
BRZESKI
PARAFIANIN

Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku_____________________________________________________________________ cena 5 zł

Wznoszę oczy me ku górom 
Gdzie pomocną znajdę dłoń. 
Tylko Bóg mi dopomoże, 
Ten co stworzył cały świat!



„Na ile jestem w stanie 
włączyć się w Krzyż Chrystusa, 

na tyle radosne będzie moje Alleluja 
w tajemnicy Zmartwychwstania. ”

„Przyozdobię Ci serce dziecinne 
takie małe, tak biedne i słabe, 

a Ty wlejesz w nie swe siły dziwne 
kiedy wstąpisz w me serce niewinne.”

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia wszystkie serca 
prawdziwym pokojem, szczerą radością oraz umacnia gorącą 

ufność w Boże Miłosierdzie
Ks. Proboszcz i Redakcja

W bieżącym, 2010 roku nasza parafia przeżywać będzie 
kanoniczną wizytację biskupią. Na przełomie września i paź
dziernika wizytować będzie naszą parafię Ks. Biskup Józef 
Kupny. Wizytację poprzedzą parafialne rekolekcje. W czasie 
wizytacji ks. biskup udzieli również młodzieży sakramentu 
bierzmowania.

Do bierzmowania przystąpią:

1. Bugdol Wojciech, ul. Jagielnia 7,
2. Burek Dominika, ul. Bitwy Olzańskiej 36a,
3. Burek Karol, ul. Gawliny 4,
4. Chruszcz Patrycja, ul. Gajowa 15,
5. Cieślik Edyta, ul. Gawliny 10,
6. Domaradzka Marta, ul. Jagodowa 13,
7. Fiołka Dorota, ul. Myśliwca 34,
8. Fiołka Marta, ul. Pogrzebieńska 85,
9. Gorczowski Łukasz, ul. Jagodowa 11,
10. Goworko Karolina, ul. Nieboczowska 2,
11. Janeta Justyna, ul. Bitwy Olzańskiej 9,
12. Klinik Grzegorz, ul. Brzeska 47,
13. Komarek Edyta, ul. Pogrzebieńska 60a,
14. Kubek Monika, ul. Brzeska 23,
15. Leksza Wanda, ul. Olszynkowa 8,
16. Moneta Łukasz, ul. Brzeska 54,
17. Piwałek Radosław, ul. Myśliwca 26,
18. Sekuła Mateusz, ul. Pogrzebieńska 41,
19. Skatuła Sylwia, ul. Myśliwca 11,
20. Świerczek Anna, ul. Wiatrakowa 44,
21. Świerczek Natalia, ul. Pogrzebieńska 37,
22. Tomala Aneta(81), ul. Rybnicka 117,
23. Twardowska Oktawia, ul. Wiatrakowa ,
24. Wałach Dariusz, ul. Pogwizdowska 26,
25. Wisowska-Kasprzyk Hanna, ul. Jagielnia 11,
26. Zychma Marcin, ul. Brzeska 38,

fot.lreneusz Burek

Dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komuni św. wraz 
Ks. proboszczem i S. katechetką; marzec 2010.

16 maja 2010 do I Komunii przystąpią:

1. Bauer Kamil, 8.XII 2001, ul. Wygonowa 31,
2. Bubak Przemysław, 5.IX 2001, ul. Kruczkowskiego 2,
3. Bubak Radosław, 5.IX 2001, ul. Kruczkowskiego 2,
4. Cichy Ewa, 14.V 2001, ul. Sosienkowa 15, D
5. Dudek Marta, 13.XI 2002, ul. Rybnicka 102a,
6. Dudek Wojciech, 10.1 2001, ul. Rybnicka 102a,
7. Figura Beata, 14.11 2001, ul. Gajowa 16,
8. Gatnar Dominik, 5.XII 2001, ul. Myśliwca 3,
9. Knura Martyna, 30.VII 2001, ul. Myśliwca 14
10. Krakowczyk Daniel, 6.IV 2000, ul. Brzeska 3/5,
11. Maślanka Julia, 28.VIII 2001, ul. Wiatrakowa 43,
12. Minko Emilia, 21.XII 2001, ul. Pogrzebieńska 72,
13. Mrozek Gabriela, 12.111 2001, ul. Pogrzebieńska 58,
14. Polak Natalia, 15.111 2001, ul. Bitwy Olzańskiej 32,
15. Świerczek Paulina, 27.III 2001, ul. Pogrzebieńska 37
16. Widenka Aleksandra, 19.V 2001, ul. Wąska 1,
17. Wilk Kacper, 10.VIII 2001, ul. Brzeska 13,
18. Włodarczyk Natalia, 27.V 2001, ul. Pogrzebieńska 69

