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W imię Jezusa Chrystusa - Tego, który jest "wczoraj, dzisiaj i na wieki" (por. Hbr 13,8) 
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Wrocław 1997, Jan Paweł II.
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Pismo Parafii Rzymsko - Katolickiej 
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

DRUK NR 5 (37) sponsoruje ZRB-Majnusz

Ziemia Raciborska - naszą Małą Ojczyzną
- wszyscy ponosimy za Nią odpowiedzialność

' Spotkanie z Brzeziem "

Foto: Ireneusz Burek

W swoim czasie wypowiedziałem publicznie 

własna opinię, że piękne są te miejscowości, 

w których żyją piękni ludzie.

I nie chodziło mi w tym przypadku o piękno 

zewnętrzne ale o to piękno, które tkwi 

wewnątrz w ludziach i ich poczynaniach. 

Dzisiaj dopisuję następne spostrzeżenie, 

że z ludzi takich słynie Brzezie.

Zbigniew Ciszek
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej

Brzezie 23.05.1998r.

(Słowa - prezesa TMZR wpisane do kroniki obchodów 
775-tej rocznicy pierwszej wzmianki o Brzeziu podczas uroczystości 

w dniach 23-25 maja 1098 roku)



1225 - 1998 U źródeł brzeskiej historii
Protokół wizytacyjny z 1687 roku

We wsi Pogrzebień znajduje się kościół parafialny, który jak 
się suponuje został poświęcony ku czci św. Bartłomieja apostoła, cały 
jest z drzewa, sufit i posadzka z desek. Przy ścianie kościoła dwie 
drewniane budki /przybudówki/ , chrzcielnica kamienna w środku 
kościoła, woda chrzcielna czysta w naczyniu spiżowym pod kluczem, 
oleje święte przechowuje się w zakrystii między kielichami, ambona 
przy drzwiach zakrystii, nowa, malowana sztuką kasetową, zakrystia 
po stronie ewangelii, ułożona deskami w lamperię i wyłożona deska
mi na ziemi, niezbyt czysta, wewnątrz dobrze uporządkowana, jest 
urządzenie do mycia rąk, drzwi jej i okna dobrze zabezpieczone, trzy 
artystycznie wykonane ołtarze z murowanymi płytami ofiarnymi, oł
tarz główny z kratami, cały z kamienia, konserwowany, dwa boczne 
nie konserwowane i bez wmurowanych kamieni z relikwiami. Najśw. 
Sakrament przechowywany w zamykanym na klucz tabernakulum, w 
głównym ołtarzu, w konsekrowanym srebrnym kielichu przykrytym 
pateną: przed nim wisi wieczna lampka, która podczas nabożeństw 
jest zapalana.

W kościele nie jest pochowany żaden heretyk. Ławki dość 
dobre i dobrze ustawione: brak konfesjonałów, spowiedzi słucha się 
w ławce: nie ma w kościele żadnej grobowej krypty, ani skarbony na 
ofiary: nie ma żadnej kaplicy: bramy kościoła pokryte żelaznymi oku
ciami.

Rocznicę poświęcenia kościoła obchodzi się w pierwszą nie
dzielę po święcie św. Bartłomieja, odpustów zupełnych nie ma żad
nych.

Dzwonnica drewniana położona osobno z trzema dzwonami, z 
których środkowy jest poświęcony, poświęcony jest także czwarty 
mały dzwon na wieżyczce kościoła: drewniana kostnica, dach na ko
ściele i dzwonnica naprawione: drewniane odrodzenie cmentarza w 
dobrym stanie, krzyż wzniesiony poza cmentarzem. Są drabiny prze
ciwpożarowe. Przy ogrodzeniu cmentarza rosną olbrzymie lipy, trawa 
z cmentarza należy do organisty. Przy cmentarzu jest umiejscowiona 
pasieka kościelna, w której stoi domeczek dla podnajemcy, od które
go kościół pobiera czynsz.

