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Św. Mateusz pochodził z Kany Galilejskiej, a z zawodu byt znienawidzonym il wzgardzonym przez Żydów celnikiem: Żydzi bowiem oburzali 
się, że musieli płacić podatki pogańskim Rzymianom, dlatego wykluczali z towarzystwa celników. Pan Jezus spotkał go, gdy cło pobierał, i 
słowami “Pójdź za mną’’, pociągnął go za sobą tak, że Mateusz porzucił zyskowny zawód i z celnika przemienił się w apostoła. Po Zesłaniu 
Ducha św. zakładał liczne gminy chrześcijańskie głównie w Etyopii, gdzie nawet nawrócił króla. Ale następca jego, poganin kazał żołnierzom 
przebić włócznią Apostoła za to, że chrześcijanka nie chciała mu oddać swej ręki. Napisał pierwszą Ewangelię św.; A że zaczął ją od rodowodu 
Chrystusa, jako człowieka, od Abrahama do św. Józefa, dlatego na obrazach przedstawiony jest z uskrzydlonym człowiekiem.

Widoczny po lewej stronie wizerunek św. Mateusza przedstawia malowidło, które znajduje sie na suficie nawy głównej w New Haven, Conn w 
Ameryce.Kościół wybudowali Polacy w 1913 roku. Gdy w roku 1941 proboszczem w tym kościele był nasz parafianin ks. Karol Pacherski 
(Pacharzyna) cały kościół został na nowo wymalowany, a jego myślą przewodnią, oprócz motywów religijnych, było ukazanie chrześcijaństwa 
w Polsce od Mieczysława I, który przyjął chrześcijaństwo, poprzez wszystkie stulecia, do dnia dzisiejszego.



Śp. Ks Alojzy Ostrowski (1933 -1999) czytaj s. 5-6

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa kapłan Alojzy, 
którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, 
radował się wiecznie w niebieskiej chwale. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Rok 1994 - zbieramy informacje do „Brzeskiego Parafianina” w archiwum 
w Pszowie.Od lewej: ks. proboszcz Alojzy Ostrowski, Florian Burek, ks. 
wikary z Pszowa - Józef Świerczek, ks. Józef Cop. Zdjęcie wykonuje Małgo
rzata Burek
Śp. proboszczowi Alojzemu Ostrowskiemu za pomoc i współpracę przy re
dagowaniu naszego pisma parafialnego podziękowania składa

• Redakcja

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci........”
Czytając z uwagą Ewangelię, przekonujemy się, że jest ona 

nie tylko objawieniem Boga, ale także i człowieka. Jezus nie tylko 
poucza, kim jest Jego Ojciec dla ludzi, ale też jakimi ludźmi powin
niśmy być, aby Bóg mógł na nas patrzeć z upodobaniem.

Św. Mateusz Apostoł, nasz parafialny przyjaciel z nieba, 
którego uroczyście wspominamy w Brzeziu nad Odrą w niedzielę 
po 21 września, musiał się wydawać wielu bardzo nieodpowied
nim kandydatem na ucznia Jezusa. Jako celnik i współpracownik 
Rzymian, był wzgardzony i odrzucony przez swój naród. Jezus jed
nak wybrał właśnie tego grzesznika, aby poszedł za Nim, a potem 
głosił Ewangelię całemu światu.

Oto pewnego razu, Jezus przechodząc nad jeziorem, gdzieś 
w okolicy Kafarnaum „ujrzał człowieka siedzącego w komorze cel
nej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego:” Pójdź za mną”. On wstał 
i poszedł za Nim” /Mat 9,9-lo/.
Jezus spotyka człowieka, który w oczach Jego współziomków wi
dziany jest jako oszust i złodziej. Jednym słowem ci, którzy go 
znają, wiedzą, że jest to człowiek zły. A jeśli tak, to znaczy, że 
należy się go strzec i unikać go. I oni to czynią. Nie tak jednak 
patrzy na tego człowieka Jezus. Dla niego nie jest najważniejsze 
to, żeby był on święty, mądry, najlepszy. Nie musi zasługiwać na 
to, żeby Jezus się przy nim zatrzymał. On się zatrzymuje pomimo 
zła, jakie widzą w nim inni. Dla Jezusa liczy się przede wszystkim 
gotowość do podjęcia wspólnoty pracy z Nim dla dobra człowieka. 
I do wejścia na nową drogę życia, którą nazywa się powołaniem.

Jezus, któremu została dana” wszelka władza na niebie i 
na ziemi” nakazał swoim uczuciom:” Idźcie więc i nauczajcie wszyst- 
kie-narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę
tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
/ Mat 28,18-2o/ Mateusz uwierzył tym słowom bez zastrzeżeń. 
Uwierzył, że mimo jego niedoskonałości, Jezus ma moc, by przez 
niego działać.

To samo, co się tyczy poszczególnego człowieka, odnosi 
się również do każdej ludzkiej społeczności i wspólnoty. Żeby Je
zus mógł się nami posługiwać, wcale nie musimy być bez skazy. 
Musimy jednak zaprosić Go do siebie. Nim Żyć, z Jego Ewangelii 
uczynić program swego życia. Im mocniej będziemy się z Nim jed

noczyć, tym bardziej będziemy sobie uświadamiać jak nam ciągle 
daleko do pełnej jedności z Nim.

