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Święci Apostołowie Mateuszu i Macieju - módlcie się za nami!

Przewielebny Księże Proboszczu!

Z okazji 15-lecia pracy duszpasterskiej 
w parafii 

św. Apostołów Mateusza i Macieja 
w Brzeziu nad Odrą 
Wspólnota Parafialna 

składa Księdzu Proboszczowi, 
odnowicielowi 

naszego kościoła parafialnego, 
najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za wielki trud i poświęcenie 
w tym dziele oraz 

za owocne pasterzowanie, 
zyczymy równocześnie 
Błogosławieństwa Bożego 

na dalsze lata pracy w naszej parafii.

Szczęść Boże!

Trwający na wdzięcznej modlitwie Parafianie



"NIEBIESCY ORĘDOWNICY"
Spojrzymy uważnie w dniu odpustu na neobarokowy ołtarz 

główny kościoła parafialnego. Zauważymy w nim: cztery figury: 
św.Mateusza, św. Macieja, św. Katarzyny i św.Barbary; cztery 
figury Aniołów; cztery obrazy: Niepokalanego Poczęcia NMP, 
św.Michała Archanioła i dwa znajdujące się nad drzwiami obejścia 
ofiarniczego (mamy pytanie: Kogo przedstawiają? - prosimy o 
informację).

Fot. Złoczowscy

Od najdawniejszych czasów liczba cztery określana była jako 
"Liczba świata" doczesnego i wiecznego. W związku z tym 
znajdujemy ją w kosmogonii oraz w Piśmie Świętym. Np. cztery strony 
świata, cztery pory roku, cztery żywioły, ale również cztery rzeki rajckie, 
czterej Wielcy Prorocy, czterej Ewangeliści, czterej Ojcowie Kościoła.

W ołtarzu głównym naszego kościoła parafialnego połączono 
czterech świętych, którzy są naszymi patronami, którzy uczą nas życia w 
świecie. Wymienieni święci są naszymi opiekunami w niebie, orędownikami 
modlitwy, opiekunami w przedsięwzięciach, umocnieniem w nieszczęściach.

Czyż nie trzeba na co dzień pytać: Kim są dla nas nasi święci 
Patronowie? Odpowiedzi udzielają modlitwy mszalnezdnia ich liturgicznego 
obchodu:
21 września - św.Mateusza Apostoła
Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza 
na Apostoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on szli za 
Chrystusem i wiernie przy Nim trwali.
14 maja - św.Macieja Apostoła
Boże, Ty dołączyłeś świętego Macieja do grona Apostołów, za jego 
wstawiennictwem otaczaj nas swoją miłością i przyjmij do 
wspólnoty wybranych.
4 grudnia - św.Barbary
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż 
do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich 
niebezpieczeństw i w godzinie śmierci umocnij nas sakramentem 
Ciała i Krwi Twojego Syna.
25 listopada - św.Katarzyny
Boże, który dałeś prawo Mojżeszowi na górze Synaj i tamże 
umieściłeś cudownie i pochowałeś rękami aniołów ciało Twej 
świętej dziewicy i męczenniczki Katarzyny, daj, prosimy przez jej 
zasługi i wstawiennictwo, byśmy mogli dojść do Góry, którąjest 
Chrystus.

Figury naszych świętych Patronów, które znajdują się w 
głównym ołtarzu, nie zamykają prezbiterium naszego kościoła, nie 
czynią wrażenia zakończenia kościoła, lecz są zapowiedzią 
nowego porządku i otwierająnas ku światu Bożemu.

Święci nie istnieją sami dla siebie, lecz nas prowadzą ku Bożej 
wieczności. Przez cześć Świętych prosta i niewidzialna światłość 
Boża załamuje się w pryzmacie ludzkich dziejów, tak, że możemy 
dojrzeć wieczną chwałę i światłość Bożą w naszym ludzkim 
świecie, w naszych braciach i siostrach. Święci są niejako naszymi 
starszymi braćmi w rodzinie Bożej, braćmi, którzy nas biorą za rękę 
i mówią: jeśli mógł ten i tamten dojść do świętości, dlaczego 
nie ty?

Stare kroniki o brzeskim kościele ...
"Pierwszy kościółek w Brzeziu zbudowa

no w roku 1331. Był to kościółek drewniany, wytę

piony gliną a w roku 1697 położono podeń nowe 

fundamenty. Ostatecznie w roku 1746 został cały 

ten kościółek powiększony i przebudowany, tak, 

że odtąd posiadał razem z wieżą 19.2 metrów 

długości a 8.4 metrów szerokości. Ponieważ 

gminy do tego kościółka należące (Brzezie i Nie- 

boczowy) liczyły - razem 3000 dusz, więc 

kościółek ten okazał się już od dawna za mały.

W roku 1888 już zaczęto rokowania z 

patronem (fiskusem pruskim) co do budowy 

nowego większego kościoła. Pierwszy bardzo 

piękny plan i rysunek nowego kościoła został 

odrzucony przez rejencję w Opolu, która sama 

sporządziła drugi rysunek, który został znowu 

odrzucony przez ministra. Minister kazał 

sporządzić trzeci rysunek w Berlinie. Według 

tego ostatniego rysunku rozpoczęto budowę 

kościoła w roku 1904. Nowy kościół kosztował 

ogółem 126.500 marek. Gmina kościelna zaciągła 

pożyczkę w wysokości 50 tysięcy marek, prócz 

tego parafianie dostarczyli rąk do budowy i fur do 

zwożenia materiałów. Patronat dał tylko 48.770 

marek, J E.ks.kardynał Kopp z Wrocławia 5 ty

sięcy, a przemysłowiec Doms z Raciborza 3 ty

siące marek. Na pokrycie reszty złożyli parafianie 

ofiary w miarę sił i możliwości. Kościół budowano 

w stylu barokowym.