Do tego kościoła należą dwie wioski: Pogrzebień i Kornowac. 
Parafianie wszyscy są katolikami. Kolatorem jest cesarski majestat. 
Ziemię, dochody i sprzęt kościelny zapisuje w swoim wykazie pro
boszcz.

Kościół filialny w wiosce Brzezie jest odległy od macierzyste
go około połowy mili, jest w całości drewniany, przyjmuje się, że był 
poświęcony wcześniej ku czci św. apostołów Mateusza i Macieja oraz 
św. Katarzyny dziewicy i męczennicy. Pokryty jest tarcicami a posadz
ka jest z desek, tak wewnątrz jak i na zewnątrz kościół jest wygładzo
ny i wybielony, wybudowany w roku 1340, a jego fundamenty zostały 
odnowione przed 9 laty: zakrystia znajduje się po stronie ewangelii, 
drewniana, mała niezbyt jasna. Trzy ołtarze niekonsekrowane, głów
ny został znieważony przez heretyków, którzy byli w posiadaniu ko
ścioła, ambona po stronie ewangelii sztuki kasetowej, jest konfesjo
nał: chrzcielnica drewniana, nowa, malowana, z czystą wodą chrzciel
ną umieszczoną w naczyniu spiżowym, zamknięta na klucz. Oleje święte 
znajdują się w zakrystii, w nawie kościoła trzy wykusze: bramy kościo
ła dobrze wykonane .

Najświętszy Sakrament przechowuje się w czystości i pod 
kluczem w tabernakulum głównego ołtarza w puszce mosiężnej na 
zewnątrz niepozłacanej, wewnątrz pozłacanej, z srebrnym wieczkiem.

Święto poświęcenia kościoła obchodzi się w 1 niedzielę po 
święcie św. Mateusza apostoła i ewangelisty, nie ma żadnych odpu
stów zupełnych. Są pogrzebani w kościele luteranie.

Drewniane ogrodzenia cmentarza w dobrym stanie. Dzwonni
ca drewniana z trzema dzwonami, czwarty mały w wieżyczce na ko
ściele, wszystkie cztery poświęcone: dachy są w dość dobrym stanie. 
Do kościoła tego należą trzy wioski: Brzezie, Nieboczowy i Pogwiz
dów. Parafianie są katolikami: kolator jaśnie oświecony pan Jan Ber
nard hrabia Oppersdorff, jako właściciel posiadłości ziemskiej, usiłu
je przypisać sobie prawo patronatu.

Pola, dochody i sprzęty tego kościoła opisuje w swoim zapi
sie ks. Proboszcz. Prócz tego kościół posiada łąkę, która znajduje się 
w jurysdykcji ojców krzyżowców w Raciborzu, która stanowi zapis nie
jakiej Magdaleny Pacharzynki, podwładnej z Brzezia.

Sprawa nabożeństw: w zimie rozpoczynają się o godzinie 9.00, 
w lecie o 800, odprawiane są na przemian w obydwu kościołach, 
podczas Mszy św. ma miejsce kazanie po polsku, lekcje katechizmu 

mają miejsce od Wielkanocy w południe aż do święta św. Michała ' 
samym kościele parafialnym.

Najświętszy Sakrament zmienia się co dwa trzy tygodnie, ' 
miejscu zanosi się Go do chorych w sposób uroczysty, w innych wi< 
skach w sposób mniej uroczysty.

Wodę chrzcielną poświęca się dwa razy w roku.
Zachowuje się trzykrotne zapowiedzi przedmałżeńskie, Ani< 

Pański dzwoni dwa razy dziennie: przywrócono dzwonienie z módl 
twami przeciw Turkom.