W przedsionku brze
skiego kościoła podzi
wiać możemy piękne 
plafony Wieczerzy Pań
skiej, Zmartwychwsta
nia i Wniebowstąpienia. 
Obrazy sufitowe wy
konał malarz pocho
dzący z Płoni-Pilotek. 
Plafon Wniebowstąpie
nia przedstawiamy na 
stronie tytułowej, dwa 
pozostałe dedykujemy 
młodzieży i dzieciom 
przygotowującym się w 
tym roku do bierzmowa
nia i pierwszej komuni.

fot.Florian Burek
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Najlepsze życzenia

W niedzielę 10 stycznia pa
rafianie brali udział w uroczystej 
sumie do Opatrzności Bożej w 
intencji pani Marty Błaszczok z 
okazji 90. Urodzin.

Dostojna Jubilatka urodziła 
się 11 stycznia 1920 roku, wy
chowała trzech synów, już od 
osiemnastu lat jest wdową.

Drogiej Matce, Babci i Pra
babci życzenia Bożego błogo
sławieństwa dalszych lat w zdro
wiu, życzą synowie - Henryk z 

żoną Eugenią, Alojzy z żoną Stefanią i Józef z żoną Anną. Życzenia 
przekazują wnuki - Grażyna, Bogusława, Grzegorz, Krystian, Piotr 
i Patrycja z rodzinami w tym prawnuki - Maciej, Mateusz, Agata, 
Michał, Oliwia, Tomasz, Dominik, Łukasz, Marcel, Łucja i Helenka.

Do życzeń dla Jubilatki dołączają krewni, znajomi i parafianie 
- wszystkiego najlepszego.

Życzenia wielu kolejnych lat w

80. Urodziny pani 
Anieli Kapuścik są 
doskonałą okazją do 
złożenia najlepszych 
życzeń i podziękowań 
za trud matczynego 
wychowania od syna 
Rysia, jak również od 
seniorów naszej parafii 
za ofiarne, ponad dzie
sięcioletnie, -zaanga
żowanie w działalność 
parafialnego Zespołu 
Charytatywnego, 
zdrowiu, wszelkiej po

myślności, Bożego błogosławieństwa życzą także członkinie 
zespołu, a przede wszystkim ks. Proboszcz.

/m/

Katyń - Pamiętamy !

„Wiele było absurdalnych 
śmierci podczas wojny, ale ta, 
której nie umieliśmy ( czy też nie 
mogliśmy) wytłumaczyć naszym 
dzieciom tkwiła w nas. Dobrze 
więc, że są ludzie, którzy potrafią 
przekazać młodemu pokoleniu 
prawdziwy obraz wojny. ”

Marta Pak, 
Rybnik-Racibórz-Brzezie n/O, 2001r.

Cytowane słowa skierowane 
zostały do redakcji Brzeskiego 
Parafianina po uroczystości wmu- 
s. proboszcza Antoniego Pieczkę

tablicy pamiątkowej na brzeskim pomniku. Uroczystość odbyła się 
27 kwietnia 2001 roku dla 
upamiętnienia tragedii po
nad 20 tysięcy Polaków 
zamordowanych przez 
NKWD w marcu 1940r. 
więzionych w obozach 
byłego ZSSR, tragedii 
obiętej wspólną nazwą

jako zbrodnia katyńska. Wśród zamordowanych znajdu
ją się polscy policjanci z Brzezia n/Odrą, nazwiska to - 
Wilhelm Rydygiel, Józef Pak, którzy zginęli w Ostaszkowie.