W dniu 25-go września 1904r. na odpust 

św. Mateusza położono uroczyście kamień 

węgielny pod nowobudowany kościół w obecności 

wielu księży z okolicy i bardzo licznie zgro

madzonego ludu Ks. Dziekan Kałuża z Rogowa 

wygłosił polską przedmowę, poczem ks. pro

boszcz Riedel z Pogrzebienia odczytał 

dokument, który wmurowano w kamień 

węgielny. Po ceremonii położenia i zamurowania 

kamienia węgielnego, dokonanej przez 

ks.dziekana Kałużę, powrócono w procesji do 

starego kościółka, gdzie udzielono wiernym 

błogosławieństwa. Budowa nowego kościoła 

postępowała z wielką szybkością. Dnia 3-go 

października 1906r. wciągnięto trzy dzwony na 

wieżę nowego kościółka, a już w niedzielę 4-go 

listopada tegoż roku odbyło się jego poświęcenie, 

którego dokonał ks.proboszcz Riedel z Pogrze

bienia. Kazanie polskie wygłosił zasłużony 

ks.Wajda z Kielczy (rodem z Nieboczów). Po 

nabożeństwie przeniesiono Przenajświętszy 

Sakrament z starego kościółka do nowej 

świątyni. W roku 1907 rozebrano stary kościółek. 

Do tego czasu gminy Brzezie i Nieboczowy 

należały do parafii w Pogrzebieniu. Po wybudo

waniu nowego kościoła w Brzeziu powstała przy 

nim w dniu 17-go listopada 1911 roku 

samodzielna parafia, przy której nadal pozostały 

miejscowości Brzezie i Nieboczowy."
Konstanty Kowol
"Historia Przeszłości Kościołów nad Odrą"
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By coś zostało z tych
pracowitych lat...
"Bo nie skończona jeszcze dziejów praca, 

bo nie przeorany jeszcze sumieniem glob".
/Cyprian Kamil Norwid/

Kościół parafialny w Brzeziu 
nad Odrą jest usytuowany w cen
trum miejscowości, a wiele uroku 
dodaje mu okalająca go zieleń. 
Kościół św. Apostołów Mateusza i 
Macieja przez swoje usytuowanie, 
rozmiary i swoisty kształt, z daleka 
zwraca na siebie uwagę. Jest on 
znakiem mówiącym o tym, że 
okoliczni mieszkańcy są ludźmi 
wierzącymi i gromadzą się w nim 
dla sprawowania Eucharystii pod 
przewodnictwem kapłana, a także 
dla przyjmowania sakramentów, 
słuchania słowa Bożego i wspólnej 
modlitwy.

Kościół parafialny przypo
mina Wieczernik, w którym łamanie 
i przyjmowanie Ciała Eucha
rystycznego jednoczy wiernych z 
Chrystusem i między sobą. Kościół 
parafialny jest więc symbolem 
jedności ludu Bożego, tworzącego 
jedno Ciało Mistyczne, którego 
Głową jest Chrystus /por.Rz 12,4/.

Budowniczowie naszego 
kościoła parafialnego starali się, aby 
był on piękniejszy od siedzib 
ludzkich. Wysoka wieża kościelna, 
zwieńczona krzyżem, kieruje oczy 
ludzkie na ten znak zbawienia. Przez 
szacunek dla majestatu Bożego 
przy budowie kościoła zastosowano 
trwałe i szlachetne materiały: granit, 
dobrą cegłę, miedzianą blachę, a 
we wnętrzu: szlachetne metale i 
cenne drewno. Obrazy, rzeźby, 
sprzęty kościelne są wykonane 
przez zdolnych artystów. Dlatego 
kościół nasz stanowi cenny zabytek 
architektury i sztuki.

Fot. Zloczowscy

Przez swoją wielkość 
rzucającą się w oczy i przez swoją 
piękną formę, kościół nasz jest 
znakiem budzącym sumienia ludzkie 
z uśpienia. Przypomina sens życia 
ludzkiego i jego ostateczny cel. Dla
tego okres duszpasterzowania 
ks. Proboszcza Alojzego Ostrow
skiego to ciągłe, trwające po dzień 
dzisiejszy, prace remontowe i 
modernizacyjne, tak zewnątrz, jak i 
wewnątrz kościoła, by zadbany i 
upiększony był znakiem 
rzeczywistości nadziemskich 
przypominających niebo, sanktua
rium Boga.

Pierwsze miesiące /lata 
1978-1980/ to okres, w którym 
przeprowadzono: gruntowny re
mont dachu, częściowo odnowiono 
elewację kościoła, umocniono płot 
placu kościelnego i wysadzono wiele 
krzewów róż i drzew ozdobnych.

W środku kościoła zwraca 
uwagę prezbiterium z bogato 
zdobionym ołtarzem przyściennym, 
którego stół wykonany jest z 
kamienia obłożonego drewnem, a 
nastawa sięgająca aż do sklepienia 
jest pięknie zdobiona: obrazy, figury i 
ornamentyka listna i kwietna. W 
centrum ołtarza jest tabernakulum 
zdobne w motywy eucharystyczne. 
Ołtarz ten odnowiono w latach 1989- 
90. Jesienią 1992r. posadzkę 
prezbiterium wyłożono sławnio- 
wickim marmurem i z niego 
wykonano ołtarz soborowy i pulpit.

W czasie 15. lat dusz
pasterzowania ks. Proboszcz: 
odprawił 925 Msze św. za parafian, 
wprowadził do pełnego uczestnictwa 
we Mszy św. 491 dzieci, rozdał 
1010929 Komunii św, pobłogosławił 
na drogę wspólnego życia 271 par 
małżeńskich.
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Ołtarz jest ściśle związany z amboną. Tomasz a 
Kempis zauważył: "Bez tych dwójga nie mógłbym żyć 
dobrze, gdyż słowo Boże jest światłem mej duszy, a 
Eucharystia Chlebem żywota". Ambona ma kształt 
okrągłego balkoniku, zamocowanego na ścianie z 
wejściem od zakrystii, na którym umieszczono tablice z 
X przykazaniami. Pod daszkiem - baldachimem 
ambony umieszczono gołębicę, symbol Ducha 
Świętego, a na ścianach balkoniku figury czterech 
ewangelistów. Ambona jest znakiem Chrystusa 
obecnego w swoim słowie. Została odnowiona w 
latach 1987-88. Rekolekcje parafialne odbywają się w 
Wielkim Tygodniu. Ostatnie Misje św. byłv w 1990r.

