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300 lat ojcowie nasi należeli 
do pogrzebieńskiej parafii (1611-1911)

Czym jest kościół parafialny?
W czasie wakacyjnych wędrówek, zwiedzając 

miasta i wioski, często kierujemy 
nasze kroki najpierw do miejscowej 
świątyni. Miejscowy kościół jest 
bowiem jakby księgą z której 
wyczytać można dzieje tego miejsca i 
żyjących tam ludzi.

Jesiemą w ostatnią niedzielę 
października, każda parafia obchodzi 
uroczystość nazywaną rocznicą 
poświęcenia kościoła. Jest to ważny 
dzień dla parafii. Bez świątyni 
wspólnota parafialna jest jakby 
bezdomna. Skupia ona i jednoczy 
wierzących w modlitwie wokół ołtarza. 
Poświęcona Bogu budowla staje się 
też miejscem obecności Chrystusa 
dla ludzi poprzez sakramenty święte i 
słowo Boże.

W dzisiejszą niedzielę wspominamy początek 
naszego kościoła parafialnego, czasy, w których 
on powstał i tych ludzi którzy go budowali, którzy 

osobiście byli zaangażowani w jego powstanie. To 
byli nasi przodkowie. Wspominamy ich ze czcią i 

wdzięcznością. To dzięki mm mamy 
naszą piękną świątynię. Chlubimy 
się mą i cieszymy. Wielbimy w mej 
Boga najwyższego naszego Ojca w 
niebie.

Kościół parafialny, wzniesiony 
trudem człowieczej pracy, jest jakby 
darem ludzi dla Boga. Przeznaczają 
go na miejsce szczególnej Bożej 
obecności wśród siebie. Pan Bóg 
napełniając ten dom sobą przyjmuje 
niejako ten dar ludzi. Jego obecność 
jest jednak o wiele większym darem.

Jeśli Ojciec św. Jan Paweł II całuje 
ze czcią ziemię tego kraju do 
którego pielgrzymuje, to z jaką czcią 
powinniśmy odnosić się do tej 

świętej ziemi, na której stoi nasz Kościół. To w mm się 
uświęcamy i stajemy dziećmi Bożymi. Przez Kościół 
parafialny jakby przechodzą pokolenia w drodze 
do życia wiecznego.



Najwcześniejsze dzieje kościelne naszej ziemi
Brak jakichkolwiek dokumentów aż do połowy XII stulecia 

nie pozwala na konkretnie ujęcie początków życia chrześcijańskiego 
w naszych okolicach Zachowane źródła dostarczają tylko 
ogólnikowych wiadomości nie wyjaśniają procesu 
uchrześcijanienia ziemi górnośląskiej

W odróżnieniu od innych części Polski jesteśmy w posiadaniu 
dosyć szczegółowego zestawienia plemion zaludniających 
wczesnośredniowieczną ziemię górnośląską Byli to Wiślanie, 
Gołęszyci, i Opolanie, uwiecznieni w tekście tzw. Geografa 
Bawarskiego, spisanym około 845 roku w Rotysbonie, Nas 
interesują Opolanie i Gołęszyci. bo na pograniczu tych plemion 
znajdowała się nasza ziemia, a na pewno wpływy tych plemion ją 
ogarniały

Chrześcijaństwo zaczęło docierać na Śląsk z chwilą 
powstania państwa wielkomorawskiego. Książe morawski Wojmir 
I ugruntował potęgę swego państwa około 830 roku, przyjęło ono 
chrześcijaństwo w 845 roku. Jego następca Rościsław sprowadził 
w 863 roku jako misjonarzy braci Cyryla i Metodego, którzy zaczęli 
umacniać ewangelię w jego państwie, ich uczniowie byli wysyłani 
na Śląsk i do Wielkopolski. Legenda panońska podajewiadomości 
dotyczące ochrzczenia księcia Wiślicy. Można powiedzieć, że jak 
długo istniało państwo morawskie wpływ chrześcijaństwa na 
południowe ziemie polskie, w tym i na Śląsk, był zapewniony

Państwo wielkomorawskie podzielone przez Świętopełka 
między trzechsynów upadło w początkach X stulecia pod naporem 
Madziarów, a jeszcze wcześniej inne szczepy skorzystały z 
podziału i się odłączyły. Do nich zaliczająszczególnie Czesi, którzy 
odtąd zaczęli odgrywać wpływową rolę wśród południowo- zachodnich 
Słowian Nie wiadomo jednak, kiedy ziemia śląska dostała się 
pod władzę czeskich Przemyślidów. Na ogół przyjmuje się, że stało 
się to około 921 roku za Wratysława I, i tak Śląsk był przez pewien 
czas częścią diecezji praskiej.

Jednak ewangelizacji terenów naszego zamieszkania 
dokonano dopiero ponad sto lat później i to nie z południa, a z 
północy, gdy ziemia śląska dostała się przed 990 rokiem pod 
panowanie Księcia Polan, którym był Mieszko I - od 966 roku 
już chrześcijański władca

Z dokumentu "Dagome Judex" wystosowanego przez 
Mieszka I do papieża około 990 roku wyraźnie można wyczytać, 
że granica polityczna oparta wtedy była na wododziale Odry i 
Morawy Śląsk znalazł się w kręgu oddziaływania misyjnego 
biskupstwa w Poznaniu. Nastąpiło zerwanie związków diecezjalnych 
z Pragą które juź nigdy nie powróciły, nawet mimo późniejszej 
zależności politycznej Śląska od Czech Jedno jest mniej więcej 
pewne, że z chwilą odzyskania przez Mieszka I ziemi górnośląskiej 
około 990 roku chrześcijąństwo już miało swoich wyznawców 
przynajmniej w górnej warstwie śląskich panów którzy poszli za 
przykładem czeskich feudałów.

W związku z wcieleniem Górnego Śląska do państwa 
Chrobrego i intensywną reorganizają administracji państwowej 
musiało nastąpić coraz dalej idące uchrześcijanienie ludności.

Po męczeńskiej śmierci św Wojciecha i złożeniu jego zwłok 
w katedrze gnieźnieńskiej u jego grobu w 1000 roku została 
erygowana metropolia gnieźnieńska z podległymi biskupstwami 
między innymi w Krakowie i Wrocławiu. Wątpliwąjest rzeczą czy 
zostały wtedy określone granice diecezjalne. Można jednak 
przypuszczać, że wzorem istniejących już biskupstw zastosowano 
kanon 7 soboru chalcedońskiego z 451 roku, który mówił o 
dostosowaniu granic diecezji do politycznego podziału względnie 
do odrębności plemiennych a plemiona Opolan i Gołężyców włączono 
do diecezji wrocławskiej.

Do połowy XII stulecia była bardzo rzadka sieć parafialna. 
Właściwie tylko kaplice grodowe spełniały funkcję kościoła 
parafialnego i tak było w Raciborzu. W latach 1227 do 1230 

następuje podział diecezji wrocławskiej na archidiakonaty i 
wówczas powstaje archodiakonat opolski. Wraz z rosnącą liczbą 
parafii powstała również konieczność podziału archodiakonatów 
na dekanaty nazwane w biskopstwie wrocławskim 
archiprezbiteratami Początki poszczególnych archiprezbiteratow 
nie są znane, a pierwsze posiadane wiadomości o istnieniu 
archiprezbiteratu w Raciborzu posiadamy dopiero z spisu 
świętopietrza z lat 1326 i 1335 I tak nasze ziemie należały do 
diecezji wrocławskiej i dekanatu raciborskiego.

Na interesującym nas terenie pierwsza powstała parafia 
w Lubomii. Istnieje dokument mówiący, że 3.02.1303 roku bp 
Mikołaj Zengg poświęcił tam kościół p w Marii Magdaleny

Druga parafia powstała przy naszym kościele. Protokół 
wizytacyjny z 1679 roku wyraźnie zaznacza, że kościół w Brzeziu 
erygowano przed 1331 roku i należą do niego oprócz samego 
Brzezia jeszcze Nieboczowy i Pogwizdów.

Więcej trzeba napisać o Pogrzebieniu. Kiedy w 1264 r. bp 
wrocławski Tomasz z klasztorem w Rudach przeprowadzał 
zmianę dziesięciny, to między wsiąmi jest także mowa o 
Pogrzebieniu. Następnie o Pogrzebieniu i Lubomi jest mowa w 
dokumencie z 9.04 1313 roku który stwierdza, że stały się one 
wianem Ofki Piastówny która wstąpiła do klasztoru dominikanek 
w Raciborzu. O istnieniu parafii w Pogrzebieniu milczą znane 
spisy świętopietrza z lat 1335 i 1447 Dopiero w 1486 r. dowiadujemy 
się, że zmarł Kasper Kinzei proboszcz w Pogrzebieniu i kanonik 
raciborski dlatego potrzebny jest wybór w kanonikacie.

Trzeba zaznaczyć, ze wieś Kornowac znajduje się w spisie 
miejscowości, które w 1290 i 1305 roku płaciły dziesięcinę na 
rzecz biskupa wrocławskiego oraz, zew 1334 r. przy poświęceniu 
nowego kościoła klasztornego św Ducha w Raciborzu biskup 
wrocławski przydzieli mu dziesięcinę z Kornowaca

Echa wystąpienia Marcina Lutra dotarły także do Brzezia 
Właściciel miejscowości i patron kościoła Jan Reisewitz stosując 
zasadę "cuius regio eius religio" /czyja władza- tego religia/ 
usunął duchownego katolickiego a ludności nakazał 
wyznawanie nowej religii Ludność Brzezia, Nieboczów i 
Pogwizdowa pozostała jednak wierna katolicyzmowi, dlatego te 
trzy osady tworzące dotychczas parafię w Brzeziu przyłączono w 
1610 roku do parafii pogrzebieńskiej I taki stan trwał do 1911 
roku. Przez 300 lat Brzezie i Pogrzebień stanowiły jedną parafię 
Po poświęceniu nowego kościoła w Brzeziu z dniem 17 11 1911 
roku wznowiono przy nim parafię

Schematyzm diecezji wrocławskiej z 1857 roku podaje. Ze 
na terenie dawnej parafii Brzezie mieszka katolików 1802. 
ewngielików 8 zydów2. Schematyzmy podajątakźe łączną liczbę 
katolików w całej parafii pogrzebieńskiej I tak. rok 1869-2902 kat 
rok 1891- 3838 kat., rok 1912- 4303 kat.

Parafia brzeska do 1610 roku, i łącznie z parafią 
pogrzebieńską należały do 1738 roku do dekanatu raciborskiego. 
W 1738 roku powstał dekanat pogrzebieński z wydzielonych 
parafii dekanatu raciborskiego, które były położone po prawej 
stronie Odry. Przy podziale administracyjnym powstałej w 1925 
roku diecezji katowickiej przekształcono go w dekanat pszowski, 
a dopiero w 1952 roku reaktywowano dekanat pogrzebieński

Stąd prosty jest wniosek, że w "Brzeskim Parafianinie" 
trzeba także pisać o parafii pogrzebieńskiej! i naszej z nią 
łączności.