Przebieg doniosłej uroczystości patriotycznej z udziałem 
harcerzy, funkcjonariuszy Komendy Powiatowej w Racibo
rzu, rodziny pomordowanych, Rodziny Katyńskiej z Rybnika, 
młodzieży szkolnej, młodzieży Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu 
zaproszonych gości i wielu parafian przestawiono w Brzeskim Pa
rafianinie nr. 50/2001.

Pomnik w Brzeziu jak w soczewce skupia tragiczne wzmagania 
naszego narodu w walce o niepodległość Polski.

Tablica upamiętnia wydarzenia z 1940 roku jest bowiem trzecią 
tablicą na naszym pomniku.
Dwie pozostałe tablice upamiętniają:
- wzmagania powstań śląskich;
- nazwiska pomordowanych mieszkańców Brzezia n/Odrą w hitle
rowskich obozach koncentracyjnych;

Tegoroczne obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, 65. roczni
cy zakończenia II wojny - zmuszają do refleksji - tworząc teraźniej
szość, budując przyszłość - pochylmy głowy.

/m/

fot.Archiwum Roman Rydgiel

Pamiątka z uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej 
śmierć brzeskich policjantów, 2001 rok
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1875 - Teodor Pyrkosz; od „Ceresu” 
do prywatnych firm na terenie „EMA Brzezie"!

Niedaleko Lukasyny Teodor Pyrkosch, kupił zdewastowa
ny młyn wodny, trudno ustalić kiedy to miało miejsce, ale już 
w 1875 roku wybudował fabrykę „CERES”, która jak na owe 
czasy była fabryką nawozów sztucznych - stąd nazwa fabryki 
od imienia mitologicznej bogini urodzaju, (już w „Ceres” za
trudniano 100 mężczyzn i 20 kobiet). Surowcem były mielone 
kości, które musiały być najpierw odtłuszczone, stąd z otrzy
manego wywaru uzyskiwano ubocznie, cenny klej stolarski 
(po wojnie pojawiła się też nazwa „Klejżel”). W roku 1886 za 
kwotę 95 tys. marek, Pyrkosch wybudował fabrykę kwasu 
siarkowego, surowcem zasadniczym do produkcji nawozów, 
oprócz komponentu kwasu siarkowego, były kopaliny fosfo
rytów, sprowadzane koleją - tak powstała około 1910 kolej 
wąskotorowa, która istniała do czasu wojny. W czasie wojny 
była tu produkcja zbrojeniowa - zapalników, gdzie zatrudnia
no francuskich więźniów wojennych. Po wojnie zakład za
przestał produkcji nawozów sztucznych, podstawą była pro
dukcja kleju stolarskiego oraz żelu klejowego z folii filmowych 
(ta część zakładu spłonęła). Zakład miał doskonałą kotłownię, 
oraz turbinę parową, która jako jedna z pięciu turbogenera
torów prądowych w mieście zasilała miasto. Wyścig zbrojeń 
powoduje powstanie nowej produkcji dla fabryki czołgów w 
Łabędach, topników do automatów spawalniczych. Produkcja 
topników trwa do dziś, jako pozostałość po niegdyś dużej fa
bryce. Potem część zakładu stała się filią Poznańskiej Centry, 
stąd pojawia się wydział separatorów akumulatorowych, po
jawia się nazwa „EMA Centra” (zatrudniała wtedy około 140 
osób z Brzezia i sąsiednich wsi). Z jednej strony chluba wsi a 
z drugiej uciążliwość dla środowiska, stąd duża presja miesz
kańców, wymuszając nowe ekologiczne technologie wytwarza
nia. To dzięki „EMA Centra” obok zakładu powstaje pierwsza 
rozdzielnia gazu ziemnego - zamknięto kotłownię węglową, 
bo wprowadzono w całym zakładzie ekologiczne ogrzewanie 
gazowe. Jedyny pozostały komin fabryczny, to pozostałość po 
zakładowej cegielni. Od strony ul. Wygonowej powstała nowa 
rozdzielnia transformatorowa dla technologicznych urządzeń 
piecowych wydziału topników. Zastosowano najnowsze tech
nologie ochrony środowiska - filtrów najnowszej generacji. 
Piękne położenie, liczne stawy hodowlane sąsiedztwo lasu, 
czyni stary przysiółek Brzezia, Doły - wzmiankowany już w 
XVI wieku, znowu tętniący życiem. Dziś EMA, jest jednym z 
wielu podmiotów gospodarczych znajdujących się w obrębie 
ogrodzenia obejmującego kiedyś jeden duży zakład przemy
słowy w Brzeziu n/Odrą, dziś dzielnicy Raciborza. Mieszkań
cy Brzezia patrzą na to miejsce z nadzieją na nowe miejsca 
pracy i powody do satysfakcji, nie tylko dla właścicieli, ale i dla 
całej wspólnoty nowego osiedla „Wygonowa”(od nazwy uli
cy). Być może powstanie nowa nazwa, ale to będzie zależało 
od harmonijnej współpracy wszystkich podmiotów gospodar
czych w obrębie dawnej, historycznej nazwy „Kościarnia”.