Chrzest jest pierwszym i podstawowym 
sakramentem. Od chwili chrztu jesteśmy uświęceni 
łaską Chrystusa, złączeni z Nim na wieki, jesteśmy 
chrześcijaninami, uzyskujemy nieodwracalny charakter 
przynależności do Chrystusa. Chrzcielnica została 
ustawiona blisko ołtarza, aby cała parafia mogła brać 
udział w obrzędzie chrztu świętego i ciągle 
przypominała o obowiązkach płynących z przyjęcia tego 
sakramentu. Nowa chrzcielnica, która została 
poświęcona w czasie Pasterki 1992 roku, posiada 
kształt kielicha: wykonana z drewna, zdobiona, 
posiada nakrywęzakończonąkrzyżem.

Ks. Proboszcz Alojzy Ostrowski ochrzcił w 
Brzeziu na Odrą 598 dzieci i przygotował do sakramentu 
bierzmowania 474 osoby.

Zdjęcia - A.R.Złoczowscy

Konfesjonały i droga krzyżowa zostały 
odnowione w latach 1985-86. Widok konfesjonału 
kojarzy się z wyznaniem grzechów i rozgrzeszeniem. 
Konfesjonał to przede wszystkim znak miłosierdzia 
Bożego i przebaczenia. Jest znakiem obecności 
Chrystusa, który jest głównym Szafarzem sakramentu 
pokuty, który prowadzi do Eucharystii.

Zwyczaj zawieszania obrazów 14. stacji w 
kościołach i odprawiania przy nich nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej rozpowszechnili Franciszkanie, 
którzy w swoim duszpasterstwie starali się przybliżyć 
Pana Jezusa jako dzielącego nasz los Boga- 
Człowieka. Szczególnie Drogę Krzyżową przeżywają 
chorzy, których odwiedza się w każdy pierwszy piątek 
miesiąca. W okresie proboszczowania ks. Alojzy Os
trowski odwiedził 2687 chorych, a 226 udzielił sakra
mentu namaszczenia.
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"Muzyka kościelna jest istotną 
częścią uroczystej liturgii" - poucza 
Kościół. Jedynym instrumentem, 
jaki przez wieki dopuszczony był 
do udziału w liturgii były organy. 
Dźwięki muzyki organowej zaczęły 
rozbrzmiewać w naszych kościołach 
od X wieku. Sześćset lat później 
organy przeniesione zostały z 
prezbiterium i znalazły swoje 
miejsce nad wejściem do kościoła. I 
tak jest i u nas. Naprzeciw ołtarza 
głównego znajduje się chór z or
ganami, które w latach 1988-91 
zostały całkowicie wyremontowane 
i wzmocnione o trzy głosy. 
Obudowę instrumentu zdobią 
motywy roślinne, a wieńczy figura 
Matki Boskiej Królowej. Na balus
tradzie chóru odkryto i odnowiono, 
zdobne we wzory, roślinne 
kasetony (wykonano w 1986r.).

Cieszy nas wszystkich, że 
pomimo spadku zainteresowania 
śpiewem chóralnym, nasza parafia 
posiada własny chór, który nie tylko 
uświetnia liturgię, ale staje się 
nośnikiem kultury muzycznej w 
środowisku parafialnym. Dobrze 
rozwija się także chór liturgiczny, 
tzw. schola, wykonujący śpiewy li
turgiczne ściśle związane z 
obrzędami Mszy św.

Strop nawy głównej zdobi 
cenna polichromia przedstawiająca 
w 32 obrazach wezwania z Litanii 
Loretańskiej, symbole Ewan
gelistów oraz tematy 
eucharystyczne. Renowacja trwała 
wiatach 1982-85.

Nauka Kościoła wskazuje na 
wielką godność ciała ludzkiego, 
będącego świątynią Ducha 
Świętego, a miejsce spoczynku 
zmarłych uznaje za ziemię 
uświęconą gdzie zmarli oczekują 
na zmartwychwstanie ciał na 
Sądzie Ostatecznym. Cmentarz, to 
miejsce ciszy, modlitwy i zadumy 
nad ludzkim życiem i wiecznością. 
W roku 1981 na nowym cmentarzu 
odremontowano kaplicę, prze
budowano ogrodzenie, utwardzono 
alejki i wysadzono wiele róż i krze
wów ozdobnych. Od sierpnia 1978r. 
Ks.Proboszcz odprawił 435 
pogrzebów.

Fot.Złoczowscy

Pełniący od 15. lat obowiązki duszpasterskie w 
parafii św.Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad 
Odrą, ks. Proboszcz Alojzy Ostrowski, syn Pawła i Marii 
zd.Hatko, urodził się 25 grudnia 1933r. w Brzozowicach- 
Kamieniu. Po maturze, uzyskanej w 1953r. w Katowicach, 
odbył studia filozoficzno - teologiczne na Wydziale Teolo
gicznym Uniwersytetu Jagielońskiego i w Wyższym 
Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Herberta Bednorza, 
15 marca 1959r. w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Kamieniu. W charakterze wikariusza pracował w 
następujących parafiach: św.Franciszka z Asyżu w Wapie- 
nnicy (1959), Wszystkich Świętych w Pszczynie (1959- 
1969), Świętego Krzyża w Strzebiniu (1960-1964), 
św.Apostołów Piotra i Pawła w Gostyniu Śląskim (1964- 
1972), św.Michała Archanioła w Suchej Górze (1972- 
1975) i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brze
zince koło Mysłowic (1975-19 78).

Na mocy dekretu ks. bpa Ordynariusza Katowickiego 
przejął 12 sierpnia 1978 roku samodzielne duszpaste- 
rzowanie w Brzeziu nad Odrą.<____________________________ /
Wszystkie prace remontowe i modernizacyjne poczynione w kościele, 
na placu kościelnym oraz na cmentarzu wykonano dzięki ofiarności i 
zaangażowaniu parafian, którzy zawsze są chętni i gotowi pomagać na 
rzecz swego kościoła parafialnego - o.czym ks. Proboszcz często mówi.
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Kapłan Jezusa Chrystusa - wzięty z ludu i dla ludu ustanowiony

Kapłan Jezusa Chrystusa "z ludu brany, dla 
ludzi bywa ustanawiany" /Hbr 5,1/. Sam więc musi znać 
swoją tożsamość, ale prawdę kapłana muszą znać także 
ci, wśród których spełnia on swoje posłannictwo Chrystusa. 
Przypominam o tym w naszym piśmie, ponieważ jej adre
satami są wszyscy wierzący - kapłani i lud Boży. 
Wczytując się w te strony, jedni i drudzy będą mogli 
zgłębić misterium kapłańskiej posługi, aby jeszcze 
bardziej zadzierzgnąć więzy wzajemnego oddziaływania, 
by jeszcze pełniej twdrzyć wspólne dzieło Kościoła.