Dane dotyczące stanu proboszcza: przewielebny ksiądz Al 
drzej Hartman, Ślązak z Koźla, liczący 63 lata, logikę skończył 
Wiedniu, odbył także studia teologii moralnej, wyświęcony na kapł; 
na w kościele kozielskiej Konfraterni NMP, jurysdykcji udzielił m 
ustnie ks. pełnomocnik Opolski Andrzej Horczycki, wyświęcony zost; 
w roku 1650 przez najprzewielebniejszego biskupa pomocniczej 
Jana Baltazara Lisch. Najpierw był przez pół roku wikarym w Koźli 
następnie u najjaśniejszego pana hrabiego Prażma w Rybniku 8 lat 
8 miesięcy, potem w Sławikowie był proboszczem 4 i pół roku, nastę 
nie przeniesiony do Pogrzebienia - przebywa tu już 24 lata: wprow 
dzony na urząd proboszcza został przez najprzewielebniejszego ks! 
cia i biskupa Sebastiana Rostock. Inwentarza parafii żadnego ni 
znalazł. Za ekonoma ma żonatego z zawodu garncarza, którego r 
zem z żoną wykupił z poddaństwa od najjaśniejszego pana hrabiego 
Brzezia.

Parafia jest dość rozległa i parafianie mają daleko do kości 
ła. Zabudowania kościelne były spalone. Na koszt proboszcza w pei 
nej części zostały odbudowane. Istnieją dwa ogrzewane pokoje, S[ 
chlerz w zabudowie z desek części budynku gospodarczego, now 
całkowicie piwnica, jedna stodoła i stajnia.

Są w parafii trzy małe ogrody i jeden wielki za stodołą, zres 
tą sami parafianie są zobowiązani utrzymać parafię.

Drewno na opał trzeba kupować, bo parafia nie ma lasu, s 
pola, które można obsiewać przed zimą - 11 korcy - przed latem 
korcy: Kolędę proboszcz odbywa we wszystkich wioskach, świątopi 
trza nie przekraczają 2 reńskie talary, pozostałe do woli.
Na pozostałe sprawy dotyczące pól i dochodów parafialnych a tak; 
na trudności i skargi księdza proboszcza należy patrzeć poprzez jej 
własne zapiski.

Sprawy dotyczące stany wikarego: wielebny ojciec Andrzej Sk 
zich z Bieńkowie koło Raciborza, 25 - letni Ślązak, ukończył filozofię 
teologię moralną w Ołomuńcu, wyświęcony w Nysie w roku 1687 
sobotę przed niedzielą Męki Pańskiej na tytuł pobożnych panien z 
konu św. Dominika, jurysdykcję otrzymał na piśmie od najprzewiele 
niejszej i najjaśniejszej administracji: pierwszą jego placówką je 
Pogrzebień.

Dane dotyczące nauczyciela: Mateusz Bieńczyk nie jest po 
władnym , jest żonaty, doskonałym gramatykiem, ze zwyczaju śpiew 
służy 26 lat. Nie ma do uczenia żadnej młodzieży, gdyż panowie dó 
ziemskich zakazują młodzieży uczęszczać do szkół, która to skarg 
jest przytaczana w różnych miejscach w większości parafii. Jego d 
chody, czyli zapłatę zapisuje ks. Proboszcz w swoim wykazie.

Dane dotyczące sług świątynnych: jest dwóch zaprzysięż 
nych: ostatnie dane zostały przedstawione wobec ks. Pełnomocni! 
Opolskiego 5 września 1687 roku.

W kościele macierzystym jest w pogotowiu 5 tal. 15 gr. Ni 
małe należności są u parafian: w kościele filialnym są złożone 49 ta 
należności od najjaśniejszego pana Jana Bernarda hrabiego z Opp 
esdorff w Brzeziu wynosząlOO tal. Oprocentowanych, jest nadto | 
smo zwrotne: są także pewne należności wśród parafian.

Skarżył się też ks. Proboszcz, że wyżej wymieniony pan hr 
bia w Brzeziu bez jego wiedzy i bez wiedzy sług kościelnych własn 
wolnie upomina i przyjmuje pieniądze kościelne od wieśniaków i prz 
trzymuje je u siebie i nie stara się, by zapisać to w księdze spre 
kościelnych i praktykuje to już od dwu lat, według tego, jak ks. Pi 
boszcz w swoich skargach i obciążeniach w zapisie opisuje. Nale 
zaznaczyć, że wymieniony pan Jan Bernard z Oppersdorff żyje w rozw 
dzie ze swoją małżonką, która około trzech lat temu od niego odesz 
i przebywa u swojej matki w Sawerwitz.