Cele, jakie postawił sobie w życiu Mateusz, były niezwykle 
wysokie. Był przecież grzesznikiem, i to grzesznikiem znanym i 
pogardzanym przez wielu, mógł więc mieć słuszne wątpliwości, 
czy ktokolwiek zechce go słuchać. Z pewnością miał świadomość, 
że odpowiadając na otrzymane powołanie, będzie musiał powie
rzyć całe swoje życie Jezusowi. Nie był wykształconym mówcą ani 
pisarzem, lecz zwykłym celnikiem, a mimo to zgodził się na plan, 
jaki Bóg miał dla jego życia. Porzucił własne wyobrażenia na temat 
tego, co powinien robić, i poświęcił resztę swoich dni głoszeniu 
Dobrej Nowiny o Jezusie. Otrzymał od Boga bardzo szczególne 
powołanie i łaskę potrzebną do jego wypełnienia.

Im będziemy bliżej Jezusa, tym wyraźniej widzieć będziemy 
nasze słabości i błędy. To jednak nie powinno nas zniechęcać i 
przerażać. Przecież nadzieję złożyliśmy w Jezusie, który uczy, że” 
nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają” /Mk 
2,17/. Chrystus nas powołuje, bo chce się nami posługiwać. Trze
ba Mu mówić o naszych trudnościach w powołaniu, jak to czynił 
Mateusz. Św. Paweł w czytaniu liturgicznym na dzisiejszy dzień 
mówi nam, że każdy z nas, podobnie jak Mateusz, otrzymał szcze
gólne powołanie od Boga. Paweł wiedział, jak nieodzowne jest cał
kowite poświęcenie się Jezusowi, dlatego zachęcał swoich czytel
ników, aby" postępowali w sposób godny powołania, jakim zostali 
wezwani” /Ef ?, 1/.

Zwróćmy się zatem do Jezusa i pozwólmy, by nam pokazał, 
do jakiej misji zostaliśmy przeznaczeni- nawet wtedy jeśli wydaje 
się nam, że przerasta ona nasze możliwości. Z wiarą idźmy za 
przykładem Mateusza i nie obawiajmy się mierzyć swoich sił na 
zamiary - pamiętajmy, że naszym ostatecznym celem jest sam 
Jezus.

„ Panie,” z pokorą i cichością” /Ef 4,2/ pragnę przyjąć 
powołanie, którym mnie wezwałeś. Wskaż mi, jaką rolę mam peł
nić w budowaniu Twojego królestwa. Umocnij mnie swoją obecno
ścią. Uzdolnij mnie do głoszenia Twojej prawdy, jak to czynił św. 
Mateusz".

Podał / C / za'. Boski lekarz, w: PSJ 8/99. s. 13, Słowo wśród nas 9/99. s.43-44
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Ks. Franciszek Klimza /1892-1978/
„ W każdej parafii istnieje człowiek, który nie ma rodziny, a 

jednak należy do rodziny całego świata. Występuje jako świadek i 
doradca przy wszystkich uroczystościach życia społecznego. Bez 
niego nie można się urodzić ani umrzeć......  Błogosławi kołyskę i
trumnę......U stóp jego składają ludzie największe tajemnice, przed
nim wylewają gorzkie łzy. We wszystkich cierpieniach duszy i ciała 
umie on ich pocieszyć” / A. Lamertine /.

Droga do kapłaństwa wiedzie przez długie lata przygotowa
nia w domu rodzinnym oraz w seminarium. Mówiąc o seminarium 
duchownym należy myślą i sercem przenieść się do historycznej 
Palestyny i zobaczyć Jezusa Chrystusa obecnego wśród uczniów, 
gdy przygotowuje uczniów do zadania kapłańskiego. Dziś każde 
seminarium jest odtworzeniem tej pierwszej uczelni Jezusa. Dwaj 
brzescy proboszczowie mieli trudną i urozmaiconą drogę do ka
płaństwa. Mam tu namyśli : ks. Dr Al
fonsa Frossa / por. BP 4,32 , 
2.24.12.1997r. ks. Franciszka Klimzę, 
którego drogi życiowe zostaną omówio
ne w tym artykule.

Seminarium jest rolą, na której 
wzrastają i rozwijają się ziarna powoła
nia kapłańskiego. Seminarium to nie 
gmach, mury, to żywi ludzie, którzy się 
tam gromadzą na głos Chrystusa. On 
jest dla nich Profesorem, Wykładowcą, 
Wychowawcą. Idą oni dobrowolnie za 
głosem, który ich woła : „Pójdź za 
Mną". Idą za wołaniem własnego ser
ca, które ich przynagla do dzielenia 
wspólnoty z Mistrzem. Powołującym 
jest zawsze Chrystus. Nigdy rodzice, 
krewni, bo Chrystus mówi : „ Nie wy
ście Mnie wybrali, ale Ja was wybra
łem”. On wybiera, a dla nas zawsze 
pozostanie tajemnicą to, że spośród 
wielu powołał tego, a nie innego czło
wieka.

