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SZKOŁA TO DOM, W KTÓRYM NAUCZYCIELE 
ZAMIENIAJĄ KAMYKI W BURSZTYNY

Fot. Ztoczowski



Fot. Archiwum
Pierwsze promienie wschodzącego słońca padająna wysoką wieżę 

brzeskiego kościoła i na budynek szkolny. W miejscowości jeszcze lekki 
mrokiczasemsnująsiębiałemgły.anaplacukościelnymjaśnieje w blasku 
wschodzącego dnia postać Ukrzyżowanego Chrystusa, zwrócona ku 
szkole. Ręce szeroko rozciągnięte, jakby mówiły: Pójdźcie do mnie wszyscy 
utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię /por. Mt 11,28/, ja was umocnię, ja 
was pobłogosławię. U stóp krzyża Maryja, Bolesna Matka Jezusowa i święty 
Jan, najwierniejszy uczeń.

Życie człowieka jest krótkie i pamięć krucha, wcześniej czy później 
trzeba z tego świata odejść, a dzieła pozostają i przyszłe pokolenia będą 
się pytać, jak powstała brzeska szkoła, jaka była jej historia, kto ją Iworzył. 
Dlatego z okazji poświęcenia odremontowanej szkoły postanowiliśmy 
wydać numer "Brzeskiego Parafianina" poświęcony naszej szkole; opisać 
jej historię, przypomnieć nauczycieli i wychowanków Oraz tych, którzy jej 
pomagali.

Otwierające się drzwi odbudowanej szkoły zapraszają dzieci do 
poznania tajemnic człowieka i świata, wydarzeń bliskich i dalekich. Kościół 
podkreśla, że szkoła "mocą swego posłannictwa kształtuje z wytrwałą

"Szkoła W Brzeziu" - wg starej kroniki...1)
Pierwsze wzmianki o szkole w Brzeziu pochodzą z okresu po wojnie 

7-mio letniej. Dawniej istniały szkoły przy probostwach kościołów - matek 
, a takim był dla nas Pogrzebień i tam musiały dzieci pielgrzymować.

Budowa pierwszego domu szkolnego kosztowała 60 talarów. 
Pierwszym nauczycielem został w 1765 roku Johann Arnold. Majątek 
/dominium/ świadczył na rzecz nauczyciela 10 florenów i 10 łopat ziarna. 
Zamiast kwatery Arnold otrzymywał rocznie dodatek w wysokości 2 talarów 
i 16 groszy.

W1768r. przyjęto na nauczyciela Bauera. Otrzymywał on dodatkowo 
8 "klastrów" drzewa i za każdego ucznia tygodniowo 1 kreuzer i 3 halerze.

Z protokołu z wizytacji w 1799r. wynika, że budynek szkolny jest za 
ciasny, niebezpieczny a nauka odbywa się w języku niemieckim i polskim. 
Naukę religii prowadził proboszcz z Pogrzebienia.

Po śmierci nauczyciela Wilscha stanowisko to objął Mathias 
Richter. Gmina nie była z niego zadowolona. W 1818r. opuszcza Brzezie, 
zostawia żonę i 8 dzieci.

Następnym nauczycielem został Ignacy Marcinek. Budynek szkolny 
w1820r. przyjmował 70 dzieci a był przeznaczony dla 50-ciu. W 1830r. 
ukończono budowę nowej szkoły kosztem 1500 talarów dla 100 dzieci. Od 
1831 r. szkoła nie podlegała już probostwu z Pogrzebienia.

Od 1837r. nauczycielem jest Blasius Lorek urodzony w Syryni. 
Szkołę rozbudowano na 2 klasy. W 1841 r. do szkoły uczęszczało już 224 
dzieci, zachodziła konieczność zatrudnienia dodatkowo nauczycieli, m. in. 
Dombek, a sam Lorek zostaje rektorem.

Z początku 1848r. wybucha epidemia tyfusu, umieralność dzieci jest 
wysoka, szkoła zostaje na pewien okres zamknięta 12 miesiące/.

Po śmierci Lorka kierownictwo obejmuje Johann Cisner urodzony w 
Sławikowie.

W 1872r. do szkoły przychodzi 261 dzieci. 4 klasy zostały 
wprowadzonej 1881 roku.

, Postanowiono zbudować nowy budynek. Założono fundację, 
wyprodukowano cegłę. W kwietniu 1873r. kupiono plac budowy o 
powierzchni 5060m2 od Lekszy Antoniego za 1800 marek a później 
dokupiono jeszcze 214m2 od Jakuba Solicha. Plan sporządził Linke. 
Rysunek i kosztorys na30.600 marek to dzieło mistrza budowlanego Benke. 
W 1878r. otrzymano dotację państwową w wysokości 18.000 marek. 
Budowę prowadził .mistrz Schroder. 19 sierpnia 1883r. budynek został 
przejęty przez szkołę.
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Wychowanie, które budzi nadzieję
troskliwością władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawowitych 
sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe 
pokolenia, kształci zmysł wartości /.../, ponadto stanowi jakby centrum, 
w którego wysiłkach i osiągnięciach powinny uczestniczyć równocześnie 
rodziny, nauczyciele, różnego rodzaju organizacje rozwijające życie 
kulturalne, obywatelskie, religijne, państwowe" /DWCH 5/.

Chrystus Ukrzyżowany nie tylko wyciąga ręce ku naszej szkole, ale 
swą obecnością w niej chce przyczynić się do wzmocnienia autorytetu tej 
instytucji wychowawczo-naukowej. Chrystus żyjący w Kościele czyni to 
przez katechetów, wspierając takie wychowanie, które kształtuje ciało, 
umysł i wolę uczniów zgodnie z zasadami chrześcijańskiej pedagogiki i 
nienaruszalnych norm etycznych. Wychowanie bowiem oparte na 
autorytecie Boga uczy poszanowania każdego człowieka, również inaczej 
myślącego, cierpliwości w dialogu i zrozumieniu trudności, jakie może ktoś 
mieć w przyjmowaniu przedstawionych mu treści Objawienia. Wierzy w 
wewnętrzną siłę Prawdy, a nie skuteczność administracyjnych zarządzeń.

Mając to na względzie, nowy czas w historii odbudowanej szkoły 
godzi się rozpocząć w imię najgłębiej rozumianego dobra naszej 
miejscowości: z Ewangelią Chrystusową w ręce i przy ołtarzu Pańskim, 
z modlitwą prośby o błogosławieństwo Boże. Dlatego prosimy ks.bpa dra 
Gerarda Bernackiego o przewodniczenie koncelebrowanej Mszy św., 
poświęcenie odbudowanej szkoły i wypraszanie nam potrzebnych łask.

