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WIELKI POST - czas przygotowania PASCHY

Liturgia Wielkiego Tygodnia: Psalm 2. O Krzyżu

edziela Palmowa
)dz.10.30 - poświęcenie palm

Nie nadaremnie jest ten krzyż, 
który przykuwa trzepot rąk. 
Posłuchaj tylko: czas jak mysz

elki czwartek
)dz.16.00 - Msza św. recytowana 
3dz. 18.00-

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
s godz. 21.00 -

adoracja w Ciemnicy

lelki Piątek
3dz.8.00-18.00 - adoracja w Ciemnicy 
sdz. 8.00 - Droga Krzyżowa 
sdz. 18.00 - Obrzędy Męki Pańskiej
d godz. 21.00 - adoracja przy Bożym Grobie

On w miłości, w roli skowyt psi, 
on się wyciosa z ciszy snu: 

jest u każdego proga dni: 
jest, jakby ziemię w sercu niósł.

podgryza rozłożysty dąb.
Nie nadaremny jest ten krzyż, 

jakby odarty z czaszki mózg, 
gdzie tysiącmłotem wieków łzy. 

tak jak byś ziemię w dłoniach niósł

I nie daremny, bo gdy w lustrze łez - 
- jak w lustro nieba - śmiercią spojrzysz,

lelka Sobota
sdz. 8.00-18.00 - adoracja przy Bożym Grobie

zobaczysz, powiesz: otom jest, 
który się krzyżem w Bogu drążył.

sdz. 14.00 - święcenie pokarmów wielkanocnych 
sdz. 18.00 - Wigilia Paschalna Krzysztof Kami! Baczyński

Wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby w czasie Wielkiego Postu częściej 
atrzeć na Chrystusa. Aby patrzeć na Niego wnikliwiej, z większą miłością, z 
iększą nadzieją. Aby odczuwać Jego wzrok ogarniający nasze życie i nasze 
umienie. Jest to wzrok Przyjaciela. Wzrok Mistrza. Wzrok Brata"

C\ Jan Paweł II
W-■



Historia Wielkiego Postu
Najstarszym świętem chrześci

jańskim jest Wielkanoc - Pascha, czyli 
przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i 
śmierć do zmartwychwstania i nowego 
uwielbionego życia w chwale Do obchodu 
tak wielkiego święta chrześcijanie 
przygotowywali sięstarannie, choć różny był 
okres tego przygotowania

Najstarszą formą przygotowania 
do Wielkanocy - Paschy jest post ścisły, 
który pierwotnie trwał dwa dni, to jest w 
Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Post ten, 
trwający 40 godzin, ze względu na jego 
ścisłe powiązanie z Paschą nazwano 
"postem paschalnym"

Z tego, jakby, prawzoru 
przygotowania do Wielkanocy, jakim był 40. 
godzinny “post paschalny" zacząłsię powoli 
rozwijaćokres długiego przygotowania, który 
najpierw trwał jeden tydzień/Egipt, lllw./ 
a od IV wieku /Sobór Nicejski 325r./ - 
naśladując Mojżesza, który 40 dni przebywał 
na górze Synaj i Eliasza który 40 dni szedł 
do góry Horeb a nadewszystko naśladując 
Jezusa - ustalono czas trwania Wielkiego 
Postu na czterdzieści dni

Dlaczego 40 dnP bo:

1. Symbolicznie liczba 40 ma w 
tradycji biblijnej specjalną wymowę 
Najogólniej oznacza trwanie jednego 
pokolenia ludzkiego Jest więc w pewnym 
sensieznakiem wskazującym nacałośczycia 
człowieka na ziemi, za które jest on 
odpowiedzialny przed Bogiem

2 Lud Boży Starego Testamentu 
po wyjściu z niewoli egipskiej przez 40 lat 
wędrował pustynną droga do Ziemi 
Obiecanej praojców gdzie miał zamieszkać 
na stale i oddawać cześć Bogu we wspaniałej 
liturgii oraz życiem godnym człowieka 
powołanego.

Podczas tej wędrówki Izrael 
przezywał wiele bolesnych prób i

II Polski Synod Plenarny
W uroczystość Chrystusa Króla, w 

dniu 20 XI 1994r., w Katedrze zgromadzili 
się członkowie zespołów synodalnych, 
Parafialnych Rad Duszpasterskich, na III 
archidiecezjalnej sesji II Polskiego Synodu 
Plenarnego z okazji zakończenia Roku 
Rodziny Uroczystość rozpoczęła się 
koncelebrowaną Mszą św pod 
przewodnictwem abpa Damiana Zimonia, 
Metropolity Katowickiego

Sesja była następnie 
kontynuowana w krypcie katedry. Program 
obejmował omówienie międzynarodowego 
sympozjum poświęconego życiu rodzinnemu, 
które odbyło się w Warszawie w dniach 14- 
17 kwietnia 1994r., relację ze Światowego 
Spotkania Rodzin z Ojcem Sw., które odbyło 
się w Rzymie 8 i 9 października 1994r, a 
także wykład ks. dra Romana Kempnego, 
który mówiłnt. “Odpowiedzialności wiernych 

doświadczeń, które miały go oczyścić i 
uczynić ludem godnym Boga. Wyzwolony i 
wędrujący lud był więc kuszony na różne 
sposoby Na pustyni, gdzie brak pokarmu i 
napoju, stalezagraza pielgrzymom śmierć. 
Bóg karmił nieufny lud manną zsyłaną na 
każdy dzień i poił stale, wyproszoną przez 
Mojżesza, wodąze skały W czasie prób na 
pustyni Izrael nie jeden raz odstępował od 
Boga i buntował się przeciw Mojżeszowi, 
który jako wysłannik Boży prowadził lud do 
obiecanej przez Boga Ojczyzny

3. W czasie przejścia przez pustynię 
Bóg zawarł z Izraelem przymierze pod 
Synajem Ten ogromnie ważny ważny 
moment poprzedziło 40. dniowe przebywanie 
Mojżesza na górze Synaj - w odosobnieniu, 
poście i modlitwie.

4 Prorok Eliasz prześladowany za 
wierność Bogu, ucieka na pustynię iprzez40 
dni wędruje az do świętej góry Horeb /czyli 
Synaj/, karmiony przez Boga w cudowny 
sposób chlebem i wodą co przypomina mannę 
i wodęze skały dla wędrującego ludu Bożego.

5 Do mieszkańców bezbożnej 
Niniwy kieruje Bóg upomnienie za 
pośrednictwem proroka Jonasza i 
przypomina im, że mająjeszczetylko40 dni 
do opamiętania się i nawrócenia

6. Także biblijny potop, 
oczyszczający światz bezbożności i zepsucia, 
a zarazem rozpoczynający nowąziemię, trwał 
40 dni i 40 nocy.

7. Pan Jezus podjął na nowo 
dawno próby i doświadczenia Izraela oraz 
jego pokusy z czasów wędrówki ludu przez 
pustynię. Dlatego na progu swego życia 
publicznego oddalił się również na pustynię, 
by przez40 dni pościć i przezwyciężać potrójną 
pokusę szatana, w której zawarte byłyjakoś 
i streszczonewszystkie pokusy Ludu Bożego 
i każdego człowieka - ale o tym za rok

Symbolika chrześcijańskiego 40. 
dniowego postu ma ścisły związek ze 
wspomnianymi wydarzeniami biblijnymi.

Id

świeckich za Kościół" Referat był 
wprowadzeniem w program duszpasterski 
Kościoła wPolscewroku 1994/95, w którym 
wgłębiamy tajemnicę Kościoła jako misji. 
Zadania świeckich wypływające z faktu chrztu 
i bierzmowania były rozważane na dwóch 
płaszczyznach. Pierwsza, to odpowie
dzialności misja katolików świeckich wobec 
samej wspólnoty Kościoła. Druga 
płaszczyzna to zaangażowanie świeckich 
jako członków Kościoła w kształtowaniu 
świata w duchu Ewangelii. Podstawowym 
polem tego zaangażowania była i pozostaje 
wspólnota parafialna W wystąpieniu 
wskazano na konkretne formy i przejawy 
odpowiedzialności świeckich za Kościół w 
Polsce.

Sesję zakończono modlitwą 
synodalną i błogosławieństwem abpa 
Damiana Zimonia.

Nabożeństwa Wielkopostn

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa swo; 
powstanie zawdzięcza potrzeb 
upamiętnienia męki i śmierci Chrystus 
Pana.

Pielgrzymi przybywający c 
Jerozolimy chętnie nawiedzali dróg 
którą Chrystus szedł na śmierć, niost 
krzyż na ramionach. Szli więc c 
miejsca Jego modlitwy w Ogrójcu, prze 
pałac Piłata i pretorium, aż do Kałwa 
i Grobu Pańskiego. Wracając do swoit 
krajów, podobne drogi krzyżów 
budowali w terenach przypominającyt 
jerozolimską Drogę Krzyżową, by 
miejscu zamieszkania przeżywaćmęk 
śmierć Chrystusa . Zwyczaj ten przyjął s 
na przełomie XII i XIII wieku.

