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Pismo Parafii Rzymsko - Katolickiej
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

Niedziela 17 sierpnia 1997 roku, godz. 18.00

Witamy Cię, Matko, w Kościele brzeskim !

Fot. F. Burek

Sobota 7 grudnia 1996 roku, była ważnym dniem 
dla archidiecezji katowickiej. W tym dniu o godz. 14.00 
rozpoczęła się II peregrynacj a kopii Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Potrwa ona przez cały rok.
Maryja w swym Częstochowskim Wizerunku odwiedzi 
wszystkie parafie katowickiej archidiecezji. Nawiedzenie 
przebiegać będzie pod hasłem

“Uczyńcie, co wam mówi Syn”.
Kiedy rozpoczęła się II peregrynacj a?
EpiskopatPolskiogłosiłna202KonferencjiPlenamej 

w dniu 21 marca 1985 r. w Warszawie “List Pasterski z 
okazji uroczystości Królowej Polski o rozpoczęciu Drugiego 
Nawiedzenia wszystkich parafii wOjczyźnie 5 maja 1985 r.”

Dominuj ącym motywem podj ęcia decyzj i o Drugim 
Nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej był zbliżający się rok 
dwutysięczny.

Ten nowy drugi okres Nawiedzenia oparty na 
pierwszym i wzbogacony tamtym doświadczeniem, 
ukierunkowany “ ku wielkiej Rocznicy przyj ścia na Świat 
Syna Ojca przedwiecznego” zaczął się uroczyście w 
Drohiczynie w dniu 5 maja 1985 roku. Od tego czasu 
nawiedził następujące diecezje: drohiczyńską, siedlecką, 
łomżyńską, warmińską, białostocką, gdańską, pelplińską, 
koszalińsko - kołobrzeską, szczecińsko - kamieńską, 
zielonogórsko - gorzowską, legnicką, wrocławską, opolską 
i gliwicką skąd przybył 7 grudnia 1996 roku do Katowic.



I nadszedł ten pamiętny dzień, kiedy Matka Najświętsza 
nawiedziła w Kopii Obrazu Jasnogórskiego naszą parafię.

Są takie nazwy, takie słowa, które powszechnie wywołują 
konkretne skojarzenia. Takim słowem jest Peregrynacja.

W dniach od 11 do 21 sierpnia br. parafie dekanatu 
pogrzebieńskiego przeżywały wielką uroczystość: Peregrynację Kopii 
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

W brzeskiej parafii uroczystość nawiedzenia została 
poprzedzona trwającymi cztery dni rekolekcjami, prowadzonymi przez 
Ojca Antoniego Walisko, Oblata z Kędzierzyna -Koźla. Rekolekcyjny 
dzień kończył się Apelem Jasnogórskim, któryogodz. 21.00 gromadził 
przy grocie fatimskiej bardzo wielu parafian, każdego stanu i wieku.

Na dzień 17.08. br. parafia została odświętnie przybrana. O 
godz. 17.00 ojciec rekolekcjonista poprowadził krótkie nabożeństwo 
oczekiwania i po nim wyruszyła procesja na miejsce powitania Obrazu 
na skrzyżowanie ulicy Pogrzebieńskiej i Strażackiej. Tam przybyli ks. bp 
Piotr Libera i księża sąsiedzi oraz pochodzący z Brzezia n/0.

Punktualnie o godz. 17.30 poprzedzona przez samochody 
Straży Miejskiej z Raciborza pojawiła się kaplica-samochód, wioząca 
Obraz Nawiedzenia z Pogrzebienia. Bardzo liczny tłum parafian witał 
Matkę Bożą, wśród witających była także Przełożona Prowincjalna 
Sióstr Maryi z Katowic z gronem sióstr z prowincji katowickiej i 
branickiej, oraz Siostry Salezjanki z Pogrzebienia. Orkiestra zagrała 
hymn powitalny, a górnicy w mundurach galowych wzięli Obraz na swe 
ramiona. Ks. Antoni Walisko Oblat prowadził całość procesji. Po 
górnikach przejęły go na swe ramiona matki w strojach ludowych, 
następnie młodzież i siostry zakonne, do samego kościoła wnieśli 
strażacy. Obraz został ustawiony na tronie zbudowanym przez Alojzego 
i Adama Stawinogę i siostrę Inocencję.

Po śpiewie Apelu Jasnogórskiego i odczytaniu Ewangelii o 
nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję - w czasie czytania słowa Magnificat 
odśpiewano, ks. dziekan Konrad Seligman odczytał telegram Ojca 
Świętego, a delegacja z pogrzebieńskiej parafii z ks. prób. Albertem 
Heitzerem złożyła kwiaty.

Następnie nastąpiło powitanie Maryi przez przedstawicieli 
brzeskiej parafii. Jako pierwszy wypowiedział słowa powitania ks. prób. 
Antoni Pieczka, a po nim kolejno witali Obraz: Siostry Maryi - S.M. 
Dionizja Patalas-przełożona prowincjalna, S.M. Paulina Szczepańczyk 
i nowicjuszka S.M. Katarzyna Mozdyniewicz, w imieniu dzieci: Serafi 
Trojan i Magdalena Gawliczek, w imieniu młodzieży: Marek Orc i Joanna 
Fiołka, w imieniu dorosłych: Ernest Wyrba i Danuta Zając.

W powitaniu uczestniczyli następujący kapłani: ks. infułat 
Marian Dragon z Markowie, ks. prałat Józef Pawliczek z Katowic, ks. 
dziekan Konrad Seligman z Adamowie, ks. Antoni Pieczka-miejscowy 
proboszcz, ks. Alojzy Niedziela - misjonarz ludowy /284 parafii 
przygotował na peregrynację/, ks. PawełGelny-wik.zSiemianowicŚI., 
ks. Zenon Szczęsny - prób, z Osin, ks. prób. Albert Heitzer z 
Pogrzebienia, ks. prób. Bronisław Pirog z Kobyli, ks. prób. Bernard 
Macoń z Nieboczów, ks. prób. Antoni Wyciślik z Bukowa. Ks. Andrzej 
Czarnecki -wik. z Lysek, ks. wik. Bogdan Reder z Pstrążny, ks. Florian 
Grzesiak - kapelan Sióstr Salezjanek z Pogrzebienia, ks. Józef Cop - 
kapelan miejscowego klasztoru, 0. Stanisław Go-Paulin z Jasnej Góry 
i ks. diakon Tomasz Żurek z Nieboczów.

Od lewej: ks. Alojzy Niedziela, ks. Bronisław Pirug, ks. Paweł Gelny, ks. Albert Heitzer, ks. Tadeusz 
Strach, ks. Antonii Wycisk, ks. Józef Cop, bp. Piotr Libera, ks. prób. Antonii Pieczka.
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W czasie jej trwania 55 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania
W swej homilii ks. biskup przypomniał zebranym, że każdy 

bierzmowany, nawet ten upadający czasem w grzech, tęskni za 
dobrym i normalnym życiem w światłach darów Ducha Świętego. 
Człowiek stworzony przez Boga i bierzmowany przez całe życie nosi 
na dnie serca tęsknotę za miłością, która nigdy się nie kończy. Ataka 
miłość jest do pomyślenia i realizacji, gdy wpatrujemy się w Matkę 
Bożą, która spełniła swoje powołanie życiowe wpatrując się w Ducha 
Świętego. Człowiek bierzmowany ma kroczyć drogą Bożych przykazań 
i wierności głosowi sumienia, ma budować kościół mocnej wiary i 
silnej miłości.

