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Święta Anno, patronko nasza - módl się za nami!

kwiecień 1993 r.

Jego Świątobliwość Jan Paweł II z wdzięcznością przyjął 
od swoich Rodaków z Ojczyzny i z całego świata życzenia i 
wszelkie dowody pamięci, a zwłaszcza zapewnienia o modlitwie 
w Jego intencji, nadesłane z okazji Świąt Zmartwychwstania 
Chrystusa.

Wydarzenie paschalne jest źródłem chrześcijańskiej 
radości. Pan Jezus powiedział Apostołom, a pośrednio 
powiedział to nam wszystkim do końca świata: "smutek wasz 
zamieni się w radość .. . rozraduje się serce wasze, a 
radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać" (J 16,20.22). Tej 
radości, która w Zmartwychwstałym ma swój początek.

Ojciec Święty odwzajemnia przesłane Mu życzenia i modli 
się, aby radość paschalna stała się udziałem każdego 
ludzkiego serca. Niech Ten, który "przez swoją śmierć 
zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam 
życie" (I Pref.Wielkanocna), umocni w wierze, ubogaci w 
nadziei i przyoblecze w "miłość, która jest więzią dosko
nałości" (Kol 3,14). w tym duchu udziela swego Apostol
skiego Błogosławieństwa.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Mons.L.Sandri
Asesor
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”RADUJE SIĘ ME SERCE W PANU...’’
Powyższe słowa psalmu responsoryjnego, 

które śpiewamy w dniu liturgicznym św. Anny, są 
świadectwem radości, jaka ogarnia człowieka 
doznającego obecność Boga. Pismo św. zna wiele 
takich wydarzeń: Abraham pod dębami Mamre, 
Maryja w chwili Zwiastowania, Apostołowie na 
górze Tabor.

Szczęśliwy ten człowiek, króry w swoim życiu 
spotkał Boga. Szczęście św. Anny było tylko 
pośrednie, bo bezpośrednio nie spotkała Boga, 
jak wyżej wymienione osoby. Ona osobiście nie 
przebywała z Bogiem - Człowiekiem, ale wydała 
na świat i wychowała Jego Matkę, Maryję. Radość 
św. Anny plastycznie ukazuje czczona na Górze 
św.Anny figura: Maryja, która zrodziła Syna 
Bożego, znajduje się, wraz z tym Synem, w 
objęciach swojej własnej Matki: św.Anny. W po
staci św.Anny Samotrzeciej uwydatnia się radość 
z posiadania Boga, która staje się udziałem 
człowieka na modlitwie.

Wydaje się, że wśród wielu określeń , jakie 
odnosi się do człowieka słuszne jest także i to: 
człowiek jest istotą modlącąsię, tzn. szukającą 
kontaktu z Bóstwem. Czasami to szukanie 
odbywa siępo omacku, czasamiwszamotaninie 
wewnętrznej, czasem widzialne zasłoni Niewi
dzialne. Współczesna cywilizacja techniczna 
niesie ze sobą zagrożenie dla wartości ducho
wych. Ta sytuacja skłania dzisiejszego człowieka 
z pewnością w inspiracji Ducha Świętego, do 
powierzania Bogu swoich problemów w modlit
wie. Coraz żywsza staje się świadomość, że: 

"Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, 
daremnie nad nim rzemieślnik pracuje. 
Jeżeli Bożej nie mamy pomocy, 
na nic się przyda wstawać o północy" 

(Ps.127)

Nie przesadzę, jeśli powiem, że prawie 
wszystkie kryzysy małżeńskie i rodzinne po
chodzą z braku modlitwy lub z powodu modlitwy 
anemicznej, nieregularnej. A tłumaczą się: 
zapracowaniem, brakiem czasu. Jest to 
obrócenie porządku religijnego do góry nogami. 
Naprzód bowiem w Dekalogu sąprzykazaniao 
chwale Bożej, potem o relacji do człowieka.

Jeśli małżeństwa mają spełnić nadzieje Boga 
i Kościoła, jeżeli mają wypełnić ludzkie tęsknoty 
i wytworzyć w rodzinach atmosferę radości i entu
zjazmu, muszą być ujęte i obramowane modlitwą. 
Symbolem rodziny są ręce złożone do modlitwy. 
Ręce złożone - ręce podniesione - nie mogą 
uderzyć, bo nie służą do obrony: są po to, aby 
błagać i modlić się i jak te gromochrony na wieżach 
ściągać i neutralizowaćgromy Boże.

Modlitwa w rodzinie może i powinna spełniać 
funkcję specjalną: niby ta różdżka, którą ludzie 
posługują się przy poszukiwaniu wody. Dzięki tej 
różdżce - modlitwie odkryć można źródła pomocy 
na różne niedomagania, odkryć można Boga i 
miłość małżeńską.

Modlitwy rodzinnej nic nie zastąpi! Braku 
zdrowia nie da się zastąpić bogactwem, nieuctwa 
- siłą muskitów, oko nie może wykonać pracy rąk. 
Modlitwa rodzinna ma także funkcję specjalną. 
I jest sprawą pewną, że błędy i wady, i grzechy 

życia rodzinnego tracą grunt pod nogami i za
czynają się chwiać w swoich łożyskach skoro 
rodzina zacznie się wspólnie modlić.

Gdy rodzina się modli, inaczej działa rozum, 
serce, język. Gdy rodzina się modli, jakiś inny 
klimat, inna atmosfera powstanie we wspólnocie 
domowej Aby rodzina dobrze się modliła, trzeba, 
by jej rozmowa z Bogiem miała swój cel i była w 
jakiejś intencji. Trzeba aparat umysłu i woli, i serca 
członków rodziny specjalnie nastawić na pewną 
falę, aby odbiór był dobry, niezakłócony w niebie 
i w rodzinie

Taką falą, na której będzie dobrze słychać 
jest Eucharystia: rodzinny udział we Mszy św., 
przyjmowana Komunia święta, adoracja Naj
świętszego Sakramentu. Tu rodzi się i rośnie au
tentyczna rodzina, na stopniach ołtarza i przy 
słuchaniu Słowa Bożego.

Taką falą, na której dobrze będzie słychać 
i modlić się jest sam Duch Święty. Mówi 
św.Paweł: "Gdy bowiem nie umiemy się modlić 
tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za 
nami w błaganiach, których nie można wyrazić 
słowami" (Rz 8,26). Szczególnie gdy chodzi 
o rozpoznanie powołania życiowego.

Dziś liczni są ci, którzy zapominają o Bogu i 
innym każą o Nim zapomnieć. Dlatego 
koniecznością staje się szukanie i wołanie o 
Pana Boga, aby nie pozostawał dłużej w ukryciu. 
Jeśli tego nie można osiągnąć innymi sposo
bami, zawsze będzie to możliwe przez modlitwę, 
potędze, której Bóg niczego odmówić nie może: 
"O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moję, 
ja to spełnię” (J 14,14).