Znane dziś i przez wiernyc 
cenione nabożeństwo Drogi Krzyżów 
swą popularność zawdzięcza zakono 
franciszkańskiemu. Papieże Benedy 
XIII i Klemens XII, pozwolili r 
umieszczanie tablic Drogi Krzyżowej 
kościołach i kaplicach. Do istoty ter 
nabożeństwa należy rozmyślanie Mę 
Pańskiej przy 14. stacjach.

Droga Krzyżowa - piątek godz. 17A

Gorzkie Żale

Gorzkie Żale są nabożeństwe 
rdzennie polskim i nie mającym równej 
sobie w całym świecie chrześcijański! 
Ich autorem jest ks.Wawrzyniec Ben 
misjonarz. Pierwszy drukowany tek 
Gorzkich Żali ukazał się w Warszawie 
1707 roku. W tym też roku zostały po r; 
pierwszy odśpiewane w koście 
Świętego Krzyża w Warszawie, który 
opiekowali się księża misjonar; 
św.Wincentego a Paulo.

Nabożeństwo Gorzkich Źć 
wzorowane na modlitwie brewiarzowi 
jest znane tylko w Polsce. Do jej 
szybkiego rozpowszechnienia się 
Polsce przyczynili się księża misjonarz

Gorzkie Żale - niedziela godz. 16.3

Z odprawianiem Nabożeńs 
Wielkopostnych łączy się kazanie pasyji 
nawiązujące tematem do Męki Pański

Kazanie pasyjne - piątek godz. 17.

Id
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ichowujcie Miłość /2/
owe zgromadzenie zakonne

Każde nowe zgromadzenie zakonne wyrasta z potrzeb współczesnego mu społeczeństwa. Zgromadzenie Sióstr Maryi 
lokalanej jest związane swymi początkami z terenem Dolnego Śląska, zwłaszcza z jego stolicą Wrocławiem. Organizowanie nowej 
□Inoty zakonnej przypada na drugą połowę XIX wieku, kiedy Śląsk byłjednąz najludniejszych prowincji państwa pruskiego

Wiek XIX to czas “wędrówki ludów" z wiosek do miast w poszukiwaniu pracy Przeludnienie wsi śląskich zmuszało również kobiety, 
kże i młode dziewczęta, do poszukiwania pracy wmieście. Wiele dziewcząt przyjeżdżało wtedy do Wrocławia na służbę do bogatych 
in. Przybywając do dużego miasta nie były świadome grożących im niebezpieczeństw Opuszczały rodzinne strony dobrze wychowane 
winne W okresie poszukiwania pracy, przy częstymjeszcze braku dachu nad głową, były narażone na demoralizację często schodziły 
łą drogę, a nawet dopuszcząly się kradzieży i trafiały do więzienia. Uzaleźnionezaś od łaski chlebodawców i różnego rodzaju panicźow 
3ły ofiarą demoralizacji, albo stawały się ulicznicami

Zagrożenie dziewcząt pod względem moralnym było tak wielkie, że referent urzędu policyjnego Uhden zwrócił się w dniu 19 
znia 1854r doówczesnegoordynariuszawrocławskiego-bpa Henryka Forstera o pomoc, przekazując mu wstrząsające sprawozdanie 
anie moralności służących dziewcząt, aby Kościół zajął się młodzieżą żeńską przyjeżdżającą w celach zarobkowych do Wrocławia 
itrata wiary łączyła się z prowadzeniem przez nie życia niemoralnego Zdawał sobie sprawę, że Kościół katolicki może powstrzymać 
lę szerzącego się zła.

Biskup H.Forster bardzo poważnie potraktował apel o pomoc i skierował otrzymany list do ks. dziekana M Thiela który zwołał 
kanie kapłanów, na którym postanowiono zorganizować stowarzyszenie dla służących Na tym spotkaniu księZa jednomyślnie 
'powali ks. Jana Schneidera, ze względu na jego głębokie życie wewnętrzne, doświadczenia pastoralne z parafii Wiązów i zmysł 
imzacyjny. na organizatora tej akcji Kościoła

Ks Jan Schneider swoją pracę rozpoczął od ogłoszenia artykułu w "Gazecie Kościelnej", w którym pisał Spieszcie ratować 
ie, które stanęły nad przepaścią moralnego zepsucia, miejcie litość dla bezgranicznej nędzy, w którą wpada wiele waszych córek 
em pewny, że otworząsię wasze serca" Poogłoszeniu tego artykułu zgłosiło się siedem pań do pomocy i stopniowo zaczęły napływać 
y pieniężne To doprowadziło do powstania Stowarzyszenia dla Ochrony i Podniesienia Moralności Dziewcząt Służących Które 
rwano krótko Związek Maryjny. W dniu 17 listopada 1854r, nawmosekKs Założyciela, uchwalono, ze patronką Stowarzyszenia będzie 
<a Boska Niepokalana i św.RóZa z Limy. Pomimo katolickiego charakteru związku, postanowiono ze opieką będą objęte wszystkie 
wczęta potrzebujące pomocy, także protestantki i Żydówki

Pierwsze schronisko urządzono w dwóch pomieszczeniach wynajętych w domu stolarza który mieścił się w pobliżu kościoła 
Crzyża - było to 8 grudnia 1854r. Dzięki ofiarności osób wspierających powstałe stowarzyszenie zakupiono dom przy ul Krupniczej 
do którego w początkach kwietnia 1858r ks Założyciel mógł wprowadzić dziewczęta

Ks.Schneider już w swojej pierwszej odezwie do społeczeństwa pisał: "Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to nadzór nad tym domem 
amy zakonnicom.” Zaczął szukać zgromadzenia, które nie tylko miałoby pracować w domu, ale także odwiedzać dziewczęta w miejscach 
:y i czuwać na dworcu kolejowym, by okazywać pomoc przybywającym dziewczętom. Jednakże żadne z działających we Wrocławiu 
imadzeń zakonnych nie chciało się podjąćtego zadania W tej sytuacji zrodziła się myśl założenia nowego zgromadzenia Ta mysi 
ichneidera spotkała się z pragnieniem dziewcząt pracujących w Związku Maryjnym, które chciały poświęcić się Bogu jako siostry 
anne i pracować na rzecz dobra duchowego dziewcząt Poddały się one dobrowolnie duchowemu kierownictwu Ks. Jana Schneidera 
pkętych młodych i ofiarnych dziewcząt powierzył On opiece Matki Boskiej Częstochowskiej, której Obraz w 1860r został zawieszony 
;aplicy domowej schroniska dla dziewcząt Z kultem Matki Boskiej Częstochowskiej zetknął się ks.Założyciel w czasie pracy 
^pasterskiej w kościele Najświętszej Maryi Panny na Piasku Od niepamiętnych czasów kościół na Piasku słynął jako sanktuarium 
celem pielgrzymek nie tylko z całego Śląska, ale również z terenów Polski, jak twierdzi wybitny niemiecki historyk Śląska Herman 

:man Czczony był tu jako "cudowny" Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, umieszczony w jednej z kaplic tej okazałej świątyni 
lanowicie w kaplicy św. Stanisława Szczepanowskiego/+1079/, patrona Polski Czczony był on przez wiernych katolików miasta 
>cławia, przy którym szczególnie modliły przybywające za pracą do Wrocławia dziewczęta z Kongresówki, bo przypominał im rodzinne 
ny One także przybywały do domu Zgromadzenia, gdzie mimotrudnościjęzykowych i różnicy obyczajowej, dzięki Obrazowi, czuły się 
j siebie w domu.

Choć o faktycznym zaistnieniu Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej słusznie mówi się od 1854r tojestod chwili powstania 
ązku Maryjnego, to jednak formalnie zgromadzenie zaistniało od dnia 26 maja 1863r kiedy to Ks Założyciel dokonał obłóczyn 
wszych czterech sióstr

Ks.Jan Schneider, umierając w 52 roku życia /+1876r 
□stawił tylko 9 sióstr w utworzonym przez siebie 
□madzeniu Osierocone przedwcześnie przez swego Założyciela 
:a Zgromadzenie przeżywało przez okres pierwszych dwudziestu 
>ewną stagnację Jednak pod koniecXIX wieku i na początku XX 
vi sięo pomyślnym rozwoju Zgromadzenia

Pierwsza filia Zgromadzenia powstała w Raciborzu w dniu 
iwietnia 1886r Następne cztery placówki zorganizowano na 
nie Berlina Wraz z rozwojem terytorialnym Zgromadzenia 
astała liczba członkiń, których w 1896r w Domu Macierzystym i 
□ięciu wyżej wymienionych placówkach było 68 Wmaju1898r 
jęto pracę wśród pacjentów szpitala psychiatryczneego, 
adowanego i kierowanego przez ks.J.M Nathana na terenie 
nidiecezji ołomunieckiej w Branicach - pracowało tu ponad 100 
itr W dniu 1 maja 1900r. na dworcu kolejowym we Wrocławiu 
orzono Misję Dworcową świeckie współpracownice sióstr 
:hodziły na dworzec z żółtą opaską na ramieniu i tam zbierały 
iwczęta poszukujące pracy Po kilkudniowym pobycie dziewcząt 
lisji opiekunki znajdowały im pracę i wspólnie z siostrami dalej 
pomagały. Pierwszą placówką utworzoną w przyszłej diecezji 
Dwickiej było Brzezie nad Odrą /c/