Dary ofiarne i okolicznościowe złożyli: Grzegorz Komor i 
Monika Moskwa, Lucja Nowak i Teresa Cymerman, Kazimierz i 
Urszula Cieślik oraz Michał Jasita. Za przyjęty sakrament mocy 
Ducha Świętego podziękowali ks. biskupowi bierzmowańcy Krzysztof 
Stawinoga, Justyna Starok i Katarzyna Bortnowska oraz w imieniu 
światków Michał Nikiel i Małgorzata Musiolik.

Od chwili umieszczenia wędrującego Obrazu na 
przygotowanym ołtarzyku, nasi strażacy w pełnym umundurowaniu 
pełnili straż przez 12 godzin, zmieniając się parami co pół godziny. 

Pierwszą grupą adoracyjną byli mieszkańcy z ulic 
Rybnickiej i Kobylskiej. O godz. 21.00 odbył się Apel Jasnogórski, 
który prowadziło. Stanisław - Paulin z Jasnej Góry, który opiekował 
się peregrynującym Obrazem, a o godz. 23.00 nabożeństwo za 
zmarłych z procesją ze świecami na stary cmentarz, gdzie modlono 
się przy grobie S.M. Dulcissimy za zmarłych: biskupów, kapłanów, 
zakonników i zakonnice, budowniczych kościoła oraz za wszystkich 
zmarłych parafian.

0 północy rozpoczęła się pasterka maryjna, którą ofiarowano 
w intencjach dziękczynnych za dar powołań kapłańskich i zakonnych 
orazz prośbą o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, którą 
celebrowali ks. Niedziela, ks. Gelny i ks. Cop.

Przez pozostałe godziny nocne i cały następny dzień trwało 
czuwanie modlitewne według porządku podanego w wydanym z okazji 
nawiedzenia “Programie Peregrynacji Matki Bożej”.

Przez wszystkie godziny adoracyjne kościół był napełniony, 
gdyż każdy pragnął czuwać z Maryją, Matką naszą.

Ogodz. 15.30 odśpiewano Nieszpory Brzeskie, natomiast 
o godz. 16.00 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie czuwania 
modlitewnego i nabożeństwo pożegnania Obrazu.

Słowa pożegnania w intencji całej parafii wypowiedział ks. 
proboszcz, natomiast w intencji dzieci-Tomasz Fiołka i Emilia Klinik, 
młodzieży - Adam Błaszczok i Agnieszka Koszosz oraz dorosłych 
parafian - Marian Gawliczek i Eugenia Gatnar.

Wotoczeniu bierzmowańców i dzieci po I Komunii św. Obraz 
został odprowadzony na barkach górników do samochodu-kaplicy, 
który udał się w kierunku parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi!.

Po pożegnaniu Obrazu z minuty na minutę kościół parafialny 
pustoszeje. Widać jeszcze poszczególnych parafian jak klękają przed 
tronem, na którym stał Obraz Nawiedzenia i modlą się.

Podobnie jak w innych parafiach tak i w naszej Matka Boża 
w tym Znaku, w swoim Obrazie wyjednała u Boga wiele łask: 
nawróceń, spowiedzi po latach, pojednania wmałżeństwach i rodzinach, 
odejść od grzechu. Cudem Maryi były też utwierdzenia w wierze i 
miłości oraz rozwinięcie tęsknoty za Bogiem i Jego prawdziwym 
pokojem.

Całość uroczystości została zarejestrowana na kasecie 
video, którą będzie można nabyć. Ku upamiętnieniu pobytu Kopii 
Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii został wydany 
kalendarz Brzeskie Madonny na 1998 rok, który przez kolejne 
miesiące będzie nam przypominał cudowne godziny spędzone z Matką 
Chrystusa, podobnie jak ornat maryjny, który z tej okazji został 
ufundowany.

Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia przyjęcia 
Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w naszej parafii ks. proboszcz 
składa serdeczne "Bógzapłać”.

/c/



PRZEBIEG I ZAKOŃCZENIE
PIERWSZEJ PEREGRYNACJI C.D.

Pierwszy etap Peregrynacji odbył się w latach 1957-1996. Matka Boża w Jasnogórskim Znaku 
swej obecności nawiedziła parafie w dziesięciu diecezjach: warszawskiej, siedleckiej, łomżyńskiej, 
białostockiej, warmińskiej, gdańskiej, pelplińskiej, gorzowskiej, wrocławskiej i opolskiej.

Diecezją o wyjątkowym uprzywilejowaniu spośród dziesięciu, które w tym okresie przeżywały 
Nawiedzenie Obrazu, była diecezja opolska. Tylko Opolszczyzna bowiem mogła się odwołać do 
historycznego wydarzenia z roku 1655, kiedy to Pani Jasnogórska w swym pierwowzorze już raz 
nawiedziła tę ziemię. Wtedy to, wobec realnego zagrożenia ze strony sfanatyzowanych wojowniczo 
Szwedów, Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej wywieziony został przez przyszłych obrońców twierdzy pod 
przewodnictwem o. Kordeckiego do klasztoru paulinów w miejscowości Pauliny-Mochów nieopodal 
Głogówka, gdzie chronił się także król Jan Kazimierz. Od tego to wydarzenia wzmógł się ruch 
pielgrzymkowy Ślązaków na Jasną górę.

Obraz Matki Bożej Wędrującej po pożegnaniu w Bodzanowicach, ostatniej parafii diecezji 
opolskiej /03.04.1966 r./ został przewieziony na Jasną Górę. Tutaj po niezbędnych i koniecznych 
zabiegach konserwacyjnych ruszył w dalszą drogę.

Zgodnie z decyzją Episkopatu Polski Milenijny rok 1966 został przewidziany w perspektywie 
Nawiedzenia Obrazu nieco inaczej. W Roku Milenijnym miał nawiedzić stolice biskupie wszędzie tam, 
gdzie odbywają się diecezjalne uroczystości milenijne.

Obraz był obecny na rozpoczęciu uroczystości milenijnych w Gnieźnie, na Wzgórzu Lecha i na 
milenijnych uroczystościach na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. W dniu 3 maja Kopia Wędrującej Pani 
została ustawiona przy głównym ołtarzu na Jasnogórskim Szczycie. W dniach 6-8 maja Kraków święcił 
Milenium w Katedrze na Wawelu i na Skałce. Po Krakowie odbyły się jeszcze milenijne uroczystości w 
Piekarach Śląskich i w Gdańsku.

W dniu 6.06.1966 roku dobiegały końca uroczystości w Lublinie. Podczas drogi z katedry do 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego brutalnie zainterweniowała milicja. Obraz zamknięto w 
samochodzie-kaplicy. Całą powierzchnię karoserii okryto plandeką i opleciono grubymi linami, i 
podrzucono na dziedziniec jasnogórski. Po tygodniu przebywania w wewnętrznej kaplicy zakonnej , bez 
przeszkód został przewieziony do diecezji warmińskiej. W drodze powrotnej między Pasłęką a Ostródą 
w Liksajnach samochód kaplica został wyłączony z kolumny i pod silną eskortą zmotoryzowanej milicji 
dowieziony do katedry Warszawskiej. W wyniku tej interwencji milicji nie mogły się odbyć przewidziane 
uprzednio uroczystości powitania Obrazu Nawiedzenia w Nowym Dworze i na Żoliborzu w kościele św. 
Stanisława w Warszawie.