/c/

Wykorzystano Ks Fr Maroń. Rozwój sieci parafialnej diecezji 
katowickiej do końca XV wieku, W Ś/SH-T 2/1970/, s 101-167
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Zachowujcie Miłość /7/
Czas fatimskiego zawierzenia

Mówimy o ludzkiej pamięci najczęściej z rozżaleniem, że jest 
krucha i nietrwała że nie może oprzeć się sile upływającego czasu, 
która tłumi i wyrywa z serc najgorętsze nawet uczucia miłości, 
przyjaźni przywiązania. Przecież nawet przysłowie mówi ze "co z oczu, 
to z serca” a więc przyjmujemy z rezygnacją, że tak pewnie być musi

A tak być nie musi. Ludzkiej pamięci trzeba pomagać przez, 
zapisy fotografie pisanie wspomnień. Taki charakter ma kronika domu 
zakonnego w Brzeziu Kronika ma ciemnożółtą oprawę i pożółkłe karty, 
chociaż nie jest taka stara, jak na kronikę: ma około pięćdziesięciu lat 
Zawiera wiele niepowtarzalnego nastroju pisana jest różnym 
charakterem pisma, poważne zapisy historyczne pomieszane są w niej 
z luźnymi notatkami Dużo miłych fotografii: jakieś uroczystości, jakieś 
spotkania Dzieci Maryi czy uśmiechnięte grupy teatralne

Po trudnym roku 1949 sytuacja zaczęła być bardziej 
ustabilizowana Zgromadzenie wyznaczyło 
klasztorowi w Brzeziu nową funkcję, stał się on 
domem emerytalnym dla sióstr Pomieszczenia 
parteru zostały wydzierżawione Radzie Gminy, 
która urządziła w nich Ośrodek Zdrowia, w 
którym po lewei stronie były: gabinet
stomatologiczny poczekalnia i gabinet lakarski 
ogólny i dla matki z dzieckiem, na korytarzu był 
punkt rejestracyjny zaś po prawej stronie: pokój 
zabiegowy, punkt apteczny i łazienka. Ośrodek 
odgrodzono na poziomie parteru i w klatce 
schodowej od pozostałej części klasztoru 
drzwiami Ośrodkiem zarządza) lekarz 
powiatowy Taki stan trwał do sierpnia 1977 
roku

Bywają w życiu społecznym chwile 
które przynoszą więcej niepokoju niż radości 
Najczęściej pojawiają się one wtedy, kiedy 
przychodzi nam zmierzyć się z przeciwnościami 
trudnych czasów Ich ciężar zdaje się wtenczas 
tak przygniatać człowieka, że popada on w 
przerażenie Doświadczenie to nie ominęło 
brzeskich sióstr w latach powojennych, dlatego 
przyszłość domu zakonnego i swoją pracę w 
Brzeziu postanowiły oddać pod opiekę M B. 
Fatimskiej

Nastąpiło to w dniu 07.10.1959 r. Przybył 
do Brzezia ks Ewald Kasperczyk prób, z Turzy 
SI i znany głosiciel tajemnic fatimskich W czasie 
Mszy św odprawionej w kościele parafialnym 
poświęcił figurę M B Fatimskiej oraz wygłosił 
kazanie o objawieniach fatimskich i potrzebie 
ciągłej modlitwy różańcowej. Po Mszy św., przy bardzo licznym udziale 
wiernych, figura została przeniesiona do kaplicy klasztornej, gdzie 
zobowiązano się: każdego 13-tego w miesiącach od maja do 
października odmawiać o godz. 12,00 cały różaniec, natomiast każdego 
dnia wieczorem jedną tajemnicę. Modlono się o zachowanie parafii od zła 
i o pokój na świecie oraz uwolnienie ludzkości od mocy totalitarnych. 
Modlitwy te odbywały się z udziałem parafian. Po kilku latach praktyka ta 
uległa pewnej zmianie; odmawia się tylko każdego dnia o godz. 11.30 
jedna tajemnicę różańca św bez udziału parafian. Intencje modlitewne 
pozostały te same: i tak jest do dnia dzisiejszego

Jako znak fatimski odczytały siostry brzeskie i parafianie wolę 
Przełożonej Prowincjalnej, by nowicjat Zgromadzenia powróci) do 
Brzezia có nastąpiło 15.07 1957 roku, przybyło trzynaście nowicjuszek 
ze swoją mistrzynią Trzeba przypomnieć że w latach 1929- 1941 był już 
w Brzeziu nowicjat który w 1 941 roku przeniesiono do Nysy, następnie 
w 1945 roku do Poznania Obowiązki kapelana pełnili kolejno 0 Nandzik 

Oblat, ks, Stanisław Wieczorek i ks. Bertold Hojka, który przybył do 
Brzezia 03.09.1959 roku

W kronice z tamtych lat znajdujemy następujący zapis. "Miesiąc 
czerwiec 1959 roku był dla sióstr nowicjuszek głębokim i radosnym 
przeżyciem W tym czasie funkcję kapelana pełnił ks.Blachnicki wielki 
czciciel Niepokalanej Pragnął więc w duszach nowicjuszek pogłębić 
cześć i uwielbienie dla Matki Bożej W każdym prawie dniu, przez cały 
miesiąc Czcigodny ten Kapłan głosił w kaplicy konferencje na temat 
“doskonałego nabożeństwa ku czci Matki Bożej" Pod koniec zaś 
miesiąca, pod jego przewodnictwem dobrze przygotowane Siostry 
uczyniły hieroiczny akt oddania się na własność Niepokalanej' 
Obecnie ks, Franciszek Blachnicki jest Sługą Bożym i kandydatem na 
ołtarze W przyszłości poświęcimy Mu osobny artykuł bo liczni nasi 
parafianie w swej młodości spotkali się z nim w ruchu "Światło - Życie"

Nowicjat w brzeskim klasztorze był do sierpnia 1964 roku, został 
przeniesiony do Wrocławia. W tym czasie formację zakonną otrzymały 42 
nowicjuszki

Wielkie i nacechowane podniosłą atmosferą dni trwają krótko 
Po nich trzeba wrócić do codziennych, jakże często znaczonych 
szarymi barwami zajęć: jednak o radosnych jubileuszach i 
poważnych rocznicach trzeba mówić. A tych w omawianych latach 
było wiele

Najpierw trzeba wspomnieć jubileusze 25-lecia kapłaństwa ks 
kapelana Bertolda Hojki i życia zakonnego s.M Celiny, które odbyły się 
20.06.1962 roku.

Następne w niedzielę 30.07 1967 roku obchodzono jubileusz 50- 
lecia istnienia domu zakonnego w Brzeziu Uroczystością 

przewodniczył ks Bp Herbert Bednorz. który w koncelebrze kapłanów 
dekanalnych odprawił Mszę św i wygłosił homilię. Kościół był 
przyozdobiony emblematami maryjnymi i hasłem Założyciela "Jeśli 
chcecie zachować miłość " W przedsionku kościoła umieszczono 
plansze obrazujące działalność Sióstr Maryi. Po nieszporach s.M 
Irmina wygłosiła konferencję o powołaniu zakonnym. Wieczorne 
spotkanie /był film, śpiewy i pogadanki/ sióstr i parafian na placu 
przed probostwem zakończyło jubileuszowy dzień, w którym 
uczestniczyło ponad 50 sióstr które swoje życie zakonne 
rozpoczynały w brzeskim nowicjacie

Kolejne jubileusze odbywały się 08.09.1986 roku. Obchodziły je. 
s.M Helena - 50 lat życia zakonnego i s.M Dria - 25 lat życia zakonnego. 
Natomiast w dniu 20.061987 roku jubileusz 50-lecia kapłaństwa 
obchodził ks. kapelan Hojka Podobny jubileusz 50-iecia życia 

zakonnego obchodziła s.M Katarzyna w dniu 
15.08.1988 roku W klasztorze goście są mile 
widziani Gośćmi są ks. biskupi, gdy wizytując 
parafię nawiedzają także klasztor

Raz wizytował klasztor ks bp Bednorz 
w dniu 05.05.1958 roku, który był jeszcze w 
klasztorze 22 06.1962 roku na jubileuszu ks. 
Hojki i 30.071967 roku na jubileuszu 
Zgromadzenia.

Wiele razy bywał w klasztorze ks.bp 
Józef Kurpas. Najpierw w latach 1957- 1962 
jako Kurator Zgromadzenia przybywał do 
nowicjuszek Jako biskup pomocniczy 
wizytowa) klasztor cztery razy

Podobnie bp bp Czesław Domin i 
Janusz Zimniak wielokrotnie byli na rekolekcjach 
maturzystek i Dzieci Maryi. W czasie wizytacji 
także odwiedzali klasztor.

Specjalnymi gośćmi to wizytatorzy, to 
Wyżsi Przełożeni Zakonni- w naszym przypadku. 
Przełożona Genaralna z Rzymu oraz Przełożona 
Prowincjalna z Katowic.

Trudna sytuacja po II wojnie światowej 
uniemożliwiała przybycie do Polski Przełożonej 
Generalnej która rezydowała w Berlinie 
Pierwszy raz wizytowała brzeski dom 23.10.1969 
roku Dzieci przywitały ją śpiewem i kwiatami 
rozmawiała z każdą z sióstr osobno i wspólnie 
orzy posiłku, nawiedziła groby sióstr. Łatwiej 
orzybyć do Polski s.M Angieli Kuboń która 
rezyduje w Rzymie Kronika odnotowuje 
czterokrotny jej pobyt w Brzeziu - zawsze modli

się u grobu s.M. Dulcissmy. szczególnie miło wspomina pobyt w 1992 
roku, odbyła wtedy spacer po Brzeziu i rozmawiała z wielu parafianami, 
zapamiętała życzliwość i szczerość tych rozmów.

Od początku istnienia budynku klasztornego nie było żadnego 
zewnętrznego znaku, który wskazywał by na jego przeznaczenie. 
Królująca w kaplicy Figura Fatimskiej Maryja "postanowiła " to zmienić 
Natchnęła s.M Alfonsę i dziaci I komunijne, które wracając z pielgrzymki 
na Jasną Górę zajechały do Piekar Śl i tam w firmie Schaffera odebrały 
przygotowaną dla Brzezia figurę Niepokalanej- było to 25.05.1984 roku. 
W tym dniu wizytację przeprowadzała Przełożona Prowincjalna s.M 
Irmina, i ona zadecydowała, by figurę ustawić na rabacie z kwiatami po 
prawej stronie furtki i by twarz Matki Boskiej była zwrócona lekko w 
stronę drogi by tak witała wszystkich przychodzących do klasztoru 
parafian rekolektantów i gości

Często wraca w kronice myśl o bezinteresownej pomocy 
parafian w różnych pracach podejmowanych przez siostry. Po 
sierpniu 1977 roku dokończono prac remontowych, które trwały już od 
dwu lat. Przeprowadzono generalny remont budynku. Zmieniono 
instalację elektryczną wodną i kanalizacyjną, wprowadzono centralne 
ogrzewania. wymieniono wiele podłóg, odmalowano cały budynek, 
wyremontowano kaplicę Odnowiono tynki elewacji, wybetonowano 
wjazd, położono chodniki płytkowe wokół budynku, wykonano nowy płot 
i bramę wjazdową

To zmierzało do najważniejszego, by zabudować wysoki 
strych. W zabudowanym strychu i pokojach zajmowanych przez 
nowicjat przygotowno pomieszczenia części rekolekcyjnej sale 
sypialne jadalnię i sanitariaty Wydzielono osobny pokój dla kapłana 
prowadzącego ćwiczenia rekolekcyjne Prace te wykonywało wielu 
parafian i to bezinteresownie, animatorkami tych działań były; s.M. Helena 
i s.M. Anna. Pierwsi rekolektanci przybyli w lutym 1978 roku.

Stan osobowy sióstr w klasztorze się zmieniał, tylko dwie osoby 
świeckie były świadkami wszystkich zmian zachodzących po 1939 roku, 
które stale mieszkały w domu i były stałą pomocą dla sióstr. Pierwszą była 
ąnastazja Jendrzejczyk. która przeżyła 80 lat - zmarła 25.06 1978r. Drugą 
Marta Myśliwiec, która przeżyła 89 lat - zmarła 23.07.1983r Obie 
spoczywają na nowym cmentarzu obok grobów sióstr.

/c/
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Odnowiciel życia parafialnego w Brzeziu nad Odrą
“Pamiętajcie o swoich przełożonych. Którzy głosili wam słowo Boże 

i rozpamiętujcie koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę /Hbr 13,7/ To 
przypomnienie autora Listu do Hebrajczyków odczytujemy w lekcji Liturgii 
Godzin we wspomnienie pasterzy. Warto i na początku tego wspomnienia 
przytoczyć ten święty tekst bowiem człowiek, o którym chciałbym kilka słów 
powiedzieć był przez 23 lata duszpasterzem pogrzebieńskiej parafii i 
odnowicielem życia parafialnego w naszej miejscowości Ks. Karol Riedel. 
proboszcz pogrzebieński od 4.05.1890 roku związał się na zawszez Brzeziem 
nad Odrą. Najpierw przez to, że od swego przybycia do Pogrzebiema objął 
stałą opieką duszpasterską kościół filialny w naszej miejscowości w Każdą 
niedzielę i święta nakazane odprawiał w nim Msze św wszystkie śluby z 
terenu Brzezia i Nieboczów błogosławił w nim także ceremonie pogrzebowe 
parafian z tych miejscowości odbywały sie w starym brzeskim kościółku Stary 
cmentarz miał juz mało miejsc grzebalnych dlatego utworzył w 1902 roku nowy 
cmentarz i w tym samym roku zbudował przy placu budowy nowego kościoła 
kaplicę, która miała służyć jako kostnica.