„Brzeski Parafianin” lokalne pismo parafialne o charak
terze historyczno - religijnym, na temat Zakładu Elektro
chemicznego - ZECH i jego historii pisało m In. w Nr1 z 11 
kwietnia 1993; Nr2 z 16 maja 1993; Nr11 z 31 lipca 1994r; 
Nr15 z 1 marca 1995; Nr1 z 21 lutego 1996; Nr1 z 25 lutego 
1998; ZECH był w tym czasie wielokrotnych sponsorem dru
ku „Brzeskiego Parafianina”.

Florian Burek

Począwszy od 1999 roku działalność statutowa przedsię
biorstwa prowadzona była ze stratą, w związku z powyższym 
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Wojewoda Śląski Zarządzeniem nr 80/2000 z dnia 14.04.2000 
wszczął postępowanie naprawcze i stanowił Zarząd Komisa
ryczny. Komisarzem Naprawczym została Krystyna Henzlik i 
podjęła działania naprawcze mające doprowadzić do stabili
zacji ekonomicznej. Kierunek działań naprawczych przedsta
wiony został w Brzeskim Parafianinie nr 47/2000.

W chwili obecnej dawny ZECH - „Ema - Brzezie” to przed
siębiorstwo państwowe w upadłości. Od 10.12.2001, do chwi
li obecnej uregulowania prowadzi syndyk Jerzy Trzeciak. W 
biurze przedsiębiorstwa państwowego w upadłości zatrudnio
nych jest dwóch pracowników Katarzyna Doleżych i Mieczy
sław Gąsior.

Zasadniczym działaniem naprawczym zakładu stała się re
strukturyzacja majątkowa poprzez sprzedaż zbędnego mająt
ku jak pola, lasy, staw a także nieruchomości. Teren zakładu w 
planach urbanistycznych zagospodarowania przestrzennego 
określono jako P - Teren Przemysłowy. W chwili obecnej na 
terenie „Ema - Brzezie” funkcjonuje 11 prywatnych przedsię
biorstw, co ukazuje załączona mapka wraz z legendą.