Po warszawskich uroczystościach milenijnych Obraz został umieszczony w głównym ołtarzu 
katedry. Przewidziane na dzień 3.07.1966 roku uroczystości milenijne w diecezji sandomierskiej odbyły 
się bez obecności Obrazu Nawiedzenia.

Kiedy jednak zbliżał się termin Peregrynacji katowickiej, Ksiądz Prymas Wyszyński uważał, 
że nie można zatrzymać Obrazu Matki Bożej w jego drodze po polskich diecezjach. Ale jak się okazało 
ten pokorny i mocny Znak Obecności i Sprzeciwu stanowił w dalszym ciągu wielkie zagrożenie dla 
ateistycznego porządku.

W dniu 2.09.1966 roku przypadł początek nawiedzenia parafii diecezji katowickiej. Obraz 
Nawiedzenia wyruszył w drogę z Warszawy do Katowic, Chroniony przez duchowieństwo katowickie z 
księdzem biskupem pomocniczym Józefem Kurpasem i z ojcami paulinami, zbliżał się do celu swego 
pielgrzymowania. Jednak na trasie już pod Będzinem w lesie cała kolumna została zatrzymana przez 
około dwudziestoosobową brygadę milicji. Nie pomogła zdecydowana i odważna interwencja biskupa

Zapis kronikarski
ks. prób. Alfreda Wołowczyka 

z Kroniki parafialnej
- Brzezie nad Odrą, s. 26

Peregrynacja Obrazu Matki Boskiej 
Jasnogórskiej

“ Na uroczystość tę parafia przygotowywała 
się bardzo solidnie. Od 7 - 14 maja br. trwały 
Misje Parafialne, które prowadzili 00. Oblaci 
z Kędzierzyna - O. Fr. Mucha, superior i O.A. 
Grzesik. Wierni bardzo licznie brali udział w 
nabożeństwach, słuchali wygłaszanych kazań 
(ogólnych i stanowych), wyspowiadali się i 
generalnie przystąpili do Komunii św.
We wtorek -16.05.1967 r. (łącznie z urodzinami 
ks. Proboszcza) przypadło naszej parafii 
Uroczyste Nawiedzenie Obrazu 
M.B.Częstochowskiej. Parafia stanęła na 
wysokości swego zadania. Bardzo licznie 
zgromadzeni wierni, którzy przedtem 
wspaniale udekorowali kościół, plac kościelny, 
swoje domy, okna i parkany - przez całą dobę 
modlili się, biorąc żywy udział w nabożeństwach 
ogólnych i stanowych.
Uroczystość Peregrynacji przekazana została 
naszej parafii przez sąsiednią Pstrążnę - 
następnego dnia odbyło się przekazanie do 
parafii Nieboczowy.
Ponieważ Ks. Biskup nie mógł być obecny w 
naszej parafii - jako delegat Kurii przybył do 
Brzezia ks. kan. dr Rudolf Adamczyk, który 
przez 10 miesięcy/od 14 lutego do grudnia 1956 
r./ był administratorem w Brzeziu. Na 
zakończenie uroczystości Nawiedzenia - na 
uroczystym nabożeństwie zakończeniowym 
przemówił do wiernych, przekazując 
pozdrowienia od Księży Biskupów.

Józefa Kurpasa. Przemoc była zorganizowana 
funkcjonariusz milicji. Obraz Nawiedzenia został 
zatrzymany i odwieziony na Jasną Górę i tam 
pozostał w uwięzieniu do 13.06.1972 roku. W 
tym czasie odbywała się Peregrynacja bez udziału 
Obrazu i objęła następujące diecezje: katowicką, 
krakowską, tarnowską, przemyską, lubaczowską 
i lubelską. Jednak podczas uwięzienia Matka 
Boża nie przestała nawiedzać polskiego 
Kościoła. Znakiem jej obecności stały się puste 
ramy, Pismo Święte, świeca, kwiaty. Ludzie 
przyjmowali Matkę Bożą Jasnogórską z wielką 
wiarą i żarliwością.

W dniu 13.06.1972 roku siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej wywiozły podstępnie Obraz 
Nawiedzenia z Jasnej Góry i bezpiecznie dowiozły 
do Radomia, gdzie został umieszczony na 
probostwie parafii NM Panny. W dniu 18.06.1972 
roku zdumionym i zaskoczonym, ale szczęśliwym 
uczestnikom rozpoczynających się uroczystości 
Nawiedzenia w diecezji sandomierskiej w 
Radomiu ukazał się Obraz Nawiedzenia i przez 
następne lata nawiedzał następujące diecezje: 
sandomierską, kielecką, drohiczyńską, łódzką, 
wrocławską, płocką, poznańską, gnieźnieńską i 
częstochowską, gdzie uroczystą procesją z 
katedry częstochowskiej na Jasną Górę 
Bogurodzica Jasnogórska w swym Obrazie 
Nawiedzenia zakończyła wędrówkę po polskich 
diecezjach - było to 12.10.1980 roku.

opracował /c/

Za kierownicą samochodu-kaplicy zajął miejsce
Jak było 30 lat temu?

Fot. Archiwum - Zygfryd Kłobuch
Ołtarz główny w dniu Peregrynacji w brzeskim 
kościele

Przebieg 
nabożeństwa peregrynacyjnego

16.05.1967

godz.19.00 - przyjęcie nabożeństwa 
peregrynacyjnego z Pstrążny i przekazanie: 
Pisma Świętego, świecy i kwiatów
godz. 20.00 - Msza św. ku czci MB Jasnogórskiej 
w intencji parafian z kazaniem - adoracja wg ulic

17.05.1967

godz. 24.00 - Pasterka Maryjna w intencji 
członków Różańca św. z kazaniem

- adoracja wg ulic 
godz. 6.00 i 7.00 - Msze św.

- adoracja wg dowolnego porządku 
godz. 9.00 - spotkanie matek z małymi dziećmi 
godz. 11.00 - spotkanie chorych

- adoracja wg dowolnego porządku 
godz. 16.00 - spotkanie dzieci szkolnych 
godz. 17.30 - Nabożeństwo pożegnalne - 
Nieszpory Brzeskie.

Przemówienie pożegnalne ks. 
Rudolfa Adamczyka
godz. 18.00 - delegacja parafian przekazuje 
nabożeństwo peregrynacyjne do Nieboczów.

3



ROZPOCZĘŁO SIĘ 80 LAT TEMU.....
W blaskach, a jeszcze częściej w cieniu wielkich wydarzeń 

kościelnych, narodowych czy państwowych swoją historię życia, 
pracy i działalności tworzą zwyczajni ludzie, mniejsze albo większe 
wspólnoty zakonne. Podobnie było w bieżącym roku w Brzeziu 
nad Odrą. W dniach przeżywania papieskiej pielgrzymki do 
Ojczyzny i w okresie przemyśliwania nad papieskim nauczaniem 
miejscowe Siostry Maryi przygotowywały się do uroczystości 
upamiętniających 80 rocznicę swej obecności w miejscowej 
parafii.