Niektórzy z najstarszych parafian wspominają oryginalny sposób 
głoszenia kazań przez ks. Riedla. Kościół w Brzeziu był mały a musiał podczas 
jednej niedzielnej Mszy św., która była odprawiana o godz.9,00 pomieścić 
katolików Brzezia i Nieboczów. którzy w mm spełniali niedzielny obowiązek 
Służby Bożej Dlatego tylko niektórzy weszli do kościoła pozostali 
uczestniczyli w liturgii niedzielnej stojąc na cmęntarzu między grobami 
Praktycznie więc wierni stojący na cmentarzu nie mieli możliwości włączenia 
się do akcji liturgicznej i spokojnego wysłuchania kazania i ogłoszeń. Dlatego 
by wszystkich ogarnąć siłą głosu wygłaszał kazania stojąc na chórze przed 
otwartym oknem, by być słyszalnym w kościele i na cmentarzu. Był przez 
parafian chętnie słuchany. Często mówił o obowiązkach i zadaniach matki 
wżyciu rodzinnym, ukazując przykład Matki Chrysusa i często wspominając 
swoją własną matkę. To był wyraz wierności słowom Piusa X, który mówił "dajcie 
mi święte matki, a odmienię oblicze ziemi"

Następnie związał się z Brzeziem przez to, że wybudował w latach 
1904- 1906 nowy kościół. Po przybyciu do Pogrzebiema podjął starania 
swego poprzednika ks. prób. Franciszka Murasa, który już od 1888 roku 
zabiegał o budowę kościoła w Brzeziu.

W latach osiemdziesiątych XIX wieku liczba mieszkańców Brzezia 
i Nieboczów wynosiła około 3 tysiące. Zobowiązani do udziału w niedzielnej 
Mszy św udawali się do starego kościoła w Brzeziu, który liczby 
zobowi^anych nie mógł pomieścić. Kamień węgielny pod nowy Kościół został 
położony wdniu 25.09 1904 roku Ks. Riedel odczytał dokument fundacyjny i 
poświęcił plac budowy natomiast ks. Dziekan Kałuża a Rogów wmurował 
kamień węgielny Przed zakończeniem budowyzakupiono nowe dzwony, zaś 
poświęcenia wybudowanego kościoła dokonał ksiądz budowniczy w dniu 
4.11 1906 roku. Parafię wznowiono 17.11.1911 roku

Trwałym śladem jego duszpasterzowania jest klasztor, który zbudował 
w latach 1911- 1913. był to wyraz jego troski o robotników, którzy ulegali 
wypadkom w pracy i potrzebowali pomocy medycznej wszybkim powracaniu 
do zdrowia oraz troski o zdrowie dzieci i ludzi starszych Rozpoczął starania 
o sprowadzenie sióstr zakonnych

Zmartwieniem ks. Riedla była znaczna śmiertelność noworodków, 
dlatego pilnie wykonał zalecenie biskupa wrocławskiego, by w parafii 
wykształcić odpowiednie kobiety do asystowania przy porodzie by 
przebiegały one fachowo. Informowały one także młode matki o sposobie 
opieki nad niemowlętami. Sam udzielał sakramentu chrztu św. o każdej porze 
dnia by tylko nikt nie odszedł z tego świata bez tego sakramentu 
Niejednokrotnie urodzony przed południem ochrzczony był tego samego dnia 
po południu

Rodzinną wioską ks Riedla był Łącznik w powiecie prudnickim 
gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne Tutaj się urodził 
10.12.1866 roku Po pięciu latach szkoły ludowej w rodzinnej wiosce zgłosił 
się w 1878 roku do gimnazium w Prudniku, gdzie w 1885 roku uzyskał 
świadectwo maturalne. Następnie przygotowywał się do kapłaństwa we 
Wrocławiu

Okres studiów teologicznych ks. Riedla przypadł na spokojny czas, bo 
zakończony został Kulturkampf. który trwał w latach 1872- 1886 i był 
nacechowany walką państwa Bismarka z Kościołem W tym czasie kandydaci 
do święceń musieli opuścić Wrocław i przygotowywać się do kapłaństwa w 
Ołomuńcu. Pradzelub Wiedniu. W roku 1886 nanowozorgamzowanostudia 
teologiczne Klerycy wykształcenie teologiczne zdobywali na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Mieszkali natomiast w bursie dla 
teologow której regulamin przypominał bursy dla świeckich studentów 
wiecej tylko było modlitwy i pewnej dyscypliny potrzebnej kapłanowi Po 
skończeniu studiów kandydaci do kapłaństwa przenosili się do alumnatu / 
seminarium/, gdzie przez rok przygotowywali się do przyszłej pracy pod 
względem ascetyczno- pastersko- liturgicznym Święcenia kapłańskie 
otrzymał w dniu 23.06.1890 roku w katedrze wrocławskiej z rąk ks. bpa 
Jerzego Koppa

W dziewiątym roku kapłaństwa został zamianowany 
proboszczem w Pogrzebieniu Parafianie zgotowali mu życzliwe 
przyjęcie spodziewając się. ze nowy proboszcz wniesie nowego ducha 
w życie parafialne które częściowo obumarło w czasie walki kulturnej. 
Nie zawiedli się w swych oczekiwaniach Był on gorliwym, 
energicznym i bardzo otwartym na potrzeby ludzi duszpasterzem. 
Zdolności kaznodziejskie ułatwiały mu drogę do wielu serc, które w 
czasie lat zamieszania zobojętniały na sprawy religijne. Cechy osobiste, 
jak dobroć uprzyjmość i wrażliwość na sprawy robotników 
spowodowały, że pozyskał serca parafian Przy ich pomocy i 
życzliwości w krótkim czasie odremontował budynki gospodarcze, 
plebanię i zadbał o upiększenie kościoła św Bartłomieja

Jako ciekawostkę trzeba podać że pierwszy w param jeździł na 
bicyklu Ao rower, który miał jedno duże Koło drugie zaś małe. siodełKo było nad 
dużym Kołem./ Ktorego używał jeżdżąc latem do Nieboczów. gdzie w Każdą 
środę odprawią) Mszę św i na plac budowy naszego kościoła. W niedzielę 
jeździł zawsze bryczką.

Parafianie brzescy pożegnali go 17.11.1913 roku Pożegnalny wiersz 
powiedziała 6 letnia Maria Liszka /obecnie mieszkanka Pszowa/

Oto jej słowa

Bóg niech będzie z Tobq na wszystkich drogach
Bóg niech będzie z Tobq na każdy dzień
U Boga jest bogate błogosławieństwo
Jemu niech będzie wdzięczność na wszelki czas
Dzisiaj przy pożegnaniu życzymy Tobie
Wieczny. Wieczny Bóg niech będzie z Tobq.

Następne lata kapłaństwa spędził jako proboszcz parafii Boguszyce 
koło Opola, jednak w sercu pozostała mu miłość do Brzezia, dlatego pragnął 
spocząć w grobie przy nowym brzeskim kościele Życzenie się spełniło W 
ostatnich dniach kwietnia 1940 roku zamieszkał w brzeskim klasztorze i tu zmart 
18.07.1941 roku. I tak na zawsze związał się z Brzeziem i kościołem 
św.Ap Mateusza i Macieja, bo w jego cieniu oczekuje na 
ZMARTWYCHWSTANIE CIAŁ.

/c/

Fot.Archiwum J. Trompeta
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Rys historyczny Pogrzebienia 
ui/g kroniki parafialnej

Nazwa Pogrzebień pochodzi od czasownika "pogrzebać" 
Starodawna pisownia

1318 r- "Pogrzebyna"
1520 r - "Pohrebynia"
1652 r - “Pogrzeben"

-1264r -Pierwsza wzmianka- Pogrzebień będzie płacił dziesięcinę 
Klasztorowi w Rudach. Pogrzebień należy do księcia 
raciborskiego.

-1313r -książę Lestko raciborski daje jako posag Pogrzebień, Lubomię, 
Markowice i Lisek siostrze Ofce.

-XIVw -Założenie parafii w Pogrzebieniu i budowa pierwszego 
drewnianego Kościoła.

-1486r -Zmarł Kasper Kinzel - proboszcz pogrzebieński, który od 1464 r. 
był już kanonikiem kolegiaty raciborskiej

-1531r -Pogrzebień po wymarciu Książąt raciborskich przechodzi na 
własność korony czeskiej.

-1531 r -Klemens Kantor - nauczycielem w Pogrzebieniu.
-1603r -Jakub Burian Szeliga z Rzuchowa kupuje Pogrzebień od 

rządu za 3500 talarów
-1610r -Przyłączenie kościoła parafialnego w Brzeziu do parafii 

Pogrzebień
-1614r -Jan Reisewitz kupuje Pogrzebień
-1652r -Parafialny budynek szkolny w ruinie.

-1660r. -Hr Oppersdorff właścicielem Pogrzebienia.
-1667r. -Proces czarownic z Syryni, Lubomi, Pogrzebienia i Kornowaca, 

3 mężczyzn i 13 kobiet spalono w Raciborzu.
-1760r. -Baron Kalkreuth kupuje Pogrzebień.
-1765r. -Usunięcie nauczyciela Pipeza przez rząd pruski za 

nieznajomość języka niemieckiego. Dotąd wszyscy nauczyciele 
byli Polakami i znali tylko j. polski.

-1800r. -Właścicielem Pogrzebienia zostaje Jan Larisch.
-1892r -Budowa nowej szkoły parafialnej.
-1829r. -Józef Doms - fabrykant cygar - zostaje właścicielem 

Pogrzebienia
-1834r -Pożar drewnianego Kościoła
-1851 r -Poświęcenie nowego Kościoła.
-1859r. -Oddanie do użytku nowej szkoły do dziś istniejącej.
-1882r. -Hr. Baildon kupuje Pogrzebień i buduje pałac.
-1906r. -Budowa nowego kościoła w Brzeziu.
-1911r.-Odłączenie Brzezia i Nieboczów od parafii Pogrzebień.
-1915r. -Jadwiga Voigt - właścicielką Pogrzebienia.
-1925r. -Przeniesienie dziekanatu do Pszowa.
-1927r -Parcelacja dóbr w Pogrzebieniu.
-1930r. -Księża Salezjanie otwierają Małe Seminarium w Pogrzebieniu. 
-1943-1945r -Obóz wysiedleńców z Żywca w Zakładzie.
-1956r -Przybywają siostry zakonne: Córki Marii Wspomożycielki 

Wiernych do Pogrzebienia i otwierają nowicjat.
-1954r. -Przyłączenie kościoła filialnego na Kampie w Kobyli do parafii 

pogrzebieńskiej.
-1954-59r -Przebudowa kościoła parafialnego w Pogrzebieniu

Iml

Poświęcenie kościoła parafialnego 
w Pogrzebieniu 

w dniu 15 listopada 1959 roku

Kronika parafialna podaje wiadomo z dokumentów że 
miejscowość Pogrzebień w roku 1284 widnieje w spisie dóbr 
należących do wiana ślubnego Księżnej Eufrazyny Piastówny

Parafia jednak została utworzona gdzieś pod koniec XIV 
wieku Pierwszy kościół parafialny, o którym coś dziś wiemy, był 
drewniany i spłonął w roku 1774 Zaraz też wystawiono nowy kościół 
również drewniany, którego żywot trwał zaledwie 60 lat, bo znowu 
spłonął w maju 1834 roku na skutek zaprószenia ognia w zakrystii Po tym 
Dożarze parafia była przez kilkanaście lat bez kościoła, aż wreszcie 13 
listopada 1851 roku odbyło się poświęcenie trzeciego, tym razem już 
murowanego, kościoła w Pogrzebieniu.