Każdy prawdziwy chrześcijanin jest świadkiem 
Chrystusa. Ale w szczególny sposób świadkiem 
Chrystusa jest każdy kapłan. Jest nim z racji święceń 
kapłańskich. Oto Chrystus, na każdego kapłana przelewa 
Swoją władzę kapłańską i przez to czyni go nosicielem 
Swego Kapłaństwa.

Chrystus pragnął gorąco podzielić się Swoim 
jedynym kapłaństwem z ludźmi. Dlatego, gdy zasiadł do 
Ostatniej Wieczerzy, mówił do Apostołów: "Gorąco
pragnąłem spożywać tę Paschę z wami, zanim będę 
cierpiał" /Łk 22,15/. Po wyrażeniu tego gorącego pragnienia 
"wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i 
podał mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie 
wydane, czyńcie to na moją pamiątkę" /Łk 22,19/.

"Czyńcie to na moją pamiątkę" - te słowa w ustach
Chrystusa oznaczają, że daje On władzę i nakłada 
obowiązek powtarzania i uobecniania wydarzenia, których 
dokonał On w Wieczerniku ze wszystkimi jego skutkami. 
W ten sposób "Chrystus jest zawsze obecny w Kościele" 
/KL 7/ przez swoich kapłanów. Kapłan działa "w imieniu 
Chrystusa i w osobie Chrystusa" /KK 28/.

Kto głosi Ewangelię ? Kapłan, sam ? O nie. Chrystus 
przez usta kapłana. Usta bowiem kapłana to usta 
Chrystusa. Ostatni Sobór pouczył nas, że "gdy w Kościele 
czyta się Pismo św. wć _as On sam (Chrystus) mówi" 
/KL 71

Kto głosi Eucharystię? Kap sam ? O nie. 
Chrystus przez kapłana. Chrystus "te. am, który kiedyś 
ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiarowuje się przez 
posługę kapłanów" /KL 7/.

Kto udziela sakramentalnego rozgrzeszenia z 
popełnionych win? Kapłan, sam ? O nie. "Chrystus w 
rzeczywistości tylko jeden raz umarł za grzechy ludu, ale 
po to, aby te grzechy odpuszczać każdego dnia" 
/św.Ambroży/. Posługuje się przy tym kapłanami, jako 
"szafarzami tajemnic Bożych" /1 Kor 4,1/.

Kapłan z racji święceń jest "drugim Chrystusem" a 
jego posługa słowa i sakramentów uobecnianiem 
Chrystusa, Jedynego kapłana.

Skąd obraz Matki Boskiej Piekarskiej w Opolu ?
Młodość ks.proboszcza upływała w 

bliskości piekarskiego obrazu, dlatego za
mieszczamy artykuł o pierwotnym obrazie 
piekarskim.

Powyższe pytanie zrodziło się 
w moim sercu, gdy w wrześniu 1991 r. 
modliłam się w kaplicy maryjnej ka
tedry opolskiej i na tablicy informa
cyjnej przeczytałam, że klęczę przed 
pierwotnym obrazem M.B.Piekarskiej. 
Jak obraz dotarł z Piekar Śl. do Opola?

Obraz opolski pochodzi z Pie
kar Śl., gdzie już w średniowieczu 
zasłynął wieloma łaskami. Na pod
stawie zachowanych przekazów 
trudno ustalić, kiedy wizerunrk Boga
rodzicy z Dzieciątkiem trafił do 
śląskiej wsi Piekary. Wiadomo tylko, 
że w 1318r. konsekrowano tam 
kościół pod wezwaniem Matki Boskiej, 
w którym znajdował się boczny ołtarz z 
obrazem maryjnym.

Dla Piekar odkrył obraz 
ks.Jakub Roczkowski, który w 1659r. 
wydobył go z bocznego ołtarza i po 
renowacji umieścił w ołtarzu głównym. 
Do rozsławienia obrazu przyczyniły 
się wydarzenia związane z zarazą w 
1676r. Morowe powietrze 
dziesiątkowało mieszkańców 

pobliskich Tarnowskich Gór, którzy 
zrozpaczeni przybyli do Piekar, aby 
przed obrazem wymodlić swe 
ocalenie. Ustanie zarazy uznano za 
wydarzenie cudowne, a opowieści o 
tych wypadkach i sława obrazu pie
karskiego dotarły na dwór cesarski do 
Wiednia.

W 1679r. parafia piekarska 
powierzona została Ojcom Jezuitom. 
Biskup Andrzej Trzebicki połączył unią 
prawną Piekary z kolegium jezuickim 
w Opolu. Pod opieką Jezuitów Piekary 
stały się znanym miejscem pątniczym.

Gdy w Pradze w 1680r. 
wybuchła zaraza, sprowadzono obraz 
z Piekar i obnoszono po ulicach mia
sta, a wierni zanosili modły do Maryi o 
odwrócenie Bożego gniewu. Gdy 
zaraza ustała, obraz Maryi 
Uzdrowicielki, jak go powszechnie 
zaczęto nazywać, powrócił do Piekar 
przyozdobiony klejnotami cesarskimi.

W 1683r. Ojcowie Jezuici 
obawiając się nawały tureckiej 
wywieźli obraz do Opola, pozo
stawiając w Piekarach jego kopię. 
Przed nią modlił się żarliwie król Jan 
Sobieski zdążając na odsiecz 
Wiedniowi. Po zwycięstwie wie
deńskim, kiedy minęło niebezpie

czeństwo zagrażające chrześ
cijaństwu w Europie, obraz powraca 
do Piekar. Jednak nie na długo, 
bowiem już 31 lipca 1702r. w obawie 
przed najazdem Szwedów, po raz 
drugi zostaje wywieziony do Opola, by 
już nie powrócić do Piekar. I tak staje 
się cudownym obrazem Matki 
Boskiej Opolskiej, który na nowym 
miejscu pisze nowe dzieje kultu. W 
Piekarach Śl. po dziś dzień pozostaje 
kopia cudownego obrazu namalo
wana przez rodzimego artystę pod 
koniec XVII wieku.1’

Maria Cymerman

1. Opracowano na podst. "Matka 
Boska Opolska" Ks. Stefan Baldy
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Kalejdoskop Młodych
"Wy jesteście moją nadzieją ..."