Już od południa w sobotę 21 czerwca br. zjeżdżały się do 
Brzezia siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, które 
część swego życia zakonnego spędziły w brzeskim klasztorze. 
Niektóre z nich w brzeskim klasztorze rozpoczynały drogę życia 
poświęconego Bogu.

Od wielu tygodni przygotowywano się na ich przyjęcie. 
Odnowiono kaplicę i wiele pomieszczeń klasztornych oraz 
przygotowano broszurę pt. “ 80 lat obecności Sióstr Maryi 
Niepokalanej w Brzeziu na Odrą”. Na ścianie budynku 
umieszczono tablicę poświęconą arcybiskupowi Józefowi Gawlinie, 
który walnie przyczynił się do rozbudowy miejscowego klasztoru 
i pełnił w nim w latach 1929 - 1932 obowiązki kuratora 
katowickiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej.

Fot. F. Burek

■sSsJ
OBOWIĄZKI murator. I

ZUROMAUZHIU SIÓSTR Maryj NttPOKALAJ
W LATACH 1929-1932. 1

W 80 ROKU OBECNOŚCI 
W BRZEZIU NAD OORA

_ SIOSTRY MARYI NIEPOKALANE.

80 lat temu, 7 lipca 1917 roku przybyły do Brzezia 
pierwsze trzy siostry. W życie parafialne wprowadził je ks. prób. 
Borzucki. Starsi parafianie znają dobrze poszczególne etapy 
pracy sióstr w parafii, młodszym zostałyone ukazane na łamach 
Brzeskiego Parafianina oraz we wspomnianej już broszurce.

22 czerwca 1997 roku o godz. 10.15 przybył do 
brzeskiego klasztoru metropolita katowicki arcybiskup Damian 
Zimoń. U progu klasztoru został powitany śpiewem przez scholę 
parafialną i przełożoną prowincjalną z Katowic, S.M. Dionizję 
Patalas. Po krótkiej adoracji Najśw. Sakramentu przywdział szaty 
liturgiczne i w asyście zebranych kapłanów i sióstr stanął przed 
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tablicą wykonaną ku upamiętnieniu ks. abpa Józefa Gawliny, 
którą słowami modlitwy pobłogosławił i skropił wodą święconą.

I ruszyła procesja do kościoła parafialnego. Na początku 
niesiono krzyż, potem chorągwie i sztandary. Szły dzieci po I 
Komunii św., dzieci szkolne, Dzieci Maryi oraz przybyłe Siostry 
Maryi w liczbie trzydziestu siedmiu osób. Przewodniczyła im 
Przełożona Generalna Matka M. Angela Kuboń z Rzymu oraz 
Przełożone Prowincjalne z Katowic, Branic i Wrocławia. Na końcu 
kroczył czcigodny Celebrans - abp Damian Zimoń w otoczeniu 
kapłanów koncelebrujących.

Na początku Mszy św. zgromadzonych w kościele 
przybyłych gości i parafian powitał ks. Antoni Pieczka, proboszcz 
brzeski. Słowa powitania wypowiedzieli także Agnieszka Kliniki 
Grzegorz Komor. Śpiewał brzeski chór parafialny.

Koncelebrowanej Eucharystii, w intencji dziękczynnej za 
80 lat obecności Sióstr Maryi w Brzeziu oraz za zmarłych ks. 
kuratorów, przewodniczył Metropolita Katowicki, który także 
wygłosił słowo Boże. Na kanwie niedawno przeżytych radosnych 
chwil w naszej Ojczyźnie związanych z pielgrzymką Jana Pawła II 
powiedział, by wierni świeccy i siostry zakonne czerpali moc z 
Eucharystii, a przezto budowali Królestwo Boże na ziemi bardziej 
owocnie. Wzorem owocnego budowania Królestwa Bożego na 
ziemi są: ks. Jan Schneider, który zaopiekował się dziewczętami 
przybywającymi do Wrocławiaw połowie XIX wieku, ks. Karolowi 
Riedel, który troszcząc się o dobro duchowe swych parafian 
zbudował w Brzeziu klasztor i zabiegał o sprowadzenie Sióstr 
Maryi oraz S.M. Dulcissima, która przez chorobę, cierpienie i 
modlitwę służyła rozwojowi Królestwa Bożego na ziemi. Ksiądz 
abp Zimoń mówił także o życiu zakonnym i jego wartościach 
widzianych przez ludzi i Boga. Podkreślił cechy, jakie powinna 
posiadać siostra zakonna. Najpierw powinna być dobrym 
człowiekiem, nie patrzeć na opinię świata i być człowiekiem 
modlitwy, mieć ręce zajęte pracą, a serce Bogiem.

W ciągu 80 lat przewinęła się przez klasztor i brzeską 
parafię spora liczba sióstr. Zmieniają się konkretne osoby, ale 
Siostry Maryi w swym charyzmacie trwają. Nieprzerwanie doznają 
życzliwości poszczególnych proboszczów i parafian.

Przed błogosławieństwem końcowym abp Zimoń 
podziękował Siostrom Maryi, że z okazji 80 rocznicy swej 
działalności w Brzeziu pamiętały o pierwszym kuratorze katowickiej 
prowincji swego zgromadzenia, ks. Józefie Gawlinie. Stwierdził, 
że poświęcona na początku uroczystości tablica upamiętniająca 
jego pracę w Brzeziu nad Odrą jest jednym z nielicznych dowodów 
pamięci o tym wybitnym SynuZiemi Śląskiej, który znany jest w 
szerokim świecie niż na Śląsku. Na cmentarzu przy grobie S.M. 
Dulcissimyjeszcze dodał, że trzeba nam mówić dużo o wybitnych 
kapłanach ziemi raciborskiej: ks. Emilu Szramku-dziś kandydacie 
na ołtarze, 0. Emilu Drobnym, ks. Józefie Wajdzie i innych, by 
pamięć ich ofiarnego życia trwała.

Po odśpiewaniu dziękczynnego Te Deum i 
błogosławieństwie końcowym uformowała się procesja, która 
przy śpiewie pieśni maryjnych udała się na stary cmentarz, gdzie 
przy grobie S.M. Dulcissimy odmówiono modlitwę zajej przyczyną.

Siostry Maryi Niepokalanej przybyły do Brzezia w czasie 
objawień fatimskich, które trwały od maja do października 1917 
roku, dlatego na zakończenie modlitw na cmentarzu odśpiewano 
“Fatimska Święta Pani stajemy u Twych stóp”.

Uroczystości rocznicowe były przesycone wdzięcznością 
wobec Boga za obfitość łask, jakich doświadczyły Siostry Maryi 
w ciągu lat swej działalności na brzeskiej ziemi i ufną modlitwą 
o rychłe zaliczenie S.M. Dulcissimy w grono Sług Bożych.

Id
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Na podzim łońskiego roku pan Złoczowski sfotografował 
wychodzące z brzeskiego kościoła panie, które po dzień dzisiejszy 
chodzą po chłopsku, czyli po Śląsku lub jak kto woli w strojach 
ludowych.

Na zdjęciu, od lewej stoją panie - Anna Burek, Anna 
Knura, Łucja Stawinoga, Aniela Błaszczok, Julianna Bauer oraz 
Emilia Starok.