1. „Ema - Brzezie" Sp. z o. o

EMA - BRZEZIESp. z o. o. www.emabrzezie.pl
47 400 Racibórz, ul. Zakładowa 2 teł. 32 418 40 75 - 77 emaspzooidpoczta.onet.pl

Produkcja i sprzedaż:
TOPNIKÓW SPAWALNICZYCH DO AUTOMATYCZNEGO SPAWANh 
PÓŁPRODUKTÓW DO PRODUKCJI TOPNIKÓW AGLOMEROWAflłCH 

TOPNIKÓW DO LUTOWANIA! SPAWANIA GAZOWEGO T 

DRUTÓW DO SPAWANIA LUKIEM KRYTYMI W OSŁONIE

Spółka jest kontynuatorem dawnej działalności ZECH.
W chwili obecnej zatrudnia 36 osób, z czego większość to 

dawni pracownicy 
zakładu. Działal
ność spółki dato
wana jest już od 
31.12.1993 roku 
jako prowadzący 
handel materiała
mi spawalniczymi. 
Od 2004roku pro
dukcja skupiona

jest tylko wokół topników spawalniczych oraz otulin elektrod a
także topników do lutowania i spawania gazowego.

http://www.emabrzezie.pl
emaspzooidpoczta.onet.pl


Zakład „Ema - Brzezie” Sp. z o. o. wg relacji prezes Aliny 
Bielewicz, produkuje głównie na eksport do krajów Europy a tak
że USA oraz Australii. Spółka „Ema - Brzezie” dziś jest jedynym 
producentem topników spawalniczych topionych w Polsce.

2. „Metal - Technik” Eugeniusz Panek

METAL
Eugeniusz Panek
47-400 Racibórz, ul. Zakładowa 2
Wyroby ze stali nierdzewnej
Balkony i tarasy
Blustrady wewnętrzne i zewnętrzne
tel. +48 32 415 42 93 / kom. +48 602 315 596

Firma „Metal - Technik” to producent wyrobów ze stali nie
rdzewnej, jak balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, balkony, 

płoty. Właściciel 
firmy Eugeniusz 
Panek rozpoczął 
działalność w 2000 
roku, zaś od 2005 
roku firma mie
ści się na terenie 
„Ema - Brzezie”.

Firma zatrudnia 
10 osób. Większość produkcji, bo aż 80% wyrobów produko
wanych jest na eksport, głównie na zachód Europy, pozostałe 
20% to zamówienia krajowe składaane zarówno przez firmy 
jak i odbiorców prywatnych.

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Intercontract” Sp. z o. o.

"INTERCONTRACT"Sp. z 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Zasypka temoizolacyjna WPT-10 
Upłynniacz żużla WOFLUX 
Mangan Silikat 
Brykiet Fe-Si

47 400 Racibórz, ul. Zakładowa 2, tel. 32 414 91 50, fax 32 415 32 49
Spółka działa od 2001 roku produkując surowce eksploa

tacyjne na potrzeby hutnictwa. W chwili obecnej zatrudnia 8 
osób. Produkcja przeznaczona jest głównie na rynek krajowy, 
częściowo na eksport - Zachodnia Europa.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Fluxmet” Sp. z o. o 
Właściciele: Ryszard Konsek, Mariusz Jędrzejewski

■ I U X 11101 Ryszard Konsek , Mariusz Jędrzejewski
' " SP- *■
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,

Magnetyt syntetyczny FLCHTR ■ jsjmR

Mangan Silikat

Węglik krzemu "wlłSr
47-400 Racibórz, ul. /układowa 2 tel./fav 32 41S 15 23

Początek działalności przedsiębiorstwa „Fluxmet” dato
wany jest na 01.09.2007 roku. Firma produkuje surowce dla 
przemysłu górniczego, hutniczego, budowlanego. Ciągłe do
skonalenie procesów metalurgicznych, termicznych oraz od
lewniczych rodzi stale nowe wyzwania z zakresu inżynieryjno 
- technologicznego. Firma zatrudnia 8 osób. Produkcja prze
znaczona jest zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny.

4. Zakład Naprawczy Naczyń Ciśnieniowych
ZNNC Popek & Łobos Sp. J.

Firma działająca od 2002 roku początkowo w Tworkowie a od 
2008 na terenie „Ema - Brzezie” zatrudnia 15 osób.