15 sierpnia 1993r. Denver - Colorado. Jest 
to już VIII Światowy Dzień Młodzieży od 1984 
roku a czwarty poza Watykanem (Buenos Aires - 
Argentyna; Santiago de Compostella - Hiszpania u 
grobu św.Jakuba patrona pielgrzymów; Często
chowa - Polska; Denver - Stany Zjednoczone).

Koloryt tych spotkań w dużej mierze 
zależy od kraju lub kontynentu, w którym się one 
odbywają. Spotkanie w Częstochowie odbyło się 
po upadku muru berlińskiego, który był symbo
lem podziału Europy; miało ono specyficzny 
charakter - ujawniło się w nim nasze ogromne 
nabożeństwo do Maryi Jasnogórskiej, objawiła się 
nasza słowiańska wrażliwość, pobożność i silna 
emocjonalność wiary. Oto jak tamte dni sprzed 
dwóch lat wspominają nasze młode 
uczestniczki...

"Ojciec Święty już w czsie V Światowego 
Dnia Młodzieży na Placu Św. Piotra w Niedzielę 
Palmową zaproponował temat VI Światowego Dnia 
Młodzieży i zaprosił młodzież całego świata 
do pielgrzymowania na Jasną Górę Tematem 
spotkania był cytat "Otrzymaliście ducha przybra
nia za synów" /Rz 8,15/

W sierpniu 1991 r. także i z naszej Parafii 
wyruszyła młodzież na święte pielgrzymowanie. 
Było to 9 sierpnia. Młodzież naszego dekanatu 
zebrała się na placu kościelnym w Lyskach, 
gdzie załadowano nasze plecaki i namioty Z 
Lysek wyruszyliśmy na Stadion do Rybnika. Na 
tym stadionie nastąpiło połączenie całego okręgu 
Rybnickiego oraz dołączono do poszczególnych 
grup naszych wschodnich i południowych 
sąsiadów. Odbyła się tam również Msza Św. 
koncelebrowana, pod przewodnictwem 
Ks. Biskupa.

W czasie kazania Ks. Biskup naświetlił 
nam cel pielgrzymki. Pielgrzymowanie to, można 
porównać z wędrówką ludu izraelskiego przez 
pustynię po wyjściu z Egiptu. Dla nich każde 
pożywienie było cudem, tak samo i dla nas 
pielgrzymujących, codzienna Msza Św. oraz 
Komunia Św. była cudownym pokarmem. W 
pełniejszym przeżywaniu tej wędrówki pomagały 
wspólne modlitwy, śpiewy, czas na spożycie 
posiłku i samo pielgrzymowanie. Miejsce gdzie

Na rekolekcjach...
Od kilku lat w naszej parafii istnieje i 

działa ruch Dzieci Maryi. W czasie roku szkol
nego jego uczestnicy mają swoje cotygodniowe 
spotkania. Latem natomiast, organizowanesądla 
nich, trwające dziewięć dni, rekolekcje. Oprócz 
czasu przeznaczonego na modlitwę jest tam 
również miejsce na śpiew i dobrą zabawę. 
Głównym celem rekolekcji jest przybliżenie 
dzieciom osoby NMP w świetle tajemnic 
różańcowych. Nad przebiegiem całego spotkania 
czuwa ksiądz, siostra zakonna i grono anima
torek.

Na każdej placówce rekolekcyjnej 
obowiązuje wcześniej ustalony plan. 
Najważniejszym punktem programu jest Msza 
Św., którą poprzedza krótka modlitwa poranna. 
Po niej śniadanie. A następnie animatorki wraz z 
grupami udają się na Kręgi Biblijne. Jeśli pogoda 
"dopisuje", odbywają się one na świeżym powie
trzu. Uczestnicy, po przeczytaniu danego frag
mentu Pisma Św. analizują go, zwracając 

zatrzymaliśmy się aby rozbić namioty to Dżbów 
W Dżbowie byliśmy od 12 do 15 sierpnia. W tym 
czasie chodziliśmy lub dojeżdżaliśmy autobusem 
do Częstochowy, gdzie odbywało się wiele imprez 
kulturalnych, m.in. koncerty, spektakle, czuwania. 
Na takim przygotowaniu spędziliśmy 3 dni.

I znów jak Izraelici, oczekujący na 
przybycie do Ziemi Obiecanej, my czekaliśmy na 
papieża Jana Pawła II. W dniu 14 sierpnia już od 
godziny 12-tej większość tej ogromnej masy ludzi, 
która się tam znajdowała, przygotowywała się 
do wejścia na swoje wyznaczone sektory. Około 
godz. 17.00 przyjechał Ojciec Św., nastąpiło 
ogromne ożywienie i radość, której nie można 
opisać. Wszyscy bardzo serdecznie witali Ojca 
Św., z ogromnym entuzjazmem biliśmy brawa. 
Ojciec Św. powitał wszystkich młodych, wygłosił 
przemówienie, a na koniec odbył się wspólny Apel 
Jasnogórski. Po Apelu trwało czuwanie przed 
Najświętszym Sakramentem i Obrazem Matki 
Bożej.

W czasie tej nocy mało kto spał, była to 
noc pełna życia. Jedni się modlili, inni swoją 
radość, wdzięczność okazywali przez radosne 
śpiewanie i taniec. Zanikały wtedy wszystkie 
granice wiekowe i narodowe. Wszyscy byli jedną 
dużą rodziną, pełną pokoju i radości.

Następnego dnia, 15 sierpnia o godz.9.00 
odbyła się Msza Św. pod przewodnictwem Jana 
Pawła II W tym dniu słońce grzało bardzo 
mocno, jednak mało kto się tym przejmował. 
Wszyscy starali się jak najpełniej przeżyć tę 
Eucharystię. O godz 12 00 był Anioł Pański i 
pożegnanie Ojca Świętego.

Pełni przeżyć wróciliśmy do Dżbowa, 
tam spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w drogę 
powrotną, ale już nie pieszo lecz autobusem. 
Osoby z Brzezia, które przeszły pieszo to: Beata 
Błaszczok, Katarzyna Błaszczok, Patrycja 
Błaszczok, Małgorzata Błaszczok, Jan Botorek, 
Teresa Botorek, Maria Cymerman, Marek Fiołka, 
Tomasz Fiołka, Beata Kampka, Paweł Kampka, 
Małgorzata Kososz, Krzysztof Kososz, Piotr 
Polak, Violetta Niestrój. Były także osoby, które w 
jakiś sposób dojechały.