W czasie ostatniej wojny nie było możliwości wykonania 
koniecznych remontów przy kościele. Pokrycie dachu w roku 1949 było 
już spóźnione zbutwiały belki, grzyb dostał się w mury kościelne woda 
podskórna podmyła ściany, tak, że zaczęły pękać i groziły zawaleniem 
dostawione zaś zakrystie zostały wprost wysadzone z posad przez 
korzenie drzew lipowych, które rosną na cmentarzu kościelnym

Nie pozostało nic innego jak podjąć się gruntownej 
przebudowy! Zabrano się do tego w roku 1954 na jesieni pod 
kierunkiem ks. Administratora mgr Józefa Długołęckiego, według planów 
architekta Zygmunta Konarzewskiego.

Nową zupełmie formę architektoniczną nadał temu czwartemu 
już kościołowi pogrzebieńskiemu Architekt mgr Zygmunt 
Konarzewski z Warszawy, traktując tę pracę jako wotum 
wdzięczności za ocalenie z Powstania Warszawskiego.

Dziś można było już przystąpić do poświęcenia Kościoła, 
choć wnętrze dopiero będzie się stopniowo wykańczać

Poświęcenie miało miejsce w dniu 15 listopada 1959 roku i 
dokonał tego aktu historycznego J. E Ks. Biskup Koadiutor Dr Herbeń 
Bednorz z Katowic w asyście licznie przybyłych księży i w obecności 
gospodarza parafii ze strony Zgromadzenia Saleziańskiego Księdza 
Inspektora Józefa Nęcka.

Księża. którzy byli obecni przy poświęceniu kościoła 
parafialnego w dniu 15X1.1959 roku:
- Ks. Dr Józef Nęcek- Inspektor Prow. Sal. w Krakowie
- Ks. Mgr Józef Długołęcki- Admin. Parafii Pogrzebień
- Ks Jan Ślósarczyk- G. Inpektor Sal. Prow w Krakowie
- Ks. Alfred Wołowczyk- wicedziekan z Brzezia n/Odrą
- Ks. Julian Hoppe- współpracownik ks. Prowincjała
- Ks Marian Laszewski- współpracownik ks. Admin
- Ks. Zeman Jan Konstanty z Kobyli - ekspozyt

- Ks. Antoni Czop z Pogrzebienia- kapelan Sióstr
- Ks. Zdzisław Kotyrba z Kobyli
- Ks. J. Grobelach- salezianin z Kopca k/Częstochowy
- Ks. J. Wolf z Mysłowic, kapelan szpitala sal.
- Ks. Ks. Alojzy Chrzanowski- misjonarz salezjański
- O. Porwoł S.V.D rodem z Kornowaca
- Ks. Dziekan Pilawa z Krzyżkowic
- Ks. Bieżanowski- proboszcz z Zor
- Ks Reginek Kacper- proboszcz z Lubomi
- Ks. Kulesza Józef- Prób z Zawada k/Pszowa
- Ks. Sylwester Oszek- prób, z Syryni
- Ks. Stanisław Łowisz- prób, z Nieboczów
- Ks. Alojzy Tomecki- prób, z Raszczyc
- Ks. Berth. Hojka- kapelan Sióstr w Brzeziu
- Ks. Sieradzki- wik. z Pstrążnej
- Ks. Stan. Knop- wik. z Lubomi
- Ks. Czesław Domin-kapelan ks Biskupa

Wita J.Ekscelencję przedstawiciel Rady Parafialnej Fot.Arch.

Pod datą 3 sierpnia 1960 roku czytamy: "Szczupłość środków 
finansowych nie pozwoliła na całkowite wykończenie budowy 
kościoła św. Bartłomieja w Pogrzebieniu na dzień jego poświęcenia 
uroczystego w dniu 15 listopada 1959 r Zatem z wiosną następnego 
roku przystąpiono do krycia blachą miedzianą hełmu wieży.

____________________________________________dokończenie na str.7
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300 lat wspólnoty parafialnej Brzezie - Pogrzebień
"Wokół daty 1610-1611"

W dokumentach . średniowiecznych wielokrotnie znaleźć 
można potwierdzenie, że kościół w Brzeziu, conajmniej od XIV wieku był 
kościołem parafialnym, że istniał tu samodzielny proboszcz świadczyć 
może między innymi zwrot zawarty w dokumentcie z 1383 roku, w 
którym czytamy o obowiązku sołtysa wsi Brzezie uiszczenia 
dziesięciny dla miejscowego proboszcza w Brzeziu. Juz w roku 1335 
zostaje wymieniony w aktach notarialnych wśród kościołów 
parafialnych

Nie ulega wątpliwości, że kościół w Brzeziu do końca XVI 
wieku, względnie do przejścia w ręce ewangielickich kaznodziei, miał 
swoich własnych proboszczów.

Ponieważ Reisewitzowie którzy w 1569 roku nabyli wieś 
Brzezie z widocznymi oporami, byli protestantami, niewątpliwie umieścili 
przy kościele w Brzeziu protestanckiego pastora Kiedy bowiem 
dziedzic wsi Jan Reisewitz około roku 1600, znowu obsadził kościół w 
Brzeziu ewangielickim pastorem miasto Racibórz które posiadało 
wówczas jeden dział Brzezia i stąd wspólne z Reisewitzem prawo 
kolatury zaprotestowało przeciw temu. Spór toczył się długo, od 1607 
do 1610 roku i brak było rostrzygnięcia Odwołanie się magistratu do 
sądu ziemskiego w Raciborzu nie odniosło skutku gdyż tam zasiadali 
zwolenicy wiary luterańskiej. Magistrat wystosował również pismo dnia 
29 marca 1607 roku do Jana von Reisewitza. W grudniu 1607 roku 
miasto otrzymało przywileje dla katolików, sprawa wydawała się bliska 
końca- skierowano pismo do gubernatora naszych księstw barona von 
Proskau by ten wpłynął na Reiswitza, sprawa przeciągała się 
interweniował również następny gubernator arcyksięże Karol. W 
międzyczasie magistrat zwrócił się również do swego biskupa, ten 
powtórzył zalecenie pismem z dnia 16 lutego 1910 roku Miasto nosiło 
się z zamiarem przyłączenia kościoła do Pogrzebienia. co jednak zostało 
załatwione odmownie w roku 1611 przez sprawujących władzę krajową

Dalsze decyzje nie są znane, jednak porzyłączenie stało się 
faktem co potwierdza sprawozdanie z roku 1640. mówiące o tym, że 
kościół w Brzeziu podlega administracji proboszcza katolickiego w 
Pogrzebieniu A przeto połączenie do Pogrzebienia nastąpić musiało w 
latach 1611- 1640 Przyczyną złączenia obu parafii był prawdopodobnie 
brak katolickich księży

W protokołach wizytacyjnych tutejszych kościołów z lat 
1652 1679 1687 1720 i następnych kościół w Brzeziu nazywany jest 
zawsze “filią" kościoła pogrzebieńskiego Jest to mylne, gdyż winien być 
określany jako "Matrix” "mater ad juncta"

Po okresie reformacji wiele kościołów parafialnych schodziło 
do roli filialnych i tak też są często nazywane, znane są wypadki, że 
proboszczowie zwracali się do kurii biskupiej, że przydzielony kościół do 
jego parafii nie jest filią lecz mater-ad juncta, jednak w naszym przypadku 
to nie zostało uczynione, spotykamy więc stale określenie kościoła 
brzeskiego jako filia parafii w Pogrzebieniu, stan taki przetrwał do 1911 
roku.

"Poczet proboszczów i innych duchownych przy 
kościele parafialnym w Pogrzebieniu" - wybór.

Kolejność urzędujących przy kościele pogrzebieńskim 
proboszczów znana jest szczegółowo od połowy XVII wieku- a więc z 
okresu naszej wspólnoty parafialnej. Trudno jednak na łamach naszego 
pisma wymienić wszystkie nazwiska, zatrzymajmy się przy niektórych 
osobach księży, za czasów których rozgrywały się ważne 
przełomowe wydarzenia w życiu naszej parafii.
- Ks Jakub Witeczek: urodzony w Bieńkowicach był od 1636- 1642 
wikarym i wicedziekanem przy kościele kolegiackim w Raciborzu Od 
1642- proboszcz w Pogrzebieniu, zmarł w 1665 roku, Był członkiem 
Bractwa Literackiego w Raciborzu. Przed rokiem 1652, własnym 
kosztem odbudował plebanię w Pogrzebieniu.
- Ks. Franciszek Ignacy Skiba, jeden z wybitniejszych proboszczów 
pogrzebieńskich Urodził się w 1705 roku w Żorach, a dnia 21 lutego 
1728 roku otrzymał święcenia kapłańskie, ze względu na młody wiek 
potrzebował przeto papieskiego zezwolenia
W roku 1730 był wikarym w Polskiej Cerekwi, a w kilka lat później już 
spotykamy go jako proboszcza w Pogrzebieniu. Lubował się w układaniu 
wierszy łacińskich W 1737 założył księgę zawieranych ślubów. 17 
czerwca 1738 roku ks. Skiba został mianowany pierwszym 
dziekanem nowo utworzonego dekanatu pogrzebieńskiego. W 