Wszystkie babcie odziane są w chyce czyli zimowe 
okrycia naszego śląskiego stroju. Pani Błaszczokowa (czwarta z 
lewej) przywdziała pliszkę, lżejszą chustę zamszową. Chyce 
zakrywają tym razem jupy (jakie) z pięknymi naszywkami. Widać 
natomiast wzorzyste fartuchy, które wg zwyczaju są długości 
szerokich sukien wkładanych często na dwa usztywnione onteroki, 
by nadać sukniom okazalszy wygląd. Faltowane suknie po dzień 
dzisiejszy noszone są na usztywnionych wałkach - kiełbasach, 
które doszywane są do lajbika. Czasem lajbik doszywany bywa 
bezpośrednio do sukni, czyli tej szerokiej fałdowanej spódnicy. 
Patrząc na strój zimowy naszych babć zadałam pytanie, ile ważyć 
może to okrycie, które noszą na sobie ? Zgodnie stwierdziły- no 
bydzie conajmniej pięć kilo. Jak więc widzimy każda moda 
wymaga pewnego wysiłku......

Nic więc dziwnego, że niektóre panie przestroiły się i 
zaczęły chodzić po pańsku, jak dawniej określano obecną modę. 
Różne zresztą były przyczyny zarzucenia tradycyjnych strojów 
ludowych, szczególniejednak wpływ miały zmieniające się warunki 
pracy, częste podróże jak również brak śląskich strojów w 
sklepach, w produkcji.

Pani Starokowa wspomina, że po wojnie ślub brała po 
pańsku, bo brakowało w sklepach śląskich strojów.

W rozmowach na temat noszonego stroju ludowego 
przewijały się przeróżne ciekawe historie i zdarzenia, czasem i 
zabawne. Pani Angela opowiadała, że jako siedemnasto- 
osiemnastoletnia panna chodziła wraz ze swą siostrą Anną po 
pańsku. Anna była zadowolona, jednak Angeli bardziej podobał 
się strój śląski, tym bardziej, że i kawaler, przyszły mąż zapowiadał 
sięzgospodarstwa. Pewnego dnia sąsiadki pożyczytyjej chłopskie 
lonty, przebrała się i pokazała swojej mamie, wszyscy stwierdzili, 
że jej to pasuje, a najbardziej podobała się swemu bratu 
Karolowi, gdy przyjechała do Krakowa na jego prymicje (wiemy, 
że bratem p. Anieli był ks. Karol Pacherski (Pacharzyna), o którym 
pisaliśmy w n-rze 2/93r. Brzeskiego Parafianina).

W rodzinie pani Klinikowej wspominają, jak pani Tońka 
wraz z mężem pojechała do Wrocławia na uroczystość odebrania 
dyplomu przez syna. Kiedy wchodziła na salę w odświętnym 
śląskim stroju zrobiono szpaler, myśląc, że to jakaś oficjalna 
delegacja przybyła na uroczystość.

Bywały też odwrotne sytuacje, kiedy panie na 

uroczystościach nie chciały “podpaść” i przebierały się po pańsku. 
Pani Bugdolowa bywając wielokrotnie na różnych prymicjach 
wspomina fakt, kiedy matka młodego prymicjanta przybyła na 
prymicje przebrana po pańsku. Syn w uściskach witając matkę 
prawie ze łzami w oczach powiedział “ Mamo po coście to zrobili ”
- a witając się z panią Kunegundą spoglądał na jej piękny strój 
śląski mówiąo - “tak naprawdę wygląda i moja Mama”.

Patrząc na ubiegłoroczne zdjęcie pań w strojach ludowych 
zadałam sobie pytanie-ile osób w Brzeziu podtrzymuje tę tradycję 
dawnego stroju śląskiego ?

Wędrówka ulicami Brzezia i rozmowy z parafiankami 
pozwoliły uczynić następujące zestawienia.

W śląskim stroju chodzi najstarsza nasza parafianka z 
rocznika 1906-p. Franciszka Moskwa z ulicy Gajowej. Trzy panie 
obchodzące w tym roku swoje 90-te urodziny a mianowicie 
Anastazja Nowak i Anna Burek (na zdjęciu) obydwie z ul. 
S.Myśliwca oraz Maria Kocjan z ul. Brzeskiej. Najmłodsze z pań 
maja około 75 lat. Są to - p. Anna Miczajka (rocznik 1922), o 
której wspominaliśmy w n-rze 7/93r. Brzeskiego Parafianina, 
ponieważ jako ostatnia w Brzeziu, w 1952 roku, brała ślub w 
śląskim stroju, oraz pani Marta Kozieł z ul. Wąskiej (rocznik 
1923).

Na Lukasynie w śląskim stroju chodzi pani Kozarek- 
Wójcikowa. Na ul. Brzeskiej mieszkają panie - Amalia Pak, 
Helena Fiołka, Antonina Klinik, Maria Kocjan. Idącwkierunkuul. 
Wiatrakowej spotykamy p. Emę Sekuła, która jak pamiętamy 
wspominała, że na uroczystość Złotego Wesela ubrana była w 
swój ślubny strój. Większość z kobiet podkreśla, że ślubny strój 
służy im po dzień dzisiejszy na specjalne uroczystości. W tym 
samym rejonie mieszka p. Marta Jendrzejczyk oraz Anna Sekuła
- rocznik 1910. Kawałek dalej na ul. Fiołkowej zamieszkuje 88- 
letnia p. Maria Fiołka.

Idąc od zakładów “Ema” dochodzimy do pani 
Świerczkowej mającej obecnie 85 lat. Dalej ul. Wygonową 
możemy odwiedzić p. Anielę Błaszczok (rocznik 1911) oraz p. 
Emilię Starok (rocznik 1920) - obydwie widzimy na zamieszczonym 
zdjęciu. Na ulicy por. S.Myśliwca prócz wymienionych jubilatek 
obchodzących swoje 90-te urodziny, a mianowicie pp. A.Burek i 
A.Nowak, mieszka równieżdostojnajubilatkaobchodzącawtym 
roku 80 urodziny p. Julianna Bauer (również na zdjęciu) oraz p. 
Maria Niestrój z rocznika 1913.

Wchodzimy na Kotucz - ul. Kruczkowskiego tam 
zamieszkuje 89-letnia p. Joanna Starok oraz p. Anna Gorus - 
rocznik 1920.

Na Pogwizdowie mieszkają panie - Anna Placek, Emilia 
Wałach, Maria Pytlik, Agnieszka Kampka oraz przebywająca u 
córki, wspomniana już Anna Miczajka. Schodząc od Widoku ul. 
Gajową odwiedzamy panie - Łucję Stawinoga (rocznik 1921, 
widoczna na zdjęciu), najstarszą parafiankę 91-letniąp. Franciszkę 
Moskwa oraz p. Helenę Polak (rocznik 1915).

Zaś w pobliżu kościoła na ul. abpa J. Gawliny mieszkają 
panie - Kunegundą Bugdol (rocznik 1919) oraz Anna Knura z 
rocznika 1912.

Wymieniając nasze parafianki, które pozostały wierne 
modzie swojej młodości nie zapominamy o pp. Marcie Jambor 
przebywającej obecnie w Domu Złotej Jesieni oraz Gertrudzie 
Kubala mieszkającej pod Oborą.

