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PARAFIANIN

cena 4 złPismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku

Przygotowania do I Komunii. Na zdjęciu dzieci wraz z ks. proboszczem Kazimierzem Kopciem, katechetką - S.M. Sylwią, 
rodzicami i opiekunami. Dzieci pierwszokomunijne - pierwszy rząd od lewej: Psota Przemysław, Hańczuk Mateusz, Pietrzy
kowska Natalia, Żmuda Justyna, Błaszczok Agata, Koczwara Agata, Sekuła Patrycja, Morcinek Szymon; rząd drugi od lewej: 
Konieczny Marcel, Pawlik Kamil, Niedzielski Michał, Cyfka Karol, Szpilka Beniamin, Bugdol Krystian, Jambor Kevin, Sekuła Robert; 
rząd trzeci - Fiołka Robert. (Na zdjęciu brak Sebastiana Czerwonka, Wiktora Kozyra oraz Jakuba Skalski).



Umocnieni w wierze
Minął miesiąc od świąt wielkanocnych, które to w liturgii 

kościoła katolickiego stanowią fundament naszej wiary, wiary 
w Chrystusa Zmartwychwstałego, wiary w nasze zmartwych
wstanie. Poprzedzający święta okres Wielkiego Postu przy
biera wieloraką postać zarówno w przeżyciach duchowych jak 
również w formach zewnętrznych, a w tym także piękny zwy
czaj przekazywania życzeń i pozdrowienia z Brzezia n/Odrą, 
przypominający nam naszych bliskich, o których i w tym roku 
pamiętaliśmy.

fot.Florian Burek

Tegoroczne święta wielkanocne przypadły na dzień 12 i 13 
kwietnia. Przygotowanie do świąt poprzedziły Wielkopostne Re
kolekcje Parafialne, które odbyły się w dniach 22- 25 marca. 
Nauki rekolekcyjne prowadzone były przez O. Marcina Szaforsa 
z Kędzierzyna - Koźla. Tradycją Wielkiego Postu są piątkowe 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej, jak również Gorzkie Żale z ka
zaniami pasyjnymi. Uwieńczeniem duchowego przygotowania 
jest Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, 
które w naszej parafii, już tradycyjnie, wiążą się również z Dro
gą Krzyżową naszych mężczyzn i młodzieńców, zaś w Wielką 
Sobotę z świeceniem pokarmów. Święta Wielkanocne poprze
dzone były również wielkopostnym dniem skupienia Zespołów 
Charytatywnych całego dekanatu pogrzebieńskiego. Wielu na
szych parafian skorzystało także z innych form rekolekcji wiel
kopostnych dni skupienia w sąsiednich parafiach. W tym okre
sie myśli nasze skupiały się również głębiej wokół Sługi Bożej 
S.M. Dulcissimy w związku z 10 rocznicą rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego. Obchody rocznicowe rozpoczęły modlitwy 
o rychłą beatyfikację Sługi Bożej oraz Msza św. w naszym 
klasztorze SMN w dniu 18 lutego. Zaś w niedzielę 22 lutego, 
podczas uroczystej sumy parafianie zanosili wspólne modły do 
Bożej Opatrzności z prośbą o wyniesienie Sługi Bożej na ołta
rze. Tradycyjnie już jedno z piątkowych nabożeństw Drogi Krzy
żowej oparte jest o zapisane myśli Siostry Dulcissimy. Wybrane 
fakty z dziesięciu lat trwającego procesu beatyfikacyjnego przy
pominamy w dzisiejszym numerze naszego pisma parafialne
go. Ubogaceni w przeżycia religijne, umocnieni w wierze, za
patrzeni w budzącą się wiosnę wkroczyliśmy w piękny miesiąc 
maj. Miesiąc maj poświęcony Matce Bożej rozpoczęliśmy myślą 
o naszej Ojczyźnie. Dzień 3 maja, w którym wydarzenia patrio
tyczne związane z Konstytucją 3 maja, powstaniami śląskimi 
splatają się z postacią Matki Bożej Królowej Polski.

Przepiękny ten miesiąc maryjny to okres pierwszych komu
nii a w bieżącym roku także bierzmowania w naszej parafii. Jak 
co roku również czas matur i jakże ważnego, rodzinnego świę
ta „Dnia Matki”. Z tych okazji wraz z życzeniami dedykujemy 
wszystkim wybrane strofy wiersza ks. Jana Twardowskiego.