przebudowanym w 1746 roku starym kościółku w Brzeziu, na tablicy w 
języku polskim znajdował się napis: kościół ten zbudowany i od 
wewnątrz odrestaurowany za czasów duszpasterza Ignacego Skiby, 
wyznaczonego duchownego archiprezbiteriatu i parafii Pobrzebienia 
i Brzezia w roku MDCCXXXXVI (1746). W roku 1761 otrzymał godność 
księżęcego biskupiego komisarza na Komisariat raciborski Przy tylu 
obciążających obowiązkach musiał ks. Skiba korzystać z pomocy 
wikarych. Za czasów urzędowania w Pogrzebieniu ks proboszcza 
Skiby zaszło zdarzenie, które rzuca pewne charakterystyczne światło 
na ocenę probostw po lewym i po prawym brzegu Odry. Kiedy w roku 
1743 władze pruskie wypisały kolektę, jaką mieli zapłacić duchowni 
katoliccy ziemi raciborskiej, jedna strona Odry żądała od druaiej strony, 
aby. jako lepiej sytuowana, przejęła na siebie większą część 
wymaganej sumy I tak "Gołężame" - tak nazywano proboszczów po 
lewym brzegi Odry która to ziemia już w VIII wieku nosi określenie 
“Gołęża"- podkreślali, że ich strony pozbawione są lasów i drzewa, a 
także łąk i siana, cierpią na atałe wylewy Odry, które powodują wielkie 
straty. Muszą również znosić cały ciężar obecnej wojny, jak przemarsze 
wojsk, dostawy zboża do Nysy. Głogowa. Koźla. Probostwa takie jak 
Ostrozmca. Krzyżanowice Polski Krawarz, Grzędziny, Tworków są 
zupełnie wycieńczone Przeto ufają, że współbracia ich z prawego 
brzegu przejmą na siebie większą część daniny. Ci z prawego zaś 
przytaczali takie argumenty na dowód swego ubóstwa: Ziemia po ich 
stronie, jest chuda, piaszczysta i bagnista, dochód z niej zaledwie pokryje 
robocizny Rola na Goli warta jest 5-cio krotnie tyle, co rola po 
Drawym,lesistym brzegu Odry. Stodoły stoją tu przeważnie puste. 
Podczas kolędy tutejsi proboszczowie otrzymują od biednej ludności 
jedynie grzyby i plony ogrodowe - przeto żywią nadzieję, że 
proboszczowie Gołężanie poniosą główną część nałożonego podatku 
Komisarz biskupi zaproponował mieszaną komisję, która miała obradować 
nad kluczem podziału Ks Skiba w długim poemacie łacińskim zachęcał 
swych proboszczów do ofiarności, brał jednak w obronę prawą stronę 
Odry. Dnia 18 kwietnia 1774 roku między godziną 11 i 12 w południe 
spłonęło probostwo w Pogrzebieniu wraz z zabudowaniami, spłonęły 
również stare księgi metrykalne Leciwy proboszcz przeniósł się do 
chłopskiej chaty we wsi gdzie nie było stodoły, zboże niszczało. Sterany 
kłopotami zmarł tego samego roku, dniał 6 lipca 1774 roku.
- Ks Krzysztof Złotoś urodził się w Kłodnicy święcenia otrzymał w 
1767 roku, był przez kilka lat wikarym w Żorach i dla jego dobrego 
charakteru i zalet otrzymał pierwszęństwo przed innymi kandydatami 
na tutejsze probostwo Zajął się przede wszystkim odbudową 
spalonego probostwa, jednak spory o kompetencje, kto do kosztów 
budowy jest zobowiązany trwały tak długo, że proboszcz Złotoś w 
międzyczasie zmarł dnia 16 lutego 1776 roku nie doczekawszy się 
własnego mieszkania.
- Ks. Szymon Grzeszka, urodził się w Polskim Krawarzu 1738 r 
Probostwo w Pogrzebieniu objął 12 maja 1776 roku. W tym okresie w 
Kornowacu nastał protestancki dziedzic, proboszcz utracił wówczas 
dotychczasowe dochody z tamtejszego dominium, co było z pewnością 
dodatkowym problemem w ukończeniu odbudowy spalonych 
zabudowań. Z okresu urzędowania ks. Grzeszki do tej pory 
zachowane są w Pogrzebieniu księgi chrztów. Pierwsza z nich 
obejmuje lata 1786 - 1799. Jako ciekawostkę przedstawiamy pierwsze 
nazwiska ochrzczonych. Są nimi: Martin Wieczorek z Pogrzebienia, 
Sebastian Zdrzałek z Nieboczów Jakub Zdrzałek z Nieboczów, 
Franciszek Gołeczka z Brzezia. Za czasów ks. Grzeszki parafia 
pogrzebieńska liczyła razem 1536 parafian. Ks. proboszcz Grzeszka 
zmarł tu dnia 27 kwietnia 1801 roku.
- Ks. Franciszek Rósch. ur 30 listopada 1777 roku w Wodzisławiu 
18 lipca 1801 został proboszczem w Pogrzebieniu. Poprawiał różne 
gospodarcze urządzenia na nowych zabudowaniach gospodarczych. 
20 maja 1834 roku spłonął kościół w Pogrzebieniu. 13 maja 1845 roku ks 
proboszcz Rosch obchodził swój jubileusz 50- lecia kapłaństwa. Zmarł 24 
marca 1850 roku.
- Ks. Tomasz Skwara, był w Pogrzebieniu wikarym za czasów ks. 
Róscha. W Pogrzebieniu obchodził swój jubileusz 50-lecia kapłaństwa, 
jubileusz ten przypadł w tym samym roku co jubileusz proboszcza 
Róscha. Uroczystść jubileuszowa ks. Skwary odbywała się, jak zresztą 
większość ważniejszych uroczystości, w kościele w Brzeziu Kościół w 
Pogrzebieniu budowano prawie 20 lat. Część nabożeństw w tym 
czasie odbywała się w Pogrzebieniu na probostwie, gdzie na piętrze 
urządzono obszerną izbę Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Tomasza
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300 lot wspólnotę...
dokończenie ze str.6

kwary obchodzony byt bardzo uroczyście, w uroczystości brał udział 
jrmistrz Swars, radca prawny Fritsz z Raciborza, komisarz Haide, 
bekań Bierniak z Lysek, który wygłosił polską mowę, oraz wielu 
arszych przyjaciół księdza. Został przesłany list gratulacyjny od 
skupa Latuska Po uroczystości w brzeskim kościele nastąpił 
•oczysty przemarsz do Pogrzebienia, gdzie ks Bierniak wręczył 
bilatowi odznaczenie "Czerwonego Orła"
Ks. Franciszek Muras. urodzony 21 stycznia 1822 roku w Żorach 

:rzymał święcenia kapłańskie w 1846 roku. Już od 14 sierpnia 1847 
iku był kapelanem w Pogrzebieniu za proboszcza Róscha, a po jego 
■nierci administrował parafię do roku 1855. później został proboszczem 
a jego czasów odbyło srę poświecenie odbudowanego kościoła, było 
i 13 listopada 1852 roku. Odbudowa, a właściwie budowa kościoła w 
ogrzebieniu trwała długo, spory o pienądze wydarzenie Wiosny 
udów. wreszcie w 1850 roku dnia 1 maja położono kamień węgielny 
rzez ks. Franciszka Heide, dziekan Bierniak wygłosił kazanie, zaś 7 
rześnia 1851 roku po po południu osadzony został krzyż na wieży 
ościelnej- uroczystość prowadził ks. Morawę z Ostroga. 13 listopada 
852 roku odbyła się podniosła uroczystść poświęcenia 
dbudowanego kościoła św. Batłomieja w Pogrzebieniu. był to na owe 
zasy pierwszy w okolicy kościół murowany na wsi poza Pszowem 
j-chitektem był Linke z Raciborza. Budowniczy Benke. Koszt budowy 
ryniósł 8860 talarów Za czasów urzędowania ks. Murasa również jako 
roboszcza zbudowane zostało w Pogrzebieniu masywne probostwo 
n roku 1866 za sumę 2800 talarów). Budynek istnieje do dnia 
zisiejszego. Ks. Muras pochowany jest na cmentarzu obok kościoła.

Ks. Karol Riedel- ostatni proboszcz parafii pogrzebieńskiej z okresu 
przynależności Brzezia i Nieboczów do Pogrzebienia działalność 
uszpasterską ks. Riedla przedstawiona została w oddzielnym artykule 
iniejszego pisma.

/m/

Poświecenie kościoła...
dokończenie ze str.5

Dzisiaj tj. dnia 3 sierpnia, w dniu imienin naszego 
Najdostojniejszego Ks. Kardynała Prymasa Polski umieszczono na 
powrót w nowej metalowej puszce wszystkie starodawne dokumenty 
pochodzące z wieży dawnego Kościoła, a więc: dokument 
poświęcenia krzyza w dniu 7 września 1851 r. i następnych reperatur 
w latach 1910, 1926. 1948 oraz dokument ostatniego poświęcenia
Kościoła

Warto zauważyć, że poprzedniej niedzieli 31 lipca 1960 r. 
odbyło się w tutejszym kościele przy licznym udziale kierowców, 
poświęcenia pierwszego na Śląsku ołtarza św. Krzysztofa, ich patrona. 
Ołtarz zaprojektował i rzeźbę wymodelował art plastyk Mieczysław 
Stobierski z Krakowa, a wykonała roboty kamieniarskie firma St. Knig i M 
Łęczyński z Chrzanowa Poświęcenia dokonał Ks. Kanonik dr Rudolf 
Adamczyk, proboszcz i budowniczy Katedry Śląskiej" Uroczystość 
zaszczycił także swą obecnością Jego eksc. Ks. Biskup Ordanariusz 
Stanisław Adamski, który mimo swych 86 lat przemówił do tysiąca 
prawie kierowców z powiatów: tyskiego, lublinieckiego,
przemyskiego, rybnickiego, wodzisławskiego i raciborskiego, 
zebranych na odpuście i następnie poświęcił ponad 700 motocykli 
i około 50 samochodów1'/...)

Krycie blachą miedzianą pochodzącą z rozbiórki 
ewangelickiego Kościoła w Raciborzu wykonuje mistrz blacharski 
Szczuka Konrad z Lęgu On też umieścił puszkę zawierającą oprócz 
wymienionych dokumentów także dawne banknoty i dawne i obecny 
bilon w złoconej Kuli u podnóża krzyża. Wszyscy podpisani proszą o 
modlitwę za swe dusze jak i za wszystkich dobroczyńców tutejszego 
kościoła

Pogrzebień, dnia 3 sierpnia 1960 r. Teraz następują 
podpisy..."

Iml

V opracowaniu wykorzystano:

L. Musioł Lubomia. Syrynia, Pogrzebień- gminy i parafie 
(Monografia historyczna, 1953 r.)

A. Weltzel. Chronik der Parochie Pogrzebin, Racibórz 1888r 
K Kowol Kronika czyli historia przeszłości kościołów nad 

Odrą. Katowice 1938
Brzezie nad Odrą (Krótki rys historyczny gminy i parafii), 

lata pięćdziesiąte - maszynopis. (Autor nieznany)
Kromki parafii Brzezia i Pogrzebienia

Składamy serdeczne podziękowania księdzu proboszczowi 
Krzysztofowi Pryputniewiczowi SDB, za udostępnienie 
parafialnych kronik i materiałów dotyczących parafii 
iw.Bartłomieja w Pogrzebieniu.

Wakacyjny konkurs rozstrzygnięty!

Nagrody za udział w konkursie ogłoszonym przez B.P w nr 4/95 
otrzymują.

Michalina Rajman 1 ki.TE
Agnieszka Kososz 7 ki. 

Michał Jasita 3 ki.

ANdnzEj Złoczowski
ul. SoIma 5>
ul. Ocick* 7
ul. Kmą-/$ca 1 2

PRIVATE:
47-400 Rac i bć a i 

ul. CMRAłtckitąo 217

Zwyczajem Brzeskiego Parafianina
- przesyłamy najlepsze życzenia 

najstarszej parafiance Pogrzebienia, 
pani Róży Niestrój,

ur. 30 sierpnia 1905r.

Piękną uroczystość 90-lecia swojej parafianki przeżyli 
mieszkańcy w pierwszą niedzielę września, 

uroczystość jubileuszową uświetnił chór parafialny.

Pani Hiestrojowa wychowała 5-ro dzieci, 
obdarzona jest gronem 15. wnukowi 10. prawnuków. 

Od piętnastu lat jest wdową.
W sposób szczególny związana jest również 

z Brzeziem, tu jeden z synów założył rodzinę.
Z okresu młodości wspomina serdecznie ks.Riedla, 

który udzielił Jej sakramentu 1 Komunii, 
spotykała Go często, gdy spacerował, 

prawie codziennie, w stronę Krześnioków.
90 lat życia p.Hiestrojowej to ciekawa karta z życia 

pogrzebieńskiej parafii.
Życzymy dalszych lat w zdrowiu 

i rodzinnym szczęściu.
/m/
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EICHENDORFF - 
A BRZEZIE I POGRZEBIEŃ

Dzisiejszy numer specjalny Brzeskiego Parafianina poświęcony 
wspólnym dziejom Brzezia i Pogrzebienia jest okazją do ukazania niektórych ważnych 
zdarzeń sięgających czasów w których poszczególne miejscowości były własnością 
możnych rodów szlacheckich,przechodziły z pokolenia na pokolenie na zasadach 
dziedziczenia, a także były sprzedawane i kupowane według ich uznania

Księgi rodowe zawierają informacje o tych zdarzeniach którymi żyli 
ludzie, o których opowiadano z pokolenia na pokolenie, niektóre z nich przetrwały w 
Dostaci podań czy legend chętnie powtarzanych przez miejscową społeczność Prawem 
legendy zaś za sprawę ludzkiej wyobraźni fakty zostały nieraz wypaczone 
odbiegają od realnych zdarzeń

Pismo nasze mobilizuje nas do poszukiwań źródeł historycznych 
związanych ze zdarzeniami, które miały miejsce nieraz w dalekiej przeszłości Nie 
ukrywamy też satysfakcji z tego że młodzież szkolna inspirowana niektórymi 
artykułami naszego pisma, oprócz tradycyjnej wiedzy również chętnie poszukuje 
informacji o swojej miejscowości, o ludziach z mą związanych, co jest niewątpliwie 
również zasługa niektórych nauczycieli w naszych szkołach którzy podejmują 
problem tzw wiedzy o regionie Nie trzeba również przekonywać nikogo o tym iż 
rodzą się głębokie uczuciowe więzy młodego pokolenia kiedy doszukują się 
wiadomości przekazywanych przez swe Babcie czy Dziadków którzy mówią o 
przeżyciach własnych członków ich rodzin lub miejscowości

Jednym ze wspólnych tematów dla Brzezia i Pogrzebienia jest "kamień" 
związany z postacią poety - Eichendorffa