Drogim Czytelnikom pozostawiam dokładne zliczenie 
naszych pań, które utrzymują dawne tradycje ludowego stroju. 
Osobiście doliczyłam się cyfry 31 (słownie: trzydzieści jeden) z 
prośbą o ewentualne uzupełnienie brakujących nazwisk.

/m/
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W dniach oczekiwania na przybycie do naszej 
parafii Obrazu Jasnogórskiego panie Anna Burek i 

Maria Kocjan obchodziły 90-te urodziny. 
Jubilatkom i wszystkim parafiankom, które 

utrzymują tradycję przyoblekania się w stroje 
ludowe składamy maryjne życzenia: Niech Maryja 

jest dla was, wierzących w Jezusa Chrystusa, 
najdoskonalszą Nauczycielką spraw, które uczą 
umiłowania spraw związanych z budowaniem 

"małej ojczyzny", bo one także pozwalają 
zjednoczyć się z Boskim Odkupicielem. Niech Pan 
pomnaża lata waszego życia, byście jeszcze przez 

długie lata upiększały Eucharystyczną Ofiarę 
waszą "ludową" obecnością.

PODZIĘKOWANIE

dla pani Anki Kałuża z Pogwizdowa zaudzielenie schronienia i pomoc 
w czasie powodzi składa w imieniu własnym i zmarłego niedawno 
męża Herberta pani Teresa Pawlik z Ostroga.

SPROSTOWANIE

W numerze 2/97 na zdjęciu pierwszokomunijnym sprzed 60 laty, 
czwarta z lewej w pierwszym rzędzie, obok ks. Borzuckiego - to pani 
Irena Perska.
W imieniu rówieśników, którzy nie rozpoznali, serdecznie 
przepraszamy, a równocześnie życzymy p. Irenie wszystkiego 
najlepszego z okazji 70-rocznicy urodzin.

/m/
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ZACHOWAJMY
W MODLITEWNEJ PAMIĘCI

Mogli liczyć na niego wszyscy. Bez względu na porę dnia 
i nocy. Zaabsorbowany bez reszty sprawami rodzinnymi nigdy nie 
miał czasu dla siebie. Zawsze jednak znajdował go dla innych, 
jakże często kosztem własnego snu, posiłków, rzadkich chwil 
odpoczynku. I nie dał przy tym odczuć, że przyszło się nie w porę, 
zabiera czas, przeszkadza w zajęciach. On jakby na tego kogoś 
czekał, cieszył się jego radością i sukcesem, by w troskach i 
kłopotach razem ustalić pomoc i działanie, by wtrudnościach i 
nieszczęściach po bratersku pocieszyć i przygarnąć do serca. 
Serca nieprzeciętnie czułego i wrażliwego na wszystkie ludzkie 
problemy, dlatego tak szybko wyczerpanego w sensie fizycznym.

Członkowie brzeskiego chóru parafialnego, mówią, że 
wytwarzał wokół siebie specyficzny klimat- pełen ciepła, dobroci, 
wielkiej życzliwości. Będąc w pobliżu nie sposób było tym 
klimatem nie przesiąknąć.

Jan Solich urodził się 30.04.1952 roku w Brzeziu nad 
Odrą jako pierwsze dziecko Franciszka i Józefy Solich. W 
następnych latach przyszli na świat dwaj jego bracia: Franciszek 
i Krystian. W jedenastym roku życia stracił ojca, który zginął 
śmiercią tragiczną w brzeskiej Garbarni. Równolegle ze szkołą 
podstawową rozwijał swoje zainteresowania muzyczne w Ognisku 
Muzycznym w Raciborzu. Po szkole zawodowej ukończył 
Technikum Elektryczne w Opolu. Następnie rozpoczął pracę w 
Rafako w charakterze kontrolera - laboranta. Na tym stanowisku 
przepracował 28 lat. W osiemnastym roku życia wspólnie z 
bratem Franciszkiem założyli zespół wokalno-muzyczny pod 
nazwą “Minores", który działał do 1984 roku. W tym samym 
roku wstąpił do zespołu “ Kleks”, gdzie był organistą do stycznia 
1997 roku. Występował także workiestrze przyzakładowej ZEW- 
u, z którą związany był do 1991 roku. Następnie związał się z 
orkiestrą przyzakładową Rafako. Szczególnie bliskie było mu 
życie muzyczne parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Raciborzu i świętego Mikołaja na Starej Wsi, gdzie grał na 
organach. Należał także do brzeskiego chóru parafialnego. 
Występował kilkakrotnie w pasjach wielkopostnych w roli Jezusa. 
Od kilku lat grał również podczas Mszy św. na cmentarzu w dniu 
Wszystkich Świętych. W dniu 19.04.1997 roku minęła jego 
dwudziesta rocznica ślubu, który zawarł w naszym kościele 
parafialnym z Krystyną Janik.

12 lipca 1997 roku po kilkumiesięcznej chorobie Jan 
Solich zmarł zostawiając w wielkim smutku żonę i trzy córki: 
Ewelinę, Izabelę oraz Joannę, bliską i dalszą rodzinę oraz 
miłośników śpiewu w naszej parafii. 15lipcazostał pochowany 
na brzeskim cmentarzu. Chyląc głowy w modlitewnej refleksji 
zachowamy naszego parafianina w serdecznej pamięci jak 
stwierdził nad grobem ks. prób. Antoni Pieczka oraz przemawiający 
w imieniu chórzystów Henryk Sekuła.

Niech słowa naszego zmarłego parafianina “Jestem 
wewnętrznie przekonany, że muzyką można najlepiej służyć 
Panu Bogu i ludziom” pozostaną w naszej pamięci.

/c/
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Zespolone z krajobrazem Brzezia
W roku 1995 w numerach 1(15) i 2(16) Brzeskiego 

Parafianina w dwuczęściowym opracowaniu na temat 
przysiółka w Brzeziu- Dębiczu - Lukasynie przytoczono wiele 
informacji historycznych związanych ztym rejonem Brzezia. 
Do dziś, w rejonie dawnej Lukasyny, obecnie Dębicza stoi 
restauracja potocznie nazwana “u Mrożka". Początki tej 
restauracji sięgają okresu z przed pierwszej wojny światowej, 
na początku tego stulecia kiedy to Mraczny, jeden z 
krewnych nieżyjącegojuż pana Wilhelma Mracznego, (którego 
wypowiedzi przytaczamy i o którym pisaliśmy również w BP), 
założył karczmę z salą do zabaw weselnych dla mieszkańców 
tej części Brzezia. Jako że interes rozwijał się dobrze pan 
Mraczny wybudował w niedługim czasie drugą restaurację 
w Raciborzu a tą na Lukasynie sprzedał panu Mrozkowi 
Johanowi (z nagrobka na starym cmentarzu odczytamy że 
Johan urodził się w 09.02.1865 roku a zmarł 18.03.1925 
roku).