Polska Litania

Kyrie elejson, Chryste elejson, 
zmiłuj się, Boże, nad nami - 
daj nam pozdrawiać Matkę Najświętszą 
polskimi inwokacjami
Smętna Dobrodziejko -
z krakowskich ołtarzy,
z hejnałem jak srebrną trąbką, 
z pełnymi Polski oczami

- módl się za nami. 
Madonno z Puszczy -
z Ostrowów Tuszowskich
Tarnowa bliska, 
pachnąca świerkami, 
cała w wiewiórkach

- módl się za nami.
Matko Serdeczna -
z sandomierskiej ziemi,
Matko uczniaków - chroń przed wagarami 

-módl się za nami. 
Bolesna -
w Staniątkach biednych 
nad Chlebem czarnym, 
mleka garnuszkami

- módl się za nami. 
Jazłowiecka Pani -
Ty, co ułanów 
znałaś po imieniu, 
gry wrzesień pamiętny czerwienił ranami

- módl się za nami. 
Gospodyni Śląska z Piekar -
synowie węgiel przynoszą rękami, 
aby wciąż śpiewał psalm nad fajerkami

- módl się za nami. 
Piastunko karmiąca -
prawie w każdym domu, 
patronko kuchni, butelek z smoczkami,

- módl się za nami. 
Zebrzydowska z Kalwarii-
między męki Pańskiej stacjami

- módl się za nami. 
Ostrobramska -
w każdej biedzie z Polakami

- módl się za nami. 
Katyńska -
z zakneblowanymi ustami

- módl się za nami. 
Co Jasnej bronisz Częstochowy -
łącz zakochanych 
szczęścia obrączkami

- módl się za nami. 
Piękna Pątniczko -
bez biżuterii wędrująca 
polskimi drogami

- módl się za nami. 
Baranku Boży,
pokaleczony, pokłuty, 
usłysz nas czasami, 
ocal, co święte

- zmiłuj się nad nami.

/m/
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Złote Gody
„Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej 

swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej 
pomocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych 

i matek ją znajdowało.
Abyście nigdy nie wzgardzili miłością, która jest 

największa, która się wyraziła przez krzyż.
A bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”

Jan Paweł II, czerwiec 1979 rok

Słowa Ojca św. Wypowiedziane przed trzydziestu laty - pod
czas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny - do narodu polskiego, 
do każdej rodziny, do każdego z nas, niech stanowią życzenia 
dla naszych jubilatów oraz umocnienie na dalsze lata wspólnego 
pożycia małżeńskiego.

fot.archiwum rodzinne

W niedzielę, 12 kwietnia podczas uroczystej sumy państwo 
Emilia i Dominik Tarnowscy dziękowali Bogu za 50 lat wspól
nego pożycia małżeńskiego.
Dostojni Jubilaci wychowali dwóch synów: Piotra i Ryszarda, 
doczekali trzech wnuków Piotra, Ryszarda, Michała oraz 
wnuczki Izabeli. Drogim rodzicom i dziadkom życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyślności na dalsze lata składają synowie z rodzi
nami oraz przyjaciele.

fot.archiwum rodzinne

Szanowni Jubilaci Helga i Franciszek Blucha podziękowania 
Bogu za wspólnie przeżyte lata składali podczas Mszy św. 
14 kwietnia 2009 roku.
Najlepsze życzenia dla rodziców od córki Margot i syna Józefa 
wrazzrodzinami; wtym czworga wnuków: Iwony, Natalii-; Patrycka 
i Marco oraz prawnuczka Luisa. Do życzeń dołączająsię parafianie.

fot.archiwum rodzinne

27 kwietnia w naszej świątyni odprawiona została Msza 
św. Opatrzności Bożej w intencji Złotych Jubilatów państwa 
Reginy i Gintra Wieńcierzów.
Drogim Jubilatom życzenia zdrowia, dalszych pogodnych dni, 
Bożego błogosławieństwa życzy najbliższa rodzina, krewni 
i znajomi.

Prezentacja zabudowy Brzezia, rok 2009
Felczówka - Nie wiadomo skąd pochodzi nazwa. W ta
kich sytuacjach zawsze początków należy szukać bardzo daleko 
w historii wsi Brzezie nad Odrą. Końcówka nazwy wskazuje na 
typowo polską nazwę.

Lukasyna?) do Raciborza. Istniejąca obecnie droga do Raciborza 
jest rezultatem zabiegów mieszkańców Brzezia i Miasta w celu 
odwodnienia doliny Odry, która od niepamiętnych czasów była 
niedostępnym bagnem i ciągłym zagrożeniem wylewu Odry.