Zakład posiada 
uprawnienia do wyko
nywania napraw kotłów 
parowych i wodnych, 
stałych zbiorników ciś
nieniowych, rurociągów 
technologicznych. Po
siada również uprawnie

nia do modernizacji tychże urządzeń oraz uprawnienia do wytwa
rzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

Materiały reklamowe firmy zawierają wiele listów referencyj
nych złożonych przez zakłady korzystające z usług firmy ZNNC.

5. SIMTRANS Transport i Spedycja

SIMTRANS
TRANSPORT I SPEDYCJA 
Tomasz Abramczuk
Tel. +48 32 418 40 95
Fax: +48 32 414 90 35
GSM +48 601 876437

47-400 Racibórz, ul. Zakładowa 2
rl

Firma transportowa 
Tomasza Abramczuka 
rozpoczęła działalność 
w 1997 roku i zatrudnia 
13 pracowników. Świad
czy usługi na terenie 
kraju i za granicą. Naj

częstsze trasy to Francja, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Czechy.

6. Firma Transportowa Bogdan Błaszczok

Działalność transportowa. Bogdana Błaszczok znana jest 
z dotychczasowej swej siedziby na Dębiczu. Obecnie trwa
ją prace przygotowawcze do przeniesienia firmy na kupiony 
teren w obrębie „Ema - Brzezie” - w pobliżu przedstawionej 
wyżej firmy SIMTRANS.



7. Na terenie przemysłowym „Ema - Brzezie” mieści się 
również znana drukarnia „Baterex”

Drukarnia Jana 
i Kazimierza Kwaś- 
niewiczów założona 
została w 1989 roku, 
pamiętamy działalność 
drukarni na ulicy Rudz
kiej w Raciborzu, zaś 
po powodzi, od stycz

11. Portiernia I plac Gladus Marcin

nia 1998 roku funkcjonuje na omawianym przez nas terenie. 
W drukarni zatrudnionych jest 12 osób.

Oprócz omówionych firm na terenie przemysłowym „Ema
- Brzezie” znajduje się ponadto:

8. INFOMIASTO.COM
Producent kiosków multimedialnych, lakiernia proszkowa

9. Zakład Izolacji Budowlanej - Andrzej Parma

12. Staw hodowlany - związek wędkarski

S. Patrząc na mapkę, plan zagospodarowania terenu 
„Ema - Brzezie” dostrzegamy, iż prawie cały obszar został 
zagospodarowany. W/g informacji pracowników biura ZECH 
- przedsiębiorstwa państwowego w upadłości, pozostały do 
sprzedania jeszcze tylko dwa miejsca.

Syndyk nadal sprawuje nadzór nad pozostałym majątkiem 
po Zakładach Elektrochemicznych Ema - Brzezie.

Oprać. Małgorzata Rother- Burek

10. ASCO Sp. z o. o.
16 marca 2010 roku pożeg

naliśmy zacnego parafianina 
śp. Jana Herman. Jan Her
man był najstarszym z męż
czyzn Brzezia, miał 87 lat. Całe 
życie przepracował w zakła
dzie ZECH - „EMA - Brzezie” 
podtrzymując rodzinną trady
cję . Zarówno jako pracownik 
i mieszkaniec naszej miejsco
wości cieszył się dużym powa
żaniem i szacunkiem.

Pozostanie w naszej pamięci
Redakcja
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ASTATYSTYKA ZA ROK 2009

Chrzty-29 dzieci (12 chłopców i 17 dziewcząt), I Komunia św. 
- 20 dzieci; Bierzmowanie - 94 osoby; Śluby - 13 par;
Komunie św. - 56 245 ( 5 750 w kaplicy) Pogrzeby - 28

Sakrament chrztu przyjęli:

1. Auguścik Simona
2. Polak Dawid
3. Dudkowski Piotr
4. Koszorek Paulina
5. Koszorek Laura
6. Chęcińska Emilia
7. Wardenga Natalia
8. Dorna Dawid—Z
9. Lenart Da
10. Pater Hanna
11. Siwoń Kacper
12. Bulenda Arkadiusz
13. Stawinoga Marta
14. Michalik Roksana
15. Niestrój Kacper