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej umieszczony przez 
ks Założyciela w kaplicy Zgromadzenia
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Lukasyna (1)
Na początku tego stulecia dwóch 

panów z Brzezia szło piechotą do miasta. 
Rozmawiają jak przystało na mężczyzn o 
polityce. Gdy dotarli do mostu na Odrze 
jeden z nich pan Piegza rzucił kamień do 
rzeki i zawyrokował- Błażku, jak ten kamień 
zniknął w toni Odry tak Polska zniknęła i 
nigdy nie powstanie. Pan Błażek spokojnym 
głosem zapewnił, Polska powstanie i to na 
Waszych oczach "panoczku". Prorocze 
słowa Błażka Jendrzejczyka spełniły się 4 
lipca 1922 roku kiedy to Brzezie n/Odrą 
znalazło się w granicach Rzeczpospolitej 
Polskiej Pan Piegza, czołowy działacz na 
rzecz Niemiec w rozgoryczeniu oddaje 
odznaczenie za zasługi i opuszcza Brzezie

Do Brzezia przybywają z różnych 
stron Polski (większośćz Poznania) młodzi, 
wykształceni ludzie, znaczna częśćznichto 
wojskowi, którzy podejmująpracęwszkole/ 
pp Mocz, Kaszta, Nowak, Pohl/ lub pełnią 
różne funkcje związane z obsługą granicy 
polsko - niemieckiej, która przebiegała wtedy 
przez Lukasynę.

Widoczną grupę stanowili żołnierze 
straży granicznej wwiększości kawalerowie, 
część z nich załoZyło potem rodziny w Brzeziu

Placówka straży granicznej w 
początkowym okresie mieściła się w budynku 
restauracji u pana Mrożka na Lukasynie, 
potem od roku 1936 mieściła się w Brzeziu, 
w budynku pana Aleksandra Bartosiewicza, 
który w 1933 roku ożeniłsięzAnnąPolokówną 
ze Studziennej. U pana Bartosiewicza 
za m ieszkał równ i eż d owódca strażn ików pa n 
Śmiełowski

Na uposażeniu strażnicy był również 
pies do tropienia przemytników imieniem 
Izol, a pan Bartosiewicz musiał odbyć 
specjalne przeszkolenie w Rawie Ruskiej, 
aby właściwie obsłużyć i wykorzystać psa na 
granicy.

Postacie strażników można było 
spotkać na przejściu granicznym na 
Lukasynie oraz na drogach prowadzących 
na drugą stronę granicy, między innymi; 
droga do Markowie, drogi na pola przy Dąbku 
/obok pana Paka i za stawami na 
promenadzie/

Przed wybudowaniem kanału Ulga 
istniała też ruchliwa droga od Dworu na 
Płonię /"jabłonkowa" droga obok "mylnika"/. 
Niezależnie od tego strażnicy patrolowali 
całą granicę od Raszczyc/Markowice były 
po niemieckiej stronie/ do rejonu Lubomia 
- Nieboczowy. W latach 30-tych było duże 
bezrobocie, toteżwwielu rodzinach dorabiano 
na życie “szmuglem”, który uprawiano po 
obu stronach granicy, a że strażnicy starali 
się wypełniać swoje obowiązki należycie, 
zdarzały się też przykre incydenty. Z racji 

swoich obowiązków strażnicy stanowili 
zwartą grupę w Brzeziu.

Strażnikami byli: pp Musioł, 
Bartosiewicz, Śmiełowski, Kulesza, Kapica, 
Rybarczyk, Zapłata, Wojciechowski, 
Mańkowski, Goworko, Marciniec, Nachtlik, 
Kokot, Achtelik, Pawlik, Wiaterek i inni

W trakcie zbierania materiałów na 
temat straży granicznej przewijał się też 
wątek obchodów uroczystości śmierci / 
1935r / Marszałka Józefa Piłsudskiego 
Szczególnie żywo na śmierć Marszałka 
zareagowała szkoła. Istniejące wówczas 
organizacje młodzieżowe, a było ich wiele, 
na swój sposób przeżywały żałobę. 
Szczególnie ówczesna młodzież harcerska 
pamięta wiele faktów do dziś. Młodzież z 
rocznika 1923 pamięta, że zbierano materiały 
ożyciu i dokonaniach zmarłego Marszałka do 
pracy końcowej, bo w tym roku opuszczali 
szkołę Pamiętny był apel żałobny na placu 
szkolnym Na maszcie flagowym do połowy 
opuszczona flaga Polski z żałobną wstęgą 
szkolny chór odśpiewał żołobny utwór; "W 
mogile ciemnej śpij na wieki . ", były tez 
recytacje, a wiele obecnych mieszkańców 
Brzezia do dziś pamięta /niektórzy w całości/ 
wiersz o Józefie Piłsudskim zaczynający się 
od słów;

“To me prawda, że Ciebie już me ma 
to nie prawda, że Jesteś już w grobie 
Chociaż płacze dziś cała polska ziemia 
Cała polska ziemia w żałobie

Chociaż serce Ci w piersi nie bije 
Chociaż spocząłeś na wieki w............
W naszych sercach jak żyłeś tak żyjesz 
Ukochany wodzu nieśmiertelny

Byłeś dla nas posągiem ze stali
Byłeś dla nas sztandarem wspaniałym
Ty coś Polskę obronił i ocalił
I wydżwignął na wieczny szczyt chwały 

Jużstanąłeś potrudach nadludzkich 
Nie zwycięży już Ciebie ból żaden 
Ukochany marszałku Piłsudski
Myżyjący, Twoim pójdziemy śladem.”

Na korytarzu szkoły pod portretem Marszałka 
harcerze pełnili warty honorowe, podobne 
warty wystawiono przy pomniku na rogatce 
przy drodze do dworca kolejowego. 
Strażnicygraniczniztejokazji posadzili obok 
swojej strażnicy małą lipę o czym 
poinformowali harcerzy.

Niezależnie od obchodów 
szkolnych, również w naszym parafialnym 
kościele odbywały się uroczystości żałobne

Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego państwa Elżbiety /1923/ i 
Józefa Koczy /1921/ był okazją do 
wspomnień, a oczywiście lata szkolne 
dominowały, a że obojejubilaci byli aktywnymi 
harcerzami, dlatego o harcerzach wiele 
pamiętano Z nauczycieli wymienia się 
panią Szociankę i pana Nowaka. Drużynowi, 
zastępowi, druhny i druhowie - mieszają się 
nazwiska; Truda Urban, Aniela Wranik, 
Agnieszka Fiołka, Śmiełowska - córka 
komendanta strażników. Paulina Matuszek, 

Wanda Praszelik, Anastazja Mande 
Joanna Cieślik, Konstantyna Szefer, Stefa! 
Urban, Stefania - siostra nauczycie 
Nowaka, AugustRydygiel, Matylda Rydyg 
Edward Kocjan, Ginter Wyleżych, Jei 
Freund, Jerzy Lokaj, Józef Mandera, Ant 
i August Płaczek, Nikodem Burek, Jó; 
Myśliwiec, Zygmunt i Andrzej Zdrzałe 
wielu innych, których na pewno 
wymieniono gdyby nie zawodziła pamięć

Wróćmy jeszcze do uroczysto 
żałobnych w szkole w Brzeziu: otóż in 
rozmówczyni, pani Jadwiga Myśliwiec 
rocznika 1919, nie potrafi dziś okres 
dlaczego znalazła się w szkolnej ławce 
innymi starszymi harcerkami, które dav> 
ukończyły szkołę i z rozrzewnieni! 
wspomina, iż wszyscy ronili łzy, bo przeć 
umarł "Ojciec Polski" - tak odczuwano stri 
Józefa Piłsudskiego w Brzeziu.