Ks. Franciszek Klimza urodził 
się 01.10.1892roku w Małej Dąbrów
ce z rodziców Józefa i Marii zd. Wieczo
rek. Miejscowość urodzenia / dziś dziel
nica Katowic / przynależała do parafii św. Jadwigi w Rożdzieniu / 
dziś Szopienice/. W rożdzińskim kościele przyjmuje 
06.10.1892roku sakrament chrztu św. , 1 komunię św. i bierzmo
wanie. Lata szkoły podstawowej spędził w rodzinnej miejscowości, 
by następnie zdobyć kwalifikacje piekarsko-cukiernicze. W 18 roku 
życia udaje się do Daszewa pod Stryjem, gdzie jest uczniem w 
gimnazjum klasycznym, które nosiło nazwę" Zakłady Naukowe 
Księży Salezjanów”. Wybuch 1 wojny światowej przerwał mu na
ukę. Zostaje zmobilizowany, po podstawowym przeszkoleniu woj
skowym w Wrocławiu zostaje posłany na front do Włoch i Francji.

Po zwolnieniu z wojska w 1919 roku udaje się do Krakowa, 
gdzie uczestniczy w kursach maturalnych, by następnie zdać egza
min dojrzałości przed Szkolną Komisją Plebiscytową w Bytomiu w 
1920 roku. Po zdaniu matury wraca do Krakowa, by 09.10.1920 
roku rozpocząć studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uni
wersytetu Jagiellońskiego. W grono duchowieństwa diecezjalnego 
został włączony przez tonsurę, którą przyjął 06.10.1924 roku. 
Święceń kapłańskich udzielił mu ks. Abp Adam Sapieha w dniu 
05.07.1925 roku w kościele św. Jadwigi, gdzie był ochrzczony i 
przystąpił do pierwszej Komunii św. i bierzmowania.

Po święceniach kapłańskich ks. Franciszek pracuje w ro
dzinnej parafii, a od września zostaje zamianowany wikariuszem w 
parafii Matki Boskiej Różańcowej w Chropaczowie. Po dwu latach 
zostaje przeniesiony do Pszowa, gdzie pracuje także dwa lata. W 
dniu 25.07.1929 roku zostaje przeniesiony do Siemianowic, gdzie 
zamieszkał na miejscowym probostwie i pełnił obowiązki kateche

ty w miejscowym gimnazjum. Tu nabawił się choroby gardła, która 
będzie mu utrudniała życie aż do śmierci. Choroba spowodowała 
przeniesienie do parafii św. Józefa w Rudzie Śl. - co miało miejsce 
31.09.1931 roku. Kolejna to także parafia św. Józefa, do odmiany 
w Chorzowie. W tym czasie zdaje egzamin proboszczowski / 
22.11.1932r./ i krótko pracuje w Cieszynie, by następnie w latach 
1943-1939 pełnić obowiązki proboszczowskie w kościele św. Mi
kołaja w Warszowicach.

Lata II wojny światowej spędza w Rybniku, gdzie jest admi
nistratorem parafii Matki Boskiej Bolesnej. Po zakończeniu wojny 
prosi Kurię Diecezjalną o parafię w terenie rolniczym, by choroba 
gardła mu mniej dokuczała. Otrzymuje parafię w Brzeziu nad Odrą, 
gdzie przybywa 15.05.1945 roku.

Ważniejsze wydarzenia życia parafialne- 
, go w latach 1945-1955. W czasie pro
boszczowania ks. Klimzy.
06.1945r. -Msza św. prymicyjny ks. Aloj
zego Niedzieli- święcenia kapłańskie 
18.07.1943r. w Krakowie, święcenia 
udzielił ks. Bp Jan Kanty Lorek, 
08.04.1947r. - umiera ks. Jan Szwajcer
- kapelan w klasztorze Sióstr Maryi, 
08.1947r. - poświęcenie dzwonu ku czci 
św. Anny, 09.1947r. - Msza św. prymi
cyjna ks. Izydora Myśliwca - święcenia 
kapłańskie 27.01.1947r. w kościele św. 
Patryka w Dumberton, święceń udzielił 
abp Donald Campbella, 01-11.05.1948
- Misje parafialne, które prowadzili Ks. 
Oblaci z Kędzierzyna, 10.05.1948r. - po
święcenie krzyża misyjnego, 
26.05.1948r. - Wizytacja kanoniczna ks. 
abpa Juliusza Bieńka, sufr. katowickie
go, bierzmowano 228 osób, 
19.03.1953r. - Wizytacja kanoniczna ks. 
inf. Filipa Bednorza, wik. kap. katowic
kiego, bierzmowano 200 osób, 
09.1954r. - Ks. prób. Franciszek Klimza 
udaje się na bezterminowy urlop zdro
wotny, w parafii duszpastersko pracują

ks. Stanisław Bista i ks. Achiles Nieszporek,

Za proboszczowania ks. Franciszka Klimzy było :
461 - chrztów
240 - pogrzebów
206 - ślubów
459 -1 Komunii św.
ok. 450 - bierzmowanych.
W pażdzieniku 1954 roku otrzymuje bezterminowy urlop 

zdrowotny. Po kuracji trwającej do 12.09.1955 roku zostaje za
mianowany administratorem parafii św. Antoniego w Rybniku. W 
dniu 15.12.1956 roku rezygnuje z rybnickiej parafii i chce prze
nieść się do Brzezia lub Warszowic, lecz Biskup Katowicki zaleca 
mu odpoczynek i daje sposobność dłuższego leczenia. W 1960 
roku ks. Klimza wyjeżdża do Niemiec, gdzie pracuje w diecezji Achen 
i buduje tam także kościół parafialny w miejscowości Welz. Tam w 
1975 roku obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa. Wdzięczność za 
50 lat kapłaństwa wyraził przyjazdem do diecezji katowickiej i spra
wowaniem Ofiary Mszy św. dziękczynnej w Rybniku. Zostawił także 
w Kurii Diecezjalnej testament, w którym zaznaczył, że pragnie po 
śmierci spocząć na rybnickim cmentarzu, dlatego w czasie pobytu 
przygotował już sobie grobowiec.