Dodajmy jeszcze do tych refleksji serdeczne życzenia dla 
wszystkich Drogich Nauczycieli. Życzymy Wam takiego wyróżnienia, jakim 
Ojciec Święty podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny zaszczycił 
swoich dawnych nauczycieli, gdy wspominał ich w przemówieniu we 
Włocławku. Powiedział wówczas: "Pragnę tu, z tego miejsca i przy okazji 
tego spotkania, ucałować jeszcze raz ręce moim rodzicom, a równocześnie 
ucałować ręce wszystkim moim nauczycielom i katechetom, którzy uczyli 
mnie w szkole podstawowej, w gimnazjum, aż do matury, kładąc 
fundament pod przyszłość człowieka" /6.06.1991 r./.

Tego właśnie życzymy i Wam, Drodzy Nauczyciele - tego ucałowania 
Waszych rąk. Nie ma dla Was większej nad tę nagrody. I niech radosna 
wrzawa, jaka Was znów otoczy w odbudowanej szkole, przygłuszy wszelki 
niepokój ludzki. Niech gwar ten stanie się błogosławionym gwarem 
dzieci Bożych.

6.10.1886r. po północy spaliła się stara szkoła.
Do roku 1888 /czasu prowadzenia kroniki/ nauczycielami w szkole w 

Brzeziu oprócz wymienionych byli: Edward Rzegula, Johann Munzer, Josef 
Ruas, Julius Ganger, Wilhelm Hoheifel, Heinrich Wodarz, Julius Gaida, Carl 
Schnura, Wilhelm Gratza, Eduard Mosler, Anton Stofchet, Anton Hanslik, 
Johann Himel, Julius Rinke, Max Kromer, Josef Neuman, Reinhold Fuchs, 
Johann Lampa.

1. Augustyn Weltzel, Kronika parafii Pogrzebień; Racibórz 1888r. 
Tłumaczył i opracował Augustyn Fiołka

Usytuowanie kolejnych budynków szkolnych w Brzeziu
Na podstawie informacji o pierwszej szkole w Brzeziu podanej przez 

Annę'Wróblową i A. Weltzla oraz opowiadań starych mieszkańców /m.in. 
pp. Waleska Bugdol, Ema Polak, nieżyjący już Karol Burek/, którzy słyszeli 
opowiadania od swoich dziadków o szkole w Brzeziu, można stwierdzić, 
że pierwsza "szkoła"/do 1831 r/mieściła się przy ulicy Gawliny obok 
sklepu "z butami"/Malonowiec/ w budynku starej karczmy. Był to budynek, 
który miał dwie sienie - dwa wejścia, przy czym tym samym wejściem 
wchodziło się do karczmy i do izby-szkoły. Drugim wejściem wchodziło się 
do mieszkania Żyda - właściciela budynku.

Z informacji o pierwszym nauczycielu /z 1765rJ w Brzeziu wynika, 
iż Johan Arnold nie mieszkał w szkole, gdyż otrzymywał dodatek pieniężny 
zamiast kwatery, zatem piece i łóżka musiały pojawić się w izbie szkolnej 
później tj. po roku 1800.

Stara szkoła dwuklasowa, o której piszą kroniki mieściła się na 
miejscu budynku obecnej Poczty w Brzeziu przy ul. S. Myśliwca.

Odnaleziona w czasie 
remontu szkoły 
kamienna tablica 
z datą budowy szkoły 
na tle ryciny starej 
szkoły dwuklasowej 
/na podstawie 
fot. J.Malcharczyk/



Zapiski kronikarskie o szkole, nauczycielach i wizytatorach...
"Szkoła jest córką Kościoła" - tak określił Weltzel - jeden ze 

znanych historyków - tę zależność, bo w średniowieczu zakładał szkoły 
wyłącznie Kościół.

W 1237r. arcybiskup gnieźnieński Fulko polecił wszystkim 
proboszczom zakładać szkoły w swoich parafiach. Polecenie to odnosiło 
się również do Ziemi Raciborskiej.

Nauczyciel średniowieczny był pomocnikiem proboszcza, 
nazywano go klerykiem, klechą żakiem, scholarem czyli uczniem. Musiał 
być wszystkim w jednej osobie; przede wszystkim jednak był organistą 
i śpiewakiem, szkoła schodziła na plan dalszy. Niektórzy nauczyciele 
wcale nie uczyli, bo nie mieli uczniów - bo "panowie dziedziczni wsi nie 
pozwalają dzieciom chodzić do szkoły". Ze szkoły korzystały tylko jednostki.

Do połowy XVIII wieku nie było wcale seminariów nauczycielskich i 
synowie nauczycieli zdobywali pod kierunkiem ojca umiejętności nauczania 
w szkole. Zawód ten przechodził z ojca na syna prawie jak dziedziczny i tak 
np. w Lubomii od 1669do 1856 czytamy o rodzinie nauczycielskiej Marcinek. 
Jeden z tej rodziny był również nauczycielem w Brzeziu; był to Ignacy 
Marcinek syn Karola; objął on posadę u nas w 1797r.

Bywali również nauczyciele "niedziedziczni". Od roku 1765 
zaczynają powstawać seminaria nauczycielskie, a każdy proboszcz 
zobowiązany był przekazywać 1/4 dochodów na ten cel.

W 1801r. biskup wrocławski Jan Chrystian /Hohenlohe/chcąc 
podnieść poziom szkół w swojej diecezji wydał zarządzenie, że kontrolę nad 
szkołami mają sprawować specjalni księża - inspektorzy. Na urząd ten 
powoływał zaś księży wyróżniających się sprawiedliwością sumiennością 
i wykształceniem, dobrze znających się na sprawach szkolnych.

Pierwszym mianowanym wizytatorem został ks.Jan Żołondek. 
Sprawował wzorowo swój urząd od 1801 do 1828 roku. Jego sprawozdania 
zachowały się i są dzisiaj źródłem do poznania szkół elementarnych 
powiatu raciborskiego. Jego sprawozdanie z wizytacji z roku 1802. mówi 
także o szkole w Brzeziu. W sprawozdaniu tym wiele miejsca poświęca 
warunkom lokalowym szkół, które w wielu wsiach były zrujnowane i 
groziły zawaleniem., "w Brzeziu izba szkolna nie mogła pomieścić 30. 
dzieci, bo stały w niej 2 łóżka nauczyciela, piec kaflowy i piec do pieczenia. 
Dla uczniów umieszczono tu dwie ławki...” Wszystkie szkoły bez wyjątku 
były małe i nie mogły pomieścić ani połowy uczniów w wieku szkolnym.

Ks.Żołondek przez 27 lat swego urzędowania położył duże zasługi 
w rozwoju szkolnictwa na naszych wsiach; w roku 1828 podkreślił to 
nowomianowany wizytator ks. Kratek.

Ks.Kratek w swoich zaleceniach powizytacyjnych daje wskazówki 
jak uczyć języka niemieckiego. W dwóch najniższych klasach nauka ma się 
odbywać wyłącznie po polsku, bo tylko ten język jest dla dzieci jasny i 
zrozumiały. Obok tego już od najniższej klasy należy robić ćwiczenia po 
niemiecku, najpierw dziennie pół godziny, potem dłużej...