Pani Jadwiga Myśliwi 
udostępniła namteż ciekawezdjęcieze Zh 
Harcerskiego w Wodzisławiu, który odbył 
w czerwcu 1931 r Dziś nasze babcie 
dziadkowie wstrojach harcerskich prezent 
się okazale Na zdjęciu widzimy; Gust 
Rydygiel, Gustaw Hajcer, Paweł Psc 
Anna Myśliwiec, Gertuda Mandera, E 
Kampka, Beata Kampka, Jadwiga Smół 
Elżbieta Fiołka, Gertruda Jendrzejcz 
Jadwiga Fiołka, Małgorzata Fiołka, Le 
Jendrzejczyk, Alfred Bugdol, Jerzy Lei 
JózefSzołtys, Alfred Jendrzejczyk, Joach 
Mandera. W kapeluszu kierownik szkoły p 
Szymański, oraz po prawej u góry p 
Ligaczówna nauczycielka w Brzeziu

Fot.Arch. J. Myśliwiec
Informację na temat posadzo 

lipy przez strażnikówz okazji śmierci Józ 
Piłsudskiego przekazano grupie harcer 
jednak wyraźnie zapamiętał ją pan Jó 
Koczy, podczas gdy innym harcerzom us 
ona uwadze. Zastanawiające jest to, 
wydarzenie sprzed 60 laty jest pra\ 
nieznane mieszkańcom Brzezia a na\ 
Lukasyny. Czy pan Koczy mówi prawe 
Rodzące się wątpliwości mogąwyjaśmć d 
zdjęcia Jedno zdjęcie przedstawia przejś 
graniczne na Lukasynie /od strony Urzę 
Celnego w Brzeziu/ wykonane krótko prz 
wojną Rzeczywiściewyrażniewidoczna j 
mała lipka około 4-letma /1935-19: 
stojąca tuż obok budki strażników po pra\ 
stronie obok płotu. Drugiezdjęcie mającej 
dziś 60 lat lipy wykonano niedawno od stre 
Raciborza /budki już nie ma / natleobec 
restauracji u "Mrożka" gdzie początko
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:iła się strażnica straży granicznej 
zdjęcia zatem przedstawiają tę samą 
) której stażnicy mówili harcerzom w 
e uroczystości żałobnych w 1935r.

Marszałek Piłsudski w Brzeziu

Henryk Pak 1939r. Lipka po prawej 
ie budki strażników tuż pod płotem, 
a w lewo - do Brzezia - Polska, droga 
m w prawo na most do Raciborza - 
icy.

F Burek; Lipa po lewej stronie drogi w 
iżu stojącej bariery, w głębi po lewej 
auracja gdzie mieściła się uprzednio 
tnica

Rozmówcami byli: pp Paweł 
minoga, Edward Szefer, Elżbieta i Józef 
zy, Krystyna Psota z mężem, Joanna i 
ustyn Fiołka, Jadwiga Myśliwiec, Albin 
eła, Matylda, Henryk, Roman Rydygiel i 
3 dialogu na moście i strażnikach w 
sziu wypowiada się wielu mieszkańców 
szia, jednak o lipie Piłsudskiego brak 
szego potwierdzenia, mimo, iż lipa stoi, 
noże dzięki temu, że niewielu o niej 
Iziało - dlatego przetrwała zawieruchę 
iy

/mf/

dniu 31.01.1995r. odbył się pogrzeb 
starszego mieszkańca Dębicza śp. 
<centego Mracznego, któremu jeszcze 
i tygodnie przed śmiercią dostarczyliśmy 
a ostatnich numerów B.P., a które go 
dzo uradowały. Był naszym wspaniałym 
mówcą i to dziś Jemu poświęcamy 
domości o Lukasynie. 

Pobyt marszałka Józefa 
Piłsudskiego, ówczesnego Naczelnika 
Państwa, na Górnym Śląsku w roku 1922 
jest powszechnie znany: wiadomo że 
przebywał wtenczas min. w Rybniku, później 
w Żorach Ale fakt że marszałek między 
pobytem w Rybniku i Żorach również chodził 
po Brzeziu, po dzielnicy dzisiejszego 
Raciborza, jest do tej pory nie znany

Przed siedmiu laty Wojciech Janota 
opublikował w katowickim tygodniku "Tak i 
Nie" artykuł pod sensacyjnym tytułem 
“Piłsudski pod pierzyną". Autor zrelacjonował 
w nim górnośląską podróż marszałka po 
Górnym Śląsku, a pod koniec artykułu pisał:

“W poniedziałek 28 sierpnia 
wyjechano samochodami na trasę ostaniego 
etapu objazdu Górnego Śląska. Śniadaniem 
podejmował gości proboszcz w Tychach, 
prałat Jan Kapica. Podobny jak w innych 
miastach był przebieg uroczystości w 
Rybniku, dokąd przybyto w południe. Była 
więc msza przy ołtarzu polowym, dekoracja 
powstańców izasłużonych, defilada, obiad u 
starosty. 016.00 udano się do miejscowości 
Łukaszyna/takąnazwęwymienia J Jacyna, 
jednak ani na dawniejszych, ani na 
współczesnych mapach nie znajdujemy 
takiej miejscowości - chodzi być może o 
Lubomię/. Piłsudski obserwował tu granicę 
polsko-niemieckąi teren, gdzie toczyły się 
walki w czasie III powstania śląskiego".

Generał Jacyna, adjutant 
marszałka, w relacji z podróży górnośląskiej 
zapisał miejscowość "Łukaszyna", lecz 
chodzi z całą pewnością o “Lukasynę", gdyż 
tak wtenczas nazwano w Raciborzu i okolicy 
część Brzezia ze znaną restauracją i 
kręgielnią ulubionym miejscem letniej 
rekreacji mieszczaństwa raciborskiego, która 
po plebiscycie znalazła się w pow rybnickim 
i państwie polskim. Dzisiaj, jak wiadomo, ta 
część Brzezia zowie się Dębicz. Lubomia 
jako miejsce pobytu w ogóle nie może być 
brana pod uwagę.

Zatem jedyny przekaz na ten temat 
powiada, że ówczesny Naczelnik Państwa 
spoglądał na niemiecki Ratibor 28 sierpnia 

1922 roku z Dębicza. Józef Piłsudski z 
pewnością nie poprzestał na obejrzeniu 
miasta ze wzgórza, aledojechałsamochodem 
lub przeszedł pieszo do szlabanu granicy 
polsko - niemieckiej, wiadomo bowiem jak 
bardzo sobie cenił kontakty z prostym 
żołnierzem. Świadczyłby o tym fakt, że 13 
lat później straż graniczna posadziła tuż obok 
granicy lipę ku czci marszałka.

A dowiedzieliśmy się o tym z 
ciekawej relacji mieszkańca Dębicza 
urodzonego w 1921 roku, przekazanej 
p. Florianowi Burkowi; otóż według jego 
informacji pamięta on z okresu uczęszczania 
do szkoły, że polscy strażnicy graniczni w 
1935 roku niedaleko granicy, obok budki 
strażniczej, posadzili lipę ku czci i pamięci 
zmarłego wtenczas marszałka Owąlipęmieli 
posadzić strażnicy Bartosiewicz i Śmiełowski; 
drzewo rośnie do dziś i w tym roku będzie 
miało 60 lat Na wszelki wypadek poprosimy 
pana leśniczego o sprawdzenie wieku lipy, 
aby całą sprawę uwiarygodnić

To całkiem prawdopodobne, iż 
strażnicy mogli pamiętać lub wiedzieć o tym, 
że marszałek 13 latwcześniej przebywał nad 
granicą i właśnie dlatego posadzili lipę. 
Przecież wręcz niewiarygodne, aby po 
śmierci Piłsudskiego placówkom granicznym 
polecono sadzenie drzewek “ku pamięci". W 
każdym razie, wedługtegożprzekazu, kolejni 
strażnicy wiedzieli o lipie Piłsudzkiego i ją 
pielęgnowali, dlatego też drzewo dobrze 
wyrosło i stoi do dziś.

Lipę Józefa Piłsudskiego na 
Dębiczu powinniśmy otoczyć opieką; 
wystarczy wokół niej postawić skromny, 
gustowny płotek i umieścić napis: “Lipa 
posadzona po śmierci marszałka 
Piłsudskiego w 1935r przez polską straż 
graniczną na pamiątkę pobytu Naczelnika 
Państwa w 1922r. na Dębiczu".

Ryszard Kincel

Artykuł dra Ryszarda Kinda dotarł do 
redakcji Brzeskiego Parafianina 
30.01.1995r. jednak w międzyczasie autor 
artykułu dotarł do źródłowej relacji generała 
Jacyna na temat pobytu marszałka na 
Górnym Śląsku. Z zapisu tego wynika, że 
marszałek był w Brzeziu i rozmawiał z 
proboszczem ks. Borzuckim. Do tego 
frapującego tematu na pewno wrócimy.

Zamiast należnego honorarium 
panu doktorowi, Dyrektorowi Miejskiej 
Biblioteki w Raciborzu secdecznie dziękujemy 
za pomoc w tworzeniu historii Brzezia - takiej 
naszej Małej Ojczyzny

Redakcja.
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czas na pamięć.
Skrzyżowanie -ulic Biskupa Józefa 

Gawliny oraz Porucznika Serafina Myśliwca (do 
1975r. ulica Dra Rostka) - Centrum Brzezia; w 
pobliżu stary cmentarz, kościół, szkoła, urząd 
pocztowy i - malutki skwerek, na którym przed 
25. laty stanął, charakterystyczny już dziś dla 
"brzeskiegorynku"-pomnik upamiętniający dwa 
historyczne zdarzenia, które wzasadniczy sposób 
ukształtowały nasządzisiejszą rzeczywistość

Pomnik powstał z inicjatywy żyjących 
jeszcze wówczas uczestników powstań śląskich 
oraz żołnierzy II wojny światowej. Przewodniczącym 
komitetu budowy został p.Józef Cieślik znany 
działacz społeczny, uczestnik powstań śląskich (zmarł 
w1975r). W skład komitetu wchodzili m in Karol 
Kuczera, Paweł Malon, Jan Twardosz, Wilhelm 
Praszelik, Karol Burek, Józef Musioł, Serafin 
Myśliwiec, Stanisław Kasprzyk, Alojzy Machowski

Projekt pomnika wykonany został przez 
śląskiego artystę spod Rybnika - p.Węglorza Na 
granitowych bryłach umieszczone zostały dwie 
tablice.