Zmarł 23.12.1975 roku w Achen, pogrzeb odbył się 
31.12.1975 roku o godz. 9.00 w kościele Matki Boskiej Bolesnej 
w Rybniku. Oczekuje zmartwychwstania na nowym rybnickim cmen
tarzu. /c/
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Niech aniołowie zawiodą cię do raju...
„Przeżywając i chłonąc piękno wchodzi się w tajemnicę Boga, 

który jest Stwórcą wszelkiego piękna. W ten sposób kosztuje się 
nieba, które jest odblaskiem Bożego piękna" Przez 18 lat probosz
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czowania w Brzeziu nad Odrą, ks. Alojzy Ostrowski troszcząc się o 
piękny artystyczny wygląd kościoła parafialnego wchodził w tajem

nicę Boga samego i smakował zadatek nieba.
Rano 9 września br. W piekarskim szpitalu niespodziewa

nie odszedł do Boga w wieku 65 lat i 41 roku kapłaństwa emeryto
wany proboszcz parafii św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brze

ziu nad Odrą , ks. Alojzy Ostrowski.
Ks. Alojzy Ostrowski urodził się 25 grudnia 1933 roku w 

Brzozowicach - Kamieniu. Był średni spośród trojga rodzeństwa. 
Naukę rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej. Kontynuował 
ją w gimnazjum św. Jacka w Katowicach. Studia filozoficzno - teolo
giczne odbył na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskie
go i w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Gdy ukończył 

studia przyjął, 15 marca 1959 roku, święcenia kapłańskie z rąk 
ks. bpa Herberta Bednorza w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Kamieniu.
Swoją posługę duszpasterską rozpoczął w Wapienicy, by ją 

kontynuować w Pszczynie i Strzebiniu. Od 1964 roku pracował 
jako wikary w Gostyniu Śląskim i Suchej Górze. Później także w 

Brzezince koło Mysłowic . Na mocy dekretu ks. bpa Herbert Bed-

norza przejął 12 sierpnia 1978 roku proboszczowanie w parafii 

św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą.
Początki jego pracy duszpasterskiej w Brzeziu nie były ła

twe, ale z czasem pobożnością i zaangażowaniem zdobył szacu
nek i uznanie parafian. Dał się poznać jako czuły, zawsze chętny 
do pomocy i umiejący wysłuchać każdego potrzebującego oraz jako 
dbający o obiekty sakralne dobry gospodarz. Ks. Ostrowski w nie
wielkim Brzeziu zdołał zmobilizować ludzi do gruntownego remon
tu budynku kościelnego, jego otoczenia oraz cmentarza / por. BP 

nr 5 z 1993 /.
Uroczystości pogrzebowe były wyrazem wdzięczności para

fian dla swego byłego proboszcza. W rozmowach z parafianami był 
wyrażany żal rozstania ze swoim umiłowanym proboszczem. Była i 

podzięka" za przyjaźń i miłość” i za naukę" jak żyć trzeba”, a także 
refleksyjne wspomnienie ze słowamiTy nam wpoiłeś, byśmy się 
wzajemni miłowali i pomagali sobie". Wspominano jego zaintere
sowanie się na co dzień wszelkimi ich sprawami. Zapamiętają na 
długo obrazki jego pracowitości, skrzętnej gospodarskiej dbałości 
o najlepsze efekty remontu i doposażenia budynku kościelnego. 
Pamiętają o tym, że ich Proboszcz potrafił wziąć do rąk łopatę,

wiadro z wapnem , pchać taczkę ze żwirem, wejść na rusztowanie 
i podawać cegły. Że chciał i umiał z mądrością poznawać życie 
problemy ich rodzin, że potrafił ukazywać im ucieczkę pod opiekę 
Boga jako coś nieodzownego w życiu., chciałoby się rzec, niemal' 
praktycznie" uzupełniał trud proboszczowego życia.

Codzienna posługa kapłańska oraz odprawiane z wielką po 
bożnością uroczystości religijne zaowocowały wdzięcznością oka 
zywaną proboszczowi przez parafian. Prostota i ubóstwo osobiste 
oraz umiejętność nawiązywania kontaktów budziły podziw i rodził; 
uznanie. Punktualność i systematyczność pozwalały mu na dosko 

nałą organizację pracy duszpasterskiej.
W dekanacie pogrzebieńskim był dobrym duchem, raczę 

pogodnym z usposobienia, nie wymawiający się od współpracy 
pomocy na polu działalności duszpasterskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 11 wrześnie 
1999 roku. Najpierw w godz. 8.30 w rodzinnej parafii w Kamieniu 
następnie o godz. 15.00 w Brzeziu nad Odrą.

W pierwszej części pogrzebu przewodniczył ks. prałat Józei



Pawliczek, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach, a homilię 
wygłosił ks. proboszcz Ludwik Kieras z Kamienia. Koncelebrowało 
25 kapłanów. Słowo pożegnalne wygłosił ks. dziekan Rajmund Ma- 
chulec z Piekar - Józefki.