Od 1831 r. wizytatorem /inspektorem/ szkół powiatu raciborskiego 
był ks.Franciszek Heide, proboszcz NMP w Raciborzu. Zaczęły się wizytacje. 
Nauczyciel z Brzezia Ignacy Marcinek, po otrzymaniu zawiadomienia, że 
wizytator ma przyjechać, prosił pisemnie, żeby 14 dni zaczekał, aż dzieci 
"nastawi", bo we wrześniu nie uczył wcale, bo go podobno noga bolała. 
Wizytacja odbyła się 1. października 1831 roku. Dzieci nic nie umiały, a 
kiedy je nauczyciel pytał, zaczęły płakać.

Niezwykle trudne były lata 1846-51 dla wsi raciborskich bowiem 
oprócz wymienionych trudności w nauczaniu dołączyły się nieurodzaje, 
powodzie i choroby - nędza, głód, tyfus, cholera -/w 1851 roku w Brzeziu 
zmarło 30. dzieci na odrę/ - jest to najsmutniejszy obraz szkół w ciągu 
wszystkich stuleci.

Od 1850 roku wizytatorem zostaje ks. Karol Popek, raciborzanin i 
proboszcz na Starej Wsi. W swoich sprawozdaniach narzeka na brak 
właściwych polskich podręczników do nauczania historii ojczystej, chwali 
niektóre szkoły za dobrze prowadzone zajęcia robót ręcznych. Zaleca też 
zwrócić baczniejszą uwagę na ćwiczenia w języku niemieckim. Z 
wysuniętych postulatów jednak ks. Popek niewiele zrealizował, gdyż zmarł 
w 1857 roku /W tym miejscu warto zaznaczyć o funkcjonujących 
dwujęzycznych podręcznikach polsko - niemieckich. Jednym z 
najbardziej popularnych, wydanym w 1765r. a funkcjonującym jeszcze w 
drugiej połowie XIX wieku był :"Neueingerichtetes ABC Buchs?abir und 
Lesebuchleim zum Gebrauche der Oberschlesischen Schulen Polnisch und 
Deutsch verfasset; Nowo-zebrane Obiecadło do sylabizowania y czytania dla 
potrzeby osobliwie Górnego Śląska szkół po polsku i po niemiecku 
wyprawione".

Kolejnym powiatowym inspektorem szkolnym zostaje ks.Wilhelm 
Strzybny również raciborzanin i proboszcz Starej Wsi. Ks.Strzybny 
wczasie swego urzędowania zwraca uwagę na dokumentację w szkołach. 
Przedmiotem jego troski była również czystość szkoły i uczniów.

W sprawozdaniu z dnia 2 stycznia 1873r. pisze, iż nauczanie w 
dwóch językach jest trudne. Nauczyciele z głęboką troską przystępowali 
do realizacji wskazówek dotyczących języka niemieckiego. Był to ostatni 
protokół powizytacyjny wizytatora - księdza. Odtąd bowiem rząd królewski

mianował inspektorami szkolnymi wyłącznie ludzi świeckich.
Pierwszym świeckim wizytatorem w naszym powiecie został Battig 

/1873-77/. Baczną uwagę zwracał na szkoły uczące w dwu językach. Kładł 
nacisk na pisanie, rozmowę i opisy obrazków po niemiecku. Bolał nad tym, 
iż wielu starszych nauczycieli nie umie sobie poradzić z językiem 
niemieckim, bo sami go dobrze nie znają.

Inspektor Battig żąda by każda szkoła miała sad do nauki 
sadownictwa, boisko i pomoce naukowe jak: mapy, tablice ścienne i 
podręczniki; dla wszystkich już jednakowe - niemieckie. Zwraca także uwagę 
na roboty ręczne, których uczyła zazwyczaj żona nauczyciela.

Po wizytacji 23 maja 1874 roku pisze do rejencji w Opolu by za 
postępy w nauce wyrazić uznanie niektórym nauczycielom. Są to: Krause 
wL.ubomi,CiznerwBrzeziuiPolakwZabełkowie.M/1867roku, po śmierci 
Lorka, Johann Cizner został w Brzeziu kierownikiem, jest więc pierwszym 
kierownikiem obecnej szkoły, którą prowadził, wg relacji naszych 
najstarszych mieszkańców, do około 1910 roku, co potwierdzają podpisy na 
starych świadectwach szkolnych/.

1.W opracowaniu wykorzystano: Anna Wróbel, Z przeszłości czterech wsi, 
Katowice 1991 r.

Budynek 7. klasowej szkoły powszechnej w Brzeziu z 1925r.

Fot. Archiwum J.Myśliwiec

(( ,
Rodzinny dialog o szkole

Za mało rozmawiamy w rodzinie z dziećmi o ich 
obowiązkach szkolnych. Brakuje nam na to czasu. Jeszcze dzieci 

musząodrobićzadanie z matematyki, jeszcze dorośli 
chcą obejrzeć film. A potem już zmęczenie, znudzenie. Szybkie 

mycie w łazience i spanie. Rano budzik nas pogania: 
do szkoły dzieci, rodzice do pracy.

Spotykają się późnym popołudniem. Niczego znów sobie nie 
powiedzą, bo na jutro wypracowanie^ z polskiego, rysunek z 

plastyki, papiery z biura do przejrzenia, 
bielizna do przeprania.

Za mało mówimy z dziećmi o tym, że szkoła to nie 
budynek, lecz kochający ich nauczyciele. Szkoła to środowisko 

kochających się wzajemnie osób: nauczycieli, rodziców i dzieci, to 
beztroska lat dzieciństwa, radość współprzebywania, ostoja lat 

dojrzałych, nadzieja przetrwania burz i kryzysów, 
oparcie w niepokojach, utwierdzanie w dobrym. Szkoła to 

kochające się wzajemnie osoby.
Wtedy, jeśli nawet spadną nań deszcze sporów, wyleją potoki 

nieporozumień, zerwą się wichry i weń uderzą - nie runie, 
bo wszyscy są przekonani, że ich szkoła jest zbudowana na 

takim fundamencie, który objawia katecheza: 
"Fundamentu zaś nikt nie może położyć innego,

jak ten, który jest położony, a którym jest 
Jezus Chrystus" /1 Kor 3,11/.