Do wieczności odeszli:

16. Franica Łucja
17. Tumułka Martin
18. Andrzejczyk Mikołaj
19. Sekuła Martyna
20. Opolony Piotr
21. Kruczek Karol
22. Starok Maria
23- Kocjan Ewelina 

liński Tomasz
Botorek Hanna 
Dreja Patrycja 
Neugebauer Milena 
Mormul Justyna 
Nowosielski Marcel

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Starok Emilia, ul. Wygonowa 2a, I. 89
Kampka Alma, ul. Dębiczna 16, I. 75
Drożdżok Łucja, ul. Czogały 6/1, I. 69
Woźny Andrzej, ul. Gliniana 1, I. 85
Klinik Karol, ul. Brzeska 47, I. 86
Koszorz Berta, ul. Wąska 8, I. 88 
Brzóska Lidia, ul. Rynek 4/18, I. 76
Kachel Czesław, ul. Pod Lasem 1, I. 6 
Majnusz Erwin, ul. Rybnicka 109, I.
Trompeta Józef, ul. Jagodowa 3, I. 
Błaszczok Rudolf, ul. Wiatrakowa 
Konieczny Barbara, ul. Brzeska 
Koczy Ernest, ul. Świerkowa 2, I. 78
Gawliczek Leon, ul. Odpoczynkowa 8/5, I. 80
Basista Grażyna, ul. Wysoka 10, I. 51
Oliwa Edyta, ul. Chabrów 171/1, I. 38
Niedbała Józef, ul. Pogwizdowska 6, I. 74
Bogdał Czesław, ul. Dębiczna 32, I. 75

Związek małżeński zawarli:

1. Zimerman Agnieszka, ul. Pogrzebieńska 70, I. 89
2. Gawliczek Wiktor, ul. Gajowa 14, I. 77
3. Bugdol Marta, ul. Jagielnia 7, I. 79
4. Tomaszek Rudolf, ul. Bitwy Olzańskiej 39/3, I. 69
5. Kuroczik Serafin, Trier, I. 71
6. Czajka Gerard, Pogrzebieńska 20, I. 83
7. Herzog Józef, ul. Mysłowicka 3/9, I. 69
8. Darowska Gema, ul. Odpoczynkowa 4/14, I. 72

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tumułka Tomasz i Kłosowska Izabela 
Ziętek Damian i Niedźwiedź Agnieszka 
Zniszczoł Adam i Wysłuch Sabina 
Zając Rafał i Fiołka Natalia 
Sikora Krzysztof i Pieła Elwira 
Kay Thomas i Basista Agnieszka 
Niestrój Krzysztof i Komarek Joanna 
Jędrzejczyk Jan i Starok Justyna 
Moralewski Marek i Malinowska Mariola 
Antoszczyszyn Mariusz i Kapuścik Daria
Kapelusz Wojciech i Magdalena Gawliczek 
Kieś Bernard i Cichoń Bożena 
Haide Rafał i Preisner Justyna

Wyniki badań szczątków zbiorowej mogiły 
przedstawione przez krakowskich naukowców

W numerze wrześniowym Brzeskiego Parafianina (3/2009) 
przedstawiona została głośna, bulwersująca historia, jaka zda
rzyła się w naszej parafii i ściągnęła do Brzezia media prawie z 
całego województwa.

Otóż w sierpniu 2009, podczas prac ziemnych na parkingu, 
obok starego cmentarza i kościoła, natrafiono na szczątki ludzkie 
złożone w zbiorowej mogile.

Pojawiło się kilka wersji na temat wykopaliska. Po wielu inter
wencjach udało się pobrać szczątki do badania w Krakowie.

Nim jednak doszły wyniki badań spełniony został chrześcijań
ski obowiązek; 24 sierpnia dopełniony został obrzęd pogrzebowy 
- otoczono modlitwą bezimiennych zmarłych.