Z ziemi Raciborskiej do Pańskich ołtarzy

SŁUGA BOŻY
KSIĄDZ EMIL MICHAŁ SZRAMEK

Do rejestru świętych i błogosławionych 
Kościół dopisuje coraz to nowe imiona. 
"Kościr^ jest instytucją, dla której czas płynie 

jak gdyby wolniej. Kościół potrafi wspomi

nać rocznice tysiącletnie, stuletnie - ciągle 
żywe, i potrafi zakładać procesy beaty
fikacyjne, kanonizacyjne ludzi sprzed paru 
stuleci". Słowa te, wypowiedziane przez 
ks.kard. Józefa Glempa, tłumaczą między 
innymi sprawę raciborskiej kandydatki na 
ołtarze sprzed sześciu wieków, Eufemii 
Piastówny.

Urodziła się prawdopodobnie przed 1299 
rokiem. Była córką księcia Przemysława 
i Anny, córki Konrada II Mazowieckiego. 
W 1313 roku wstąpiła do klasztoru Dom i- 
nikanekw Raciborzu, gdzie zmarła w opinii 
świętości 17 stycznia 1359 roku. Opinia 
świętości, jaka towarzyszyła Eufenii Pia- 
stównie za jej życia, pozostała przy niej 
także po śmierci. Otacza ją kult wielu 
pokoleń. Zwracano się do niej o wstawien
nictwo u Boga w czasie pożarów, powodzi, 
epidemii, ogłoszono patronką Raciborza. W 
kościele Wniebowzięcia NMP w Raciborzu 
odprawiona została, w dniu 17 stycznia br. 
Msza święta w intencji rychłej beatyfikacji 
Eufemi-Ofki z Raciborza (zob. "Rodzina 
Parafialna" nr 1 nn z 1993r).

Oczekujemy także na beatyfikację 
ks.Emila Michała Szramka. Na 228 
Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 
która odbyła się latem 1988 roku 
postanowiono, że proces kanonizacyjny 

bł. Michała Kozala przybierze formę "cum 
sociis". W związku z tym wystosowano list 
do wszystkich diecezji polskich, z prośbą 
o ustalenie, kto spośród świeckich lub 
kapłanów, męczenników obozów koncen
tracyjnych II wojny światowej mógłby, dzięki 
swojej postawie w czasie pobytu w obozie 
zasługiwać na miano "towarzysza" 
męczeństwa bł.Michała Kozala. Z diecezji 
katowickiej wybrano trzy kandydatury: 
o.E Huchrackiego, ks.Józefa Czempiela 
i ks.Emila Szramka.

Ks. prałat dr Emil Michał Szramek urodził 
się 29 września 1887 roku w Tworkowie 
koło Raciborza. Należał do najwybitniej
szych duszpasterzy okresu międzywojen
nego na Śląsku. Był proboszczem parafii 
Mariackiej w Katowicach, żarliwym 
kapłanem, gorącym patriotą, działaczem 
społecznym i narodowym w okresie 
Powstań Śląskich i plebiscytu, badaczem 
historii i kultury Śląska, mecenasem sztuki, 
budowniczym Katedry Śląskiej. Zmarł, 
zamęczony w obozie koncentracyjnym w 
Dachau, dnia 13 stycznia 1942 roku.

Módlmy się o rychłą beatyfikację 
świątobliwej Eufemii Piastówny, godnej czci 
dominikanki oraz Sługi Bożego ks.Emila 
Michała Szramka.
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25-lat życia zakonnego Siostry Pauliny Szczepańczyk
We wspomnieniach młodości naszej 

Jubilatki S.M.Pauliny - Przełożonej Domu 
Zakonnego Sióstr Marii Niepokalanej w 
Brzeziu przewija się niejednokrotnie 
Leśniów, miejsce znane prawie wszystkim
- tam bowiem znajduje się sanktuarium Matki 
Bożej Patronki Rodzin.

Tam, niedaleko Leśniowa w 
województwie częstochowskim w małej 
wiosce Jaworzniku-Żarki, w dniu 22 I 1945 
roku urodziła się S.M.Paulina (Zofia 
Szczepańczyk). Z tymi terenami łączą się 
wspomnienia związane z nieżyjącymi już 
dziś rodzicami (Mariannąi Franciszkiem), 
z tymi okolicami związane są postacie 
siostry i brata.

W rozmowie z Siostrą niejednokrotnie 
powtarza się data 2 lipca - w tym dniu 
bowiem przypada odpust: Czarnej Madonny 
z Leśniowa.

Dzień ten jest prawdziwym świętem dla 
mieszkańców Leśniowa i okolic. Stał się 
również dniem wielu osobistych wspomnień
S.M.Pauliny - wpisany został również u 
progu Jej życia zakonnego - 2 lipca 1966 roku
- obłóczyny naszej Siostry.

Nic więc dziwnego, że nie omija 
S Paulina tego wspaniałego sanktuarium 
prowadząc naszą brzeską młodzież po 
pielgrzymich szlakach

4 lipca 1968r. złożyła śluby zakonne. Jej 
droga zakonna wiodła kolejno przez: Dom 

Prowincjalny w Katowicach - lata 1968-83; 
Ląg - diecezja pelplińska 1983-85; Katowicę 
1985-90.

Od września 1990r. rozpoczyna służbę w 
naszym brzeskim klasztorze.

Tu w Brzeziu po raz trzeci na swej drodze 
zakonnej spotyka się z S.Heleną Pokorską 
(wieloletnia Przełożona naszego klasztoru). 
Siostra Paulina wspomina dzień 21 IX 1965r, 
kiedy to S.Helena - wówczas Siostra 
Prowincjalna w Katowicach - przyjmowała Ją 
do Zgromadzenia...

Jubileusz 25-lecia życia zakonnego 
S.M.Pauliny zbiega się również z 25-leciem 
Jej pracy katechetycznej.

Już w Zgromadzeniu przygotowywała się 
Siostra do pracy apostolskiej poprzezstudia 
w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej przy 
KUL, . a następnie kończąc Prymasowskie 
Studium Życia Wewnętrznego w Warszawie.

Podwójny jubileusz S.M.Pauliny jest 
okazją do złożenia najserdeczniejszych 
życzeń - niechaj ofiarna praca, pobyt wśród 
nas w Brzeziu zaliczony będzie przez 
Siostrę do najlepszych w Jej życiu.

Ksiądz Karol Biskup

Jako honor i Boże Błogosławieństwo 
poczytuje sobie każda parafia, gdy z Jej 
grona wychodzi nowy duszpasterz.

Cofnijmy się zatem do początków 
naszego stulecia aby przybliżyć postać 
pierwszego kapłana, którego wydała 
brzeska parafia u progu XX wieku.

Ksiądz Karol Biskup - syn Józefa i 
Franciszki (z domu Pośpiech) urodził się w 
Koźlu. Dzieciństwo i młodość spędził w 

Brzeziu. W Raciborskim gimnazjum zdał 
egzamin dojrzałości. Święcenia kapłańskie 
przyjął 20 czerwca 1910 roku.

Matka Franciszka, której grób znajduje 
się na naszym starym cmentarzu, nie 
doczekała święceń swojego syna - zmarła 
bowiem kilka miesięcy przed prymicjami 
(2 stycznia 1910r ); z tym większym 
wzruszeniem czytamy słowa, które 
umieszczono na płycie Jej nagrobka "Tu 
spoczywa wierne matczyne serce 
zwolnione z wszelkich ziemskich boleści..." 