Pielgrzymka ta pozostanie na zawsze w 
naszych sercach, było to ogromne przeżycie."

Małgorzata Błaszczok Teresa Botorek 

szczególną uwagę na ukazaną w nim postawę 
Maryi a następnie wyciągają wnioski. Po 
spotkaniach, gdy wszyscy są już razem, 
rozpoczyna się Szkoła Śpiewu, prowadzona przez 
animatorkę muzyczną. Następnie obiad i "czas 
wolny" - dla dzieci. Kadra natomiast ma w tym 
czasie "odprawę", w trakcie której omawiany jest 
plan całego następnego dnia. Po podwieczorku 
wszyscy razem udają się na Wyprawę Otwartych 
Oczu, podczas której zwiedzają najbliższą okoli
cę. Udają się do pobliskiego miasta, odwiedzają 
sąsiedni punkt rekolekcyjny lub inne 
zgromadzenia zakonne. W razie niepogody za
miast spaceru prowadzący organizują Spotkania z 
Ciekawym Człowiekiem, którym może być np. 
misjonarz, pielęgniarka ... Podczas rozmowy z 
gościem, dzieci zadają mu pytania związane z 
jego życiem i pracą. Następnie jeden z 
uczestników zaprasza go na kolację. Po posiłku 
rozpoczyna się Pogodny Wieczór- czyli śpiew, gry 
i wspólna zabawa. Gdy zaczyna zapadać zmrok, 
wszyscy udają się na spoczynek, dziękując 
wcześniej Bogu za dobrze przeżyty dzień.

Puchar Komendanta 
Rejonowego Państwowej 

Straży Pożarnej 
w rękach OSP-Brzezie...

12.09.1993r. w Rejonowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych w Kuźni Raciborskiej - 
grupy III i II OSP Brzezie zajęły pierwsze 
miejsca; tym samym znalazły się w gronie naj
lepszych drużyn w województwie. Będą walczyć 
o Puchar Wojewódzki -życzymy sukcesów...

Brzeski Parafianin

Przeglądając Wasze ciekawe Pismo 
Parafialne, uznałem, że warto podzielić się tym, 
czego może nie wszyscy Wasi Czytelnicy 
wiedzą. W Kalejdoskopie Młodych pragnę w ten 
sposób podziękować tym z Waszej Parafii, 
którzy angażują się także poza swą 
miejscowością.

Otóż Wasza Młodzież bierze udział 
w Spotkaniach Franciszkańskich, które odby
wają się co dwa tygodnie przy Klasztorze OO 
Franciszkanów na Płoni.

Krzysztof Kosorz czynnie uczestniczy 
w Kursie Duchowości Franciszkańskiej i w 
Rekolekcjach prowadzonych przez naszą Pro
wincję Świętej Jadwigi.

Danuta Cymerman przeszło rok czasu 
prowadzi scholę przy parafii Świętego Paschalisa 
na Płoni. Wiele razy schola uświetniała uroczy
stości parafialne i pracę z dziećmi i młodzieżą.

Ostatnio młodzi ludzie z Brzezia bardzo 
pozytywnie zaznaczyli swą obecność na XVII 
Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W 1. czer
wonej czyli Grupie Franciszkańskiej uczes
tniczyli Danuta, Helena, Maria i Wojtek Cymer- 
manowie, Lidia Zdrzałek, Ewa Cuber, Katarzyna 
Błaszczok, Aleksandra Gorus, Adam Polak, 
Tomasz Fiołka. Krzysztof Kosorz, Grzegorz 
Moneta, Roland Staniek, Piotr Kocjan i Bożena 
Herman.

To kilka dziedzin, które ubogacają swą 
obecnością Wasi Młodzi Parafianie, ale nie 
jedyne. Były także i inne. Za to wszystko pragnę 
raz jeszcze Im podziękować i zachęcić do dalszej 
pracy nad odkrywaniem swego powołania i 
bogactwa swego serca

Pozdrawiam serdecznie wszystkich 
Czytelników.

O.Faustyn
V_______________________ 7

Na zakończenie rekolekcji, w przeddzień 
wyjazdu, organizowany jest Bieg Samarytański. 
Uczestnicy mają wtedy okazję sprawdzić swoje 
wiadomości uzyskane w ciągu tych kilku dni. 
Wieczorem natomiast, gdy wszyscy odświętnie 
ubrani siedzą już wokół barwnie przystrojonych 
stołów, rozpoczyna się Agapa - Uczta Miłości. 
Czas wymiany adresów, pamiątek, oficjalnych 
pożegnań i przemówień. Lecz w tym momencie 
słowa są zbędne. To, że w oczach wielu osób 
nietrudno dostrzec łzy najlepiej świadczy o tym, że 
te kilka dni nie były zmarnowane i na długo 
pozostaną w naszej pamięci.

Ewelina Solicn Małgorzata Pacharzyna
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Nasze życie związane jest z miejscowymi zakładami pracy nie tylko 
przez zarabiane tam pieniądze ale także przez działalność społeczno - 
dobroczynną wobec społeczeństwa.

Pragniemy ukazać działalność naszego zakładu "EMA"-Brzezie na 
rzecz różnych stowarzyszeń, instytucji, szkół, parafii, które zwróciły się o 
pomoc w trudnych sytuacjach.

Na przełomie lat 1992-93 pomocy finansowej udzielono na ogólną 
kwotę 280.000.000 zł. Z pomocy tej skorzystały: TPD-Racibórz, Dom 
Pomocy Społecznej- Krzyżanowice, Polski Wydział Emerytów i Rencistów w 
Raciborzu, Caritas w Raciborzu, Towarzystwo Pomocy im.Brata Alberta w 
Gamowie, Obywatelski Komitet Zwalczania Raka-Gliwice, PCK-Racibórz, 
ZOS-Racibórz (Poradnia Rehabilitacji oraz zakup aparatu EKG dla Poradni 
Rejonowej w Brzeziu), Rejonowa Stacja Krwiodawstwa w Raciborzu, 
Studium Nauczycielskie, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół 
Mechanicznych, Szkoła Muzyczna oraz Szkoły Podstawowe nr 13,15,11,10, 
3 w Raciborzu. Zakład "EMA"-Brzezie zorganizował również transport dzieci 
polskich z Łotwy.