Pierwszy kierownik szkoły w Brzeziu 
p. Joachim Cizner/od 1868 do około 191 Or./ 

w roku 1874 otrzymał pisemnąpochwałę 
powizytacyjną, między innymi za wzorowe 

prowadzenie zajęć robót ręcznych, za 
przygotowanie do życia /była to popularnie 
określana wśród mieszkańców kochszula, 

mieściła się w budynku gospodarczym, 
obecnie mieszkanie woźnych/ 

/zdjęcie z końca ubiegłego stulecia/

Fot.Archiwum J. Trompeta

Zajęcia starszej młodzieży w "brzeskiej 
kochszuli" - na zdjęciu nauczyciele 

p.Ciznerówna ip.Piegza.
/zdjęcie z ok. 191 Or./

Fot. Archiwum W.Cieślik

"Uczyłem dziatwę polską w Brzeziu 
od 11X1922 do 1X11927r. jako pierwszy 

nauczyciel tuż po przyłączeniu Górnego 
Śląska do Polski. Chór "Jutrzenka"liczył 

124 członków/z własnym sztandarem/. 
Wiele pieśni narodowych, patriotycznych i 

ludowych rozbrzmiewa po wsi po dzień 
dzisiejszy. Oby te pieśni były bodźcem do 

dalszej budowy naszej Ojczyzny.
Dla Nauczycieli i dziatwy polskiej - 

Antoni Hurski 20 V1973r."
Chór "Jutrzenka" prowadzili kolejno 
pp. Hurski, Rzodeczko, Stawowiak. 
/zdjęcie z końca lat dwudziestych: 

szósty w drugim rzędzie od lewej 
siedzi p. Stawowiak/.

(wg relacji p. Konstantego Stawinogi, 
czł. chóru, sztandar ufundowano w 1925r.)

Fot. Archiwum J.Trompeta

1926r. p. Rzodeczko z klasą 
/później wieloletni kierownik 

szkoły w Pogrzebieniu/. 
Czwarty z prawej w drugim rzędzie od góry 

ks. Izydor Myśliwiec /księża, którzy 
. uczęszczali do naszej szkoły to: 
ks. Karol Biskup, ks. Paweł Kuczera, 

ks. Karol Pacharzyna, ks. Alojzy Niedziela, 
ks. Paweł Gelny/

Fot. Archiwum P.Stawinoga
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Zdjęcie z roku 1937.
Od lewej nauczyciele: 
pp.B.Mocz, Szodanka, Ciuberek, 
Baranó wna, T. Kubica /kiero wnik szkoły/, 
Mendlówna, Kaszta, A. Pohl.

Fot. Archiwum J.J. Hermanowie

Pierwszy powojenny kierownik szkoły 
w Brzeziu - Augustyn Mu siół.
Wielki miłośnik śląskiego folkloru, 

uczestnik powstań śląskich, więzień obozu 
w Dachau - współtwórca wspaniałej 
atmosfery w brzeskiej szkole.
Nauczyciel "starej daty", nie Uczył godzin 
urzędowania, nie pominął żadnej 
uroczystości środowiskowej.
Zrósł się na stałe z historią naszej szkoły.

Fot. Archiwum J.J, Hermanowie

Zdjęcie z roku 1969.
Od lewej nauczyciele: pp. Jan Kasprzyk, 
Cecylia Jaworowska /sekretarka/, 
Felicja Pohl, Regina Cichopek, 
Małgorzata Burek, Krystyna Sękowska, 
Gizela Załoga, Aniela Pawliczek, 
Maksymilian Pawliczek, Joanna Herman, 
Alicja Kuc, Jadwiga Branka, Urszula 
Pawliczek, Pelagia Krajczok, Marta Stopa, 
JózefCyranka

Fot. Archiwum Redakcja

"Serce za serce"-spotkanie czterech 
pokoleń...
Uroczystość otwarcia harcówki 
-kwiecień 1983r.
Od prawej czwarty-pp. PawełMalon, 
Karol Burek - ostatni z żyjących wówczas 
uczestników powstań śląskich 
oraz sanitariuszki z okresu powstań 
- panie Maria Szołtys oraz Marta Polak.

Fot. Archiwum Redakcja
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Wykaz nauczycieli w Brzeziu na 
przestrzeni 110 lat, których nazwiska 
utkwiły w pamięci swoich wychowanków.
Cizner, Lampa, Neuman, Fuks,' Stoszek, Piegza, Wentzel, Kretszmer, 
Ciznerówna, Klouze, Staniek, Werner, Klein, Kokotowa, Niedziela, Fabiszowa, 
Biskupówna, Winkler, Jambor, Szperkowa, Baskiewicz, Zaiąc, Pozamonik, 
Rzodeczko, Korus, Kubica, Stawowiak, Mocz, Pohl, Ligaczówna, 
Baranówna, Szocianka, Nowak, Garsteczka, Zabierowska, Wierzbówna, 
Wojdałowa, Buła, Knobloch, Lipka, Mendlówna, Kaszta, Lepich, Gliński, 
Śołężanka, Źródłowski, Ziedek, Woliński, Paweł Wawrzyczny/1936-8, 45/ 
.Augustyn Musioł/39,45-67/, EmilWolny/39,45-48/, Karol Ciuberek/39,45- 
48/, Salomea Gontarz /45-48/, Stanisława Łukasiewicz /45-50/, Alojzia 
Godoj-Wolny /45-48/, Józef Gawliczek /46-50/, Paweł Lokaj /46-49/, 
Joanna Cieślik-Herman /46-79/, Aniela Klein/47-4Ś/, Józef Michalski 147- 
48/, Maria Wyciślik /48-50/, Bolesław Krzempek 1481, Anna Brak 148-591 
, Mieczysław Bacia 149-521, Regina Maciejczyk /49-50/, Zenon Skrobich 
/49-52/, Wiktoria Cieślik/49-51/, Eryk Lizurek 150-531, Zygmunt Depta 150- 
53/, Ryszard Dermin /50-53/, Stanisława Przybysławska 153-571, 

Stanisława Krawczyk 153-581, Stefan Michałek 153-551, Bolesław Jackowski 
/53-54/, Michał Osetek/54-56/, Irena Pochroń/54-57/, Adela Mazurek /54- 
57/, Bolesław Kania 156-571, Aniela Gruszka-Pawliczek /56-73/, Jadwiga 
Swoboda 156-601, Augustyn Tytko 156-571, Maksymilian Pawliczek 157- 
731, Pelagia Jurecka-Krajczok /58-73/, Małgorzata Walter 160-621, Adela 
Biersa-Waler /59-61/, Stefania Przybyła-Szklarz/60-62/, Małgorzata Rother- 
Burek /61-72, 75-91/, Gizela Pacha-Załoga/61-69/, Marta Stopa 165-821, 
Urszula Perszewska-Mańka 165-661, Jan Kasprzyk /62-78/, Regina 
Jędrzejczyk-Cichopek/65-70/, Józef Cyranka 165-751, Józef Pazdan/65-67/ 
Urszula Pawliczek-Łopacz /68-80,87-nadal/, Agnieszka Gołeczko-Zwolana / 
69-nadal/, Aniela Knura /70-75/, Lidia Słomiany173-761, Agnieszka Gilga/70- 
86/, Małgorzata Płaczek /70-75/, Felicja Pohl /65-80/Krystyna Sękowska 
65-nadal/, Maria Dobrowolska-Rubin /73-nadal/, Krystyna Janik-Solich T73- 
80/, Augustyn Czajka /73-80/, Piotr Wawrzyczny F70-72J, Mieczysław 
Koziarski 170-721, Joachim Piątek /80-86/, Grażyna Przegędza-Smereka / 
80-nadal/, Kamila Kubiak/80-84/, Eugenia Błaszczok/84-91/, Michalina 
Burek-Piekarska/85-nadal/, Irena Koczwara /84-92/, Danuta Kardyka 179- 
nadal/, Henryka Szpilka /79-nadal/, Jadwiga Nowak /80-84/, Małgorzata 
Deńca /85-89/, Teresa Krzempek/87-nadal/, Halina Piwowar/81/, Danuta 
Piszczek 1851, Teresa Jemczura /87-nadal/, Bogumiła Beker/87-nadal/ 
, Ewa Borowy 1871, Zygmunt Kobylak 1871 Marek Dobies /90-nadal/, S M. 
Paulina Szczepańczyk - katechetka /90-nadal/, Renata Wieczorek 1901, 
Teresa Gorzelnik/90-nadal/