Badania pobranych kości, szczątków ludzkich przez profesora 
Marka Krąpca z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie są na
stępujące: próbki badanych szczątków datowane są na lata 1380- 
1450 oraz 1660-1960.1 co najbardziej istotne: „szczątki złożono w 
zbiorowej mogile w tym samym czasie.”

Rozpiętość czasowa wieku badanych szczątków ludzkich, nie 
pozwala jednoznacznie określić, kiedy faktycznie złożono je w 
zbiorowej mogile. Po zapoznaniu się wynikami badań krakowskich 
naukowców media prawie jednogłośnie przyjęły dwie pojawiające 
się wersje związane z niecodzienną mogiłą.

Jedna, to: - przywiezienie kości ludzkich z „Kościami” jak na
zywano fabrykę Pyrkosza, gdzie przerabiano kości zwierzęce na 
klej i „pewnego razu” przywieziono kości ludzkie, które złożono na 
brzeskim cmentarzu. Druga wersja, to: „szczątki przywieziono do 
Brzezia z jakiejś starej kaplicy.”

Podawane, intrygujące wersje nie znajdują jednak szerszego 
potwierdzenia wśród mieszkańców ani też nie znajdują odbicia w 
archiwalnych dokumentach parafialnych. Patrząc również na wiel
kość zbiorowej mogiły (obszar prawie 4 grobów), mało prawdopo
dobny wydaje się fakt „ukrycia sprawy” i zachowanie w tajemnicy 
przed mieszkańcami Brzezia, szczególnie zaś tymi, których bliscy 
spoczywali na cmentarzu.
Być może warto spojrzeć na zbiorową mogiłę zestawiając 
niektóre fakty:
• zbiorowa mogiła odkryta na parkingu, to teren wielowiekowego 

starego cmentarza;
• fakt istnienia na tym terenie (do 1907 roku) starego kościółka, 

(pierwsze wzmianki wg historyka ks. Augustyna Weltzla rok 
1331), który był kilka razy rozbudowywany;

• wiek badanych kości - rozpiętość czasowa od 1380 do 1960;
• wg badań: „szczątki złożono w zbiorowej mogile w tym samym 

czasie.”;
• budowa parkingu na terenie części starego cmentarza w 

pierwszej połowie lat 70 - tych XX wieku.

Zestawiając zarówno rozpiętość czasową wynikającą z ba
dań jak również wielokrotne, istotne prace ziemne w obrębie 
starego cmentarza, niwelację terenu przy budowie parkingu 
- nie może wykluczyć również prostej wersji o pochodzeniu 
ludzkich szczątków. Szczątki bowiem naszych przodków grze
bane przez stulecia w poszczególnych grobach mogły przecież 
być złożone we wspólnej, zbiorowej mogile podczas którejś z 
prowadzonych wielokrotnie prac na brzeskim cmentarzu, który 
istniał wokół starego kościółka przynajmniej od XIV wieku. ' 

Małgorzata Rother Burek



ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Trzeciego Dnia Zmartwychwstał...

Rzeźby brzeskiego „Nikifora” rzeźbiarza - samouka, w przedsionku naszego kościoła. Franciszek Dziedzic urodził się w Brzeziu n/O 
1 września 1869 roku, zmarł 3 lipca 1931 roku. Artysta w swojej twórczości skupiał się głównie wokół postaci cierpiącego Chrystusa. Liczne 
jego krzyże po dzień dzisiejszy znajdują się w wielu domach, stąd na stałe przylgnęło do niego miano „Pónbóczkorz”.

Po lewej stronie przesionka widzimy rzeźbę - Modlitwa Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym (tło do rzeźby danej kompozycji namalował praw
dopodobnie malarz Pilotek z Płoni).

Po stronie prawej rzeźba - Scena śmierci Chrystusa .
/mf/

fot. Ireneusz Burek Boży Grób w brzeskim kościele z 2009 roku.
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