Rodzina księdza cieszyła się 
szacunkiem i poważaniem . Ojciec Józef był 
księgowym w naszym zakładzie "Ceres". 
Najstarsi mieszkańcy Brzezia pamiętają 
również trzy siostry księdza, szczególnie 
panią Elzę, która była nauczycielką 
w Brzeziu.

Pracę duszpasterską rozpoczął ksiądz 
Karol Biskup jako wikary w Kluczborku, 
Lublińcu, później 10 lat w Mysłowicach.

W 1921 roku objął stanowisko 
administratora parafialnego Polskiej 
Cerekwi (wikarego substytuta). Dwa lata 
później otrzymał nominację na proboszcza 
parafii PW Wnie-bowzięcia NP Marii w 
Polskiej Cerekwi. (Jest to zabytkowa 
świątynia wstylu barokowym z XVII wieku). 
Pozostałwtej parafii aż do śmierci, blisko 38 
lat.

W czasie działań wojennych w 1945 
roku musiał wraz z parafianami opuścić 
teren parafii. Gdy wrócił zastał tylko ruiny i 
zgliszcza. Nie załamał się jednak, mimo, że

(1884-1959)
miał już wtedy 61 lat. Odbudował kościół i 
plebanię. W 1957r. postarał się o wyma
lowanie kościoła, w roku 1958 o nowe 
dzwony. Po długich latach wytężonej pracy, 
w 49 roku kapłaństwa, został odwołany do 
wieczności w dniu 3 II 1959r. o godzinie 
2230. Pogrzeb śp.ks.K.Biskupa odbył się 
7 lutego. Grób znajduje się na cmentarzu w 
Polskiej Cerekwi (w pobliżu znajduje się 
również grób Ojca-Józefa).

Do nekrologu ks. Biskupa dodać warto 
szczegół z życia zmarłego - w 1943r. 
otrzymał nominację honorowego dziekana. 
Jako dziekan (honorowy) podpisywał się od 
dnia 8 lutego 1943r. stale w księgach 
metrykalnych.

Ksiądz dziekan Karol Biskup, nasz 
parafianin, zapisał sobie piękną, trwałą kartę 
w historii parafii Polska Cerekiew, co 
podkreślił w mowie żałobnej ks.Emil 
Scholtysek z parafii Długomiłowice 
określając Jego osobę i działalność słowami: 
'Vir iustus et timoratus petransiit bene 
faciens" - "Mąż sprawiedliwy i bojący się 
(Boga) przeszedł dobrze czyniąc". Niech 
takim więc pozostaje i w naszej pamięci.

Ks. Józef owi Rozpondkowi, obecnemu probo
szczowi w Polskiej Cerekwi, dziękujemy w imieniu 
parafian za udostępnienie swojej pracy 
licencjackiej pisanej na Papieskim Fakultecie 
Teologicznym we Wrocławiu.
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| OCALIĆ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ |
Każdy człowiek, każde pokolenie układa swoje pieśni, modlitwy, wiersze oraz przeżywa swoje uroczystości 

kościelne i świeckie. Dlaczego jednak ze czcią sięgamy do starych tekstów, zwyczajów? Dlatego, że są świadectwem 
uniwersalnym. Nie wyobrażamy sobie naszej kultury ani naszej wiary bez tych słów i zwyczajów, które znalazły się na 
ustach wielu pokoleń, które żyły na brzeskiej ziemi, stając się świadectwem tradycji, symbolami wierności i tożsamości 

naszej chrześcijańskiej rodziny.
Pragniemy zebrać i zabezpieczyć wiele spośród dawnych modlitw, zwyczajów, opisów uroczystości, wycinków 

ze starych gazet itp, które dotyczą naszej parafii.
Idą one w zapomnienie, jak wszystko, co zanurzone w rzece czasu. Przeto zwracamy się z gorącą prośbą do Ciebie, 

drogi Czytelniku o zabezpieczenie w domu pamiątek przeszłości i powiadomienie ks.Proboszcza lub Redakcję o ich 
posiadaniu, by wykorzystać je w redagowaniu naszego pisma "Brzeski Parafianin". Może jesteś ostatnim, który je posiada 
i może ocalić dla następnych pokoleń. Bez nich będą one na pewno uboższe.

Przejrzyjcie niszczejące zapiski, stare gazety, śpiewniki, zdjęcia, książki, notatki. Przypomnijcie sobie brzeskie 
zwyczaje, które podyktowała żywa wiara minionych pokoleń. Poproście dziadków i babcie, aby podyktowali Wam słowa 
(pieśni,opowiadań), które może dotąd nigdy nie zostały spisane, wydrukowane, a krążyły w przekazach ustnych do tej 

pory.
Bezcennym skarbem mogą się okazać tradycyjne modlitwy odmawiane w czasie uroczystości domowych 

(pogrzeby, ślub, I Komunia św.), modlitwy na święta Chrystusa, Maryi i Świętych, modlitwy na Dni Krzyżowe i procesje 

św.Urbana itp. Jest wiele do ocalenia.
Z góry serdecznie dziękujemy za podjęcie apelu. Prosimy również o uwagi i wskazówki dotyczące realizacji tego 

pomysłu.

Ks.Proboszcz i Redakcja

..............

WYKORZYSTAJ KAŻDĄ CHWILĘ DNIA
Każdy z nas posiada wiele 

darów, które otrzymaliśmy od Boga 
do naszej dyspozycji. 
Przypomnijmy sobie wszystkich 
ludzi, których Boża Opatrzność 
postawiła na naszej drodze życia: 
rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, 
wychowawców i wszystkie inne 
osoby, które odgrywały lub też 
nadal odgrywają ważną dla nas 
rolę. Chciejmy sobie uświadomić 
także wszystkie inne dary: osobiste 
talenty, osiągnięcia życiowe, 
posiadane dobra materialne, cały 
świat przyrody.

Wszystkie te dary są dobre, bo 
Bóg zawarł w nich cząstkę swojej 
nieskończonej dobroci i miłości. 
W opisie stworzenia świata Autor 
Księgi Rodzaju powtarza jak refren 
słowa: "I widział Bóg, że było 
dobre" (Rdz 1,10). Ukryta w 
stworzeniach dobroć i miłość 
Stwórcy ma być dla nas 
przewodnikiem do życia pełnią Jego 
dobroci i miłości.

Ludzie często mówią: "Czas to 
pieniądz", bo czas stosownie 
wykorzystany przynosi człowiekowi 
materialne zyski.

Podobnie można powiedzieć: 
"Czas to niebo", bo ceniąc czas, 
możemy zasłużyć na spotkanie z 
Bogiem w niebie.

O znaczeniu czasu mówi nam 
niejednokrotnie Pismo święte, np. 
słowa św. Pawła: "Baczcie więc 
pilnie, jak postępujecie; nie jako 
niemądrzy, ale jako mądrzy. 
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo 
dni są złe. Nie bądźcie przeto 
nierozsądni, lecz usiłujcie 
zrozumieć, co jest wolą Pana" 
(Ef 5,15-17).

W wykorzystaniu czasu trzeba 
zachować pewien porządek. Każdej 
naszej codziennej pracy trzeba 
wyznaczyć odpowiednie miejsce 
i określoną ilość czasu. Ma to być 
terminowy plan działania.