"Kamień" - wyraz z pozoru obojętny, twardy, zimny, ma dla mieszkańców 
naszych wiosek wielowiekową wymowę Kamień wzięty jako materiał dla wyrażenia 
ludzkiej wrażliwości na twórczość romantycznego poety był - nie byle laki Zbierany 
był z okolicznych pól wyrobisk jako pozostałość po równie fascynującym 
zjawisku ery polodowcowej która towarzyszyła przeobrażeniom naszej Ziemi Owe 
granitowe głazy zostały tutaj przemieszczone wraz z ruchami kolejnych okresów 
zlodowaceń nasze podłoże bowiem me posiada pokładów granitu

Fot Arch.E. Dro2d2ok

Główny eratyk z napisem w stylu gotyckim Dem Sanger des Waioes 
Joseph Freiherfn von Eichendorff Hohenbirken 26 XI 1907 /Leśnemu śpiewakowi 
Józef Baron von Eichendorff Brzezie 26 X11907 / został wydobyty z ogrodu w 
Pogrzebiemu Kilka par wołów ciągnęło ów kamień na płozach by umieścić go na 
miejscu pomnika, na skraju lasu w Brzeziu, aby upamiętnić fakty z życia poety związane 
z tym miejscem Legenda mówi, iż w tym miejscu często siadywał poeta patrząc na 
zamek pogrzebieński. gdzie przebywała wybranka jego serca - a miejsce wybrane przez 
miłość nie może pozostać bez echa w twórczości poety

Kroniki podają. W połowie XVIII wieku baron von Kalkreuth odziedziczył 
Pogrzebień był panem bogatym i bardzo pobożnym

jedynym dziedzicem całego majątku wyznaczony został jego siostrzeniec 
Jan Nepomucen von Larisch, który ożenił się z panną baronówną Wiktoria von 
Kalkreuth i zamieszkali w Pogrzebieniu. Wśród dzieci z tego małżeństwa szczególnie 
wyróżniała sie, urodzona dnia 18 lipca 1792 roku w Niewiadomiu. a ochrzczona dnia 
20 tego samego miesiąca w kościele parafialnym w Rybniku - córka Alojza Anna 
Wiktoria która wychowywała się w pensjonacie w Nysie Tam zdobyła dobre 
wychowanie i wróciła jako piękna, wykształcona i gospodarna dziewica, która uzyskała 
miłość poety barona Józefa von Eichendorff

Bardzo często koń hrabiego z Łubowic nosił barona do Pogrzebienia do 
jego młodej narzeczonej Często zdarzało się kiedy oczekiwano jego przybycia, 
narzeczona znikała, chowała się i nieraz po dość długich poszukiwaniach odnajdywał 
ją przeważnie w szkole zaś wzmianki o wspólnych spacerach po lesie spotyka się 
często w utworach Eichendorffa

Rodzice poety ooczątkowo me byli zachwyceni tą miłością marzyli o 
lepszej partii dla syna, jednak w końcu wybór uznali jako dobry, ponieważ "dom w 
Pogrzebieniu" uchodził za wzorowy i pobożny

Eichendorff w pogrzebieńskim ogrodzie upodobał sobie piękną rozrosłą 
lipę gdzie często przesiadywał jak ongiś Kochanowski pod lipą w Czarnolesie Lipa 
pielęgnowana była przez lata strawiona została piorunem podczas burzy Krajobraz 
brzeskiego lasu, pogrzebieńskiego zamku wywarł niewątpliwie duży wpływ na twórczość 
poety, jest to bowiem okres gdy "miłość dodawała mu skrzydeł"

Również Alojza często odwzajemniała się swemu narzeczonemu swoimi 
wierszami które oznaczały się poprawnością formy jak również uczuciową treścią

Przedstawione skrótowo fakty z życia poety obrosły legendą historię wielkiej 
miłości szeptali młodzi spacerując po brzeskim lesie. me dziwi więc fakt, źe właśnie 
tu stanął pierwszy na raciborskiej ziemi pomnik poety upamiętniający 50 rocznicą jego 
śmierci.

Uroczystość odsłonięcia pomnika- "Kamienia Eichendorffa" w 1907 ru*u, 
została szczegółowo opisana niezależnie od tego starsi parafianie pamiętają to 
wydarzenie z opowiadań swoich rodziców

"Kamień" w brzeskim lesie /nigdy na Widoku!/ znajdował się na 
Pogwizdowie około 50 metrów od starej drogi z Brzezia do Pogrzebienia, tuz pod 
lasem W rejonie tym rosły rozłożyste stare buki potocznie określane “czorny ias“ 
Przy "kamieniu" krzyżowały się drogi, z leśniczówki na Widok oraz z Pogwizdowa przez 
las tzw "procesyjska drogą" którą do dziś podąża procesja w uroczystość św Urbana 
Z miejsca pomnika do niedawna rozciągał się piękny krajobraz z widokiem na obecny 
Klasztor Sióstr Salezjanek w Pogrzebieniu. dawniej siedziba min Laryszów Obecna 
panorama jest już inna nowe zabudowania zasłaniają panoramę Pogrzebienia z 
widokiem klasztoru

"Kamień - pomnik' przetrwał dwie kolejne wojny światowe, niestety krótko 
oo u wojnie został zniszczony Wybuch dynamitu doszczętnie skruszył główną bryłę 
granitu, natomiast mniejsze głazy stanowiące podstawę rozrzucone zostały w 
promieniu 200 metrów

Resztę czas uczynił, bryły wielokrotnie przesuwano usuwano bo blokowały 
komuś przejście były komuś potrzebne zaś jeden "wrócił do Pogrzebienia" - jako 
pamiątka

/mf/

HISTORIA SZLACHECKICH
I BAllONOWSKICH 

RODÓW EICHENDORFFA

Obok zamieściliśmy mało znany rodowod rodu Freiherren /Baronów/ 
von Eichendorff który dostarcza nam ciekawych informacji historycznych dla obu 
naszych miejscowości, Brzezia i Pogrzebienia. Z uwagi na brak słownika zniemczonych 
starych nazw miejscowości ziemi raciborskiej, postanowiliśmy przytoczyć rodowód 
w oryginale, bez tłumaczenia

Analizując męską limę rodową poety Jozefa von Eichendorff widzimy, ze 
wywodzi się on od Draprzodka Heinricha von Eichendorff i jego żony N von 
Lindenberg Rodzice Adolf z Łubowic i matka Caroline zd Kloch Poeta Józef von 
Eichendorff ijego żona Aloyza zd Larisch mieli dzieci syn Herman z wnukami poety 
/Marie Hedwig, Arnold Karol Anna Waldemar Hermine/ syn Rudolf /Hedwig, 
Margareth Hartwig/ oraz córka Theresa - w rodzinie której w Nysie spędzał poeta 
ostatnie lata swego życia i tam tez został pochowany

Ciekawe spostrzeżenie dają nam małżeńskie skoligowacema znanych 
rodów, a które wymienia się jako właścicieli Brzezia i Pogrzebienia.

Hardwig Erdman zaczął karierę wojskową. Jedyny pozostały przy życiu z 
rodziny Burchharda, która wymarła z powodu panującej epidemii choroby zakaźnej 
Jego wychowaniem zajął się wujek Jacob jako starszy juź kawaler zawarł związek 
małżeński z wdową Sidone Orlik z domu Larisch? Drugie małżeństwo 
wspomnianego Hardwiga z wdowa jaroschin gej pierwsze małżeństwo w 1686) 
Anną Heleną zd Prażma wiąźe ród Eichendorffów z rodem Praźmów - właścicieli 
Rybnika Krzyżanowic jak wiemy herb rodu Praźmów znajduje się w brzeskim kościele

W nr 2(8) 94r B P pisaliśmy o herbach w brzeskim kościele 
Przypomnijmy, ze Maria Magdalena Prażma (+1674) była żoną Ferdynanda Leopolda 
Oppersdorffa urodzonego w Polskiej Cerekwi który już za czasów poprzedniego 
właściciela Brzezia Reisewitza jest wynieniony jako dzierżawca łąki kościelnej 
Ferdynand Leopold, później z synem Janem Bernardem byli w posiadaniu Pawłowic 
i Szonowic /od 1649-1665/ Brzezia /od 1658-1727/, Strzybnika /od 1660- 1687/, 
Pogrzebienia /od 1660-1687/ Rybnika /od 1668-1682/. również posiadają swój herb w 
brzeskim kościele

Jedyny syn Jana Bernarda Oppersdorffa. Jan Ferdynand był żonaty z 
Susanną Charlottą zd Welczek, której matka pochodziła zd. Larisch?

Jan Ferdynand, ojciec trojga dzieci /Heinrich Ferdynand, Barbara i Maria 
Theresa/ zginął tragicznie i to z rąk Jerzego Fryderyka von Eichendorffa

W przytoczonym rodowodzie Eichendorffów nie znajdujemy takiego 
jednak z opisu w księdze rodu wymienia się aż trzech Georgów Fryderyków, którzy 
mogli być potomkami braci Burcharda: Heinrich Adolf lub Jakob, którzy byli żonaci i 
mieli dzieci ale zginęli na wojnie Jeden z nich, Georg Fryderyk syn Georga
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Yilchelma Eichendorff ojciec 8-rga dzieci na 5 tygodni 
rzed urodzeniem córeczki był sprawcą 
wspomnianego tragicznego wydarzenia

Młoda para udała sie w połowie października 
716 roku do Słatmka (Slatnig) w odwiedziny W zamku 
ana Leopolda Mosch a z Bittendorff znaleźli się Karol 
laiama z Giczyna • Damasłowic Mateusz Ignacy 
ankwitz z Freyenfeld • Radunia oraz inni zaoroszen' 
oście Jerzy Fryderyk hrabia von Eichendorff który 
amieszkiwał w dolnej części rynku w Opawie został 
ośpieszme zaproszony aby dopomóc wysokim 
ościom w prowadzeniu rozmowy Podczas spożywania 
osiłków obficie Dodawano wino Podczas gdy inni 
oście przysłuchiwali się muzyce pięciu muzyków 
rabia Jankwitz i Eichendorff stojąc przy oknie 
Dzmawiali na temat polowania i psów Wtedy podszedł 
)ppersdorff i uskarżał się, źe w ostatnich dwóch dniach 
•ył nieszczęśliwy z powodu nie udanych polowań lecz 
jtro chce to pozyskać i upolować trzy zające Na to 
dparł Eichendorff To powinno być zaczarowane Na to 
dparł hrabia Oppersdorff czy ia testem 
zarodziejskim mistrzem? Pojęcie "czarować" ugodziło 
•Oleśnie hrabiego Eichendorff zapewniał źe on tak 
le me myślał W tym czasie nadszedł Mosch którv 
amawiał kawę w kuchni upomniał barona by ten me 
:łocił się z hrabia i odprawił go na stronę i wyszedł z 
>okoju Eichendorff zaniepokojony podskoczył po 
■zpadę stojąca za piecem i w pośpiechu przeszył 
irabiego gdy ten podszedł do mego celem jego 
ispokojema Ostrze szpady przeszło poniżej łona od 
swego uda i dotarło do prawego Jan Ferdynand runął na 
liemie Eichendorff w pośpiechu oddalił sie ale 
służący pośpieszyli za nim i sprowadzili go do zamku 
sprowadzono zastępcę gubernatora krajowego 
jrawmka i dwóch najstarszych chirurgów by dokonać 
>pisu stanu faktycznego Sprawca bronił się tłumacząc 
:e nieszczęśliwy gość sam się nadział na szpadę, zaś za 
śmierć powinni odpowiadać ci którzy pozwolili się mu 
wykrwawić Położenie Eichendorffa pogorszyło się gdy 
twukrotnie usiłował zbiec 5 grudnia 1716 roku oraz 20 
jaździernika 1919 roku Ostatecznie Eichendorffa 
isadzono na karę śmierci która cesarz w roku 1720 
ibmźył na 6 lat ciężkich robót następnie po dalszej 
ipelacji ze wzgłędu na zdrowie odbywał lżejsze 
wiezienie do roku 1721 do czym brak dalszych zapisów 
>yc może skorzystał z prawa łaski lub tez śmierć 
iwolniła go od reszty kary

Zwłoki Jana Ferdynanda Oppersdorffa 
:abrano 23 października do Głogowa i pochowano w 
odzinnym grobowcu

Jak widać wydarzenie tragiczne me zwaśniło 
:acnych rodów bowiem niejaki Henryk Bernard 
Matuschka z Topolczau dwukrotnie wchodzi w związek 
nałzeński z wnuczkami tragicznie zmarłego 
Jppesdorffa tj w 1792 roku z Marią Józefą zaś po jej 
śmierci źem się ze szwagierka w 1801 roku Maria 
\ntoma Ród Matuschka z Topolczau występuje juz 
* drzewia genealogicznym Eichendorffów bowiem 
Knna Hedwig zona Ferdynanda Burharda Eichendorffa 
lochodziła zd Matuschka z Topolczau

/mf/

Wykorzystano

Augustm Weltzel. Geschichte des edlen und 
freiherrlichen Geschlechts von 
Eichendorff. Ratibor 1876 rok.

