna Boczek - Bujak, Aniela Niedziela, Danuta 
Myśliwiec, Krystyna Pokracka; drugi rząd od lewej: Anna Musiał, 
Agnieszka Kampka - Kozicka, Krystyna Unicka - Sładek, Wanda 
Jendrzejczyk, Agnieszka Jenczmionka; w trzecim rzędzie od 
lewej: Aniela Cymerman, Regina Stawinoga - Kampka, Teresa 
Miechówka.
Wśród chłopców rozpoznano: z prawej w drugim rzędzie Jerzy 
Fiołka, wyżej w trzecim rzędzie Janusz Gawliczek; za nim w lewo 
... Solich i Longin Gorus. Od lewej za dziewczynkami-Eugeniusz 
Jendrzejczyk, (...), Benedykt Herman; Ostatni rząd od lewej: 
Józef Bugdol, Józef Trompeta, Roman Bugdol, (...), (...). Wraz z 
dziećmi pierwszokomunijnymi ks. proboszcz Rudolf Adamczyk 
i SM Agnieszka.

/m/
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Maturzyści 2005r
Maciej Botorek 
Michał Depta
Agata Fiołka 
Zuzanna Gamrot
Daria Kapuścik 
Emilia Klinik
Anna Koczwara
Dariusz Kolorz 
Przemysław Kurdziel 
Marcin Kutrowski
Anna Leksza
Michał Lindner

Tomasz Majnusz 
Mariusz Miczajka 
Anna Mraczny 
Marek Nowacki 
Iwona Piwałek 
Dariusz Pytlowany 
Gabriela Rubin 
Rafał Wiśniewski 
Jakub Witecki 
Mira Wróbel 
Anna Wycisk 
Marian Zdrzałek

Tegorocznym maturzystom „przełomu” - a więc Tym, zarówno 
„ze starąjak i nową maturą”, gratulujemy życząc wielu sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym. Życzymy udanego startu na 
wymarzone studia oraz satysfakcji z Wykonywanej pracy.

” Tu czy tam” możemy być dumni z naszego Brzezia, czego 
przykładem może być, między innymi, praca maturalna Waszego 
kolegi Marcina Kutrowskiego.

Oto; jak rozwinięty został jeden z wątków pracy maturalnej z 
języka polskiego na temat poety z Brzezia, piszącego w Londynie: 
.. W poezji Jana Darowskiego przewija się wiele motywów, jednym 
, nich jest rodzinna mieiscowość Brzezie (obecnie dzielnica 

Raciborza). Omówię go na podstawie utworów ‘‘Negatyw” i 
‘‘Brzeską aleją”. W “Brzeską aleją” autor wspomina dawną aleję 
lipową, która prowadziła z Raciborza do Widoku dawnej restauracji 
w brzeskim lesie. Z zaciekawieniem przeczytałem o spacerach 
tą aleją w świątecznym wydaniu "Brzeskiego Parafianina” 
są tam zamieszczone wspomnienia dawnych mieszkańców 
Brzezia, którzy wspominają dobrą organizację spacerów Alejami 
Lipowymi:
• małe dziewczynki na trasie alei rozdawały polne kwiaty
• właściciele przydrożnych restauracji zapraszali do siebie
• dorożkarze tylko czekali aby podwieźć zmęczonych space
rowiczów

Trakt ten został niestety przerwany przez budowę kanału 
Ulga w latach 40. XX w. Tak zapewne zapamiętał go jednak 
poeta, który rodzinną wieś opuścił jako młody chłopak. Ten sielski 
obrazek spowodował, że z wiersza emanuje nostalgia za miejscem 
dzieciństwa, wyziera ona z każdej linijki.

Temat Brzeskich Aleii szczególnie mnie zaciekawił. Ja przecież 
nie znam brzeskiej lipowej alei, nigdy nią nie spacerowałem od 
Raciborza aż na Widok, nie oglądałem jej piękna w lipcowym 
rozkwicie i zapachu, jak pisał o tym poeta. Czy byłoby to jeszcze 
możliwe? Okazuje się, że jest to całkiem prawdopodobne. 
Przeczytałem w “Brzeskim Parafianinie”, iż jeśli zostanie 
wybudowany zbiornik retencyjny Racibórz Dolny będzie możliwe 
przekroczenie kanału Ulga, budując kładkę dla ruchu pieszego 
i rowerowego. Gdyby tak się stało, byłoby to spełnieniem 
się marzenia niejednego mieszkańca Brzezia i Raciborza, a 
poetę skłoniło być może do odwiedzin miejsc związanych z 
dzieciństwem.

W “Negatywie” bowiem autor stwierdza, ze jego powrót do 
Brzezia nie jest teraz możliwy. Obawia się zmian, jakie zaszły 
podczas jego nieobecności i jakby nie chciał się na nie zgodzić, 
o czym świadczą słowa:

Zabraniają brzozy 
których w Brzezi u już nie ma 

i ryby w Odrze wytrute
Będzie więc wracał tam tylko we wspomnieniach, wywołując 

obrazy z przeszłości, utrwalone w jego pamięci tak jak obraz na 
filmowej kliszy.”