Udzielono także pomocy finansowej Klubowi Olimpijczyka "Sokół" w 
Raciborzu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborzu, Klubowi Spoi (owemu 
"Unia”, LZS-Brzezie, Parafii Rzymsko-Katolickiej WNMP oraz Matki Bożej w 
Raciborzu.

Na uwagę zasługuje również pomoc finansowa w zorganizowaniu 
wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci pracowników zakładu i ir r.ych 
oraz pomoc wakcji "zielone szkoły". Na ten cel wydano kwotę 305.290.000 zł. 
Szczegółowy zakres pomocy finansowej w tym zakresie przedstawia się 
następująco (tabela):

W dokumentacji zakładu "EMA” widnieje wiele podziękowań 
skierowanych do zakładu za udzieloną pomoc; do nich dołącza się również 
"Brzeski Parafianin" dziękując za różnorodną pomoc udzielaną na rzecz 
naszej miejscowości.

Dane statystyczne przygotował dyrektor ekonomiczny p.JózefŁobos.

Obózw Pleśnej:

60.910.000 zł

ilość młodzieży 
w tym z Brzezia 
koszt o gółem

36
15

Kolonie letnie w Łebie:

ilość młodzieży 15
w tym z Brzezia 5
koszt ogółem 35.560.000 zł

Zimowisko Wisła i Bielsko B:

ilość młodzieży 76
w tym z Brzezia 27
koszt ogółem 191.210.600 zł

OGÓŁEM:
ilość młodzieży 127
w tym z Brzezia 47
koszt ogółem 287.680.600 zł

Na zielone szoty przeznaczono: 17.610.000 zł

OGÓŁEM: 305.290.000 zł

I I I I I

Poświęcenie zakładu w 1923r. Foto Archiwum J. Trompeta

W bieżącym roku mija 70 rocznica rozpoczęcia 
produkcji garbarskiej w Raciborskich Zakładach 

Garbarskich "Dębicz" w Raciborzu-Brzeziu.
Z tej okazji Dyrekcja, Rada Pracownicza, Niezależne 

Samorządne Związki Zawodowe Garbarzy, życzą 
wszystkim pracownikom, byłym pracownikom, 

emerytom i rencistom oraz ich rodzinom, dużo 
zdrowia i pomyślności jak również wytrwałości w 

trudnych chwilach zakładu.

Uroczystość zakładowa w 1948r
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Zespolone z krajobrazem Brzezia

Powstanie złoza i jego geologiczna budowa

.uapka zasięgu zlodowaceń
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Złoże kruszywa naturalnego Brzezie pochodzi z okresu zwanego 
czwartorzędem ery kenozoicznej. Okres ten następuje bezpośrednio po 
trzeciorzędzie, w którym, jak wiemy, powstały wapienie, kreda. Tworzyły 
się one w ciepłym klimacie jako osady mórz. Pod koniec trzeciorzędu 
następuje znaczne ochłodzenie klimatu. Ochłodzenie to staję się coraz 
silniejsze aż doprowadza do zlodowacenia. Zlodowacenie stało się podstawą 
wydzielenia okresu ery kenozoicznej zwanego czwartorzędem. W okresie 
tym geolodzy wyróżniają czas, w którym występowały zlodowacenia. Zimny 
klimat o roślinności krzewiącej się przy czołach lodowców w formach 
karłowatych podobnych do takich, które porastają dzisiaj tundrę oraz okres 
międzylodowcowy, opuszczony przez lód, to obszar zajmowany przez lasy 
mieszane z bukiem i dębem w przewadze

W czwartorzędzie przez obszar Polski przesunęły się cztery 
zlodowacenia, których zasięg pokazano na załączonej mapce. I tak kolejno:
I. Pierwsze zwane podlaskim, miało zająć obszar północno-wschodniej 
Polski.
II. Drugie zlodowacenie zajęło największy obszar Polski. Lodowiec dotarł 
do Sudetów i Karpat, wchodząc swym zasięgiem na niektóre partie gór. 
Okres ten nosi nazwę zlodowacenia krakowskiego.
III. Po okresie zlodowacenia krakowskiego przychodzi ocieplenie klimatu. 
Lądowód ustępuje z obszaru Europy. Okres po tym zlodowaceniu 
zaznaczył się bardzo silną erozją. W wielu miejscach zostały zniszczone 
utwory poprzednich zlodowaceń. Interglacjał, czyli okres pomiędzy kolejnymi 
zlodowaceniami był w tym przypadku najdłuższy w czwartorzędzie. Po nim 
na Polskę nasuwa się następny lądolód zwany środkowopolskim. Ten oparł się 
o Sudety, a linia moreny czołowej przebiegała przez okolice Chełma, 
następnie wygina się ku południowi do obecnej doliny Wisły i opiera się na 
południu o Góry Świętokrzyskie, biegnie w kierunku Częstochowy skąd 
raptownie zawraca na południe w obręb obecnej doliny Odry. Od wschodu 
ogranicza go linia Katowice - Grodziec. Zlodowacenie środkowopolskie, 
któremu poświęcamy nieco więcej miejsca z racji tej, że jest to okres tworzenia 
się złoża żwirów w dolinie Odry, również Brzezia, wskutek wahań 
klimatycznych cofał się, po czym przystawał sypiąc w tym czasie wały 
morenowe. Opisane zjawisko nosi nazwę stadiałów W budowie geologicznej

Posiadanie i dzielenie dóbr materialnych
Kto nic nie posiada, zależny jest od innych. Każdy ma prawo 

do niezależności i wolności, a także do posiadania dóbr 
materialnych. Przynajmniej trzeba mieć pracę, która gwarantuje 
posiadanie czegoś i tworzenie bogactwa. Bogactwo jednak nie może 
być uważane za dobro najwyższe. Pismo święte nad bogactwo 
przedkłada mądrość, pokój duszy, dobre imię, zdrowie i 
sprawiedliwość/por.Mdr 7,7-11/.