Jeszcze w XVIII wieku w tym rejonie zabudowa wsi skupiona 
była wokół potoku, nad którym również usytuowana była głów
na zabudowa wsi. w Brzeziu - w tym kościoła i jednoklasowej 
szkoły. Główny trakt komunikacyjny w stronę Wodzisławia i Go
rzyc umiejscowiony był na linii, kościół w Lubomi, przez Konotki, 
Lutoń, obok wsi Brzezie (Cześniówką), na Dębicz (może już była

W rejonie odwodnionym wybudowano nową drogę, już utwar
dzoną, jak na owe czasy.

Zabudowany rejon Brzezia przy obecnej ul. Brzeskiej przed 
wojną kończył się na zabudowaniach p. Pawła Fiołki, który wpro
wadził się na wiosnę 1939 roku. Również w tym czasie pojawia 
się sąsiad Alojzy Jendrzejczyk. Droga prowadząca do Raciborza 

17.05.2009 Rok XVII Nr 2 (76) 3



była utwardzona “szutrem’’ a na poboczach drogi były posadzone 
czereśnie co w miesiącach kwitnienia drzew stanowiło widok ba
jeczny. Obecnie nie ma już drzew czereśni a droga jest asfaltowa. 
Po wojnie, w roku 1952 rozpoczął budowę w tym rejonie p. Bro
nisław Biel następny zamieszkuje ten rejon w roku 1957 p. Ewald 
Stroka. Od strony dawnej stolarni p. Cyfki znajdują się zabudo
wania starsze lub nowo wybudowane: pp. Otlik, Piliński- Kwaśny, 
Gawlik, Musioł, Jendrzejczyk, Kubek, Karol Fiołka, Aniela Fiołka- 
Chęcinski, Biel Gerard, Biel Jan, Stroka, Skrzyszowski, Zielonka, 
Gajda i budynek w budowie na działce p. Unickiego. Pojawiają 
się kolejne linie zabudowy Felczówki. Domy w tym rejonie są za
dbane i gustownie upiększane szczególnie w okresie świąt Bo
żego Narodzenie wyróżniają się wspaniałe girlandy z kolorowych 
lampek oraz oświetlone świerki w ogrodach i tak Felczówka wita 
wspaniałą świąteczną dekoracją przejeżdżających przez Brzezie 
zmotoryzowanych turystów. Świąteczny nastrój Brzezia potęguje 
również oświetlenie brzeskiego kościoła.

powstała nowa linia zabudowy Felczówki, ul. Malinowa, którą wi
dzimy na powyższym zdjęciu. Wcześniej powstała ul. Jagodowa, 
która tworzy trzecią linię zabudowy w tym rejonie.

Ul. Jagodowa jest już zabudowana aż do wspomnianego lasu 
Pogórze. W połowie tej drogi powstało dodatkowe odgałęzienie 
drogi, jaszcze bez nazwy, ale już z daleka widoczne, z powodu 
wybudowania pod samym lasem dwóch okazałych budynków o 
identycznej z pozoru architekturze.

Obecna dzielnica Racibórz - Brzezie, została umieszczona w pla
nach urbanistycznych, jako docelowe skupisko do 6 tys. miesz
kańców. Jak na razie liczba ta się zmienia i na koniec tego kwar
tału 2009 w ewidencji Miasta podano liczbę 2464 zaś w roku 2008 
- 2450 mieszkańców.

Długie lata teren zabudowy był po prawej stronie drogi do mia
sta, zaś po lewej stronie, do stacji kolejowej i torów, nie był prze
znaczony do zabudowy. Czasy się zmieniają, dlatego i ten teren 
w niedługim czasie będzie zabudowany. Po raz pierwszy w Brzeziu 
pojawiła się zwarta segmentowa zabudowa, co widzimy na zdję
ciu. Osiem niezależnych wejść to mieszkania dla dwóch rodzin 
- w sumie dla 16 rodzin. Budowla powstała w rekordowym tempie, 
w ubiegłym roku na wiosną rozpoczęto budowę.

Felczówka, kiedyś odnosiła się do kilku domów, dziś widać wy
raźnie tendencję do zabudowy wspaniałego stoku południowego, 
między obecną ul. Wiatrakową, w stronę lasu Podgórze, który do 
1934 roku nosił nazwę parku Bismarcka. Od strony Wiatrakowej 

Z tego miejsca jest wspaniały widok na Felczówkę, widoczną od 
tyłu przyszłego zwartego skupiska. Może nastąpić to dość szyb
ko, bo teren jest uzbrojony i świetnie umiejscowiony względem 
słońca.