110 lat szkoły w Brzeziu - "migawki” z życia pięciu pokoleń...
Szkoła Podstawowa w Brzeziu jest jedną z najstarszych , a może 

najstarszą polską szkołą w Raciborzu i okolicy. Obecny budynek szkolny 
liczy 110 lat - co potwierdzają przytoczone w naszym Brzeskim 
Parafianinie, stare kroniki oraz odnaleziona podczas remontu tablica budowy 
szkoły, która z pewnością znajdzie odpowiednie miejsce na 
odremontowanym budynku szkolnym.

Historia szkoły w Brzeziu to właściwie dzieje pięciu pokoleń naszej 
miejscowości, a bogata tradycja naszej miejscowości w walce o 
zachowanie polskości tych terenów ukazuje szkołę jako miejsce, wokół 
którego skupiał się cały polski żywioł - wymienić tu warto chociażby: 
historyczne spotkanie w Brzeziu dowódcy Czwartego Raciborskiego Pułku 
Powstańczego Alojzego Segeta z przedstawicielami Komisji Alianckiej, w 
wyniku którego powstaje w Raciborzu Biuro Polskie; działalność 
powstańcza, powstańczy punkt sanitarny w pobliżu szkoły: złożona 
działalność plebiscytowa, w wyniku której Brzezie zostaje w granicach Polski
- a potem jako następstwa: działalność zrzeszeń, towarzystwa zarówno o 
charakterze politycznym a także kulturalnym - wymienić tu trzeba chociażby: 
Towarzystwo Polek, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", zespoły śpiewacze
- "Jutrzenka" zespoły teatralne... Zarówno wśród uczestników jak i 
organizatorów prawie na każdym miejscu pojawiają się nazwiska nauczycieli 
brzeskiej szkoły.

Lata II wojny. Smutny los działaczy plebiscytowych, obozy 
koncentracyjne (13 nazwisk mieszkańców Brzezia na tablicy pamiątkowej 
miejscowego pomnika); działalność Obwodu kozielsko - raciborskiego, 
którego ścisły sztab tworzyli ludzie z Brzezia ; "Krwawnik", "Ryś", "Stach" 
(pp. Serafin Myśliwiec, Józef Gawliczek, Maksymilian Jędrzejczyk) - 
postacie związane ze szkołą w różnym charakterze swojej działalności... 
Wszystkie te fakty nie mogły być obojętne w wychowaniu naszej młodzieży.

Już 4 maja 1945 roku 446 uczniów rozpoczyna naukę w naszej 
szkole pod kierunkiem kierownika Augustyna Musioła.

Dzięki autentycznemu zaangażowaniu naszych mieszkańców 
okres powojenny odznacza się niezwykle ożywioną działalnością 
kulturalną - zespoły teatralne :"Orzeł" później "Zorza", występy artystyczne 
zespołów z Raciborza. 11 marca 1946r. założona została w Brzeziu 
placówka oświatowa - Uniwersytet Ludowy. Słuchacze UL'u to młodzież 
w wieku 17-28 lat o bardzo zróżnicowanym wykształceniu - od 
podstawowego... do rozpoczętych przed wojną studiów wyższych. 
Pogłębienie znajomości języka ojczystego stało się koniecznością do

podjęcia czy kontynuowania rozpoczętej przed wojną nauki lub podjęcia 
pracy. W ciągu 8 lat działalności UL'u na 10 kursach kształciło się 484 
słuchaczy - 368 ze Śląska (w tym 39 osób z Brzezia) oraz 116 osób spoza 
Śląska. Kierownikiem placówki był pan Władysław Przybysławski, 
wykładowcami p.Stanisława Przybysławska orazp.Paweł Wawrzyczny- byli 
to nauczyciele również brzeskiej szkoły. Młodzież z brzeskiego 
"Zameczka" pozostała w pamięci mieszkańców głównie dzięki swej 
działalności kulturowej, która związana była ściśle z działalnością szkoły 
brzeskiej.

Wszystkie uroczystości patriotyczne i środowiskowe dla młodzieży 
szkolnej stanowiły prawdziwe "święto rodzinne". Jednak szkoła w Brzeziu 
nigdy nie pozostała “zamknięta" na wydarzenia o szerszym wydźwięku.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych młodzież naszej 
szkoły, dzięki współpracy z biblioteką gromadzką I inicjatywie p.Hassowej, 
gościła takie postacie jak: Natalia RoUsczek, Fleszarowa-Muskat, 
Giełżyński, B&umgardten, Czyżewski, Bahdaj, Dobkiewiczowa, Szklarski a 
także wiele innych ciekawych osób.

Rok 1975. Szkoła wiejska, typowo środowiskowa staje się jedną ze 
szkół miejskich jako Szkoła Podstawowa nr 3 w Raciborzu. Budzi się jakaś 
wewnętrzna potrzeba wśród całej społeczności by zachować własną 
tożsamość środowiskową a zarazem ambicja, chęć sprostania zadaniom 
stawianym szkole miejskiej. Rozpoczyna się prawie symultaniczna gra - 
unowocześnienie szkoły poprzez przeprowadzenie remontu kapitalnego 
połączonego z modernizacją (Lata 7B-80 - adaptacja mieszkań na klasy, 
wprowadzenie centralnego ogrzewania, sanitariatów, wymiana klatek 
schodowych, stropów, adaptacja piwnic, które wykorzystano na harcówkę, 
izbę pamięci - mini muzeum brzeskie, które powstało głównie dzięki 
p.J.Piątek), zaprowadzona została kronika szkoły, rozpoczęły się 
przygotowania do nadania szkole imienia Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia oraz wręczenia 
sztandaru odbyła się 22 kwietnia 1989 roku.