Bóg jest dawcąwszelkich dóbr, także bogactwa tego świata 
/por. 2 Kor 9,8/. Człowiek powinien zdobywać dobra uczciwąpracą

Polski wyraźnie uwidocznione są sBdiel Warty, Wkry i Mławy. Następuje 
kolejne ocieplenie, w wyniku czego lodowiec cofa się daleko na północ,a okres 
do ostatniego zlodowacenia był jesżcż* cieplejszy od poprzedniego.
IV Zlodowacenie bałtyckie dotarło do linii Gubin-Ziełona Góra- Leśno - Konin 
i dalej na wschód, gdzie dokładnych granic nie ustalono. On też kilkakrotnie 
nawracał, dając stadiały jak na załączonej mapie. Na tym zlodowaceniu 
zakończył się okres pliocenu w czwartorzędzie ery kenozoicznej w Polsce. 
Około 18.000 lat p.n.e lądolód opuszcza brzegi Bałtyku, zatrzymuje się na 
południowych brzegach Szwecji i na dłużej zostaje w Finlandii.

Opracował: dyrektor JAN ADAMCZAK

Ile dać ? W Nowym Testamencie jest powiedziane, że można 
dać kubek wody i to nie pozostanie bez nagrody/por. Mt 10,42/, 
można dać połowę swego majątku /por. Łk 19,8/ lub według 
specjalnego powołania, dać €ałą swoją posiadłość: "sprzedaj 
wszystko, co masz i rozdaj ubogim"/Mk 10,21/. Niema stałej normy 
dzielenia się z bliźnimi swoim-togactwem. Dawać jednak należy 
zawsze potrzebującemu, z któr^n zawsze identyfikuje się Chrystus 
/Mt 25,36/.

Grzechem jest zdobywanie dóbr materialnych przez 
oszustwo, kradzież, zatrzymanie znalezionych rzeczy, branie pie
niędzy nie będąc zaangażowanym w pracę. Grzechem jest mar-

i dzielić się nimi z tymi którzy ich nie mają z potrzebującymi. notrawienie dóbr.

Wydawca: Rzymsko-Katolicka Parafia św.Apostołów Mateusza i Macieja 47-406 Raclbórz-Brzezie nad Odrą
ul.Porucznika S.Myśliwca 18

Redagują: ks.Józef Cop, Małgorzata Rother-Burek tel.6884; Przygotowanie do druku i Sfcata graficzna: Florian Burek 
Skład i druk: Baterex ul.Ogrodowa 5 tel.2432

9



ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
W uroczystość odpustową ku czci św. Apostołów Mateusza i Macieja, przypadającą w niedzielę 26 września br. sumę
odpustową odprawi i kazanie wygłosi ks. Kanonik Roman Bednarek.

W pieśni kościelnej śpiewamy: "Boże z Twoich rąk żyjemy
Choć naszymi pracujemy: 
Z Ciebie plenność miewa rola - 
My zbieramy z Twego pola." 

My nie tylko zbieramy, my przede wszystkim dziękujemy.
Parafialne dziękczynienie za tegoroczne zbiory będzie
w niedzielę dnia 3 października br. w czasie Mszy św. o 10.30

1r

28 sierpnia br. s.M.Izabela i s.M.Agata, które przez ostatnie trzy lata pracowały w naszej parafii, złożyły śluby 
wieczyste. Dziękuję im za pracę w naszej parafii i życzę wszelkiego Błogosławieństwa Bożego na nowych placówkach, 
którymi będą: dla s.M.Izabeli - Gorzów W. ; dla s.M.Agaty - Studzianna.

Witam w parafii s.M.lnocencję Luks, która po 20. latach pracy na misjach w Tanzanii wróciła do kraju i została 
przydzielona do wspólnoty naszych sióstr; będzie pełnić obowiązki zakrystianki. Życzę Siostrze, by dobrze się czuła w 
Brzeziu nad Odrą i uwrażliwiła nas na potrzeby misyjne Kościoła.

Lipcowy konkurs okazał się trudny, bo otrzymaliśmy tylko jedną odpowiedź, którą nadesłał Tomasz Fiołka z kl. III - 
była ona prawidłowa. Zwycięzcy gratulujemy! Zapraszamy do następnych konkursów.

Rozwiązanie konkursu: Gdy Jan Nepomucen tonął w nurtach Wełtawy, na lustrze wody ukazało się pięć gwiazd, 
które zauważyli mieszkańcy Pragi.

' ................. .. ....................

13 października br. o godz.16.00 ks.bp Gerard Bernacki 
odprawi Mszę św. i poświęci odbudowaną szkołę.

r
Sakrament chrztu świętego W związek małżeński wstąpili: Do Domu Ojca odeszli:
otrzymali: i \< i 12. 18 V 93r. Gajda Feliks 1.71
9. Barbara Kurzydym 3. Krybus Teodor * Brzeska

10. Joanna Komor -Trepczyńfeka I Irena 13. 1 VI 93r. Jankótoski Arnol.65
Pójęjrzebieńska11. Michał Zapotoczny 4. Dziób Mariósz |

12. Karolina Jęczmionka - Jarńbor Małgorzata 14. 5 VI 93r. Błasźcżok Zygfryd
13. Helena Szulc 5. Komorek Tadeusz )A/ysoka I.53
14. Katarzyna Konieczny - Bauer Bożena 15. 24 VI 93r. Siedłaćzek Rudolf
15. Dominika Wałach 6. Bubak Lucjan kobylska I.63
16. Patryk Mrozek - Trybisz Bożena 16. 3 VIII 93r. Jambor Józef I.69
17. Monika. Kryt us 7. Glenc Romuald Wygonowa
18. Krzysztof JMalon Kuchta Karina 17. 15 VIII 93r. Wyczyszczok Frań-
19. Paweł Fiołka J 8. Miler Henryk ciszek Gawliny I.56
20. Kamil Klimek - Leśniak Krystyna 18. 22 VIII 93r. Wojaczek Hieronim
21. Mateusz Dziób 9. Malon Edward Stawowa I.63
22. Mateusz Pacharzyna - Cieślik Izabela 19. 22 VIII 93r. Jagiełło Marian I.70
23. Aleksandra O • .44.— 10. Pieczka Andrzej Chełmońskiegookutld
24. Natalia Szamara - Koczwara Alina 20. 7 IX 93r. Wirbicka Anastazja

\ T 11. Chruszcz Hubert Pogwizdowska I.62
- Jęczmionka Ewa 21. 9 IX 93r. Somerla Anna 1.51

Wysoka
22. 16 IX 93r. Szpilka Izydor 1.76

Gaj owa y