Teraz przybliżymy walory urbanistyczne zabudowy Brzezia, 
wzdłuż wspomnianej ul Wiatrakowej, od początku ul.Abpa Józefa 
Gawliny, tj. budynku byłego przewodniczącego Gminy w Brze
ziu p. Bluchy. Kiedyś wielkie gospodarstwo, z którego wywodził 
się przewodniczący Gminy w latach 1911 - 1934 roku. Blucha 
zapisał się w pamięci mieszkańców, jako dobry organizator, to za 
jego czasów w Brzeziu pojawiła się w 1925r. kolej, wybudowano 
utwardzoną drogę (obecnie ul. Pogrzebieńska) tym samym zapo
czątkowano budowę kanalizacji deszczowej w postaci przewodów 
rurowych pod ziemią.

Był zręcznym politykiem w czasach I wojny światowej jak i w okre
sie miedzy wojennym, główny działacz plebiscytowy w Brzeziu 
n/Odrą. Powyższe zdjęcie przedstawia dom, w którym p. Blucha 
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rozpoczynał urząd przewodniczącego gminy. Gdy w biurze pry
watnego domu zaprószył się ogień, postanowiono przenieść biuro 
do budynku, gdzie dziś jest Poczta.

Wiatrok — Długie lata, odludzie wsi, dziś piękne osiedle pra
wie w całości zabudowane przy drodze, której nazwę pochodzi 
od wiatraka. Około 1885, niejaki p. Niestrój postawił tu drewniany 
wiatrak, który został uszkodzony uderzeniem pioruna w 1888. Jak 
napisał ks, Augustyn Weltzel, dzięki błyskawicznej, pierwszej akcji 
brzeskich strażaków, wiatrak uratowano. Właściciel jednak posta
nowił wiatrak sprzedać.

Zabudowa Wiatraka od strony lasu (gdzie kończy się zabudowa 
Felczówki a zaczynała zabudowa Wiatraka) jest zabudową po
wstałą w latach powojennych, ale obecne budynki zostały zmo
dernizowanie i upiększone ozdobnymi krzewami i kwiatami. Przy 
tej ulicy istnieje gospodarstwo kwieciarskie, które Brzeziu ma też 
swoją kwieciarnię, jak i jedno z nielicznych już gospodarstw rol
nych.

Wiatrok ujawnia również tendencję do zabudowy w stronę lasu, 
Powstała tu nowa ulica Poziomkowa, przy której pojawiają się bu
dynki.

Ciekawa jest urbanistyka w górnym rejonie Wiatraka, nowopo
wstałe skupiska zabudowań mają już cechy indywidualnych do- 
mków miejskich. Małe działki, bliskość zabudowy, daje wrażenie 
przyjaznego sąsiedztwa..

Wprawdzie ul. Wiatrakowa kończy się na Lukasynie przy ul. Rybnickiej, 
to jednak z tego miejsca, zaskakująco obraca się zabudowa Wiatra
ka w stronę widoku na zabudowę Lukasyny Dębicza.

Tu zaczyna się dawna Cześniówka, dziś ul. Wiśniowej. (Tak prze
wrotnie nazwana w czasach PRL-u).

Tym razem widokiem z tego miejsca na Dębicz zakończymy spa
cer po terenie Brzezia. Przy okazji prezentujemy widok zabudowy 
Wiatraka z centrum Brzezia w miejscu przy ulicy Pogrzebieńskiej 
(Cafe Finezja). Jak widać zabudowa jest konsekwencją integracji 
zabudowy wsi Brzezie w całość urbanistyczną.

Zapraszamy do kolejnych spacerów wkrótce, c.d.n.

Zdjęcia i opracowanie Florian Burek
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Dziesięć lat modlitw 
o wyniesienie na ołtarze 

S.M. Dulcissimy 
1999-2009

Świadectwo
„(...) Wychowałam się, tak jak większość mieszkańców Brze

zia, w atmosferze kultu dla świętobliwej Siostry. Zewnętrzne 
objawy tegoż kultu obserwowałam na co dzień, ponieważ całe 
moje życie zawodowe związane było z brzeską szkołą, a to tylko 
kilka kroków od starego cmentarza, klasztoru Sióstr Maryi Nie
pokalanej i kościoła.

Przez szkolne okna widywałam codziennie stojące nad gro
bem osoby, grupy dzieci i te stale piękne, świeże bukiety kwia
tów, zapalone świece, lampki, znicze.