Widzimy porządek i ład w 
naturze, w otaczającym nas 
świecie: każdy przedmiot ma swoje 
przeznaczenie, wszystko obraca się 
wokół nas w harmonijnej zgodzie 
natury, gdzie wszystko ma swój 
początek i koniec.

Taki cel w życiu musi mieć 
i człowiek. Winien on realizować w 
sobie poczucie odpowiedzialności 

za życie, za wykorzystanie czasu i 
właściwy stosunek do pracy. Praca 
w życiu człowieka odgrywa decydu
jącą rolę, wyznacza rytm życia, daje 
satysfakcję, że pracuje się nie tylko 
dla siebie, lecz i dla innych.

Codziennie wieczorem u stóp 
krzyża w kornej modlitwie 
piwinniśmy zdawać raport przed 
Chrystusem ze swojego dnia. 
Biorąc wzór z Chrystusa - Cieśli, 
Chrystusa - Rybaka, Chrystusa - 
Nauczyciela, musimy pamiętać, że 
nasze życie jest jednym ciągiem 
pracy.

Już narody starożytne 
pogardzały ludźmi leniwymi: nieraz 
karano ich za lenistwo, włóczę
gostwo, kradzieże. Św. Hieronim 
mówił: "Każda chwila w naszym 
życiu-to czassiejby".

Nie wolno nam zakopać w ziemi 
talentów, które otrzymaliśmy w 
posiadanie na określony czas, i z 
tych talentów musimy kiedyś zdać 
sprawę przed Bogiem. Czas płynie 
szybko, ulatują dni, miesiące, lata i 
jeśli w odpowiednim czasie nie 
wykonamy odpowiedniej pracy, nie 
wykonamy jej nigdy.

4
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"UJokacęjnę przewodnik"
Obszar przekraczający niewiele ponad 10 km2, 

leżący na granicy dwóch rejonów - płaskiej, 
jednostajnej Niziny Odry oraz pagórkowatego 
Płaskowyżu Rybnickiego - gdzie różnica 
poziomów waha się ponad 100 m - obszar, który z 
daleka wyróżnia się charakterystycznąsamotną 
Sosienką-to Brzezie.

Malowniczy krajobraz naszej miejscowości 
od pokoleń budził zainteresowanie krajo
znawcze. Nic więc dziwnego, że pod koniec 
ubiegłego stulecia piękne okolice Brzezia zostały 
połączone Alejami Lipowymi z prastarym 
historycznym grodem, siedzibą Książąt Śląskich 
- Raciborzem. Jednak wartki a zarazem burzliwy 
wiek XX, budowa kanału “Ulga", kilkakrotne 
zmiany urbanistyczne przecięły połączenie z mia
stem na linii pięknych alei lipowych.

Nie zmienia to jednak faktu, że możliwości 
turystyczne Brzezia są nadal przeogromne, a 
bogata historia zawarta w starych nazwach, 
przeplatana legendą, pozwala nam na każdym 
kroku spotkać przedziwny świat naszych 
przodków.

Większość starych nazw Brzezia ma 
podłoże czysto topograficzne, których etymo
logia związana jest z ukształtowaniem po
wierzchni, położeniem geograficznym, zadrze
wieniem, akwenami wodnymi, budowlami lub 
posiada charakter czysto użyteczny.

Przed zaproszeniem do "wakacyjnej 
wędrówki" spójrzmy jednak na moment do 
mitologii, w celu pełniejszego zrozumienia 
przeplatających się różnorodnych wątków 
mitycznych w naszych miejscowych 
opowiastkach.

W mitologii Słowian woda ma charakter 
oczyszczający i znajduje wyraz w religijnym życiu 
ludu (chrzest, kropienie wodą, żegnanie się przez 
dotyk wody, picie wody o właściwościach 
uzdrawiających itp ). Jednak siła magiczna 
emanująca ze szmeru wody wywołuje uczucia 
złożone z obawy i fascynacji, stąd też przełożone 
na język mitów pobrzeża wód, tereny podmokłe, 
zaludnione bywają poprzez postacie złowrogie 
(myłki, utopce, wodniki...). Gdy dodamy jeszcze 
współczesne badania, które wyjaśniająprocesy 
rozkładających się mas (biomas) zbutwiałych 
roślin, drzew, którewydająwęglowodory, trujące 
gazy, czasem nawet płonące, nic dziwnego, że 
stworom wodnym towarzyszył nieraz obraz 
ogników, światełek, które tak często występują 
również w opowieściach naszych starszych 
mieszkańców o Myrglu (Szmyrglu), Mytniku.

Zwróćmy jeszcze uwagę na opowiadania 
Słowian o drzewach. O religijnym szacunku 
wszelkich drzew w naszej mitologii nie ma mowy. 
Szacunkiem czy też pewnego rodzaju religijną 
czcią cieszą się tylko drzewa otaczające 
świątynie, kapliczki, obrazy świętych - tak 
ukazywała się Matka Boża. Często jednak 
pojedyncze drzewa lub gaje, o których tradycja 
ludowa lub źródła etnograficzne nic powiedzieć nie 
potrafią, obrastają tradycją - "że należy je 
szanować, nie wolno ich ścinać, gdyż wiążąsię 
znimipewnezaklęcia, wiążąsię z nimipostacie 
ludzkie" - stąd powieści o zapadłych zamkach, 
klasztorach - i wyrosłych na tych miejscach 
drzewach o charakterze "sjenowatych" - czyli 
"mających duszę". Do takich z pewnością 
zaliczyć możemy naszą Sosienkę i Lipki.

Ze względu na ograniczone ramy naszego 
pisma zatrzymamy się dziś tylko przy nazwach, 
które powtarzają się najczęściej w opowiadaniach 
naszych najstarszych parafian, uzupełniając je 
częściowo notatkami z dostępnych nam kronik 
i starych map Brzezia. Tłumaczymy również 
nazwy pochodzenia niemieckiego.

Dąbek - najniżej położony teren Brzezia 
(186,3 m n.p.m.), urodzajne pola. Wg kroniki: 
w 1290r. wykarczowano las miejski (dębowy) 
zamieniającgonapola uprawne oobszarze78Ó 
mórg ziemi. Jeden z samotnych dębów "żyje" w 
pamięci mieszkańców. Na nim znaczono 
wysokość wody podczas powodzi, które 
dochodziły aż po dzisiejszą ulicę Lubomską. Z 
pocz. naszego stulecia, podczas takiej powodzi 
"przypłynęła" figura św.Jana Nepomucena. 
Postawiono w tym miejscu kapliczkę, która 
została przebudowana w 1949r. W okolicach 
Dąbka - najstarszy przydrożny krzyż Brzezia z 
1875r.

Lukasyna-Dębicz - nazwy używane wymiennie. 
Stara nazwa Dębicz od dębów; Lukasyna - wg kro
nik: od nazwiska oficerów z okresu wojen 
napoleońskich - braci Lukasów, którzy osiedlili 
się na Dębiczu. Legenda zaś sięga wieku XVII 
i wiąże się z karczmą, która jeszcze z pocz. 
naszego wieku stała u wylotu ul Rybnickiej oraz 
drogi do Bismarku. Wg legendy, trzech synów 
karczmarza wyruszyło z Królem Sobieskim pod 
Wiedeń. Jeden z nich - Lukas - za waleczność 
otrzymał od króla w nagrodę ziemie położone 
wokół ojcowskiej karczmy, czyli "całą Lukasynę".