Wizytację przeprowadził Archidiakon Martin Stephetius, o 
była się ona w miesiącach jesiennych 1687 roku.

Tłumaczenia z języka łacińskiego dokonał ks. Florian Grt 
siak, Salezjanin z Pogrzebienia. Do druku podał Krzysztof Jasita.



Mieszkańcy Ziemi Raciborskiej!

Ziemia Raciborska
naszą „Małą Ojczyzną” - 
urządźmy ja wspólnym wysiłkiem 
na miarę naszych aspiracji.

Przez cztery lata radni spod znaku Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej dobrze i efektywnie służyli wspólnocie samorzą
dowej Raciborza. Swój bogaty program wyborczy zrealizowali prawie w stu procentach. Powstało wiele ważnych obiektów i rozwiązano 
wiele trudnych problemów.Sporo jeszcze zostało do zrobienia w mieście oraz gminach powiatu raciborskiego. Chcemy poświęcić temu 
nasze zdolności, zdobyte bogate doświadczenie oraz kontakty w kraju i za granicą. Wybierając kandydatów TMZR możecie być pewni, że 
i tym razem nie zawiodą oni Waszego zaufania.

Prezydent Miasta Raciborza

I I

Lista Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej
Kandydaci do Rady Gminy i powiatu raciborskiego z Okręgu Wyborczego nr 1. 

(dzielnice: Brzezie, Markowice, Sudół, Studzienna, Miedonia, Płonią, Ostróg,Ocice)

Powiat LISTA NR 9
1. Małgorzata Burek - mgr filologii polskiej. Nauczyciel i wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Raciborzu - Brzeziu. Doświadczona w działalności 
samorządów lokalnych - w latach 60-tych i 70-tych radna kolejnych czterech 
kadencji rad gminnych i miejskich. Odznaczona medalem „zasłużony działacz 
Ziemi Raciboęskiej" Współtwórca i redaktor pisma „Brzeski Parafianin". Populary
zatorka historii i kultury regionu raciborskiego. Umieszczona w międzywojewódz
kim „Słowniku biogramów nauczycieli - badaczy regionalnych”.
Zawsze bezpartyjna

2. Andrzej Fac - mgr inż. Geodeta. Absolwent Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu. Żonaty: żona Dorota dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Racibo
rzu. Całe życie zawodowe zatrudniony w służbach geodezyjnych. Od 1988r. W 
Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych - kierownik Rejonowego Oddziału 
w Raciborzu. Odznaczony Srebrną Odznaką dla Województwa Katowickiego. Od
dany na rzecz parafii św. Paschalisa w Raciborzu-Płoni. Zawsze bezpartyjny.

3. Marian Janczewski - technolog piwowarstwa. Dyrektor Browaru w 
Raciborzu. Od początku pracy zawodowej związany z piwowarstwem. Oddany 
zakładowi, Uczynny szczególnie na rzecz ludzi pracy, środowiska i dzieci szczegól
nej troski. Mieszkaniec dzielnicy Ostróg, zaangażowany w akcjach w swojej 
parafii. Odznaczony wieloma medalami państwowymi, wojewódzkimi i resortowy
mi. Zawsze bezpartyjny.

4. Antoni Komor-technik rolnik. Mieszkaniec Sudołu, od urodzenia związa
ny z ziemią raciborską. Prowadzi samodzielne własne 15-hektarowe gospodar
stwo rolne. W latach 84-90 vice przewodniczący Samorządu Mieszkańców dziel
nicy Sudół. Wieloletni członek Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Inicjator roz
budowy SP w Sudole. Obecnie reprezentuje społeczność lokalną w kontaktach z 
Zarządem Miasta.

5. Urszula Kozak - wykształcenie wyższe mgr filologii polskiej. Od urodzenia 
mieszka w Markowicach. Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar
ność". Członek rady regionalnej „NSZZ Solidarność". Konsekwentna w działaniu. 
Założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia Ratowania Szkoły w Markowicach 
- akcji zakończonej pełnym sukcesem.