Pożar szkoły, nocą z 17 na 18 marca 1992r., przerwał na półtora roku 
działalność dydaktyczno - wychowawczą w budynku szkolnym. Zajęcia 
odbywały się w trudnych warunkach lokalowych, w kilku punktach naszej 
miejscowości. Z ogromną radością więc 1. września 1993r. 224 uczniów 
Brzezia rozpoczęło rok szkolny 1993/94 w murach wspaniale 
odremontowanej, zmodernizowanej szkoły.
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Sami o sobie i swojej szkole
z cyklu "Kalejdoskop Młodych"

21 kwietnia 1989r. - uroczystość nadania szkole wBrzeziu
imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Fot.Archiwum Szkoły

Jan Da rows ki 1)
Poeta, krytyk, eseista i tłumacz w dwu językach, urodzony w 1926r. w 
Brzeziu nad Odrą. Podczas wojny uczy się zawodu drukarskiego i jest 
"bibliotekarzem" zakazanych książek polskich, które wraz z kolegami 
udało mu się uratować przed zniszczeniem. W 17. roku życia zostaje 
wcielony do wojska niemieckiego i podczas walk o Normandię ucieka do 
Amerykanów, by zgłosić się do do Wojska Polskiego. Pod koniec wojny 
zostaje instruktorem w Szkole Taktycznej C.W.Panc. w Catterick, po 
wojnie redaguje w Szkocji gazetkę garnizonową i uczęszcza na kursy 
języka i literatury angielskiej zorganizowane przez Nelson College w 
Edynburgu. Maturę zdobywa w Londynie w 1951r. Po nieotrzymaniu 
stypendium na wyższe studia filozoficzne pracuje w różnych fabrykach jako 
niewykfalifikowany robotnik, kształci się sam i pisze do szuflady. Po 
zniesieniu powojennych restrykcji w zatrudnieniu powraca do swojego 
zawodu i przez wiele lat w nim pracuje. Nawiązuje współpracę z 
"Merkuriuszem Polskim" i "2yciemAkademickim", potem staje się jednym 
z założycieli i współredaktorów “Kontynentów", w którym ogłasza większość 
swoich wierszy, esejów i artykułów polemicznych. Drukuje także w 
"Kulturze" paryskiej, w "Więzi", ^Miesięczniku Literackim", "Wiadomościach" 
i "Oficynie Poetów*. Tłumaczy poezję D.H.Lawrence'a/pierwsze przekłady 
tego poety na język polski/ dla wielotomowej antologii poezji angielskiej w 
przygotowaniu Piwu i tłumaczy poezję Herberta, Różewicza, 
Białoszewskiego, Bursy i Szymborskiej na język angielski dla 
"TransatlanticReview", *San Francisco Annual" i wydanej w 1967r. antologii 
Pengiun'a a "Polish Writing Today", Wydał tomik poezji własny "Drzewo 
sprzeczki", wiersze jego ukazały się również w krajowej antologii "Opisane z 
pamięci", londyńskiej'Ryby na piasku" oraz w przekładach: niemieckim w 
antologii Dedeciusza “Lektion der Stille" i francuskim, w monumentalnej 
antologii K.A.Jeleńskiego "Annthologie de la Poesie polonaise". Zdobywa 
nagrodę im. Tadeusza Sułkowskiego za rok 1968. W 1990r. w Londynie 
ukazuje się w Oficynie Poetów i Malarzy tom "Niespodziewane żywoty".

1. "Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie" 1939-80 Warszawa 1992r.

Pierwszy z lewej stoi Janek Darowski - "dowód naoczny", iż pan Jan Daro- 
wski pierwsze "ostrogi" poetyckie zdobywał w Brzeziu./fotografia z lat trzy
dziestych, przedszkole mieściło się w budynku szkolnym/

\fot. ze zbiorów rodzinnych pp.Darowskich - dziękujemy.______________ z

(/
Był rok 1921.

W jednym z warszawskich domów przyszedł na świat mały, nowy człowiek. 
18 lat później, czerwiec 1939r.

Jeszcze wszystko było normalne, jeszcze wszyscy mieli nadzieję, źe uda się 
powstrzymać nadciągającąkatastrofę. Młody chłopiec, prawie mężczyzna, 
jeden z tych, którzy jako ostatni w II Rzeczpospolitej uznali pełnioletność, 
otrzyfhał świadectwo maturalne.

Rok1942.
Ponowne narodziny. Teraz objawił się światu "nadzwyczajny, młody poeta". 
Wśród ludzi krążą miliony odpisów jego wierszy. Jedne zmuszają do 
myślenia, inne wzruszają, a jeszcze inne podtrzymują iskierkę nadziei na 
lepsze jutro. Ale młody poeta wie, źe słowa to nie wszystko. Mimo słabej 
kondycji fizycznej i postępującej astmy decyduje się walczyć. Wstępuje do 
Szarych Szeregów, staje na czele grupy młodych dziewcząt i chłopców: 
nieco później rozpoczyna szkolenia w Harcerskiej Szkole Podchorążych. 

Nadchodzi rok 1944...
Dwudziestotrzyletni starszy strzelec Krzysztof nie zważając na liczne 
niepowodzenia w walce i odmienne zamiary komendanta kompanii, 
postanawia nadal brać czynny udział w oporze przeciw okupantowi. Jest 
bardzo zaangażowany w przygotowanie powstania, a kiedy ono wybucha 
bierze udział w kilku akcjach bojowych. Ostatnią był szturm na Pałac Blanka 
-wściekle broniony przez Niemców. W czasie akcji po stronie polskiej ginie 
kilkudziesięciu harcerzy. Wśród zabitych znajduje się również ciało młodego 
podchorążego znanego wszystkim pod pseudonimem Jana Bugaja. 
Prawdziwe jego imię brzmiało Krzysztof Kamil Baczyński.

Od tej tragicznej chwili możemy mówić o narodzinach trzecich - 
narodzinach bohatera. Osoba Baczyńskiego stała się mitem, a jego poezja 
nie tylko charakterystyką pokolenia wojennego, ale również skarbnicą 
cennych myśli dla potomnych.

W roku 1976 w naszej brzeskiej szkole powstało Koło Miłośników 
Języka Polskiego. Jednym z celów jego działania było przygotowanie 
szkolnej społeczności do przyjęcia Krzysztofa Kamila jako patrona szkoły. 
Czy wybór tejże właśnie, postaci był słuszny? Czy nie było ironią, że 
stuletnia szkoła miała przyjąć imię poety, który w roku 1976 skończyłby 
55.rok życia ?
Zapewne istniało wiele pytań tego rodzaju. Jednakże młodzież 
uczęszczająca wówczas do szkoły z gorącą aprobatą przyjęła projekt. Pod 
kierunkiem Pani mgr Małgorzaty Burek grupa Miłośników Jeżyka Polskiego 
rozpoczęła zbieranie materiałów, nawiązywanie kontaktów z ludźmi i 
organizacjami, które mogły stać się źródłem wiedzy o Krzysztofie Kamilu 
Baczyńskim.
Młodzież należąca do Koła rozsławiła również poezję Baczyńskiego zarówno 
na akademiach, uroczystościach wewnątrzszkolnych, jak i na licznych 
konkursach recytatorskich odbywających się poza szkołą.
W miarę upływu czasu, gdy pewnikiem było już to, że Baczyński będzie 
patronem naszej szkoły, praca nad poznaniem życia i twórczości poety stale 
wzmagała się.
Nigdy nie zapomnę tych lekcji, kiedy recytacja poezji Baczyńskiego 
przybierała formy rywalizacji, konkursu klasowego, tych godzin urywanych z 
programu, a poświęcanych przybliżeniu nam treści wierszy. A treść ta nie 
jest przecież łatwa, szczególnie dla ludzi mających czternaście, czy 
piętnaście lat.