Augusm Weltzel. Stammtafel der Freiherren 
von Eichendorff.

Drzewo genealogiczne rodu Oppersdorff. 
tablica 7 Die Mahrische linie 
(1714- 1781 zu Oberlogau) 

August Weltzel. Historia parafii
Krzyżanowice, Krzyżanowice 1993 r 

Józef Ligęza (red.). Ziemia rybnicko-
wodzisławska, Katowice 1970r.
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"Zanim powstanie panorama"
Taki tytuł nosi książka Zygmunta Lichniaka, której podtytuł brzmi 

"Wobec literatury polskiej na emigracji" Wśród wielu grup literackich 
nazwisk spotykamy nazwisko Jana Darowskiego rodem z 
Brzezia, którego twórczość poetycka, w ramach skromnych 
możliwości naszego Pisma prezentujemy od trzech lat

Pozwólmy mówić innym na temat jego twórczości: "Opisanie 
z pamięci" - Antologia poetycka londyńskiej grupy "Kontynenty” W-wa 
1969 rok: "Czy można sobie wyobrazić start literacki w warunkach 
mniej sprzyjających niż stały pobyt na obczyźnie? Wydawałoby się, że 
wszystko przemawia wówczas za tym, aby uznawać pracę pisarza za 
najtrudniejszą z możliwych - z dwóch co najmniej powodów: braku 
bezpośredniego kontaktu z żywym językiem w jego rozlicznych i 
zmienionych wcieleniach oraz szczupłości kręgu odbiorców(...)

Piotr Kuncewicz "Najciekawsze ognisko poetyckie młodszej 
generacji poetów emigracyjnych nazwano grupą "Kontynenty" od tytułu 
pisma ukazującego się w Londynie (...) czwarty z seniorów 
"kontynentalnych" to Jan Darowski (ur. 1926r w Brzeziu n/ Odrą (...) 
poeta zbliżony do Białoszewskiego, Karpowicza, a pewnie i Swena 
Czachowskiego. chętnie posługującego się homonimem, żartem, 
paradoksalną sytuacją (...). Ale spoza żartów wyłania się całkiem inna 
postać rzeczy."

Florian Śmieja: "O poetach londyńskiej grupy "Kontynenty” do 
której sam należałem pisze się ostatnio w Polsce sporo Powstały prace 
naukowe o poszczególnych jej członkach, drukowano eseje krytyczne i 
recenzje, wydano kilka tomików ich wierszy (...) Nie uczynił tego 
dotychczas, prócz sporadycznych wystąpień w "Odrze" i "Więzi” 
londyńczyk Jan Darowski (...) Darowski pilnie śledzi współczesnych 
poetów, z polskich fascynował go Miron Białoszewski Jest poetą 
oryginalnym, myślącym, nieufnym wobec cywilizacji, wietrzącym 
obcość między ludźmi, lubiącym rozprawiać się z tabu. Jest również 
znakomitym tłumaczem poezji na angielski"

Zanim powstanie pełna panorama ukazująca poetów na 
obczyźnie, być może, że uda się czytelnikom poznać również szerzej 
twórczość, pozwolę sobie określić- naszego poety - Jana Darowskiego 
Czynione są starania Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego by w 
Raciborzu wydany został wybór Jego wierszy.

Dzieje Brzezia (IX)1}
Blausius Lorek urodzony dnia 31 stycznia 1810 r. w Syrym W 

latach 1824- 27 pobierał naukę u Karola Szmidta, kierownika szkoły w 
(Neukirch) Polskiej Cerekwi, później przez 2 lata uczęszczał do szkoły 
miejskiej w Raciborzu Od 12 kwietnia 1819 do 11 kwietnia 1832 kształcił 
się w seminarium we Wrocławiu. Pracował jako pomocnik w Hammer, 
później w Starej Wsi. Z dniem 30 marca 1831 r. został przeniesiony do 
Tworkowa jako zastępca chorego kierownika szkoły Stolarza Tam 
piastował również urząd organisty i sekretarza gminy. 1 października 
1835 roku powołany został przez księdza Franciszka Heide do Starej 
Wsi. 5 czerwca 1837. zgłosił się w Brzeziu, gdzie zatwierdzony został 
2 listopada 1838 r. 4 marca 1844 r. otrzymał definitywne 
zatwierdzenie na stanowisko nauczyciela i organisty W 1837 r. został 
pisarzem gminy, zaś w latach 1843- 1854 pełnił funkcję sędziego 
polubownego

W latach 1842- 43 dokonano rozbudowy szkoły o dalsze dwie 
klasy Ze względu na fakt, iż przy liczbie wynoszącej 224 dzieci nia 
można było liczyć na zatrudnienie nauczyciela pomocniczego z tego 
powodu, że brakowało nauczycieli władających dwoma językami (w 
Lubomi 262 dzieci i też tylko jeden nauczyciel), dokonano podziału zajęć 
szkolnych na zmianę dopołudniową i popołudniową.

Wiosną 1843 roku szalała ospa.
1 października 1844 roku przypadł termin dotyczący 

zatrudnienia pomocnika nauczyciela. Na podstawie uregulowań z dnia 
18 maja 1841 roku, taki nauczyciel mógł liczyć jedynie na połowę 
wynagrodzenia przysługującego kierownikowi szkoły.

W dniu 8 stycznia 1845 r. przyznano wynagrodzenie w 
wysokości 40 talarów, deputat na zakup drewna i zboża w 
wysokości 30 i 1/2 talarów oraz 18 talarów na wyżywienie W sumie 
88 talarów i 15 śląskich groszy.

Lorek został wprowadzony na swój urząd przez księżęco- 
biskupiego komisarza i dziekana Heide. Przed nim również został 
zaprzysiężony.

Lorkowi podlegali kolejno następujący pomocnicy 
nauczyciela:

Dziś naszym czytelnikom przedstawiamy fragment eseju Jana 
Darowskiego z roku 1962, który zamieszczony został w 
Kontynentach, a treścią zbiega się ze zbliżającym Świętem Zmarłych.

”Czy obliczył już ktoś szkody duchowe narodów, które 
uprzemysławiają i urbanizują się w wielkim tempie, wyrywając z 
korzeniami całe społeczeństwa, przecinając ich więzy z tradycją i 
odbierając milionom jednostek wszelkie szanse tego rozwoju ich 
osobowości, które dawały np rzemiosło, sztuka ludowa, lokalne obrzędy 
i święta, ba sam fakt zintegrowanego życia z naturalnym jakimś 
środowiskiem? Co ofiaruje się im w zamian? Masowe, syntetyczne 
fabrykaty i bezduszny, anonimowy kolektyw pracy, myślenia i 
odczuwania. Młody człowiek, urodzony w mieście, równie jak on bez 
korzeni i bez pamięci, cóż pocznie, aby pozostawić po sobie jakiś ślad, 
jakiejś świadectwo, że istniał, że był w przestrzeni i w czasie? Urodziłem 
się obok cmentarza wiejskiego i nigdy śmierć nie była mi straszną. W 
tragikomedii wiejskiego życia, gdzie wszystkie role s>ą obsadzie 
przez krewnych i znajomych, była śmierć dla nas jakby kulisami życia, za 
które, po odegraniu swej roli, ten lub tamten aktor powracał Ale 
przedstawienie odbywało się dalej A przez to. że byli naszymi 
krewnymi i znajomymi, angażowali nas nie tylko w swoje zejście ze 
sceny, ale i zza kulis oddziaływali na nas nieraz skuteczniej niż pozostali 
na scenie aktorzy Poprzez ich rysy poznawaliśmy śmierć stopniowo i 
bez szoku, tak że i ona w pewnym sensie humanizowała się i zdawała 
w ich twarzach być jakby znajomą, psychologicznie raczej 
przedłużającą nasze życie niż skracającą.

Widok cmentarza miejskiego (tego “parku sztywnych" - jak to 
ma gwara wojskowa) przeraża mnie bardziej niż myśl o 
sproszkowaniu w nuklearnej eksplozji. Rozpacz mnie chwyta, gdy widzę 
te korowody pogrzebowe posuwające się wolno ulicami wielkiego 
miasta, wmieszane w ruch kołowy z autobusami i magistrackimi 
zbiornikami na śmiecie obładowane sztucznymi kwiatami i sztucznym 
smutkiem na twarzach personelu zakładu pogrzebowego, czekające 
na czerwone światło na skrzyżowaniach, ledwo notowane przez 
ludzkie mrowie, przelewające się z chodników na jezdnię i śpieszących 
gdzieś z obojętnością bardziej zupełną, aniżeli śmierć tamtego. (...)"

/m/

-Jan Munzer urodzony w 1820 roku Wykształcenie zdooył w Głogowie w 1846 
roku Do Brzezia zatwierdzona został przez miejscowy urząd duchowny w dniu 22 
września 1846 r W grudniu 1851r przeniesiony został do Bukowa a następnie 
przeszedł w charakterze pisarza do Głogowa

Na początku 1848 r szalał tyfus, dzieci z powodu braku odziezy me 
uczęszczały do szkoły Spadła liczba dzieci uczęszczających do szkoły W dniu 25 
maja 1847 r liczba dzieci wynosiła 231 w roku 1849- 209, a dwa lata później spadła 
do 188

W roku 1847 nadzwyczajną rewizję prowadził sufragan Latusek, zaś 23 
września 1854 r kontrolę przeprowadził radca rządowy i szkolny Bogedain W styczniu i 
lutym tegoż roku szkoła została zamknięta z Dowodu panowania ospy
-Edward Rzegula syn nauczyciela z Gorzyc Wielkich, wykształcony w 
seminarium w latach 1848- 1859, był pomocnikiem nauczyciela w miejscowości swego 
urodzenia, zaś w maju 1850 r był w Starej Wsi W dniu 6 marca 1851 roku został 
przeniesiony na Ostróg, a w grudniu tegoż roku przeszedł do Brzezia. 15 maja znajduje 
się na Płoni w Raciborzu gdzie pracował do maja 1853 r
-Józef Kuas urodzony 6 marca 1827 r. w Schreibersdorf (przy ulicy raciborsko - 
opawskiej) poddał się egzaminowi w 1848 r W 1852r pracował jako pomocnik 
nauczyciela 18 stycznia 1853r został przeniesiony na stanowisko nauczyciela i 
organisty do Rydułtów 8 lipca 1856r został mianowany nauczycielem 
przyspasabiającym nowych adeptów do zawodu mauczycielskiego. przejął urząd 
pisarza na kopalni oraz naczejnego zarządcy policji, od 1874 r został 
przewodniczącym gminy i urzędnikiem stanu cywilnego w rejonach Pszowa i Rydułtów 
-Juliusz Sanger - przybył do Brzezia 1 marca 1853 r W maju 1853 r został 
przeniesiony do Pogrzebiema na stanowisko zastępcze o karierze jego tako muzyka 
jest mowa przy omawianiu Pogrzebiema W krótce jednak zrezygnował z pełnienia 
zawodu nauczycielskiego
-Wilhelm Hoheisel urodzony w 1833 i następca poprzednio wymienionego również 
opuścił stanowisko nauczyciela w 1855 r
-Henryk Wodarz, urodzony w Pogrzebiemu 7 lipca 1834 r., studiował w Głogowie 
w latach 1851- 54 1 stycznia 1855 r był pomocnikiem nauczyciela w Brzeziu. nauczał 
107 dzieci, podczas gdy Lorek 105 dzieci Z dniem 10 lutego 1858 r przeszedł do 
Bieńkowie w charakterze zastępcy chorego kierownika Dreista. Zrezygnował jednak z 
zawodu nauczyciela i został właścicielem browaru w Bieńkowicach

cdn

1) A Weltzel. Chronik der Parochie Pogrzebin, Racibórz 1888 
Tłumaczenie: Paweł Lokaj
Opracowanie Małgorzata Rother-Burek
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’anele

trosłe 
r-montażu

(paneia poziomo)

:ena: 16,50
- wys. 2,6 lub 2,5 m
- szer jednej paneli 15 cm
- w 10 różnych wzorach
- nie wymagające malowania
- łatwe w utrzymaniu czystości

Racibórz
ul. Polna 2a 

tel. (036) 151808

ponad
150 wzorów

papierowe, zmywalne, 
pólzmywalne, 
akrylowe, rauhfasery, 
do malowania, fototapety,

Rozkładane 
Schody na Strych
Stabilna 3-częściowa drabina 
Funkcjonalne i bezpieczne wejście

Regulacja 
wyskości 
od 2,40 do 2,65

Wymiary 
skrzyni:

- 118/68
- 118/60
- na

ul. Polna 2 a

Etykiety 
na Kołacze
Weselne

:espolone Z KRAJOBRAZEM BRZEZIA

/ oprawa muzyczna dancingów, wesel, studniówek 
organizacja festynów, kiermaszy 

nagłośnianie koncertów, widowisk muzycznych

Racibórz ul. Pogrzebienska 37 tel. (036) 15 68 18
u



ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Jubileusz św. Antoniego Antoniego ożywił się w Rybniku w 1822 roku. 