Stawiska - dolina wzdłuż drogi do Rybnika (od 
"Emy" do "Garbarni") z potokiem, na którym wg 
mapy z pocz.XIX w. znajdowały się 3 młyny 
wodne, co było związane z koniecznością 
tamowania wody - stawy.

Bismark - las zasadzony z początkiem tego 
stulecia na cześć Bismarcka. Przed I wojną 
wybudowano również wieżę widokową, która 
została zburzona w okresie międzywojennym.

Rajtbana -droga jazdy konnej, miejsce ćwiczeń 
husarii (doi wojny).

Ajchlówka ■ aleja dębowa prowadząca z Dębicza 
w kierunku Sosienki.

Feldszojna - duża polna stodoła przynależna do 
dworu.

Zantgruba - "kopalnia piasku" - miejsce skąd 
pobierano piasek.

Pogwizdów - osiedle chałupnicze wymieniane w 
kronikach jużwXVIIw. Jako ciekawostkę można 
podać, iż na jednej z map z XVIllw. widnieje 
nazwa Pogwizdów zamiast nazwy Brzezie. Nazwa 
osiedla na wzgórzu kojarzy się z wiejącym, 
gwiżdżącym wiatrem, jednak legenda związana 
jest ze zbójnikami, którzy "zgwizdywali się" 
w pobliskim lesie. Droga z Pogwizdowa do 
Pogrzebienia ciągnęła się przez Szajty, jeszcze 
z pocz. wieku pustkowia, malowniczy teren 
pocięty szachownicą pól, w zimie trudny do 
przebyciazpowodu zadymek, wiejącegowiatru; 
"słyszało się" tam śmiechy i nawoływania 
czarownic rozlegające się od strony Wywozu 
i Zbytków.

Jagielnia - wg kronik dość wyraźnie rysuje się 
podział między dworem a folwarkiem Historia 
dworu prawie stale wiąże się z Raciborzem. 
Koleje folwarku idą innym torem W XVIw. wieś 
nabywają Rajsewitzowie, zagorzali protestanci, 
którzy sprowadzili do Brzezia protestanckich 
pastorów. Przeciwko takiemu postępowaniu 
występuje miasto Racibórz. Spórtrwałw latach 
1607-1610. Protest nie znalazł poparcia w sądzie 
ziemskim. Miasto odwołało się do namiestnika 
cesarskiego we Wrocławiu proponując 
przyłączenie kościoła w Brzeziu do parafii 
pogrzebieńskięj. Odtąd kościół w Brzeziu stanowił 
filię parafii pogrzebieńskiej aż do roku 1911. 
Rozpoczął się spór o pola na Jagielni, które 
przypisane zostały kościołowi w Pogrzebieniu, 

czy pola te sięgały aż po Księdz Dwór?-trudno 
określić. Spór zakończył się w 1679r. Nie 
słyszymy później o przynależności pól na Jagielni 
do Pogrzebienia. Nazwa Jagielnia wiąże się 
z jagniętami (owczarnią). W roku 1840 czytamy 
o wielkim pożarze na Jagielni. W 1841 owczarnia 
została odbudowana - było tam znów około 500 
owiec. W 1877r. doszło do likwidacji, parcelacji 
majątku na Jagielni. Ostatnie "owieczki" na 
Jagielni były własnością niejakiego p.Wolnego.

Lipki - wzgórze w sąsiedztwie Jagielni, 
najwyższe wzgórze Brzezia (276m n.p.m.), znane 
z pięknych 7 lip, które wg legendy sadzone były 
na cześć króla Sobieskiego. Niektórzy 
mieszkańcy jednak chętniej powtarzają legendę o 
zapadłym zamku-klasztorze. Z Lipek rozciąga 
się wspaniała panorama na otacząjąoe okolice aż 
po Bramę Morawską, trudno nie wspomnieć o 
możliwościach turystycznych tego miejsca.

Dołki - dolina u podnóża Lipek-do niedawna tam 
znajdowało się jedyne ujęcie wody dla Brzezia, 
dawniej "studzienka-żródełko" skąd czerpano 
wodę, która wg relacji starszych mieszkańców, 
miała niezwykłe walory zdrowotne.

Sosienka - wzgórze o wysokości 257m n.p.m.- 
wprawdzie nie najwyższy punkt Brzezia, jednak 
widoczny ze wszystkich stron z chara
kterystyczną sosną, która stała się herbem 
naszej miejscowości. W opiniach pisarzy i poetów 
przedstawiona jest jako najwyższe wzniesienie. 
Oto jak w dosłownym tłumaczeniu11 brzm i jed
na z legend o Sosience:

"Osamotniona sosna"
"Na najwyższym wzniesieniu Brzezia, w miejscu, 
gdzie wznosi się poważna, melancholijnie 
nastrojona sosna, stał kiedyś wspaniały pałac 
otoczony wieńcem lip i sosen. Mieszkająca w 
zamku szlachcianka przeczesywała pewnego 
dnia swoje długie, wspaniałe włosy. Stała przy 
oknie spoglądając na wspaniałą żyzną nizinę 
przeciętą przez Odrę, jak gdyby przez błyszczącą 
wstążkę. Nagle wyczesała z włosów różową 
wstążkę, która delikatnie upadła na podłogę. 14/ 
tym momencie rozległ się straszny huk, a 
wszystko, co znajdowało się na wzniesieniu 
zapadło się. Pozostała jedynie sosna, która 
marząc stoi na wzgórzu."

Kamień-miejsce gdzie, wg legendy, przybywa) 
konno aż z Łubowic Eichendorf, tęskniąc za 
wybranką swego serca, która przebywała w 
pogrzebieńskim klasztorze W latach 1907-1945 
stał tu pomnik poety, później przez wiele lat 
znajdował się rozbity kamień...

Wąwozy - aby spojrzeć na piękne okolice Brzezia 
warto udać się w kierunku Pogrzebienia - Konotek, 
gdzie znajduje się wspaniały taras widokowy 
(wys. 293m n.p.m.) i stamtąd malowniczymi 
wąwozami przez pogrzebieńskie pola, zagajnik 
Radostek, staw Kaczynka, dojść na Widok 
(o Widoku wkrótce oddzielny artykuł).

Zapraszając na spacer po Brzeziu pragniemy 
podziękować, w imieniu parafian, naszym 
najstarszym mieszkańcom m.in. p.p. Walesce 
Bugdol, Emie Polak, Konstantemu Stawinoga, 
Wincentemu Mraczny oraz rodzinie Szlemerza 
pomoc przy opracowaniu materiału. Pozdra
wiamy także naszego "małego brzeskiego prze
wodnika" Stawka Pytlik, wnuka pp.T.R Rydygiel.

Przypis 1) "Was der Sagenborn rauscht... Ein 
Sagenbuch des Oberschlesischen Landes von 
Georg Hyckel zweite, veranderte Auflage"

Dziękujemy panu Pawłowi Lokaj, naszemu 
parafianinowi mieszkającemu w Żorach, za 
przesłanie ciekawego przekładu legendy.