Parafianie z Kamienia po uroczystej Mszy św. żałobnej od
prowadzili kondukt z trumną aż do krzyża na placu kościelnym, po 
to by zaraz udać się na drugą część pogrzebu - do odległego o 
około 100 km Brzezia nad Odrą.

0 godz. 11.40 ks. proboszcz Antoni Pieczka i ks. Józef Cop 
powitali trumnę ze zwłokami + ks. Alojzego Ostrowskiego przy bra
mie wejściowej na plac kościelny w Brzeziu, a strażacy OSP w 
Brzeziu wnieśli trumnę do kościoła i ustawili przy ołtarzu. Rozpo
czyna się modlitwa czuwania przy trumnie trwające do godz. 15.00. 
W gronie uczestników modlitwy pogrzebowej, której przewodniczył 
bp Gerard Bernacki, nie zabrakło licznie zgromadzonych wiernych 
parafii w Brzeziu, a także kapłanów dekanatu pogrzebieńskiego - z 

ks. dziekanem Konradem Seligmanem, księży z rocznika studiów, 
a także księży przyjaciół zmarłego kapłana. Uczestniczyło 24 ka
płanów. Kaznodzieja - ks. proboszcz Jan Klemens z Janowa stwier
dził, że okres pracy duszpasterskiej ks. Alojzego Ostrowskiego w 
tej parafii należałoby nazwać, „ remontowanie” które określałoby 
zarówno materialne, jak i duchowe wysiłki brzeskiego proboszcza. 
Harmonizowały z tą treścią wyrazy uszanowania i hołdu dla kapłań
skiego trudu, zawarte w pogrzebowych słowach ks.bpa Gerarda 
Bernackiego oraz - pogrzebieńskiego dziekana i miejscowego pro
boszcza. W czasie przemówień kilka razy padało imię S. Geregoria 
- to rodzona siostra zmarłego proboszcza, która dzielnie mu towa
rzyszyła w kapłańskim trudzie, zwłaszcza w latach emerytalnych, 
które naznaczone były chorowaniem.

Doczesne szczątki śp. Alojzego Ostrowskiego - zgodnie z 

tradycją diecezji katowickiej - spoczęły na cmentarzyku kapłańskim, 
przy kościele parafialnym ostatniej parafii pracy kapłańskiej zmar-

tego kapłana. W ostatnim słowie nad grobem ks. proboszcz Anto
ni Pieczka powiedział : „Dziękuję wszystkim, którzy okazali swą 
miłość do śp. Księdza Alojzego , którzy uczestniczyli w ostatnim 
pożegnaniu i przyczynili się do godnego przebiegu uroczystości”. 
Pamięć o swym zmarłym Proboszczu przechowa w sercach wielu 
parafian. Niech aniołowie zawiodą cię do raju......

/C/

Zdjęcia A. Kamiński
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Kalejdoskop Młodych Czym lub kim w naszej rzeczywistości jest szkoła ?
Czy uważne przyglądanie się jej nie nasuwa przekonania, 

że w ostatecznym obrachunku stanowi ona wielką tajemnicę ludz
kich spotkań w określonym czasie, przestrzeni i na zadany temat 
? Spotkaniom tym towarzyszy wysiłek intelektualny i duchowe wzra
stanie ludzi po obu stronach katedry. Tak naprawdę szkołę tworzy
my wszyscy, odbija się w niej jak w lustrze cała społeczność, która 
podejmuje, pielęgnuje i przekazuje trud kształcenia i wychowania z 
nadzieją, że nowe wartości jutra będą lepiej służyć człowiekowi.

Leszek Wyrzykowski

Książka Krystyny Zimerman zatytułowana „Oświata w Brze- 
ziu w XX wieku" wydana została starniem red. „Brzeskiego Para
fianina” z okazji miejskiej inauguracji roku szkolnego 1999/2000, 
która odbyła się w dzielnicy Raciborza - Brzeziu. Uroczysta inaugu
racja z udziałem prezydentów miasta, starosty powiatu racibor
skiego, władz oświatowych, samorządowych oraz sponsorów, po
wiązana była z ważnym wydarzeniem dla Brzezia, a mianowicie z 
oddaniem do użytku i poświęceniem pięknej, nowoczesnej sali gim
nastycznej.

/m/

300 lat wspólnoty parafialnej Brzezie - Pogrzebień (1611 - 1911)
Pogrzebień (6 J1

Czynsz na rzecz książęcego zamku w Raciborzu wynosił dla 
Pogrzebienia trzy korce owsa. W Pogrzebieniu było wówczas : 6 
rolników, 3 zagrodników, 3 płócienników, 12 chałupników, 1 
owczarz, 1 szynkarz. Chłopi, woźnicy, zagrodnicy - zarówno kobiety 
jak i mężczyźni - zobowiązani byli do oddawania usług w formie 
pracy fizycznej. W okresie zimowym dostarczano przędze w ilości 
6 kłębków, z których każdy zawierał 480 motków.

Z okazji uroczystości Pogrzebień oddawał na dwór książęcy 
56 starych kur, 8 mendli jaj. Obowiązkowe było również płacenie 
czynszu mieszkaniowego, wysokość którego wynosiła od chłopa 7 
talarów i 10 groszy, od innych poddanych 6 talarów. Czynsz od 
wyszynku wynosił 3 talary i 6 groszy. 226 achtki ( achtka = 200 
kwart ) piwa i 6 wiader gorzały, szynkarz oddawał 20 achtki i 3 
wiadra.