W zakończeniu zaś swej pracy Marcin dodaje: „ Jak 
widać z powyższych przykładów tematyka twórczości Jana 
Darowskiego jest różnorodna. Ja wybrałem tę, która wydawała 
mi się najciekawsza dla mnie prywatnie i dla mojego pokolenia 
a umieszczenie jego twórczości w “Antologii poezji polskiej 

na obczyźnie” obok takich osobowości jak Miłosz, Herbert czy 
też Różewicz świadczy o tym, że jest on zaliczany do grona 
najlepszych piszących na obczyźnie Polaków.

Przed rozpoczęciem prac nad tym tematem nie wyobrażałem 
sobie nawet, iż ktoś z mojej miejscowości będzie wymieniany 
wśród tak liczących się nazwisk. „

Pozdrowienia dla wszystkich wkraczających w dorosłe życie, w 
tym także dla nowych mieszkańców Brzezia.

Im/

Licealiści!
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim o zasięgu 

wojewódzkim pod patronatem Posła do Parlamentu 3!rrbpejskiego
- Jerzego Buzka oraz Starosty Powiatu Raciborskiego - Henryka 
Siedlaczka.

Konkurs pod tytułem „Arcybiskup Józef Gawlina - syn 
śląskiej ziemi” organizowany jest z okazji roku pamięci abpa 
Józefa Feliksa Gawliny, którym został ustanowiony rok szkolny 
2004 - 2005, uchwałą Rady Miasta Racibórz z 25 sierpnia 
2004r. na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej z 
prezesem Zbigniewem Ciszkiem na czele.

Postać Arcybiskupa Józefa Gawliny wpisana jest w sposób 
szczególny również w historię naszej dzielnicy - Brzezia, o czym 
świadczy nie tylko nazwa ulicy Jego imienia lecz również tablica 
pamiątkowa umieszczona na budynku klasztornym.

Redakcja „Brzeskiego Parafianina” z pietyzmem przekazuje 
przez lata epizody z życia wielkiego syna raciborskiej ziemi, 
które odnaleźć można na łamach naszego pisma, a które również 
mogą być pomocne w podjęciu decyzji startu w tym prestiżowym 
konkursie literackim.

Zasięg - konkurs obejmuje szkoły i placówki oświatowe powiatu 
raciborskiego oraz miasta Chorzowa.

Realizacja:
Etap pierwszy - (czerwiec) rozesłanie regulaminu konkursu 

do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie raciborskim i w mieście 
Chorzowie (szczegółowe informacje oraz wykaz literatury w 
dyrekcjach szkół)

Tematy prac:
-Rozwiń myśl Cypriana Kamila Norwida „ Ojczyzna, to wielki 
zbiorowy obowiązek „ mając za przykład życie i działalność abpa 
Józefa Gawliny, biskupa polowego Wojsk Polskich, oraz innych 
znanych ci osób.
- Przedstaw sens, znaczenie i rozumienie słów abpa Józefa 
Gawliny: „nie o to chodzi, jak sobie życie ułożyć, lecz dlaczego 
żyć warto?” - wypowiedzianych do młodzieży akademickiej.

Etap drugi - sprawdzanie prac uczniów poprzez wybranych 
nauczycieli. Prace młodzieży raciborskiej sprawdzane będą w 
Chorzowie, natomiast prace chorzowskich uczniów sprawdzane 
będą w Raciborzu.

Finał - Konferencja naukowa w Raciborzu -4 listopada 2005 
roku. Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina (dla dwójki laureatów 
powiatu raciborskiego i miasta Chorzowa przewidziany jest wyjazd 
do Brukseli lub Strassburga połączony ze zwiedzaniem Parlamentu 
Europejskiego na zaproszenie prof. Jerzego Buzka).

• Im/

W ramach obchodów Roku abpa Józefa Gawliny zaplanowany 
został również Koncert Muzyczny pt. „Bogu i Ojczyźnie” 

o tematyce patriotyczno - religijnej 
w naszym kościele parafialnym w Brzeziu.

Koncert z udziałem artystki teatru chorzowskiego odbędzie się 
w sobotę 17 września 2005 roku - 

już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich parafian.
W imieniu Ks. Proboszcza i Redakcji „Brzeskiego Parafianina” 

Małgorzata Rother - Burek.

Patronat medialny: Raciborski Portal Internetowy
www.raciborz.com. pl
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ZYCIE DUSZPASTERS
15 lipca 2005r. wieczorna Msza święta na “nowym” - cmentarzu 
odprawiona została przez Księdza proboszcza Kazimierza 
Kopcia w intencji wszystkich zmarłych spoczywających na naszym 
cmentarzu parafialnym. Poświęcono również odrestaurowany 
krzyż cmentarny z roku 1903. Podczas uroczystości ks. proboszcz 
podziękował pracującym firmom oraz parafianom za wszelką

pomoc przy trwających pracach remontowych i modernizacyjnych 
na cmentarzu. Oprócz prac renowacyjnych i remontowych 
dokonano, tak bardzo potrzebnego, utwardzenia- brukowania 
głównej alei w kierunku kaplicy cmentarnej. Na terenie cmentarza 
zainstalowano dodatkowe lampy oświetleniowe. Dalsze prace 
trwają.

/ml

Zestawy komputerowe 
najniższe ceny w regionie

Drukarki Monitory Skanery
atramenty papiery foto

Doradztwo Serwis Komputerowy
tuning rozbudowa podzespoły

Internet Strony www Projekty
adresy www 50% taniej

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