Racibórz od strony młyna Domsa - litografia z 1845 roku

"NAJSTRASZNIEJSZA TRAGEDIA
POD RACIBORZEM
OD NIEPAMIĘTNYCH CZASÓW"
I pomyśleć, jak drobne czasem rzeczy 

mogą prowadzić do ciekawych odkryć, 
jakie cenne niekiedy pamiątki leżą po 
strychach starych domów, wśród 
niepotrzebnych już nikomu rupieci.

Rozbierany ostatnio dom u wylotu tzw. 
"Uliczki" w Brzeziu, doprowadził piszącego 
do ciekawych odkryć. Przede wszystkim 
wzbudzał zainteresowanie tym, że wyryta 
jest na nim data 1870r. A zatem, byłby to naj
starszy z zachowanych dotychczas domów 
we wsi.

W czasie penetracji rozbieranego, już 
bez dachu strychu, natrafiono na leżącą 
wśród gruzu, ongiś ładną, dziś niepozorną 
obitą gipsową figurkę Chrystusa, wielkości 
około 40 cm. Zapewne była ozdobą domo
wego ołtarzyka, który zazwyczaj stawiano 
na komodzie. Oglądając figurkę ze wszys
tkich stron zauważono w środku resztki 
starej gazety, pożółkłej i solidnie przez 
myszy pogryzionej. Fakt ten nie świadczy 
o niczym, ale może zastanowić Po co 
wpychano gazetę do środka gipsowej 
figurki? Może był to po prostu schowek. 
Kiedyś, często dawało się: pisma, obrazki, 
zdjęcia i inne wartościowe rzeczy, pod 
figurkę na domowym ołtarzyku lub za 
świętym obrazkiem na ścianie.

Bardzo ostrożnie, by nie zniszczyć 
spróchniałego papieru, rozwinięto resztki 
gazety. Był to skrawek niemieckiej gazety 
pisanej gotykiem, a zatem sprzed 1941 r. 
kiedy od tego czasu upowszechniło się 
pismo niemieckie alfabetu łacińskiego. Z ko
lei można było odczytać, że niejaki Franz 
Breuer, dobry zegarmistrz, posiada swój 
sklep na Bahnhofstrasse. Ta nazwa ulicy 
dworcowej istniała do 1934r. potem ją prze
mianowano. A zatem, skrawek papieru 
gazety musi byćjeszcze starszy . W trakcie 
dalszego czytania natrafiono na strzępy 
zdań, które wspominają o pożarze młyna 
parowego w Hohenbirken.

W Brzeziu było w tym czasie kilka 
młynów: trzy wodne, jeden wiatrakowy a tyl

ko na Dębiczu młyn parowy Był w owym 
czasie własnością Domsa, potężnego w Ra
ciborzu fabrykanta cygar.

Młyn się spalił 26 lutego 1919 roku.
Zatem informacja w gazecie napro

wadza nas na ów głośny pożar. Opowiadają 
że pociągnął za sobą wiele ofiar

Dzięki uprzejmości jednego z parafian, 
pana Józefa Malcharczyka, autor dotarł do 
właściwego źródła. Okazało się, że pan 
Malcharczyk do dziś przechowuje gazetę 
sprzed 70-ciu lat. Jest to 50-ty numer 
"Anzeiger fur Schlesien" z dnia 28 lutego 
1919r, który w artykule pt "Pożar młyna 
Domsa na Lukasynie" szeroko i wnikliwie 
opisuje tą "najstraszniejszą od niepamięt
nych czasów katastrofę koło Raciborza".

Autor wnikliwie rozpisuje się nad 
przebiegiem katastrofy . Opisuje sam pożar 
i nieudolność w jego gaszeniu. Brzeska 
Straż Pożarna usadowiła się nad stawem, 
lecz była zbyt mała, by żywioł opanować. 
Ogień zlokalizowano po czterech 
godzinach, kiedy do akcji wkroczyła 
potężna parowa sikawka z Fabryki 
"Simensa”zPłoni. Według relacji p. Pawła 
Stawinogi, który w tym czasie miał 9 lat, w tę 
noc łuna była tak wielka, że jego ojciec 
mógłby na promenadzie swobodnie czytać 
gazetę. Sam zaś pamięta, że wiatr zwęglone 
ziarna roznosił aż do wioski, które padały 
niczym grad na ziemię.

Okoliczna rzesza gapiów, pomimo 
nawoływań sił porządkowych, nie kwapiia 
się z pomocą przy gaszeniu. Autor 
sugeruje, że miejscowa ludność by‘a 
negatywnie nastawiona do właścicie a 
młyna. Krytykowano magazynowanie tak 
dużej ilości zboża w jednym miejscu.

Sam wybuch pożaru stwarzał już wiele 
domysłów. Mówiono, że został 
spowodowany umyślnym niedbalstwem - 
zatarciem się łożysk na górnym piętrze. 
Szeptano, że administrator młyna wzbogacił 
się na dostawach w czasie wojny, teraz nie 
potrafił się rozliczyć z ksiąg rachunkowych.

Ważniejsza od tych faktów, to tragiczna 
śmierć 32 ludzi w pożarze. Odpowie
dzialnych za tą tragedię czyni się służby 
porządkowe, które nie mogły opanować 
sytuacji. Początkowo zabraniano ludziom 
dojście do płonącego młyna Pozwolono im 
na wynoszenie zboża wówczas, kiedy już 
nie było możliwości jego uratowania. Ludzie 
rzucili się do magazynu na parter nie bacząc 
na niebezpieczeństwo. Gdy spaliłsiędach, 
zawaliły się boczne ściany, które spowo
dowały zerwanie stropów. Stało się to w oka 
mgnieniu, i nikt ze znajdujących się 
wewnątrz magazynu nie zdołał się uratować.

Zginęło, jak się rzekło, 32 ludzi z Raci
borza, Kobyli, Pogrzebienia i Brzezia. Dla 
nas najbardziej wiarygodnym dokumentem 
tej tragedii jest Parafialna Księga Zgonów. 
Według niej w pożarze 26 lutego 1919r. 
zginęło 23 następujących mieszkańców 
Brzezia:
(wykaz według ówczesnej pisowni)

1. Franz Jenrzejczik - 24I.
2. Marianna Klement - 34I.
3. AnnaHaberstroh -23I.
4. Nikodem Dudek -15I.
5. Anton Bulenda -181.
6. Franz Wyzgoll -231.
7. Franz Palinski -131.
8. Joachim Pacharzina-151.
9. Franciska Koczy -181.
10. Anton Snoppek -16I.
11 .Waleska Pacharzina-14I.
12. Franciska Dziebko -411.
13. Adolf Niedziela -28I.
14 August Kuska' -161.
15 Katharine Kuska - 20I.
16. Maria Mysliwiez -151.
17. Johanna Dubik - 33I.
18. Johann Chruszcz -49I.
19. Josepf Plutka -141.
20. Adolf Kampka -181.
21. Heinrich Mikietta -161.
22. Konstantin Freund - 261
23. Ernst Malcharczyk-171.

Pochowano ich na starym i nowym 
cmentarzu, według życzenia rodzin Były to 
wspólne mogiły. Jedynie dwie osoby 
pochowano oddzielnie, ponieważ rodziny 
wykupiły osobne miejsca. Pogrzeb odbywał 
się w kilku dniach, miano bowiem 
trudności z identyfikacją wygrzebanych 
z rumowiska zwłok.