Panujący wówczas dwór posiadał 700 owiec, 32 krowy i 
osiągał 80 furmanek siana. Wysiewał zai 26 korców i 13 garnców 
pszenicy, 215 korców i 3 garnce żyta, 79 korców i 12 garncy jęcz
mienia, 180 korców i 12 garców owsa i nasion strączkowych, 8 
garnców gryki, 1 korzec nasion konopia ; na pustych łanach 3 
korce pszenicy, 21 korców żyta, 19 korców owsa. Utrzymywano 
również 12 krów. Chłopi utrzymywali 31 krów, ludzie mniej zamoż
ni 28. (Bydło prowadzone „ na lewo” nie zostało ujęte w zestawie
niu, jednak zdarzało się to rzadko ).

Dominium posiadało 2 stawy zarodowe, prócz tego 2 stawy 
z 16 kopami karpiów zapłodowych. Było 5 i 3/4 zagród stajen
nych. Owczarz otrzymywał od 100 owiec 2 talary i 12 groszy oraz 
6 korców żyta jako deputat.

W testamencie z dnia 4 marca 1735 roku hrabia von Schrey- 
vogel na spadkobierców wyznaczał obu synów jak również 4 wnu
ków; w tym dwie panny - Zofia, Rosalia, Krystyna i Wilhelmina 
Maria oraz Jan Bogumił (Gottfried ), którego zrodziła swemu mał
żonkowi Krzysztofowi von Kleiberg starsza zmarła córka Krystyna 
Zofia, oraz Bogumił (Gottfried Szmidt ), którego porodziła zmarła 
młodsza córka Rosine.

Swoim poddanym przekazał 100 talarów, dla domu ubo- 
gich.w Pogrzebieniu przekazał 160 guldenów. Niezależnie od tego 
pozostawił w spadku pewne sumy pieniędzy dla swej młodszej sio
stry Schnorr w Lipsku oraz przyrodniemu bratu Janowi Krystianowi 
Antoniemu Adlersfeld. Testament został opublikowany w Wiedniu 
dnia 26 października 1739 roku.

Obaj jego synowie byli królewskimi radnymi. Pierwszy z nich, 
specjalnie zagwarantowanym układem (Speciesdukaten Schlussel- 
geld ), sprzedaje Pogrzebień wraz z wyższym i niższym sądownic
twem, dwoma folwarkami i budynkami mieszkalnymi, za kwotę 

15.000 guldenów i 100 dukatów wiecznemu komisarzowi ( Comis- 
sarius perpetuus ) Franciszkowi Ignacemu Morawcowi.

Morawiec ( Morawietz ) studiował w Pradze i był początko
wo sekretarzem urzędowym w Wodzisławiu. 15 lutego 1718r. jako 
zaprzysiężony adwokat ożenił się z Franciszką Renatą, córką zmar
łego Adama Haucka z Raciborza. Był burmistrzem miasta. W 1740 
roku uzyskał dyplom. W herbie jest usytuowany lew, który w pazu
rach przedniej łapy pokazuje pierścień, a na hełmie dwa pawie 
ogony. Z powodu choroby zrzeka się urzędu burmistrza jesienią 
1712 roku. Zostaje radcą prawnym w Berlinie gdzie w 1717 roku 
uzyskuje incolat - dokument zamieszkania.

W Raciborzu posiadał trzy majątki i był człowiekiem towa
rzystwa literackiego, które założone zostało w 1313r., a które do 
tej pory dobrze się rozwija. Poprawił stan gospodarczy upadające
go Pogrzebienia o 6.000 talarów, jednak krótko przed śmiercią 
sprzedał na niekorzyść prawo do produkcji piwa i gorzały Pawłowi 
Warzesze z Bojanowa, który przekazał go następnego dnia zespo
łowi składającemu się z przewodniczącego izby Janowi Ignacemu 
Jaeckel i prawnikowi Ignacemu Antoniemu Zabłockiemu.

Morawiec zmarł 23 sierpnia 1752 roku. Pozostawił żonę i 
dwie córki : Marię Franciszkę, która wyszła za mąż za rejonowego 
lekarza dr Jana Ernesta Sandera i Janinę Angelikę, która poślubiła 
dopiero 1758 roku Józefa Lippa z Kozarzowa na Niewiadomiu.

Dnia 27 sierpnia małżonkowie Sander oraz młodsza sio
stra Angelika Morawietz, jak również jej kurator, dyrektor teatru 
Jan Józef Noski wydali adwokatowi Jerzemu Adamowi von Wallho- 
fen pełnomocnictwo do przedstawienia testamentu, który opubli
kowany został trzy dni później.

Testament ten daje świadectwo o szlachetności obszarni
ka. Wyraził w testamencie życzenie, by jego ciało zostało pocho
wane w krypcie kościoła kolegialnego. Przekazał w nim również 
szpitalowi a Corpus Christi (Ciała Chrystusowego )300 florenów 
reńskich, kościelnej kasie w Pogrzebieniu 200 florenów celem od
prawienia 14 mszy świętych, Franciszkanom w Raciborzu 200 flo
renów z przeznaczeniem na msze święte, pannie Ewie Eleonorze 
von Stoessel, która później poślubiła Karola Leopolda von Porem- 
skiego 300 florenów reńkich, swojemu wiernemu słudze i zarząd
cy gospodarstwa Ferdyndowi Lehn 200 Hodenów. Majątek miał 
zostać sprzedany, a wdowa miała otrzymać wniesiony posag. Do 
momentu sprzedaży majątku, jego zarządzaniem miał dyspono
wać August von Adlersfeld na Kornowacu.