Wreszcie jednak nadeszła ta chwila. Wyznaczony został miesiąc, 
dzień, godzina oficjalnego nadania szkole imienia. Część z nas szlifowała 
program artystyczny, ktoś tam przygotowywał okolicznościową gazetkę 
ścienną, jeszcze inni z samozaparciem ćwiczyli wejście pocztu 
sztandarowego, aby przypadkiem nie pójść w prawo, gdy trzeba będzie iść w 
lewo.
Emocje sięgatyzenitu, próba generalna i nareszcie...
Słoneczny i bardzo wietrzny dzień, mnóstwo gości, delegacje, kwiaty. Trema 
nie pozwalała myśleć o tym, że układana fryzura jest totalnie rozwiana, a 
spódniczka stale jest unoszona nieco za wysoko przez wiatr. Za to jak dziś 
pamiętam ten wspaniały montaż poetycko - muzyczny. To, co powtarzaliśmy 
przez miesiącwtym dniu przybrało nową, specjalną treść. Znów wszyscy 
przeżywali tragedię wojny i naszych rówieśników, którzy wyrośli nie do życia, 
uczucia, pracy lecz do trumny. Po raz kolejny wzbudzaliśmy w sobie 
ogromne współczucie i podziw dla tej młodzieży, która mimo ogromnej 
krzywdy, bólu, cierpienia, mimo braku dzieciństwa, mimo tego, iż wszyscy 
wokół uczyli ich, że "nie ma litości" miała tyle siły, aby stale pamiętać, "źe 
trzeba będzie znów miłować".

Minął ten wielki dzień... Rozeszliśmy się do innych szkól, ale postać 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest nam nadal bliska. I żadne z nas nie 
zapomni o tym, ile wzruszeń przysporzył nam ten czas Nikt nie zapomni tych 
chwil pomimo tego, że szkoła nie wygląda już tak jak wtedy, a sztandar 
spłonął. Krzysztof Kamil będzie dla nas zawsze kimś szczególnym, kimś 
kto pozwoli nam patrzeć w przyszłość optymistycznie.
Dlaczego ? Dlatego, że pisze o tym jak zapomnieć o nienawiści, zemście, 
cierpieniu aby przeżyć nawet najbardziej "mroczny czas".

Teresa Koczwara Opole 28.09.93r.
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
HONCERA - gratuluję!

S.M. Inocencja Luks

Pewnego dnia idąc ulicą słyszałam głos, 
ta siostra uczyła mego tatę religii. A więc 
zwolniłam kroku, były to dwie dziewczynki. 
Przywitałyśmy się radosnym uśmiechem. Ale 
pozostało pytanie, jak się nazywa ich tato ?

No cóż, czas leci bardzo szybko, minęło 
20 lat kiedy Was pożegnałam i wyjechałam na 
misje do Afryki.

' Jestem bardzo zadowolona, że znów 
jestem w Brzeziu. Muszę przyznać, że jest inne, 
rozbudowane, zmieniło swe oblicze. Kiedy patrzę 
na szkołę gdy zachodzi słońce i oświetla ją 
swoimi czerwonymi promieniami, jest piękna, aż 
chce się śpiewać. Dzięki, dzięki Ci Ojcze za ten 
podarunek dla naszych dzieci. Gdybym jej nie 
znała wcześniej, zapewne powiedziałabym jak 
mówią inni “ładna szkoła". Ja jednak nie mogę się 
do tego ograniczyć, pragnę Wam złożyć 
gratulacje. Zwyczajem afrykańskich dzieci 
wznoszę okrzyk: Oyee Shule - Witaj szkoło, Oyee 
Brzezie - Witaj Brzezie.

Patrząc na Was jak idziecie do szkoły z 
pięknymi tornistrami, zeszytami, książkami i 
kolorowymi pisakami, równocześnie widzę moje 
czarne dzieci, które też lubią się uczyć.

Chyba jesteście ciekawi jak wygląda 
nauczanie w Tanzanii. Kilkoma zdaniami pragnę 
przybliżyć życie afrykańskiej szkoły. Niech 
będzie to gest podziękowania za Wasze 
modlitwy, ofiary i listy, a w nich zasuszone 
kwiatki z brzeskim pozdrowieniem "Szczęść 
Boże".

W Tanzanii mieszkałam na misji w 
Kilimarondo. Z naszego domu droga prowadzi 
prosto do szkoły. Codziennie rano zaprasza dzieci 
pampan bębna, albo zepsute koło od 
samochodu, w które uderza grubym kijem 
nauczyciel dyżurny. Lekcje rozpoczynają się o 7. 
rano. Pierwsza lekcja to porządkowanie placu 
szkolnego. Dzieci przynoszą miotły, noże a nawet 
upangi-siekiery. Po oczyszczeniu placu - apel i 
sprawdzenie czystości każdego ucznia, oraz 
posiadanego numerku. Te dzieci, które nie 
zdążyły wziąć numeru na czas zostają ukarane za 
spóźnienie się do szkoły.

Zespolone z krajobrazem Brzezia

Remont spalonej szkoły w Brzeziu

Odbyły się dwa przetargi na roboty 
odbudowy szkoły w Brzeziu po pożarze. Do 
przetargu stanęło 9 firm remontowo - 
budowlanych. Wybrana została firma Bud-lnż w 
Raciborzu ul. Zakładowa 3 - Jan Bąk. Projekt 
opracowany został przez architekta Zdzisława 
Męczarskiego. Plac budowy przekazano firmie 18 
września 1992r. Prace rozpoczęto w październiku 
92r. Szkoła została oddana do użytku 31 sierpnia 
1993r. Ogólny koszt remontu wynosi 4.5 mld zł. 
Dojdą koszta małej architektury obejścia szkoły. 
Inwestorem budowy jest Rejonowy Zespół 
Ekonomiczno- Finansowej Szkółw Raciborzu. Na 
ręcę dyrektora - Zespołu pani Bożeny Fedyn, 
szczerze zaangażowanej w prace nad 
odbudową szkoły, składamy podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do remontu i 
wyposażenia naszej szkoły po pożarze.

Nauka wygląda różnie, każdy nauczyciel 
pisze cały wykład na tablicy. Często nie może 
uczynić tego z powodu braku kredy, bywa że 
dzieci nie piszą do zeszytów, bo ich nie mają, lub 
nie mają czym pisać. Jeden zeszyt służy do 
zapisywania kilku przedmiotów. Dzieci z 1. klasy 
piszą na tabliczkach i czasem na ziemi. Zamiast 
liczydła przynoszą kamyki, ziarna, patyki, czasem 
palce służą za liczydło. Ponieważ brak 
podręczników i zeszytów stosowany jest system 
pamięciowy.