Tablica na bocznej ścianie pomnika 
pochodzi ze starego pomnika powstańców śląskich, 
który w latach 1930-1939 stał przy ulicy Lubomskiej 
na skwerze prowadzącym do stacji kolejowej 
Napis na tablicy z 1930 roku brzmi:

NIEZNANEMUPOWSTAŃCOWI POLEGŁEMU W 
OBRONIE PRASTAREJ ZIEMI ŚLĄSKIEJ I 
CAŁOŚCI GRANIC RZECZYPOSPOLITEJ 
POLS Kl W LATAĆ H1918 -1930R

W okresie II wojny płytę ową ukrył i 
przechowywał z narażeniem życia p.Konstanty 
Mika (brat Ludwika Miki, którego nazwisko widnieje 
na drugiej tablicy wśród tych, którzy zginęli w obozach).

W okresie międzywojennym pomnik przy 
ulicy Lubomskiej był miejscem wielu uroczystości 
środowiskowych o charakterze patriotycznym; tam 
kierowały się pochody, wieczorne capstrzyki z 
lampionami - szczególnie w przeddzień takich 
uroczystościjak3maja, 11 listopada Byłotomiejsce 
spotkań harcerzy i licznych organizacji działających 
w owym czasie

Uroczystość z 1938 roku. Obok dawnego pomnika powstańców śląskich w otoczeniu mtodzieZy, Matek Polek, 
powstańców, widzimyp Pawła Wawrzycznego /Nauczyciel, działacz wielu stowarzyszeń i organizacji. W latach 1936 
- 38 kierownik szkoły w brzeziu, po wojnie wykładowca Uniwersytetu Ludowego w Brzeziu, następnie nauczyciel 
Technikum Chemicznego i Budowlanego w Raciborzu. Od 1957 do 1968 kierownik szkoły przy Zakładzie 
Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu./. Przed płytą pomnika poczet sztandarowy Matek Polek; 
od lewej pp.Anna Sekuła. Franciszka Szefer, Marta Polak. Fot.Arch.Zofia Wesper

Uroczystość patriotyczna z 1972 roku Na zd/ęciu obok pomnika od lewej w pierwszym rzędzie pp. Wim 
Szarecki, Wiktor Kubala, Piotr Marciniec. Wilhelm Praszelik, Ludwik Polak, Marta Polak. Maksymilian Kucza, . 
Szołtys, Adolf llnicki, Tadeusz Wojciechowski; drugi rząd od lewej: Jan Twardosz, Alojzy Kapuścik, F 
Szpilka, Izydor Szpilka, Jan Przywara. Serafin Myśliwiec, Leon Haas. Stanisław Kasprzyk, Paweł Małon, i 
Burek. Gerard Jędrzejeżyk, Jozef Psota. Fot.Arch.Framciszek Poi

Druga tablica umieszczona na frontowej 
ścianie obecnego pomnika upamiętnia lata 11 wojny 
światowej Napis brzmi

BOJOWNIKOM O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ 
POMORDOWANYM W OBOZACH 
KONCENTRACYJNYCHWLATACH OKUPACJI 
HITLEROWSKIEJ 1939-1945

PawełChmszcz
Franciszek Ekert
Adolf Fiołka
Maksymilian Frydrych

Fryderyk Haas
Józef Jambor
Ryszard Kucharczyk
Teofil Kulik
Ludwik Mika
Wincenty Pawlik 
Franciszek Popeła 
WładysławPyszczyliski 
Antom Wałach

Ku wiecznej pamięci.
Społeczeństwo gromady  Brzezie n. O. 
Brzezie n . O. w wrześniu 1969roku.

Tegoroczne międzynarodowe obet 
50. rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu n 
będą okazją do przywołania pamięcią rów 
mieszkańców Brzezia, których nazwiska widniej 
płycie pomnika. Kim byli ci, którzy zginęli w oboz 
którzy słowa “Polak, polskie, Polska" - przypl 
życiem?

Paweł Chrószcz - pracownik polskiego urzędu 
celnego na Dębiczu, żona - p Elfryd; 
Matuszek z Brzezia, córka Sonia, s 
Eugeniusz;

Franciszek Ekert - pracownik polskiego urzi 
celnego na Dębiczu, żona - p Ann 
zd Kurocik z Brzezia, córka Helen: 
Malcharczyk;

Adolf Fiołka - rolnik, uczestnik III powstania 
śląskiego, aresztowany w pierwszy 
dniach wojny, zginąłw Mauthausen 
19 kwietnia 1940r Zona-p. Maria 
zd. Rumpelz Kobyli, syn Karol, córkiż 
Fiołka, Dorota Zdrzałek, Cecylia 
Staniczek;

ciąg dalszy na:
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N ENCYKLOPEDII
’OWSTAŃ ŚLĄSKICH...

W Encyklopedii Powstań 
ąskich opracowanej przez zespół pod 
dakcją Franciszka Hawranka, która 
/dana została przez Instytut Śląski w 
polu w roku 1982 - pod hasłem 
RZEZIE (Hohenbirken) czytamy:

“Brzezie (Hohenbirken)- gmina 
ejska w powiecie raciborskim. W 
:ach 1910- 2478 mieszkańców; 2245 
ówiących j.polskim, 9 j.niemieckim, 
idność utrzymywała się głównie z 
inictwa. W wyborach komunalnych z 
1919 roku oddano 391 głosów na listę 
Iską(naogólnąliczbę638), zdobywając 
! 12 mandatów.

Podczas plebiscytu 1516 
rawnionych do głosowania (w tym 243 
ligrantów). Głosowało za Polską 
8, za Niemcami - 742 wotantów.

XII 1918 - II 1920 istniała tu 
Iska Rada Ludowa, a na początku 
19 zawiązała się komórka POW 
Śl. 23 X 1920 rozpoczęło działalność 
iazdoTG "Sokół”.

W życiu kulturalno 
Matowym poważną rolę odgrywało 
warzystwo Śpiewacze “Jutrzenka”.

W czasie kampanii plebiscytowej 
en wzmożonej aktywności bojówek 
imieckich, które dążąc do 
?organizacji ruchu narodowopolskiego 
nieciły w przeddzień głosowania 
żarwzagrodzie czołowego w Brzeziu 
ałacza narodowego Teofila Kulika.

W momencie wybuchu III 
powstania miejscowość opanowana 
przez siły pułku raciborskiego Alojzego 
Segeta. Od 5 V 1921 pozycję w rejonie 
Brzezia przejął pułk rybnicki Janusza 
Wężyka. 26-27 V tego roku miejsce 
zwycięskich walk z oddziałami SSOS, 
upamiętnionych odsłoniętą w 1930 roku 
płytą ku czci poległych powstańców. 
Miejscowość została uroczyście 
przejęta przez administrację polską4.lipca 
1922 roku.”

Pewne fakty podane we wspomnianej 
encyklopedii są tematem dyskusji wśród 
wielu starszych mieszkańców Brzezia. 
Różne punkty widzenia tematu 
postaramy się przedstawić w 
"Brzeskim Parafianinie" przy innych 
okazjach.

/m/

Złote Gody 
w naszej parafii

u Czcigodnym Jubilatom 
pp. Elżbiecie i Józefowi Koczy 

składamy życzenia 
słowami liturgii Kościoła:

" Ojcze Niebieski, 
wejrzyj na Małżonków Jubilatów, 

którzy 50 lat temu zawarli 
związek małżeński i spraw, 

aby przez swoją świętość i miłość 
byli radością Kościoła świętego”.

Y

i

Państwo Elżbieta i Józef Koczy zawarli 
związek małżeński 31 XI1.1944r. 
"Sylwestrowym" Jubilatom najlepsze 
życzenia składajądzieci - Krystyna z mężem, 
Leon i Zbigniewzżonamiorazwnuki-Izabela, 
Jarosław, Artur, Anna i Piotr.