Cdn.
1. A. Weltzer: Chronik der Parochie Pogrzebie, Racibórz 1888r. Tłumacze
nie : Paweł Lokaj Opracowanie : Małgorzata Rother - Burek
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„Być świętym"'
Być świętym znaczy: w naturalny sposób stać się nadnatu

ralnym; to jest często trudne.

Być szczęśliwą w cierpieniu często nie jest łatwo. Nato
miast być zdrowym i pracować - czyni radosnym. Jednak nas jako 
oblubienice Chrystusa, cierpienie musi czynić radosnym. Jeśli na
dejdzie tęsknota za Jezusem i Maryją, kilka łez potyka się w kąci
ku. Nieprawdaż droga Mateczko, tęsknoty za Jezusem nie da się 
przecież opisać... ?

Nie powinno się poddawać nastrojom, ponieważ jak długo 
człowiek żyje, jest poddany zmianie, raz radosnej to znów smutnej, 
ale nasze uczucie powinno nas prowadzić do Boga. Ja jako siostra 
Maryi Niepokalanej, Służebnica Boża, powinnam być nosicielką 
Chrystusa, cały dzień powinnam myśleć tylko o Bogu, we wszyst
kim, co czynię. Nosicielką Chrystusa powinnam być dla mego bliź
niego, jego przyprowadzić bliżej Boga. Powinnam być „śpiewacz
ką". Moja dusza powinna wyśpiewywać radośnie z powodu wszyst
kich dobrodziejstw Bożych.

Wszystko co mi Bóg ześle, chętnie i z gotowością przyjąć. 
Obowiązki stanu na miarę swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspól
notowe jest również pokutą. Niechęć i nieprzychylność przezwycię
żać. Praktykować małe umartwienia. Czego uczę się od Jezusa ? 
Miłości, łagodności, dobroci, krótko: wszystkiego, czego potrzebu- 
ję. O Boże, jak wielkim jesteś ! Jak mała jestem Ja I

O Jezu pozwól mi być wielką i pozostać małą ! Trzykrotnie 
Święty Boże, jeśli Twoją najświętszą wolą jest, bym jeszcze więcej 
cierpiała, wtedy chcę jeszcze więcej znosić.

Daj nam, o Zbawicielu, łaskę, abyśmy zawsze potrafili po
święcić wszystko, by tylko rozpoznać i pełnić Twoją wolę, co prze
cież w gruncie rzeczy jest najtrudniejsze!

Proszę Cię tylko o pokój duchowy aż do końca, żeby nic 
ziemskiego nie zakłóciło tego pokoju. Proszę Cię o miłość, o mi
łość, która nie zna granic i jest bez barier. Spraw, żebym wypełnia
ła moje obowiązki w sposób najdoskonalszy !

29 sierpnia br. W kościele parafialnym św. Apostołów Ma
teusza i Macieja została odprawiona uroczysta Msza św. pożegnal- 
no - powitalna, którą sprawował ks. proboszcz Antoni Pieczka.

Podczas tej liturgii, wypełniając dekret Matki Generalnej 
Marii Angeli Kubon z Rzymu, S.M. Paulina przekazała obowiązki 
przełożonej brzeskiego klasztoru S.M. Imeldzie.
Po Mszy św. przedstawiciele parafii dzieci, młodzież, Rada Dusz
pasterska, podziękowali S.M. Paulinie za dziewięć lat pracy kate
chetycznej oraz za wszelką działalność dla dobra parafii. Słowa 
wdzięczności wypowiedział także ks. proboszcz Antoni Pieczka, który 
także powitał i przedstawił parafii nową przełożoną . Były kwiaty i 
życzenia dla obu przełożonych.

Wezwani do świętości

Będąc w przedszkolu nie możemy się doczekać szkoły. Po
tem chcemy być jak najszybciej dorosłymi. Chcemy zakładać rodzi
ny, mieć mieszkanie, samochód....... Ciągle na coś czekamy. I nagle
za nim się obejrzysz stajemy się dziadkami, jesteśmy u kresu ży
cia . Minęło to, na co z taką niecierpliwością czekaliśmy. Czas jest 
nieubłagany. Tak samo oczekiwaliśmy przyjazdu Jana Pawła II. Od
liczaliśmy miesiące, tygodnie, dni godziny.....Ojciec Święty przyje
chał. I był to iście świąteczny czas, który przypomniał nam o na
szym powołaniu do świętości.

Świętość - słowo, które jednych śmieszy, innych przyprawia 
o gęsią skórę, dla wielu jest celem życia. Tych, których śmieszy, 
nie ma wśród dzieci Bożych. Ci drudzy boją się, bo wiedzą, że 
powinni dążyć do świętości, ale brakuje im odwagi. Ostatni nie 
wyobrażają sobie, że można żyć inaczej. Ojciec Święty w czasie 
swej ostatniej pielgrzymki do Polski kanonizował księżną bł. Kin
gę. W czasie uroczystości mówił: „ Bracia i siostry nie lękajcie się 
chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi”, Odpowiedzieli
śmy : „Przyrzekamy". Minęło już kilka tygodni od odjazdu Jana 
Pawła II. Czas zadać sobie pytanie, jak wypełniamy ową obietnicę. 
Czy myślimy o naszym powołaniu do świętości.