W szkole obowiązuje jednokolorowy 
strój. Bywa i tak, że rodzice tych dzieci, które nie 
mają szkolnego mundurka wzywani są przed sąd. 
Każda szkoła musi mieć pole uprawne, 
najczęściej sadzą kukurydzę, ryż lub drzewa 
owocowe. Część plonów się sprzedaje, aby 
zakupić książki, zeszyty i inne pomoce, a 
pozostałe się przechowuje na okres głodu. Lekcje 
religii są w każdej szkole. Pomieszczenia 
klasowe są małe, nie wszystkie dzieci mieszczą 
się w ławkach, większość siedzi na ziemi i często 
bywają głodne. Dzieci bogatsze przynoszą ze 
sobą do szkoły korzenie jadalne, kukurydzę lub 
inne owoce. Natomiast dzieci pochodzące z 
biednych rodzin nie mają nic. Jednak wśród 
afrykańskich dzieci panuje wielka miłość, dzielą

W ostatnią niedzielę października 
obchodzimy rocznicę konsekracji kościoła 
parafialnego Uroczystą sumę o godz. 10.30 
będziemy ofiarowali za żyjących parafian. 
Nabożeństwo n: starym cmentarzu o godz. 16.00 
i Różaniec w Kościele o godz. 16.30 za ++ 
budowniczych kościoła i za ++ wszystkich 
parafian.

Listopad jest miesiącem pamięci modlitewnej 
za naszych zmarłych. Przez cały ten miesiąc w 
naszym kościele odmawiać będziemy po każdej 
Mszy św. różaniec połączony z tzw. wspomin
kami, czyli z odczytywaniem imion i nazwisk 
zmarłych, w intencji których ofiarowane są 
poszczególne dziesiątki. Zalecki z wypisanymi 
imionami zmarłych można składać w zakrystii 
przez cały miesiąc listopad.

\________________ _______________________

Przedsiębiorstwo Budowlane "TAK-BUD" 
Racibórz ul. Zakładowa 1 - Adam Jemczura.

Firma działa od 1. grudnia 1989 roku, 
atrudnia około 55 osób, 

kresie budownictwa 
wSdno-kanalizacyjnej 

trukcjestalowe wraz 
Własnym/śr

Na dzień dzisie'
Wykonuje 
ogólnego, 
zewnętrznej, wykgni 
z montażem, 
ciężkim i średnim1" Przedsiiciężkim i średnim; Przedsiębiorswr li 
również sprzedaż materiałów ibudawla®i 
ciekawszych prac wykonanych‘ostafeio wyi 
warto chociażby: remont zabytkowej kamieniczki 
z 1900 roku na ulicy Ogrodowej w Raciborzu,

Nie tylko klucze...
Zarówno nauczyciele jak i uczniowie 

wiedzą doskonale do kogo się zwrócić w każdej 
niemal sytuacji - oczywiście do pana lub pani 
woźnej. Szkoła w Brzeziu na przestrzeni lat miała 
chyba wiele szczęścia do gospodarzy szkoły i 
personelu gospodarczego. Bez większego trudu 
wymienia się bowiem woźnych mieszkających i 

ypracujących w szkole: Paulina Chruszcz, Anna 

się każdym jedzeniem. Mimo tych trudności chcą 
się uczyć, są zdolne, lubią śpiewać, grać w piłkę. 
Ich piłka to kłębek suchej trawy owiniętej 
papierem lub materiałem. Wakacje przypadają 
na miesiące : listopad i grudzień. Spędzają je w 
domu, pracują na polu lub w lesie, przychodzą 
do domu misyjnego, gdzie otrzymują posiłki, 
ubrania, czasem mydło i słodycze.

Kochane dzieci! Stojąc na placu 
szkolnym popatrzcie, tak z serca, na waszą 
szkołę i pomyślcie ilu ludzi ją odbudowywało? Ile 
milionów to kosztowało? Ukochajcie ją! Dbajcie 
o nią, bo każdy uczeń i uczennica to 
mieszkaniec tej szkoły, a równocześnie brzeski 
mały obywatel, którego honorem jest troska o 
wygląd rodzinnej miejscowości. Nie wiem czy 
pomagaliście przy odbudowie waszej szkoły. 
Dzieci w Tanzanii w czasie budowy szkoły robią 
cegły z gliny i je wypalają przynoszą kije bam
busowe z lasu, noszą wodę, wykopują piasek itp.

Drodzy Czytelnicy! Kończę moje 
wspomnienie o szkole w Kilimarondo zawo
łaniem "Dzieci - Dzieciom ". Jeśli pragniesz być 
misjonarzem odpowiedz na zaproszenie 
Chrystusa "Pójdź za mną" i stań się aktywnym 
członkiem "Koła Misyjnego", które pragniemy 
założyć w naszej parafii.

W Uroczystość Wszystkich Świętych Kościół 
oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do 
chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym 
na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych 
braci zaprowadziła do świętości. 1 listopada o 
godz. 14.00 zostanie odprawione w kościele 
parafialnym krótkie nabożeństwo, po którym 
wyruszy procesja na nowy cmentarz, gdzie przy 
krzyżu zostaną odmówione modlitwy za 
zmarłych. Następnie przy kaplicy będzie Msza 
św., po której w kościele paraf, o godz. 16.00 
Różaniec za zmarłych z wyczytywaniem 
"zalecek" i udzielenie Komunii św.
W dniu Wspomnienia Wszystkich Wiernych 
Zmarłych nie tylko polecamy Bogu naszych 
zmarłych, ale także ożywiamy naszą wiarę w 
przyszłe zmartwychwstanie z Chrystusem który 
raz na zawsze zwyciężył śmierć. Msze św. będą 
o godz. 7.00, 8.00 za++rolników i o godz. 18.00 

,•

wykonanie elewacji Kościoła Matki Bożej, prace 
remontowe Domu Złotej Jesieni w Raciborzu. 
Dzisiejszy sponsor Brzeskiego Parafianina nie 
po raz pierwszy wykazuje swoje zaangażowanie 
na rzecz środowiska - sponsorował bowiem prace 
adaptacyjne jjudynki. LŻg na pomieszczenia 

yyy^ótonował dojście do 

>r. S. Myśliwca i biskupa 
wyremontował również schody 

taraśowe prowadzące do brzeskiego kościoła.
Firma "TAK-BUD" cieszy się opinią 

solidnego, nowoczesnego wykonawcy.

Solich /lata dwudzieste/, państwo Szefer /lata\ 
trzydzieste/, państwo Marta i Ludwik Polakowie 
/od 1935r. do lat sześćdziesiątych/, pani Margot 
Jędrzejczylj, państwo Gorgoniowie, a od 1972r. do 
chwili obecnej państwo Gertruda i Jerzy 
Twardowscy.

Podziękowanie od dawnych i obecnych 
uczniów i nauczycieli.
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