Jest czas na pamięć... c.d.
<symilian Frydrych - syn policjanta, matka pełniła 

funkcję przewodniczącej Towarzystwa 
Polek tuż przed wybuchem wojny; 
mieszkali u p.Koczy, później u p. Fiołki;

deryk Haas - dyrektor zakładu CERES 
(obecnie 'Ema - Brzezie"); synowie 
Leon, Henryk. Fryderyk, córka Berta 
Kolorz;

ef Jambor - dróżnik na trasie Brzezie - Lubomia, 
w okresie I wojny służył w ułanach, 
uczestnik powstań śląskich. Zona- 
p Aleksandra z Będzina. Synowie-Józef, 
Jan, Bronisław, Edward, Rudolf, Córki - 
Helena i Stanisława;

izard Kucharczyk - mistrz kominiarski, działacz 
społeczny, wynajmował mieszkanie u 
p.Polak, później u p. Fiołki Podczas 
pobytu w Brzeziu wykształci) wielu uczniów 
w swoim zawodzie;

Teofil Kulik - właściciel restauracji, uczestnik II i III 
powstania śląskiego, działacz 
plebiscytowy. Zginął 14111941 r. 
w Buchenwaldzie Zona-p Franciszka 
zd. Kapuścik z Brzezia. Syn Eugeniusz, 
córki Zofia Kulik, Cecylia Polnik;

Wincenty Pawlik - pracownik polskiej straży 
granicznej na Dębiczu

Franciszek Popeła - rolnik, ranny w okresie I wojny 
światowej, uczestnik powstania śląskiego, 
pracownik “Garbarni" - transport konny. 
Zona Wiktoria, synowie Albin i Leon;

WładysławPyszczyński-komendantpolicjiwBrzeziu;

Antoni Wałach - rolnik, uczestnik powstania 
śląskiego, przewodniczący Kółka 
Rolniczego. Zginął w Dachau. Żona 
Jadwigazd. Blucha. Synowie Konrad, 
Eryk, Antoni. Henryk, 
córka JadwigaBoriuks;

Ludwik Mika -urzędnik gminy,uczestnik powstań 
śląskich Zona Paulina - aktywna 
członkini Matek Polek. Aresztowany 
w pierwszych dniach wojny, zginął 
w Oświęcimiu po 2 miesiącach. 
Córka Gertruda Jendrzejczyk.

Materiał opracowano na podstawie rozmów z 
parafianami: pp. Paweł, Gertruda Szpilka, Zygmunt 
Malon, Jan, Joanna Herman, Stanisław, Anna 
Cieślik, Jerzy, Urszula Gawliczek, Wendelin, 
Bernadeta Cichy, Benedykt, Rut Widenka, Zofia 
Wesper, Ewa Kwaśny, Jadwiga Sekuła, Anna 
Somerla, Jan, Anna Jambor, Zofia Kulik, Cecylia 
Polnik, Anna Knura, Gertruda Jendrzejczyk. 
Dziękujemy.

/m/



Kalejdoskop Młodych Dzieje Brzezia (I\

Radość poznawania prawd wiary

Tradycyjnie, w IV niedzielę 
Adwentu, która w ub r przypadała 18 XII, 
na placu św. Piotra w Rzymie zebrały się 
dzieci z całych Włoch, które w rękach 
trzymały figurki Dzieciątka Jezus Jan Paweł 
II odmówił z nimi modlitwę “Anioł Pański" i 
poświęcił przyniesione przez dzieci figurki, 
które w czasie świąt miały zdobić rodzinne 
żłóbki

Następnie omówił “List do 
dzieci", który został opublikowany kilka dni 
wcześniej, 13 XII na Watykanie. Jest to 
historyczny dokument w dziejach Kościoła, 
ponieważ papieże na przestrzeni wieków 
kierowali swoje listy do wszystkich, alenigdy 
bezpośrednio do dzieci Pragnę, w kilku 
felietonach pisać na temat tego listu.

Rozpoczynamy przezywanie 
Wielkiego Postu, dlatego w tym artykule 
chciałabym wskazać myśli papieskie 
aktualne w tym okresie

Gdy zbliżały się żydowskie święta 
Paschy. Pan Jezus wraz z Maryją i Jozefem 
udali sięz Nazaretu do Jerozolimy. Pielgrzymi 
przybywali do świątyni jerozolimskiej już na 
kilka dni przed świątecznymi obchodami. Czas 
ten był wykorzystywany na głoszenie prawd 
wiary Pan Jezus przyłączył się do grupy 
dzieci słuchających nauk, możemy 
powiedzieć, ze był na "lekcjach katechizmu". 
Ale był On niezwykłym uczniem Nie tylko 
słuchał, ale także odpowiadał na pytania i 
sam je zadawał. Prosił o wyjaśnienie prawd 
wiary i sam je wyjaśniał tak pokochał te 
lekcje religii, że po zakończeniu świąt 
pozostał w grupie katechetycznej

“Jaka jest Wasza postawa wobec 
lekcji religii? Czy jesteście przejęci 
katechizacją tak, jak dwunastoletni Jezus w 
świątyni? Czy uczęszczacie pilnie na naukę 
religii w szkołąch i parafiach9" - to pytania, 
które zadaje nam Papież w liście

Prawd wiary nie poznajemy tylko 
na lekcjach- religii, ale także w Wielkim 
Poście przez udział w rekolekcjach, które w 
naszej parafii odbędą się w dniach od 10 
do 12 kwietnia Spotykać się będziemy 
każdego dnia dwukrotnie; o godz 10.00 i 
15 00 Ustami rekolekcjonisty będzie do nas 
mówił sam Pan Bóg

Tak jak Pan Jezus, którego 
odnaleźli rodzice izabralizesobą do Nazaretu, 
my także po religii i rekolekcjach wracamy do 
naszych domów, by tak jak On "czynić 
postępy w mądrości, wiatach i łasce u Boga 
i ludzi".

W domu postępujemy w mądrości 
i poznajemy prawdy Boże przez: czytanie 
Małego Gościa Niedzielnego, naszej gazety 
parafialnej, oglądanie programów religijnych 
wTV, rozmowy o sprawach życia Kościoła, 
czytanie Pisma św. oraz książek o tematyce 
religijnej.

Życie dziecka jest ciągłym 
poznawaniem prawd Bożych.

Michalina Rajman ki. VIII
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Od was zależy...

15 stycznia br odbyło się już dziesiąte 
spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą świata. Idea 
tych spotkań zrodziła się w 1983r. w Rzymie Na 
I Światowy Dzień Młodzieży zaproszenie przyjęło 
ponad 350 tys. pielgrzymów Tym razem, jak 
pragnął Ojciec Święty, odbył się on poza północną 
częścią świata, wstolicy Filipin, Manilii. Spodziewano 
się miliona młodych W uroczystej Eucharystii 
wieńczącej ten dzień wzięło udział ponad 4 miliony 
ludzi - było to największe, jak dotychczas, 
zgromadzenie Eucharystyczne w dziejach tego 
pontyfikatu.

Może wielu zadało sobie pytanie: Co 
przyciągate tłumy młodych9 Cojejednoczy?

Odpowiedź znamy. Nie tak dawno, w 
1991 r. sami braliśmy udział w podobnym spotkaniu 
na Jasnej Górze

Trzymając się za ręce, razem modląc 
się, śpiewając, czuliśmy jak zanikają wszelkie 
granice. Nieważne stawało się skąd przyjechaliśmy, 
jakim językiem mówimy, jaki mamy kolor skóry. 
Śpiewaliśmy "wszyscy jesteśmy braćmi jesteśmy 
jedną rodziną", i naprawdę to czuliśmy

Tym razem odległość sprawiła, że nie 
moglismytambycrazemz innymi, ale jednoczyliśmy 
się z nimi Słuchając słów tegorocznego hymnu 
"Powiedz światu o Jego miłości" przypominamy 
so bie tę wielką radość jaka wy pływaz przynależności 
do Kościoła i ze wspólnej wiary w Chrystusa, który 
chce być naszym przyjacielem i chce nam dać nowe 
życie

Musimy pamiętać o tym. co powiedział 
Jan Paweł II, że wszyscy uczestniczymy w 
posłannictwie Chrystusa mieszkańcy Filipin, 
Dalekiego wschodu, Australii. Oceanii i Nowej 
Zelandii: chrześcijanie z Bliskiego wschodu, z 
Europy. Afryki, Ameryki Północnej, Środkowej i 
Południowej. I o tym. ze to od nas. jak powiedział 
Papież zalezy jak będzie wyglądać trzecie 
tysiąclecie

Katarzyna Błaszczok

"Niespodziewane żywoty"

,/a/z Darowski

Bez ciebie

Bez twoich stóp 
gdzieżbym ja zaszedł ?

Bez twoich rąk 
co bym uczynił?

Bez twoich oczu 
łuską byłby ten świat

Bez ciebie
nie miałbym cienia

Strumykiem smutnym 
przemiennych słów

w których pić nie chce 
nawet pustynia

byłbym 
bez ciebie

Oficyna Poetów i Malarzy Londyn 1990 2

Na podstawie zestawu tabelaryczni 
z 1727r. otrzymujemy następujący oj 
Opodatkowanie dominium (posiadłości ziemsk 
wynosi 303 talary, opodatkowanie poddanych f 
talarów. Ponieważ ziemia jest piaszczysta i bagn 
nie nadaje się pod uprawę pszenicy Właści 
majątku wysiewa 58 korców zbóż ozimych i jary 
rolnicy natomiast 154 korców - w tym 1 kórz 
11 garnców lnu, 13 korców prosa; zagrodr 
wysiewają 51 korców zbóż ozimych i 51 korć 
zbóż jarych, w czym 10 3/4 garnców prosa, 2 ko 
i 5 garnców lnu. Właściciele majątku uzyskuj 
warzelni piwa i gorzelni 18 antałek piwa, 7 wia 
gorzały Z rybołówstwa zaś 18 karpi zarodów; 
po 4 grosze i 60koptrzyletnich karpi do rozmnaża 
po 10 1/2 groszy co daje 26 talarów 6 gros 
Niezagospodarowana hodowla ryb, z kte 
korzystają właściciele majątku, warta jest 2talary 
groszy. Zabudowania z twardego drewna rr 
wartość 2 talary, 8 groszy, 2 zabudowa 
hodowlane są wartości 2 talary, 8 groszy i 
zabudowania z miękkiego drewna -1 talar. 6 gros 
Wieśniacy posiadają po 1/2 zabudowań 
inwentarza żywego .