Wtedy to bowiem spłonął doszczętnie cały 
Wodzisław, a lamenty pozbawionych dachu 
nad głową pogorzelców roznosiły się po całej 
okolicy Ponieważ pożar ten nastąpił w wigilię 
liturgicznego wspomnienia św Antoniego, cała 
Ziemia Rybnicka odczytała to tragiczne 
wydarzenie jako znak: Święty wzywa do 
nawrócenia. Obudził się wtedy na nowo kult 
św Antoniego w Rybniku, a jego mieszkańcy 
w lutym 1823 roku zwrócili się do rybnickiego 
proboszcza ks. Schneidera, z orośbą o 
pozwolenie na wybudowanie kaplicy św 
Antoniego. Kaplica stanęła jeszcze w 1823 
roku w miejscu, gdzie dzisiaj są schody na plac 
kościelny przed rybnicką bazyliką. Po 
wybudowaniu kościoła św. Antoniego, w dniu 
29.08.1907 roku przeniesiono ją do ołtarza 
głównego W tej uroczystości uczestniczył jako 
wikary rybnicki ks. Borzucki

Doświadczenie duchowości św. 
Antoniego zdobyte na Bosaczu i w Rybniku 
przeniósł ks. Borzucki do Brzezia, dlatego nie 
dziwna jest jedna z jego pierwszych 
decyzji duszpasterskich: umieszczenie figury 
św Antoniego ze starego kościoła pod chórem 
nowego i wprowadzenie wtorkowego 
nabożeństwa ku Jego czci

Ferdynand - tak brzmi imię chrzestne 
Antoniego- urodził się w Lizbonie w 1195 roku. 
Jego ojciec Marcin był rycerzem, a matka Maria 

z szlacheckiej
Znał korzyści 

Od 7 do

pochodziła 
rodziny, 
szlachectwa, 
uczęszczał do szkoły biskupiej przylegającej 
do katedry w Lizbonie. W 15 roku życia,

i wpływowej 
i doniosłości
14 roku życia

swoich krewnych, po długiej 
rozmyślaniach, zostawił swój 

i wstąpił do zgromadzenia

Wówczas przełożeni zwrócili się 
do św Antoniego, który stał cichutko w kącie 
między braćmi Gdy zaczął przemawiać 
poznali jego talent i doskonałe przygotowanie 
naukowe I tak stał się znanym kaznodzieją 
ludowym Ale me tylko, także wykładał teologię, 
pisał pomoce kaznodziejskie, wiele kazań na 
niedziele i święta.

Ostatni. Wielki Post 1231 roku 
poświęca odnowie życia chrześcijańskiego w 
Padwie. Codzienne kazania, katechezy 
masowe spowiedzi bezpowrotnie 
nadwyrężają jego zdrowie. Pod koniec maja 
przybywa na pracę misyjną w okolicę Padwv 
Choroba, która nękała go od czasów przygody 
afrykańskiej nasiliła się i doszczętnie go 
zniszczyła Zapragnął wrócić do Padwy. 
Podczas drogi, w Araceli, dnia 13 czerwca 
1231 roku umiera.

Nie będzie to chyba przesadą, jeżeli 
Dowiem że św Antoni Pedewski cieszy się 
na całym świecie wyjątkową czcią i 
wyjątkowym nabożeństwem. Niewiele jest na 
świecie kościołów czy kaplic, gdzie by nie było 
figurki św Antoniego czy jego obrazu Mało jest 
takich ludzi wśród wierzących, którzy by nie 
zanosili do niego prośby o wstawienictwo w 
kłopotliwych sytuacjach. Jest On dla nas 
wszystkich niezawodną instancją
odwoławczą, która usuwa wszystkie kłopoty i 
zmartwienia.

Id

Figura św.Antoniego w brzeskim kościele

Obecny 1995 rok jest przez Kościół 
powszechny obchodzony jako Rok 
Antoniański. Mija bowiem 800 lat od urodzenia 
św. Antoniego z Padwy.

Kult św Antoniego propagowany 
był przede wszystkim przez franciszkański 
zakon w którym to cudotwórca z Padwy 
osiągnął doskonałość zakonną. Wraz z 
rozszerzaniem się tego zakonu wzmogła się 
również liczba czcicieli św. Antoniego Kult 
św. Antoniego przyjął się również w 
księstwie raciborskim Do Brzezia Jego chwała 
dociera z Raciborza, Wodzisławia i od 1823 z 
Rybnika.

Pierwsza wzmianka o
Franciszkanach w Raciborzu pochodzi z 1469 
roku, osiadlili się w osadzie Bosacz 
Franciszkanie chodzili bez obuwia i stąd 
osada wzięła swą nazwę. Tu w 1491 roku 
wybudowali klasztor i kościół, które strawił 
pożar w dniu 23 07 1519 roku. Drugie przybycie 
nastąpiło do dzielnicy Bronki w 1687 roku, 
gdzie także wybudowali kościół i klasztor, które 
sekularyzowano w 1810 roku. Trzeci raz 
przybyli w dniu 23.05.1920 roku i osiedlili się 
na Płoni, gdzie są do dnia dzisiejszego.

Równolegle z złożeniem 
Wodzisławia /około 1290 r./ osiedlili się w 
obrębie murów miejskich franciszkanie, którzy 
posiadaji tu kościół wraz z zabudowaniami 
klasztornymi. W 1810 roku wskutek 
sekularyzacji dóbr zakonnych magistrat 
przekazał kościół franciszkański gminie 
protestanckiej

Wodzisławscy franciszkanie 
prawdopodobnie już w XIV wieku krzewili kult 
Padewczyka w Rybniku, gdzie od XVII wieku do 
dnia dzisiejszego jest czczona Jego figura, 
która reprezentuje śląską artystyczną 
twórczość ludową /barok ludowy/. Kult św.

wbrew woli 
modlitwie i 
bogaty dom
Kanoników Regularnych w Lizbonie Świat, 
który zdecydowanie opuścił, niepokoił go 
nawet w klasztorze. Rodzice i przyjaciele 
przybywali często, by odwieść go od zamiaru 
zostania zakonnikiem. Wprowadzali zamęt w 
jego życie, zakłócali spokói ducha, kradli czas 
przeznaczony na naukę. W młodym zakonniku 
zrodziła się konieczność podjęcia 
zdecydowanego kroku Wkrótce w 
porozumieniu z przełożonymi. Ferdynand 
opuścił na zawsze piękną Lizbonę i udał się do 
Coimbry, gdzie z dala od krewnych poświęcił 
się modlitwie i studium, aż do chwili, kiedy w 
wieku 25 lat został wyświęcony na kapłana

W roku święceń kapłańskich /1220/ 
Coimbrę obiegła wieść, że w Maroko, po 
okrutnych torturach, poniosło śmierć pięciu 
misjonarzy franciszkańskich. W tym samym 
czasie zapukali do opactwa św. Krzyża w 
Coimbrze franciszkanie prosząc o jałmużnę. 
Ferdynand wykorzystał tę okazję, by wyjawić 
im swoje zamiary, że pragnie opuścić 
Augustianów i przyłączyć się do Nich, a później, 
jako misjonarz pojechać do Maroka, gdzie miał 
nadzieję przelać krew dla Chrystusa

Otrzymawszy niezbędne
pozwolenia, wstąpił do franciszkanów Dla 
zerwania wszelkich mostów z przeszłością 
zmienił imię na Antoni. Po krótkim 
przygotowaniu wyruszył do Afryki. Plany 
misjonarzowania w Afryce rozwiały się 
szybko. Niestety, Antoni, gdy tylko zszedł ze 
statku na ląd, nabawił się ciężkiej choroby. 
Zamiast głosić Chrystusa, dzwonił zębami w 
gorączce - febra.

Wraca z Afryki i przybywa do 
Asyżu, gdzie w dniu Zesłania Ducha Świętego 
roku 1221.spotyka św.Franciszka.

Św Antoni był bardzo mądry, 
posiadał rozległą wiedzę teologiczną, mógł 
popisywać się w świecie naukowym, a jednak, 
jak powiada kronikarz: "wiedzę swoją 
skrzętnie ukrywał, że bracia jego nie widzieli 
w nim żadnego jej śladu". Dopiero przypadek 
sprawił, że odkryto jego wielką mądrość. 
Odbywały się mianowicie święcenia 
kapłańskie, a po święceniach urządzono w 
klasztorze z tej okazji akademię religijną. Trzeba 
było wygłosić mowę okolicznościową. Nikt 
jednak nie chciał podjąć się tej czynności, 
tłumacząc się nieprzygotowaniem.

Dni szczególnej modlitwy
"Jak gęste liście na bujnym drzewie 

jedne spadają, a drugie wyrastają, podobnie 
pokolenia: jedno umiera a drugie się rodzi" 
/Syr.14,18/. Prawda o umieraniu jest tak 
oczywista, jak listopadowe opadanie liści. 
Usuwa się je ze ścieżek między mogiłami i wiele 
mogił zostało już zapomnianych. Lecz w 
pamięci wspólnoty Kościoła wracają dziś 
wszyscy wierni zmarli, w świetle
migocących lampek na mogiłach przeżywamy 
szczególne spotkanie pokoleń, które staje się 
rzeczywiste w św 
obcowanie"

W t
pokoleń, stając dzisiaj) na 
bliskich, bierzfttjny-do ręki różaniec i modlimy się 
za nich dzię 
nie może z 
śmierci.

wiary "świętych

przędziwem spotkaniu 
iłami naszych

wielu 
nauczy 
który
nasze 
nagrodą.

c* której śmierć 
sza jest ona od

sprawiedliwą

nich tacy, którzy 
gesty, czyny

wśród 
Ich słowa,

li. jest 
rodzice, 

dzie, 
stało

nas skrz
zostawiły głębokie rany w naszych sercach. 
Nauczeni 
prosimy dziś za
wprowadź drogę
Twego.

Wśród

przez Ciebie sztuki 
nimi. Odpuść 
ułaskawienia

tych, którzy

przebaczenia 
im, Panie, 

do Królestwa

odeszli, są
również ludzie, którzy byli skrzywdzeni przez 
nas. My już dziś nie jesteśmy w stanie 
naprawić wyrządzonej im krzywdy. Panie, 
przebacz nasze winy, i napraw wyrządzone 
przez nas krzywdy. Niech w miejsce zła, które 
było naszym dziełem, ich serca wypełni 
radość i pokój, które będą Twoim dziełem.

Id