6. Stanisław Lipczyk - wykształcenie wyższe prawnicze. Absolwent Uni
wersytetu Wrocławskiego. Całe zawodowe życie związany z PZU. Od 1964 roku 
dyrektor Inspektoratu w Raciborzu. Wieloletni działacz Ochotniczych Straży Pożar
nych- od 1976r. Prezes Zarządu Miejskiego OSP oraz członek władz wojewódz
kich OSP w Katowicach.

7. Ryszard Rudnik-wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Rolniczej 
we Wrocławiu Organizator i Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. Z 
o.o. w Raciborzu. Aktualnie podwyższa kwalifikacje na Polsko-Brytyjskim Studium 
Menedżerskim Posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji pracy i zarzą
dzania przedsiębiorstwem. Przewodniczący Rady Szkoły IILO w Raciborzu. Miesz
kaniec Ostroga.

Gmina LISTA NR 14

1. Zbigniew Ciszek - lekarz medycyny. Kierownik Przychodni rejonowej w 
Markowicach. Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników .Ziemi Raciborskiej. Po
pularyzator dorobku księdza Augustyna Weltzla, inspirator i organizator konkursów 
recytatorskich poezji Mickiewicza i Eichendorffa. Zawsze bezpartyjny.

2. Leon Konieczny - inżynier mechanik, mieszkaniec Miedoni, przewodni
czył Komitetowi Budowy Wodociągu w tej dzielnicy Współzałożyciel NSZZ ■ Solidar
ność" w „Kolzam” - Racibórz
Zawsze bezpartyjny.

3. Roman Majnusz-mgr geolog, urodzony w Brzeziu, od pokoleń związany 
z tą miejscowością. Prowadzi prywatny Zakład Remontowo-Budowlany dając 
zatrudnienie 90 pracownikom. Radny minionej kadencji. Skuteczny w działaniu - 
doprowadził do realizacji wielu ważnych inwestycji w dzielnicy Brzezie. Wielokrotny 
sponsor „Brzeskiego Parafianina".

4. Herbert Pacharzyna - energetyk. Od 1952 roku stale związany z 
Fabryką Obrabiarek „Rafamet", autor kilku patentów. Mieszkaniec Markowie 
urodzony w Brzeziu. Radny minionej kadencji z listy DFK. Inicjator wielu inwestycji 
w Markowicach.

5. Jerzy Parys-technik mechanik, urodzony w Raciborzu,. 10 lat prowadzi 
własną firmę motoryzacyjną. Zasłużony działacz spółdzielczości. Członek Ochotni
czej Straży Pożarnej w Sudole, działacz Samorządu Mieszkańców w dzielnicy.

6. Ewa Wróblewska - nauczycielka, wykształcenie wyższe, od 1985 
rokudyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Raciborzu - Ocicach. Odznaczona mię
dzy innymi Odznaką Zasłużony w Rozwoju Ziemi Katowickiej. Znana z pracowitości 
i oddana sprawom oświaty w mieście i swoim środowisku.



ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII

Z okazji 60-tej rocznicy urodzin 
z przyjemnością pragnę złożyć 

Czcigodnemu Jubiłatowi 
życzenia długich łat życia.

zdrowia, pomyśłności 
i satysfakcji w wypełnianiu

(Posłannictwa (Bożego.

2 wyrażam. \ma

'rzej ‘Jltarkomiak

‘Racibórz 1998-08-25

We wtorek dnia 25 sierpnia br. Ks. Proboszcz Antoni Pieczka 
obchodził 60. urodziny. Z tej okazji w dniu urodzin w intencji ks. 
Jubilata były sprawowane Msze św. : o godz. 7.00 od Żywego 
Różańca, natomiast o godz. 17.00 od parafian.
Wieczorną Mszę św. odprawił solenizant w koncelebrze z ks. 
Zenonem Szczęsnym - proboszczem z Gorzyc-Osin, ks. Ja
nem Henczlem - proboszczem z Łąki k. Pszczyny i ks. Józe
fem Copem - kapelanem miejscowego klasztoru. Kazanie wy
głosił ks. Gerard Nowiński - kustosz sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej w Turzy Śląskiej.
Po dziękczynnym Te Deum Laudamus grupy parafian składały 
życzenia. Oto tekst życzeń Zuzanny Gamrot:

Czcigodny Księże Proboszczu
Gdzieś tam na mapie leżą Lędziny, w nich domek niebogaty. 