We wsiżyje 5 rolnikówz uprawniemam 
dziedziczenia, 36zagrodników, 2 wolnych (Kas 
Rychold i TomaszCwinek), 5bezrolnych, 5młynć 
młynówwodnych.1 karczmarz, 1 owczarzil past. 
Wymienieni powyżej składają podatek w fori 
zboża, przędzy, usług. 181 kurczaków, 20kop jaj 
Dominium posiada wzagospodarowaniach 3 wc 
miejsca. Małe młyny są niewydolne, pracują 
jedną zmianę, przemiału zboza dokonują tylkc 
okresie opadów deszczowych Zagrodr 
otrzymują je dziedzicznie

Kościół jest w posiadaniu małego mły 
który użytkowany jest dziedzicznie przez rolni 
który zobowiązany jest do płacenia czynszu 
wysokości 2 talarów, 18 groszy. Na odprawie 
mszy ksiądz otrzymuje 38 miarek (korców) zboz 
cenie 18 1/2 groszy, 38 korców owca wartośr 
grosze.

Kierownikszkoły w Pogrzebiemu otrzyrr 
8 garnców żyta po 20 groszy, zas z okazji nowe 
roku otrzymuje 15 groszy

Na rzecz kolegiatu rolnicy płć 
przełożonemu klasztoru 20 groszy zami 
dziesięciny, za wynajem łąki płacą zaś 4 talary i 
groszy

9 sierpnia 1755r. urząd wojenn 
skarbowy wydał (dla Wrocławia) zarządzę 
dotyczące poddanych majątkówpaństwowych, kt 
wprowadziły ulgi w zakresie wykonywanych us 
(pańszczyzny). Miasto uzyskało władzę sądowni, 
niższych i wyższych instancji nad majątk; 
społecznymi, przeto wójtowie jako urzędn 
państwowi odbywali posiedzenia sądów sądóe 
pierwszych miesiącach roku, gdyż w tym cza 
ludność wiejska dysponuje największą ilos 
wolnego czasu (trzydniówki). na posiedzeniach st 
najpierwpytanosołtysów, ławnikowi gminę-każde 
osobno, czy jeden w stosunku do drugiego rc 
jakieś pretensje, a następnie przystępowano 
inkasowania czynszów. Brzezie przekaz 
opodatkowanie z potrójnych opłat w wysoko 
13 1/3 talarów.

Od 1727 roku Brzezie stanowiło jec 
całość i jako własność urzędu miejskiego b 
wynajmowane.

c/ąg dalszy nas



espolone z krajobrazem Brzezia

PANORAMA ZAKŁADU

Przedstawiamy dziś widok zakładu z okresu 
zkwitu a który to widok maja przed oczyma starsi 
nie którzy z zakładem byli zwiazam tradycja 
la Do takich niewątpliwie należy pan Jan Herman, 
v zakładzie pracował do 1990 roku, /dziadek 
ity Kuczera rozpoczął prace w kościami od 1880 
?go ojciec Konstanty od roku 1924/ To jego 
imy o opis panoramy zakładu CERES’ Taka 
arna znajdowała się na każdym firmowym 
encie. taka wizytówka dzielnicy Brzezia dziś 
anazweEMA-Brzezie Zmieniały sie nazwy zmieniali 
aściciele zmieniał sie profil produkcji ale widoczna 
lórza drogi rybnickiej panorama, robiła i robi do 
jźe wrażenie Każdy budynek, każda szopa to 
y temat inni ludzie i różne wspomnienia W 
? światowego kryzysu gospodarczego były 
;iel zamknał fabrykę która na cztery lata przejęła 
spółka Kopalnie i Cynkowme w Katowicach W 
933 zawiazała sie spółka akcyjna CERES z 

?m Karola Ginsbrega i Józefa Landau z Warszawy 
:heidemandei i Hugo Batt z Berlina Pełnomocnikami 
nenia Polsk; był pan Fryderyk Haas zaś 
tawicielem niemieckim pan Karl Schultheiss 
)a spółki mieściła sie na ulicy dziś Wojska Polskiego 
iborzu

Na pierwszym planie od dołu po prawej stronie 
:ny jest budynek piętrowy w którym pierwotnie 
ano reczme kolorowe ozdoby do strojów ludowych 
iy dopiero po 1920 roku budynek przeznaczono 
eszkalny familok /24 rodziny/ - dziś siedziba 
ne| firmy TAG-BUD Przed droga obok budynku 
;alnego znajduie sie budynek mistrzów i urzędników 
>o lewej to willa dyrektora w której mieszkał inz 
•raz księgowy pan Fest Za droga od dołu po 
widoczne magazyny fosforytów Wyższy budynek

wyżej to warsztaty- kuźnia ślusarma rymarnia oraz 
warsztat elektryczny Dołączony do warsztatów piętrowy 
budynek to budynek dyrekcji Wyżej po prawej za 
warsztatami budynek biura technicznego i dalsze 
warsztaty Na przeciw budynku dyrekcji. po lewej 
stronie widoczny wydział produkcji superfosfatu BliZej 
drogi widoczna kantyna-kiosk oraz maszynownia urządzeń 
eletrycznych zakładowej elektrowni Widoczne przy drodze 
zadaszenie to magazyn węgla i koiejka wąskotorową / klajnbanka / 
Nad magazynem węgla dwa kominy budynek z lewej 

to nowa kotłownia dalei w lewo widoczny jest staw 
Przed stawem, od strony lewej widoczny wydział kleju 
kostnego i mączki rogowej Obok stawu magazyn kości z 
urządzeniami do ekstrakcji kości /odtłuszczania/

Na placu przed budynkiem dyrekcji, widoczna 
furmanka z sianem Obok stawu znaidowały sie stajnie 
i budynek woźniców Jest tez widoczna oo prawei u góry 
stodoła zakładowa Po lewei na horyzoncie widoczny 
komin to cegielnia fabryczna Bliżej zakładu od strony 
cegielni to stara kotłownia z kominem Obok starej kotłowni 
widoczny wydział kleju skórnego U góry wieża i budynki 
- magazyny to wydział kwasu siarkowego Miedzy stara 
kotłownia a wydziałem kwasu budynki z łukowymi 
dachami to wydział produkcji żelatyny /rodzaj kleju o 
bardzo dobrej jakości/

W górnej strefie panoramy po prawej 
widoczna kolej wąskotorową /szczegółowe rozjazdy na 
terenie zakładu podano w Nr4(11)BP/ Na tle pól 
jagielm widoczne dwa zabudowania gospodarcze pana 

Urbana i pana Kolonki Obecne osiedle przy ul Wygonowej 
w kościami powstaje dopiero później

Nasz przewodnik z duma podkreśla źe cała 
roznorodna produkcja była oparta o rodzime surowce 
wtórne /odpady/ jedynie do produkcji nawozów 
fosforowych sprowadzano fosforyty z Maroka

Na firmowych pismach z panorama zakładu 
widać osiem medali dziś można by je nazwać znakami 
najwyższej jakości uzyskanymi na różnych wystawacn 
międzynarodowych Największe zainteresowanie rożnych 
producentów budził klej kostny o żółtej szklistej 
konsystencji. którego me udało sie dotychczas 
wyprodukować w innym zakładzie produkcyjnym 
/prawdopodobnie dzięki specyficznym właściwościom 
wody/ stad kleje z Brzezia miały zbyt głownie do USA

Na wyjaśnienie zasługuje również nazwa 
firmy CERES’’ Stosowanie nawozów sztucznych w 
owym czasie było szczytem techniki rolniczej stad za 
patronkę firmy obrano mitologiczna boginie urodzaju 
CERES

Oglądana przez nas panorama zakładu to 
już historia Panorama dzisiejszej EMA-Brzezie jest pod 
wieloma względami ciekawsza i nowocześniejsza 
Dziękując naszym sponsorom Nr1(15) BP - obecnej 
dyrekcji i całej załodze EMA-Brzezie zyczymy dalszych 
sukcesów w obecnych, trudnych zmaganiach gospodarki 
rynkowej

/mf/
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\ł\l 1747 roku wynajał dobra z urzędu kasy 

ej Jerzy Hanusek W latach 1751-1760 wynajmował 
? za kwotę 2866 talarów kierownik poczty Fryderyk 

Z kolei następnym który wynajmował Brzezie 
/ote 2400 talarów/ był dr Jan Ernest Sander W 

1795-1804 za kwotę 1327 talarów wynajał 
? Karol Krause który w roku 1874 został 
;ielem majatku w Wilchwach Jego córka Julianna 
i 16 listopada w kościele w Pogrzebiemu 
iła Franciszka Rennera - nauczyciela z Szonowic 
•ca 1830r zmarła w Wilchwach wdowa Teresa 
• z domu Grosman według Życzenia pochowana 
i obok brzeskiego kościoła

Od 1804 roku najemca Brzezia był Antoni 
Pawerra przezył tu najtragiczniejsze lata zmarł 26 
grudnia 1847r w wieku 61 lat na zawał: został wg życzenia 
pogrzebany obok kościoła w Pszowie Pamięć o mm 
przetrwała w parafii ponieważ ofiarował 100 talarów na 
ambonę i chór Taka sama kwotę ofiarował na rzecz 
szpitala dla ubogich kobiet w Raciborzu (szpital pod 
wezwaniem św Łazarza).