Bezdenny smutek tej tragedii 
spotęgowała jej masowość. W dowód 
pamięci tego tragicznego zdarzenia, 
postanowiono co roku zamawiać mszę 
intencyjną za "brzeskich męczenników". 
Jeszcze po wojnie, w latach 50-tych ta 
tradycja się utrzymywała.

"Brzezik"

Od Redakcji: Tytuł powyższego artykułu jest 
dosłownym tłumaczeniem tytułu z języka 
niemieckiego w "Anzeigen fur Schlesien"

1



"Niespodziewane 
żywoty"

Jan Darowski

Twój uśmiech

Ponieważ uśmiechnęłaś siedomnie 
jak nigdy życie

ponieważ uśmiechnęłaś się 
jakby za życie

za wszystkich ludzi
do mnie uśmiechniętych 
narzędziowo tylko

jak piły w lesie

zapisałem sobie twój uśmiech 
obiecałem że kiedyś na czysto przepiszę 
opiszę całą
opiszę najpierw twoje dobre oczy

Okazuje się że nie umiem 
spokoju ich znaleźć nie umiem

Próbuję pisać
wprost twoimi oczami

za słownik piórem sięgnąć 
we własne ich spojrzenie

i rozlewam głupio -

Tak mnie twój uśmiech zupełnie rozkleił 
że już nie wiem gdzie 
wwierszu miłosnym porzuca się pióro 
i pisze

promykiem nadziei

KONKURS DLA DZtECt

"Dlaczego głowa św.Jana Ne
pomucena jest ozdobiona

aureolą z pięcioma
gwiazdami?

Odpowiedź można złożyć
I z podaniem imienia, nazwiska .uWcyl 

w zakrystii, do dnia 30 sierpnia.
Nagrody książkowe 

będątosowane w czasie Wszy św 
szkoinei we wrześniu

Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1990.

< Dz/ecramp/envszokon^^7^-rzr------------------- -------------------
I z pielgrzymki do Piekar Śląskich w dniu

-------------------------------- Redakcja J

fuchar Przechodni Prezydenta 

Miasta od lat pozostaje w rękach 
OSP Brzezie...

Tradycyjnie już Miejskie Zawody Sportowo- 
Pożarnicze zgromadziły na naszym boisku w dniu 
30 maja br. wielu zawodników i kibiców.

W zawodach brało udział 12 drużyn 
(wtym5 z Brzezia). Konkurencje odbywały się w 
trzech kategoriach wiekowych:

W grupie III trzy pierwsze miejsca zajęły: 
OSP-Brzezie, ZOSP"Ema"- Brzezie, "Garbamia”- 
Brzezie.

W grupie II - pierwsze miejsce przypadło także 
Brzeziu.

Nasi najmłodsi spisali się również dobrze 
zajmując drugie miejsce (po drużynie z Sudoła).

Na zdjęciach zwycięscy - 
Brawo Brzezie!!

________________________ Foto A-R Racibórz____________________________ Foto A-R Racibórz —
Wydawca: Rzymsko-Katolicka Parafia św.Apostołów Mateusza i Macieja 47-406 Racibórz-Brzezie n ą 

ul.Porucznika S.Myśliwca 18 graficzna: Florian Burek
Redagują: ks.Józef Cop, Małgorzata Rother-Burek tel.6884; Przygotowanie do ar

Skład i druk: Baterex ul.Ogrodowa 5 tel.2432 
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Zespolone z krajobrazem Brzezia

Informacje ogolne

17 PE

Eksploatacji Kruszywa", 
"Żwirownia"-B rzezie,

\ A KATOWICE.©)

"Zakład 
potocznie 
została oddana do eksploatacji w 1975 
roku. Wybudowana przez Przedsię
biorstwo Produkcji Kruszyw w Kato
wicach, należała do niego do 1991r. 
Od dwóch lat należy do Saksońsko- 
Śląskiej Unii Betonowej w Kato

wicach, spółki Join Venture, której 
założycielami a zarazem współwłaści
cielami są: ze strony polskiej PPKMiL 
Katowice oraz Sachsische 
Baustoffunion Dresden jako 
przedstawiciel Koncernu "Holderbank" 
z siedzibą w Szwajcarii.

Dolina Odry, rzeki, która przepływa 
przez Brzezie, zawiera w swojej bu
dowie geologicznej pokłady żwirów 
i piasków. Udokumentowane w 1972r. 
zasoby dały podstawę do wybu
dowania zakładu. Złoże to rozciąga 
się na 
połać 
dwóch 
Brzezie 
zdecydowana przewaga znajduje się 
na terenach przynależnych do 
Raciborza. Załączona mapka wska
zuje, że terytorialnie wykorzystujemy 
dość obszerną powierzchnię. W pla
nach perspektywicznych 
znacznym obszarze doliny 
dokładniej od Brzezia aż po 
kolejową 
powstać 
Pierwszy 
Buków, 
Wydobycie 
przyszłej 
zmagazynowanie dużo większej ilości 
wody, a o to właśnie głównie budowni
czym zbiornika chodzi. Zaporę czo
łową zbiornika dolnego przewidziano 
w okolicach linii wysokiego napięcia,

powierzchni przekraczającej 
150 ha leżącą na terenie 

miejscowości tj. Racibórz- 
oraz Nieboczowy, z tym, że

ejurtTbACO—

G>a„'<c

Wodzisław-Chałupki 
dwa zbiorniki 

etap, 
jest obecnie

na 
Odry, 
drogę 
mają

wodne, 
w postaci polderu 

realizowany, 
kruszywa z

czaszy pozwoli
jego

na

-------------  
której trasa przebiega przy zachodniej 
granicy udokumentowanego złoża 
żwiru.

Inwestorem zbiornika jest 
Okręgowa Dyrekcja Gospodarki 
Wodnej - Gliwice, a siedziba dyrekcji 
tego zadania mieści się w Raciborzu.

Pod względem morfologicznym 
obszar Brzezia przynależy do Kotliny 
Raciborsko - Oświęcimskiej. Szero
ka dolina Odry ograniczona jest 
pasami wzniesień, które pocięte są 
dolinami erozyjnymi. W osi doliny 
płynie rzeka Odra, która zasilana jest 
prawo- i lewobrzeżnymi dopływami, 

kruszywa, 
Zachodnie 
wschodnie 
natomiast

żwirowni. Zatrudnienie, w porównaniu 
do roku 1990 wzrosło, a nasi praco
wnicy wywodzą się z Brzezia 
i pobliskich miejscowości.

Proces produkcji żwirów i pias
ków ma charakter sezonowy. Okres 
najwyższej produkcji i sprzedaży 
osiągamy w lecie i początkiem 
jesieni, stąd też w tych okresach 
chętnie zatrudniamy okresowo 
pracowników do pomocy.

Opracował: Dyrektor JAN ADAMCZAK

W rejonie eksploatacji 
rzeka Odra rozwidla się. 
rozwidlenie płynie przez 
tereny miasta Racibórz,
wschodnie, zwane Nową Odrą lub 
Kanałem "Ulga", płynie po terenach 
Brzezia. Powierzchnia doliny Odry w 
rejonie zalegania złoża jest słabo 
zróżnicowana a różnice najwyższe
go i najniższego punktu w tym terenie 
nie przekraczają 1,5 m.