Restauracja Lukasów znajdowała się w innym 
miejscu o czym nie wszyscy 
wiedzą zatem legendarna 
karczma Lukasów; skąd 
wzięła się nazwa 
Lukasyna, nie jest tą 
karczmą “u Mrożka”. Jak 
długo istniała karczma 
Lukasów trudno dziś 
powiedzieć, jednak 
znawca historii naszej 
miejscowości ks. 
Augustyn Weltzel napisał, 
że na Lukasynie mieści 
się restauracja, miejsce 
rekreacji raciborzan. 
Weltzel nie podaje żadnej 
daty, jednak w 
przedstawionej 
chronologii przy opisie 
Brzezia możemy 
wnioskować że karczma 
Lukasów istniała od roku 
1830 do końca 
dziewiętnastego stulecia 
(Weltzel napisał kronikę 
Brzeziawroku 1888. Sam 
fakt, że myli się obie 
karczmy, sugeruje, że gdy 
Jedna karczma podupadła 
to druga (pana Mracznego) 
powstała. Zabudowania 
starej karczmy Lukasów istnieją jeszcze w okresie 
międzywojennym, znani są użytkownicy tych zabudowań, 
jednak o dwóch karczmach na Dębiczu (we wspomnia-nym 
okresie) się nie mówiło.

Żona pana Johana Mrożka towarzyszyła swojej córce w 
pracy w restauracji gdy ta wyszła za mąż za właściciela 
restauracji wPszowie, tam przebywała do śmierci. Nabywca 
restauracji Johan Mrozek ze swojego małżeństwa miał 
synów; Emil, Wilhelm, Ewald i “Hatek” (zapamiętano tylko 
zdrobnienie jego imienia) oraz córki Alojza, Anna, Elza oraz 
wspomniana córka zamężna w Pszowie której imienia też 
nie znamy. Nie wiadomo po kim dzieci odziedziczyły talent 
do interesów bo prawie wszyscy byli związani z różnymi 
zakładami handlowo- usługowymi.
Emil i Wilhelm początkowo razem prowadzili restaurację po 
ojcu, który zmarł w 1925 roku. W rodzie Anny pojawia się 
znana piekarnia na Lukasynie, u Koczego. “Hatek" 
najwcześniej opuścił rodzinne gniazdo i zaraz po zakończeniu 
I wojny światowej wyemigrował do Niemiec gdzie został 
rzeźnikiem. Ewald najmłodszy z Mrozków, ożenił się do 
Lubymii gdzie prowadził zakład piekarsko-cukierniczy. Dzieci 
Ewalda (Ewald zginął w czasie wojny), Ewald junior i 
Maksymilian również zajmują się interesami. Maksymilian 
w Wodzisławiu zaś Ewaldjunior wraca na restaurację swoich 
przodków na Lukasynę. Emil Mrozek równieżjest pochowany 
na starym cmentarzu, obok swego ojca gdzie z nagrobka 
odczytamy, żeurodziłsię 26.08.1890 rokuazmarłż. 12.1956 
roku. Mrożkowie są tak mocno zaangażowani swoją pracą, 
że “nie mają czasu się ożenić" jak czynią to ich rówieśnicy, 
stąd często żenią się bardzo późno (pan Emil żeni się mając 
60 lat) i w rezultacie Emil, Wilhelm i “Hatek" nie posiadają 
swoich spadkobierców. W taki sposób Ewald junior jeszcze 
zażycia wujka Emila Mrożka zostaje prawowitym spadkobiercą 
jego restauracji na Lukasynie.

Fot. Archiwum E. Szefer. Przedbudynkiemstoją:pierwszyzpraweJWilchelmRiedel. Emil Mrozek (w kamizelce), w

Gasthaus unter den Linden, Emil Mrozek co w języku 
polskim brzmi: Restauracja pod Lipami, Emil Mrozek; taki 
napis znajdował się na budynku restauracji w latach II wojny 
światowej. Prezentowane zdjęcie pochodzi ze zbiorów 
rodzinnych pana Edwarda Szefera który mieszkał w tym 
budynku od roku 1925 do 1947 a Jego rodzice Wiktor i 
Józefa do 1958 roku. Na piętrze po prawej stronie okna 
korytarza (nad wejściem) mieszkali Szeferowie zaś po 
lewej stronie mieszkała wdowa Karolina Myśliwietzzcórką. 
Przed Szeferami w ich mieszkaniu mieszkał niejaki Sekuła. 
Po wojnie w mieszkaniu wdowy mieszkał pan Solich. Po 
prawej stronie budynku widoczna przybudówka, to 
pozostałości po pierwszej sali tanecznej. Na dole w 
przybudówce znajdowała się strażnica straży granicznej, 
zanim została przeniesiona do budynku pana Bartosiewicza 
w Brzezlu (o czym już pisaliśmy). Z mieszkania pana 
Szefera prowadziło przejście do górnej części przybudówki, 
gdzie nikt nie mieszkał ale zabudowanie wskazywało że

koszuli Wiktor Szefer

było to połączenie z salą taneczną. Wyszynk prowadzono 
na parterze po prawej stronie wejścia (trzy okna). Po lewej 
stronie wejścia znajdowały się trzy pokoje gościnne dla 
"ekstra" gości. W pokojach gościnnych znajdowało się 
pianino, sofa, fotele i inne meble wypoczynkowe i stołowe. 
Właściciel restauracji mieszkał raczej skromnie, w tyle 
budynku, w pomieszczeniach nowej sali, wgómejjej części 
(widoczny komin). Po lewej stronie budynku w tyle za 
pokojami gościnnymi znajdowała się duża sala taneczna. 
W tej sali za czasów GS mieścił się skup i magazyn meblowy. 
Na placu restauracji nawysokości sali tanecznej znajdowała 
się “Kolonada" - rodzaj podestu dla zespołów teatralnych, 
zespołów śpiewaczych orkiestr I chórów. Na podest 
wchodziło się schodkami w środku od strony placu zaś 
całość była zadaszona i obudowana drewnem tworząc 
rodzaj pomieszczenia koncertowego. Wzdłuż obecnej ulicy 
Rybnickiej tuż przy parkanie znajdowały się stoliki w stylu 
ogrodowym. Całość ogrodowa była zadaszona i ukwiecona 
różnymi kwiatami. Na placu rosły duże lipy i kasztany które 
obecnie mocno przerzedzone dają cień współczesnym 
piwoszom w okresie letnim. Krzesła i stoły były wykonane 
z konstrukcji metalowej składane tak że w czasie zimy 
przechowywane były w zadaszeniu “Kolonady". Na skraju 
działek pana Mrożka i pana Koczego, bliżej lasu znajaował 
się kamień o którym pisaliśmy z okazji święta Straży 
Pożarnej. Dotychczas nie mamyjednoznacznej wypowiedzi 
czy napisy: “GezangFerein Lukasine" i “F.FHohenbirken" 
to ten sam kamień czy też dwa różne kamienie. Restauracja 
"u Mrożka" była na pewno najlepiej prosperującą restauracją 
po tej stronie granicy ponieważ pan Mrozek sam prowadził 
uboje zwierząt dla swoich potrzeb zaś położenie restauracji 
było bardzo korzystne z uwagi na sąsiedztwo wieży 
Bismarka oraz istniejące trasy spacerowe alei lipowych, 
którymi licznie raciborzanie spacerowali w kierunku Widoku.