Kult przechodzi z pokolenia na pokolenie. Wielu moich bliź
nich, znajomych po dzień dzisiejszy nie rozstaje się ze swoistym 
talizmanem - grudką ziemi z grobu Siostry Dulcissimy.

Jak wspomniałam, obserwowałam na co dzień trwający kult, 
ale jego głębię zrozumiałam dopiero później.

Kilkanaście lat pracy redaktorskiej przy „Brzeskim Parafia
ninie”, piśmie historyczno-religijnym o naszej wspólnocie para
fialnej, uzmysłowiło mi istotę tegoż kultu. Prowadzone wywiady, 
wielokrotne odwiedziny w różnych rodzinach, wsłuchiwanie się 
w opowiadania moich rozmówców, nie tylko zresztą osób star
szych, zwróciły moją uwagę, iż osobiste losy wielu ludzi ściśle 
związane są z doznanymi łaskami uzyskanymi od Boga za wsta
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wiennictwem Siostry Dulcissimy. Słuchając tych wspomnień od
bieram coś na wzór nieustającego, modlitewnego szeptu wy
pływającego z głębi ludzkiej duszy. Osoby, które w szczególny 
sposób doświadczyły łask namawiałam, by udały się do naszego 
klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej i tam opowiedziały wszyst
ko. Dziś wiele z tych osób wpisanych zostało na listę świadków 
w rozpoczętym procesie beatyfikacyjnym.

Warto tu, za O. Schweterem powtórzyć słowa, które napisał 
w uzasadnieniu monografii „Oblubienicy Krzyża”: „Członkinie 
Rady Generalnej Sióstr Maryi Niepokalanej poprosiły mnie o 
napisanie Jej życiorysu. Po dłuższym zastanowieniu i zbadaniu 
dokumentów dotyczących sprawozdań naocznych świadków 
zgodziłem się (...). Jednak to, co w tej książce wydaje się cu
downym, należy ocenić tylko według pojęć ludzkich a przedsta
wienie tego wcale nie jest uprzedzeniem osądu Kościoła, który 
sam wypowiada ostatnie słowo”.

Od napisania tych słów minęło ponad pół wieku i Kościół 
wypowiedział pierwsze słowo: NIHIL OBSTERE „Nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby sprawa beatyfikacji i kanonizacji tejże Sługi 
Bożej Marii Dulcissimy (w świecie Heleny, Joanny Hoffmann) 
mogło być przeprowadzone z zachowaniem Kanonów, które na
leży zachować w badaniach jakie biskupi są zobowiązani prze
prowadzić..."

Wielka radość zapanowała w Brzeziu, gry dotarła ta wiado
mość z Rzymu skierowana na ręce Metropolity Katowickiego 
Ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia.

Rozpoczęcie procesu na szczeblu diecezjalnym odbyło się 
18 lutego 1999 roku w krypcie katedry Chrystusa Króla w Kato
wicach, któremu przewodniczył Arcybiskup Damian Zimoń wraz 
z biskupami pomocniczymi Gerardem Bernackim i Stefanem Ci
chym i licznie przybyłymi kapłanami.

W powyższej uroczystości brała udział Matka Generalna 
S.M. Angela Kubon wraz z Zarządem Generalnym z Rzymu 
oraz wielka liczba sióstr z kraju i z zagranicy.

Krypta katowickiej katedry z trudem pomieściła zebranych 
wiernych, wśród nich delegację parafian z Brzezia, jak również 
Świętochłowic - Zgody, miejsca urodzenia Heleny Hoffmann.

Siostrze Dulcissimie przysługuje odtąd tytuł Sługi Bożej. 
Również media odnotowały to ważne wydarzenie, do Brzezia 
zjeżdżają pielgrzymki z różnych stron naszej Ojczyzny i spoza 
jej granic.

8 kwietnia 2000 roku, doczesne szczątki Sługi Bożej prze
niesiono ze starego cmentarza w pobliże brzeskiego kościoła. 
Na dawnym grobie umieszczono stosowną tablicę pamiątkową. 
Parafianie trwają w modlitwie.

Helena Hoffmann wstępując do Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej w pełni pojęła i zrealizowała przez pełnym cier
pienia życiem charyzmat Sługi Bożego Ojca Założyciela Jana 
Schneidera.