W "Żwirowni"-Brzezie zatrudnio

nych jest ponad 50 osób, z czego 
pracowników Saksońsko - Śląskiej 

Unii Betonowej ponad 40, reszta to 
osoby firm pracujących na rzecz

r

i

"Żwirownia"- Brzezie
zatrudni:

osoby pragnące polepszyć sobie 
materialny byt na okres sezonowy 

tj. do listopada 
w oparciu o umowę - zlecenie

w zawodach:

- operatorów sprzętu budowlanego
- pomocników
- elektryków
- pracowników do obsługi

zakładu przeróbczego

Szczegółowych informacji udziela
Kierownik Żwirowniy
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII

Foto A-R Racibórz

DJHHIERT0WE 
G0BY

W niedzielę 27 czerwca br. 
obchodziliśmy w naszej 

parafii pięknąuroczystość 
60-lecia ślubu najstarszej 

pary małżeńskiej w Brzeziu- 
państwa

Marii i Karola Korzonków.

Dostojn i Jubilaci wychowali 
czworo dzieci, doczekali się 
7 wnuków oraz 7 prawnuków

Składamy życzenia wielu 
dalszych dobrych lat 

w zdrowiu oraz doczekania 
następnych 

wspaniałych rocznic

Przedstawiamy dwa listy: życzenia przesłane przez kl. VII i VIII

Janowi Pawłowi II oraz odpowiedź Stolicy Apostolskiej (patrz str.1)

Brzezie - Częstochowa dn. 15.04.9V.

UKOCHANY OJCZL SWItTY

Młodzież kl.VIl i VIII zebrana u stóp Matki Bożej na Jasnej 
Górze dziękuje Chrystusowi za przyjęcie sakramentu bierzmowania.

Przez wstawiennictwo Królowej Polski polecamy Bogu wszystkie 
intencje Ojca Świętego i prosimy Chrystusa Zmartwychwstałego o po
trzebne łaski na dalsze lata prowadzenia Ludu Bożego do zbawienia.
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z Parafii Sw.Ap.Mateusza i Macieja
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P<K|0l NćVk1<

rfr/adrug 5&rnar<?f

Pi<£^ ^Loćtik^

loj/klzs-

Troly 'JJiAłIAł 
ftłMMn jkbnŁ- 

Ojoclcm^ Heleno.M cl! i hzwj ici 'fókaii

f| O.V i. <■ A t u cky

Warczano,

^
0, śjuLólćt

F<olb?.

Bateria
OtaŁzrmi

Ola
H«Złxio.

LjounU*.
H<jdincxz>&k/a. 
kwaśna

fu tur XuxnG.it)c
tylulG JiuDiCa

ŚW. JAN NEPOMUCEN
MĘCZENNIK PRAWDY I WIERNOŚCI

\N bieżącym roku mija 600 lat od męczeńskiej 
śmierci św. Jana Nepomucena, który 20 marca 
1393r. na rozkaz króla czeskiego Wacława IV 
został zrzucony z mostu Karola w Pradze do rzeki 
Wełtawy. Warto z tej okazji przybliżyć postać tego 
Świętego, tak bardzo czczonego na Śląsku, któ
rego kaplica w naszej parafii znajduje się przy uli
cy Brzeskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowa
dzącą do Pogrzebienia. Kaplica ta istnieje od po
czątku naszego wieku, a w 1949r. przebudowana 
została przez brzeskie Kółko Teatralne "Zorza".

Figura św. Jana Nepomucena znajduje się w 
kaplicy zbudowanej na wzór małego kościółka z 
kamienia i cegły, otynkowanej i pomalowanej na 
biało i brązowo. Zasadnicza jej część, gdzie 
znajduje się ołtarz i figura Świętego, jest trapezem 
w planie i jest zamykana przeszklonymi drzwiami. 
Część przedsionkowa jest prostokątna w planie 
i wsparta na dwu filarach. Całość pokryta jest 
dachem dwuspadowym z blachy ocynkowanej z 
wyodrębnionym szczytem, który zakończony 
jest krzyżem. Na ścianie frontowej wnęka 
oszklona z obrazem głowy umęczonego 
Chrystusa oraz inskrypcja fundatorów.

Św. Jan Nepomucen przedstawiony jest w 
stroju kapłańskim: sutanna, komża i biret na gło
wie, z krzyżem w rękach a głowa ozdobiona 
aureolą z pięcioma gwiazdami.

Św. Jan urodził się w Nepomuku koło Pragi. 
Rok przyjścia na świat nie jest dokładnie znany 
(ok. 1350r ). Jego ojciec, Velfia, był miejscowym 
urzę-dnikiem. Pierwsza pewna wiadomość o 
Świętym pochodzi z 1370 roku. Figuruje on 
wtedy w spisie kleryków. W 1380r. zostaje 
wyświęcony na ka-płana i otrzymuje probostwo 
przy kościele św. Gawła w Pradze. Równocześnie 
pełni obowiązki notariusza przy arcybiskupie 
Janie. W1381r. zostaje wysłany na studia uniwer
syteckie w Pradze, potem w Padwie. Z Padwy 
wrócił do Pragi jako doktor obojga praw 
(kanonicznego i cywilnego) i
został zamianowany wikariuszem generalnym 
metropolity Jana w Pradze.

Praga wówczas była bardzo żywym ośrod
kiem życia europejskiego, wpływów naukowych 
i politycznych, nie brakowało konfliktów, a w tar
cia te, często na tle narodowościowym i mająt
kowym, wciągany był Kościół. O konflikt było tym 
łatwiej, że ówczesny król czeski, Wacław IV 
Luksemburczyk, był człowiekiem pobudliwym 
i nieopanowanym.

Za najazdy na klasztory, za urąganie wierze 
ks.Jan Nepomucen obłożył klątwą wicekanclerza 
królewskiego. Doszło do zatargu między królem 
a biskupem. Króldlaomówieniasprawyzaprosił 
biskupa i kapitułę na swój dwór, aletuokazałsię 
podstępny. Zaproszonego biskupa wraz z częścią 
kapituły wypuścił wolno, zaś ks.Jana Nepo
mucena z dwoma innymi zatrzymał i poddał 
torturom. Ale i tych dwóch uwolniono, natomiast 
ks.Jana, jako najbardziej obstającego przy pra
wach Kościoła, torturowano dalej. Okaleczonego 
nie chciano wypuszczać, więc, aby zatrzeć ślady 
tortur, ks.Jana utopiono w rzece Wełtawie 
zrzucając z mostu. Śtało się to około 20 marca 
1393 roku. Tradycja związała jego śmierć 
z wiernościątajemnicy spowiedzi św.

Postać św.Jana Nepomucena należy do 
najpiękniejszych w tradycji Kaścioła czeskiego 
i dzień jego śmierci obchodzony jest niezwykle 
uroczyście. Męczeństwo św. Jana Nepomucena 
odbiło się szerokim echem w Europie. Liczne 
jego figury znajdują się w wielu miejsco
wościach: np. w centrum Raciborza są cztery. 
Sw.Jan Nepomucen jest patronem spowiedników 
oraz wzorem prawdy i wierności. Jest też opie
kunem w godzinie śmierci, patronem kupców, 
podróżników, marynarzy, rybaków i mostów.