Tam świętowali twe urodziny przed 60-ciu laty 
dobrzy Rodzice, siostry i bracia.

Kochali Ciebie szczerze. Lecz najpiękniejsze Twoje wspomnienie 
to dobrej matki pacierze. Wiara głęboka i powołanie 

Twym celem, drogą się stały. Postanowiłeś Bogu i ludziom 
poświęcić żywot swój cały.

Przeszło dwa lata jesteś Pasterzem tej naszej Brzeskiej Rodziny: 
głosisz nam Słowo, wskazujesz drogę, pouczasz kiedy zbłądzimy. 

Składając dzisiaj te życzenia gorąco dziękujemy 
za serce, trud i poświęcenie. I prosić Boga chcemy 

by Ci przez wszystkie następne lata udzielał łask obfitości 
i drogą prostą, pod swoim skrzydłem, wiódł do radosnej wieczności.

Drodzy parafianie!
W dniu 60. moich urodzin doznałem z Waszej strony wiele 
dowodów życzliwości i szczerego przywiązania. Serdecznie 
dziękuję: za udział w Mszach św. w mej intencji, za złożone 

życzenia i kwiaty, chórowi parafialnemu za ubogacenie liturgii 
mszalnej.
Bóg zapiać!

Rocznica peregrynacji
Z obowiązku kronikarskiego podajemy przebieg dnia 

pierwszej rocznicy nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w 
Brzeziu nad Odrą. Trzeba wspomnieć, że parafia św. Apostołów 
Mateusza i Macieja przejęła Obraz nawiedzenia z parafii św. 
Bartłomieja z Pogrzebienia w dniu 17.08.1997 roku, po 24 
godzinach przekazano parafii św. Marii Magdaleny w Lubomi. 
Rocznicę peregrynacji duszpastersko przygotował ks. Alojzy 
Niedziela przez kazania wygłoszone w niedzielę 16 sierpnia br

Przebieg rocznicy nawiedzenia - 17.08.br.
godz. 6.30 Apel Jasnogórski Różaniec
godz. 7.00 Msza św. z kazaniem
godz. 8.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu 
godz. 9.00 Spotkanie adoracyjne chorych i cierpiących 
godz. 10.00 Adoracja Apostolstwa Patronki Dobrej Śmierci 
godz. 11.00 Modlitwa członków Różańca Świętego 
godz. 12.00 Anioł Pański

Adorację prowadzi pani Maria Myśliwiec 
godz.13.00 Godzinną adorację prowadzi pani Anna Siedlaczek 
godz. 14.00 Modlą się siostry Marii Niepokalanej 
godz. 15.00 Spotkanie dzieci przedszkolnych 
godz. 16.00 Prywatna adoracja i czuwanie 
godz. 16.30 Różaniec 
godz. 17.00 Msza św. z kazaniem

Apel Jasnogórski

Podobnie jak w niedzielę - 16.08.98 rok, kazania w 
dniu rocznicy peregrynacji wygłosił ks. Alojzy Niedziela, 
poprowadził także godzinę modlitw dla chorych i cierpiących o 
godz. 9.00 oraz dla przedszkolaków godz. 15.00. Parafianie 
podziwiają taką młodzieńczą postawę duszpasterską. Dlatego z 
głębi serca składają życzenia z okazji 55. rocznicy święceń 
kapłańskich; Niech dobry Bóg prowadzi po drogach 
misjonarskiego życia, darzy zdrowiem, mocą pokoju i podsuwa 
nowe, twórcze pomysły w pracy kapłańskiej: 100 lat w 
kapłańskim życiu!
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