Następcą został najwyższy urzędnik 
kameralny Jan Miketta Jego córka Henryka (Henriette). 
urodzona w 1805r poślubiła królewskiego porucznika 
28 pułku piechoty z Kłodzka - Juliusza Reiser Ślub 
Juliusza Reisera z Henryka odbył sie w Brzeziu w dniu 2 
października 1827 roku

'Począwszy od tego roku zakończył sie proces

miedzy miastem a gmina odnośnie wytyczenia granic 
pastwiska

17 stycznia 1835 roku odbył sie w Brzeziu 
następny ważny ślub - dziewica Antonina Miketta lat 30 
poślubiła 32-letniego królewskiego porucznika 
najwyższego kontrolera skarbu Edwarda von Chappius 
z nadzoru szkolnego Franciszka Heide Świadkami na 
owym ślubie byli von Porembski z Lanc oraz naczelny 
urzędnik kameralny Ludwik Miketta z Lohnau

’ cdn.

1) A. Wełtzei. Cbronik der Parochie Pogrzebią. Racibórz 1888 
Tłumaczenie: Paweł Lokaj
Opracowanie: Małgorzata Rothei-Burek
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Rekolekcje Wielkopostne Roczne zestawienie za rok

09JV.1995 r. NIEDZIELA PALMOWA MĘKI 
PAŃSKIEJ

8,00: Msza św.-nauka ogólna 
10.30: Msza św - nauka ogólna 
17.00 Msza św - nauka ogólna

- nauka dla młodzieży
10JV. 1995 r. WIELKI PONIEDZIAŁEK

8,00: Okazja do spowiedzi świętej
8.30 Msza św. - nauka ogólna
10.00 Msza św.-nauka dla dzieci 
15,00 Nabożeństwo pokutne

Spowiedź św dla dzieci
17,00: Okazja do Spowiedzi świętej 
18 00 Msza św - nauka ogólna 
nauka dla wszystkich matek i niewiast

11.IV.1995 r. WIELKI WTOREK
8,00 Okazja do Spowiedzi świętej
8.30 Msza św -naukaogólna 
10,00 Msza św - nauka dla dzieci 
15,00 Droga krzyżowa dla dzieci
17,00 Okazja do Spowiedzi świętej 
18 00 Msza sw -nauka ogolna

nauka dla wszystkich ojców i mezów
12.IV.1995r. WIELKA ŚRODA

8,00: Okazja do Spowiedzi świętej 
8,30: Mszasw - nauka ogólna 
10,00 Msza sw. - nauka dla dzieci 
15 00 Gorzkie Żale dla dzieci
17 00 Okazja do Spowiedzi świętej 
18.00: Msza św. - nauka ogólna

Z KONKURS Z NRU 7/94 \

Rozwiązanie
Kaplica sw Anny jest 
zbudowana z cegły plaskowk:

Nadesłano 22 dobre rozwiązania
Nagrody wylosowali

Katarzyna Bortnowska z kl V 
Krzysztof Krybus z kl I

k Damian Konieczny zkl.V >

Wielki Post jest dla każdego z nas 
wielką szansą na przemianę dotychczasowego 
stylu życia, na nawrócenie od zła i odnowę duchową. 
Wyrzeczenie i ofiara . post, jałmużna i modlitwa - 
to najważniejsze środki wiodącedo metanol, czyli ku 
przemianie w człowieka wewnętrznego. Musimy w 
tym celu, choćby na chwilę wsłuchać się wgłos Pana 
i uczetniczyć wrekolekcjach parafialnych

Dzisiaj bardziej niż kiedy indziej potrzeba 
Boga w życiu naszym, w naszej rodzinie i 
społeczności Dzisiaj, więcej niż kiedy indziej, 
potrzeba nam pociechy i ukojenia w bólu tak 
jednostek, jak i całej parafii, wsparcia i siły do walki, 
mężnej postawy wobec wroga swej duszy i Kościoła

Na rekolekcje' Woła nas Chrystus. Cóż to 
są rekolekcje?

TO BURZA WIOSENNA, która 
oczyszcza powietrze z tego wszystkiego, co 
szkodzi człowiekowi odświeża rośliny wzmacnia je 
i przyspiesza rozwoj

TO CIEPŁY DESZCZYK który wnika 
łagodnie, powoli i greboko az do najmniejszych 
korzonkowsilnychdebow,

TO ROSA WIECZORNA która orzeźwia 
zemdlałe od słonecznego żaru rosimy i delikatne 
kwiaty

REKOLEKCJE TO PRAWDY, które 
nam wskazą.jak trzeba oczyścić swą duszę, by do 
Boga powrócić, by z Bogiem się pojednać

REKOLEKCJE TO PRAWDY, które nas 
odwrocą od złego, a wskazą wielki wzór do 
naśladowania - Jezusa Chrystusa

KTO MA ODPRAWIAĆ REKO
LEKCJE7 Nie ma takiego parafianina, któryby ich 
odprawiać nie potrzebował' Przecież każdy z nas 
ma jakieś strapienie w swoim życiu każdy jakoś 
upada i każdy chwieje sie pod naporem zła

NA REKOLEKCJE WOŁA NAS 
CHRYSTUS* 1

/opr Cl

Sakrament Chrztu świętego 
1993r. 32 17 chłopców 15 dziewcząt
1994 r 26 11 chłopców 15 dziewcząt

/ Komunia święta
1993r 22n-12/7chł 5dz./wcz.-10/3ch
1994r 22n.-10/6chł 4dz,/wcz -12/4ch

Sakrament małżeństwa
1993 r 13 par zawarło sakrament małżer
1994 r. 11 par zawarło sakrament małżer

Chorzy
1993 r. odwiedziliśmy 164 osoby, olejami

namaszczono 11 osób
1994 r odwiedziliśmy 135 osób, olejami ś

namaszczono 10 osób
Pogrzeby

1993r zmarło 29 osób/14 kobiet 15męz 
1994r zmarło22 osoby /13 kobiet. 9 męz

Msze święte
1993r odprawiono wnaszymkosciele62(

świętych
1994 r odprawionownaszym kościele60:

świętych
w kaplicy Sióstr odprawiono 355
świętych
Rozdane Komunie święte

1993r wnaszymkosciele66667 u Sióstr
razem 76938

1994r wnaszymkościele69596 u Sióstr
razem 81028

/ Pragnę podziękować
s.M. Bernadecie Mrozek, która wlistoj 
ub.r, po czteroletnim pobycie w naszym klas; 
powróciła do prowincji wrocławskiej , w które, 
wiele lat pełniła liczne funkcje Dziękuję Si 
za: ożywienie działalności Róż Żywego Ro; 
prowadzenie codziennej modlitwy rożar
i organizowanie pielgrzymek na Jasną Górę E 
nam modlitewnej posługi Siostry w 
brakowało Niech opieka Niepokalanej prc 

.przez następne lata.

Sakrament chrztu świętego 
otrzymali:

Do Domu Ojca odeszli: W związek małżeński wstąp.

16 Marek Staś
17 Patrycja Chruszcz

15 29 VII 94r Fiołka Agnieszka
I. 86 Por. S Myśliwca

16. 06.VIII.94 r Korzonek Karol

6 Burzan - Malon
7 Szymański - Grzybek
8 Pawełek - Kozielska

18 Dorota Fiołka
19 Sylwia Sekuła
20 MateuszSzymiczek
21. Justyna Janeta
22: Edyta Cieślik
23 Wanda Leksza ------
24 Marta Żaczek '—
25 Monika Kubek
26. Dariusz Wałach

I. 83 Bitwy Olzańskiej
17 22.X 94 r. Fiołka Sylwia

I. 30 Wiatrakowa
18 31 X 94r Zając Edward

I. 37 Pogrzebieńska
19. 25.XI.94r. Sekuła Aniela

I. 77 PLac Jagiełły
20. 13.XII. 94r. Kubala Anna

I. 81 Plac Jagiełły
21. 14.XII.94 r. Janik Gertruda

I. 83 Stawowa
22 17 XII 94 r. Błaszczok Anna

I. 66 Abpa Gawliny

9 Skatuła - Ploszka
10 Sladek - Polak
11. Podsiadło - Burek
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