Kapłan i zakonnica naszej śląskiej ziemi, dziś kandydaci 
na ołtarze wyróżnili się potęgą duchową i praktyką życiową, w 
której miłość Boga i miłość bliźniego wzajemnie się przeplata
ły. Ich życie pełne poświęcenia i cierpienia są dla nas żywym 
przykładem serc głęboko wierzących i ufających Chrystusowi 
- Odwiecznej Miłości.”

Małgorzata Rother - Burek

W: Sto lat w służbie nadziei i miłości. Redakcja bp Jan Kopiec,
Wydawnictwo św. Krzyża, Opole 2003



Ważniejsze wydarzenia

Rok 1996 -60 rocznica śmierci S.M. Dulcissimy

Modlitwy przy grobie na starym cmentarzu

18 lutego 1999 - Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Katowi
ce. Katedra - w Katowicach

17 maj 2003 - poświecenie tablicy pamiątkowej na ośrodku zdro
wia w Brzezi u

70-lecie śmierci Sługi Bożej ubogacone spektaklem „Dwie Siostry” 
Teatr Hagiograf z Krakowa

2008 rok - Młodzież gimnazjum im. S.M. Dulcissimy z Święto
chłowic Zgodzy przy sarkofagu w Brzeziu .

i kwietnia 2000 r. Uroczystość przeniesienia doczesnych szcząt
ków Sługi Bożej S.M. Dulcissimy ze starego cmentarza do sarko
fagu na placu kościelnym - Ekshumacja.

Obchody 10 rocznicy modlitw o wyniesienie Sługi Bożej na Ołta
rze. Klasztor SMIV 18 luty 2009

/ml
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Duchu Święty daj ? mi poznać Twoją świętą wolę, obdarz mnie darami swymi - darem mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa pobożności, bojaźni Bożej - bym na niepewnej życia fali zrozumiał prawdy wiary, a zjednoczony wzajemną miłością chrześcijańską patrzył na ludzi jako na braci i na Kościół jako narzędzie Twojej ojcowskiej opieki.
28 maja 2009r. o godz. 18,00 ks. prałat Rudolf Brom udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. 
Do bierzmowania przystąpią:

fot.F. Burek

Basista Beata, Basista Renata, Błahut Katarzyna, Bubak 
Monika, Bugdol Patryk, Bujak Kamil, Burek Michał, Burek 
Szymon, Chadrian Anna, Cieślik Żaneta, Czekała Gabriela, 
Depta Justyna, Dziób Mateusz, Fiołka Beata, Fiołka Natalia 
Fiołka Paweł, Gamrat Jakub, Gawełek Daniel, Gierszewska 
Aleksandra, Gnot Rafał, Goworko Jarosław, Hajduczek 
Małgorzata, Hajduczek Żaneta, Jasek Aleksandra, Jasek 
Kamil, Jaworowska Anna, Jendrzejczyk Łukasz, Juraszek 
Dawid, Kampka Dominika, Kampka Kamil, Kampka Marcin, 
Kapuścik Dominika, Kasprzyk Dawid, Klimek Daria, Klimek 
Kamil, Knura Rafał, Komor Joanna, Kurowski Mateusz, 
Konieczny Katarzyna, Konsek Żaneta, Koszorz Dominika, 
Królik Mateusz, Krybus Dominika, Krybus Monika, Kubek 
Karolina, Kubicka Sabina, Kurowski Mariusz, Kurzydym 

Barbara, Kurzydym Patryk, Kutrowska Magdalena, Leksza 
Tomasz, Lindner Anna, Malon Krzysztof, Malczyk Łukasz, 
Mika Joanna, Mika Małgorzata, Moskwa Mateusz, Musioł 
Michalina, Myśliwiec Rafał, Myśliwiec Sandra, Orc Michał 
Pacharzyna Mateusz, Pękała Martyna, Pietrzak Bartosz, 
Pietrzak Dominika, Piwałek Agata, Preisner Grzegorz, 
Preisner Tomasz, Rumpel Andreas, Rumpel Jolanta, Siwoń 
Hanna, Skatuła Monika, Skrobol Dawid, Skutta Aleksandra, 
Sochiera Edyta, Solich Sebastian, Starok Rafał, Szamara 
Natalia, Szulc Helena, Szulc Monika, Szulc Sylwia, Tchórz 
Joanna, Wałach Dominika, Weingart Marzena, Wierzbicki 
Szymon, Wiśniewska Dorota, Witkowska Agnieszka, Wyrba 
Weronika, Wyżgoł Anna, Zając Katarzyna, Zapotoczny 
Michał, Zielonka Sonia, Żmuda Krzysztof.
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