Restauracja “u Mrożka” pełniła również rolę ośrodka 
kulturowego, tam odbywałysię konkursy śpiewacze chórów, 
orkiestr i zespołów śpiewaczych. Restauracja ta spełniała 
również rolę polityczną, bo była dobrą wizytówką polskiej 
gościnności, zaradności i dobrej organizacji. Tradycyjne 
pochody- manifestacje z Brzezia z okazji 3 Maja i 11 listopada 
kończyły się “u Mrożka" występami artystycznymi, akademią 
i dobrą zabawą.
Okres prosperity restauracji “u Mrożka” minął z chwilą 
zakończenia ostatniej wojny światowej, która jeszcze w 
pierwszych latach po wojnie kwitnie życiem by w niedługim 
czasie podzielić los wszystkich prywatnych zakładów w PRL- 
u. Jednym ze sposobów przejmowania przez państwo 
prywatnych zakładów był podatek, który nazwano “domiar", 
a który był tak wysoki, że zakład prywatny ulegał likwidacji 
lub aby zakład nadal mógł istnieć musiał wchodzić do 
tworzonych wtedy Spółdzielni różnego typu. Nastaje okres 
przynależności restauracji “u Mrożka” do Gminnej Spółdzielni 

Samopomocy Chłopskiej a 
prawowity właściciel Emil 
Mrozek był pracownikiem 
spółdzielni. Bez wiedzy 
właściciela decydowano czy 
w sali restauracyjnej będzie 
skup warzyw czy magazyn 
meblowy. Mimo
różnorodnych ograniczeń 
restauracja na Dębiczu “u 
Mrożka" była bardzo 
popularna i znana z tego, że 
gdy w Raciborzu lub okolicy 
brakowało piwa, wtedy piwo 
zawsze było “u Mrożka” przy 
czym zabawne było 
powiedzenie wśród 
raciborskich piwoszów 
“jedziemydo Polski na piwo" 
co było aluzją do tego że po 
III Powstaniu Śląskim już od 
4 lipca 1922 roku restauracja 
na Lukasynie znalazła się w 
granicach Polski, a granica 
polsko - niemiecka 
przebiegała na Dębiczu 
wzdłuż obecnych torów 
kolejowych.
Ewaldjunior, mimo że jest 
prawnym właścicielem res

tauracji po śmierci swego wujka Emila Mrożka równieżjest 
pracownikiem spółdzielni ale od 1980 roku do 1992 jest 
kierownikiem restauracji i faktycznym gospodarzem. Był też 
okres że restauracją kierują inni ludzie, według uznania 
władz Spółdzielni. Ewaldjunior żeni się z Lucją zd. Nowak i 
mają dzieci: Waldemara, Ewę i Gabrielę.

Waldemar zostaje właścicielem restauracji w 
roku i992 i wrazz żoną Marzanną z d. Duch z Gorzowa Wielkp. 
Zgłaszają prywatną działalność gospodarczą restauracji "u 
Mrożka" i nadają jej nazwę "Karczma Staropolska". W 
rodzinie młodych właścicieli jest dwóch synów Patryk i Denis, 
którym rodzice poświęcają dużo uwagi. Młodzi restauratorzy 
mają dużo zapału i ambitne plany ale do tego potrzeba 
pieniędzy, stąd w planie różnorodne przedsięwzięcia.

Pan Waldemar Mrozek będąc w kancelarii 
parafialnej załatwia sprawy z intencją mszalną za zmarłych. 
Wtedy prób. Antoni Pieczka zapoznał gościa z naszym 
parafialnym pismem Brzeski Parafianin. Pan Waldemar bez 
większej namowy wyraził zainteresowanie treścią pisma i 
wyraził gotowość sponsorowania jednego numeru. 
Przytoczone wyżej wiadomości na temat rodziny Mrozek 
dedykujemy naszym sponsorom. Wyrażamy wdzięczność i 
podziękowanie za zrozumienie i poparcie dla działalności 
kulturalnej prowadzonej przez naszą parafię w Brzeziu n/ 
Odrą.

/mf/

Na pytanie, co chciałby umieścić w formie reklamy o 
swojej formie odpowiedział proszę pozdrowić ks. proboszcza, 
ks. kapelana, siostryzakonne, wszystkich parafian i przekazać 
im od mojej żony i ode mnie życzenia wszystkiego najlepszego 
i wszelkiej pomyślności w ich codziennych zmaganiach. 
Wiadomości o moich przodkach umieszczone w Waszym 
piśmie będą dla mnie cenną pamiątką.
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII

Święty Jan Apostoł, fragment obrazu, po 1500 
r. Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach.

Pamiątka 
konsekracji biskupiej, 

którą otrzymałem z rąkz
Ojca Świętego
Jana Pawła II 

w dniu 6 stycznia 1997 r. 
w Bazylice Św. Piotra 

na Watykanie
+ PIOTR LIBERA

Biskup Pomocniczy 
Archidiecezji Katowickiej 

Tyt. Centuria

Podczas sprawowania Mszy św. na 
rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w parafii św. 
Apostołów Mateusza i Macieja w niedzielę 
17.08.1997 roku o godz. 18.00 z rąk ks. 
bpa Piotra Libery Sakrament 
Bierzmowania otrzymali:

Z klasy VII : Adam Błaszczok, Rafał 
Cirta, Adam Fiołka, Wojciech Jakubczyk, 
Andrzej Jambor, Adam Jendrzejczyk, 
Grzegorz Komor, Damian Konieczny, 
Marcin Milion, Daniel Niestrój, Jarosław 
Pietrzykowski, Dariusz Pytlowany, Krzysztof 
Sekuła, Tadeusz Siwoń, Krzysztof 
Stawinoga, Marcin Taszka, Iwona 
Błaszczok, Katarzyna Bartnowska, 
Marzena Cekała, Bożena Cichoń, 
Katarzyna Franiczek, Iwona Kauczor, 
Agnieszka Klinik, Magdalena Klinik, Iwona 
Kłosowska, Ewa Kozicka, Monika 
Miczajka, Monika Moskwa, Justyna 
Starok, Beata Szczepanek.
Z klasy VIII: Tomasz Cwirta, Rafał Dreja, 
Mateusz fiołka, Tomasz Komor, Roman 
Miczajka, Marek Mosler, Marian Nowak, 
Marek Niestrój, Tomasz Parma, Justyna 
Franiczek, Ewa Harazim, Anna Jambor, 
Monika Jendrzejczyk, Agnieszka Koszosz, 
Alina Kubala, Sabina Kubala, Agnieszka 
Łysień, Agnieszka Obarska, Anna 
Postulka, Iwona Pieła, Iwona Rajman, 
Aleksandra Staś, Justyna Weingart, 
Małgorzata Wysłuch, Barbara Zając.

Bierzmowani udali się w dniu 
21.08. br. z pielgrzymką na Jasną Górę 
gdzie dziękowali Bogu za Peregrynację 
Pani Jasnogórskiej w parafii i przyjęty 
Sakrament Bierzmowania.

i-ot. A. Złoczowski

OGŁOSZENIA

21.IX.1997 r.
Odpust ku czci św. Apostołów: 

Mateusza i Macieja
Suma odpustowa - o godz. 11.00 

kazanie i sumę odprawi 
ks. Paweł Gelny.

Żniwne-28.IX.1997 r. 
godz. 10.30

Nabożeństwa różańcowe
o godz. 17.00 w październiku w 

niedzielę o godz. 16.30.

1.XI.1997 r.
o godz. 14.00 nabożeństwo w 

kościele, wymarsz na cmentarz i 
msza św.

4.XII.1997 św. Barbary
- o godz. 10.00 msza w intencji 

górników.

8.XII.1997
godz. 17.00 msza św. w intencji 

Dzieci Marii oraz przyjęcie no 
nowych kandydatów.