W liturgii Kościoła 24 lipca wspominaliśmy św. Kingę po 
raz pierwszy jako świętą. Pochodziła z rodu Arpadów. Nie był to 
zwykły królewski ród. Wywodzi się z niego wielu świętych : święty 
Stefan - patron Węgier, jego syn św. Emeryk, św. Jadwiga Śląska, 
św. Władysław, św. Elżbieta Turyńska, św. Agnieszka z Pragi, a 
także dwie siostry Kingi - Jolanta i Małgorzata.

Tylu świętych w jednej rodzinie każę zadać sobie pytanie, 
jak wygląda dążenie do świętości w naszych domach. Jeśli rodzice 
nie będą się starali i utrzymywali w domu takiej atmosfery, która 
prowadziłaby do umiłowania świętości, samym dzieciom trudniej 
będzie to osiągnąć. Warto zastanowić się, czy naszym lekceważe
niem, zaniedbaniem nie utrudniamy uzyskania świętości naszym 
bliskim.

Św. Kinga i Bolesław Wstydliwy pobrali się około roku 1247. 
Nie były to czasy spokojne. Święta Kinga umiała im jednak dosko
nale sprostać. Być świętym bowiem nie oznacza tylko klęczeć i 
modlić się. Święta Kinga, jak mówił Ojciec Święty:” Jako księżna 
umiała troszczyć się o sprawy Pana także na tym świecie. Przy 
boku męża współuczestniczyła w rządzeniu, wykazując stanow
czość i odwagę, wielkoduszność, i troskę o dobro kraju i podda
nych. W czasie niepokojów wewnątrz państwa, walki o władzę w 
podzielonym na dzielnice królestwie, siejących spustoszenie na
jazdów tatarskich, święta Kinga potrafiła sprostać wyzwaniom chwili. 
Gorliwie zabiegała o jedność Piastowskiego dziedzictwa, a dla pod
niesienia kraju z ruiny nie wahała się oddać tego wszystkiego, co 
otrzymała w posagu od swego ojca”. Troszczyła się o rozwój kultu
ry kraju . Nie zapominała o swych poddanych. Ci nazywali ją - po- 
cieszycielką, lekarką, żywicielką, świętą matką. „Zrezygnowawszy 
z naturalnego macierzyństwa, stała się prawdziwą matką wielu” - 
podkreślił Ojciec Święty.

Nasza świętość ma być realizowana bez oderwania się od 
codzienności. Święci mamy być w wykonywaniu najdrobniejszych 
rzeczy. Jan Paweł II mówił w Starym Sączu: „Dzisiejszy świat po
trzebuje świętości chrześcijan, którzy w zwyczajnych warunkach 
życia codziennego i zawodowego podejmują swoje codzienne obo
wiązki, którzy, pragnąc spełniać wolę Stwórcy i na co dzień służyć 
ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość. Dotyczy to 
również takich dziedzin życia jak polityka, działalność gospodar
cza, społeczna i prawodawcza. Niech i tu nie braknie ducha służby, 
uczciwości, prawdy, troski o dobro wspólne nawet za cenę wielko
dusznej rezygnacji ze swego na wzór świętej Książny tych ziem". 
Czas zadać sobie pytanie, jak wygląda nasza świętość. Czy zrobili
śmy krok, by zbliżyć się do Boga ?

podał /C/
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Kierownikiem Zakładu Eksploatacji Kruszyw w 
Brzeziu jest p. Jozef Kiszczak, który jest w tym zakładzie 
już od 1975 roku, kiedy to rozpoczęto pierwsze 
wydobycie. Od tego czasu współuczestniczy w rozbudowie 
zakładu, a od roku 1986 pełni funkcję kierownika. 
Dyrekcja zakładu stale znajduje się w Katowicach a 
dyrektorem jest p. Jan Adamczak. Od roku 1991 zakład w 
Brzeziu jest częścią składową spółki z o.o. z udziałem 
niemieckiego kapitału. Zespół pracowników i załogi 
Zakładu Eksploatacji Kruszyw w Brzeziu prowadzony 
przez kierownika przeżył różne bardzo trudne sytuacje, w 
tym częste powodzie a szczególnie ta z roku 1997, mimo 
to zakład nadal jest w pozytywnej kondycji ekonomicznej.

Doświadczanie i wiedza pana Kiszczaka jest dla 
nas bardzo cenna, co potwierdził w: "Brzeski Parafianin" 
Nr 24/96, w artykule "Stare koryto Odry", dostarczając 
nowej nie znanej dotychczas wiedzy na temat przeszłości 
doliny Odry.
Od strony technicznej, zakład stosuje nowe rozwiązania 
techniczne w pozyskiwaniu kruszywa. Na załączonych 
trzech zdjęciach jest prezentowana technologia usuwania 
nadkładu ziemi w pełni zmechanizowana. Dodatkowe 
zdjęcie przedstawia wydobycie kruszywa za pomocą 
koparki pływającej.. „

Od kilku lat zakład posiada Certyfikat Solidny 
Partner", który jest okresowo weryfikowany i jest 
uzyskany dzięki dobrej pracy kierownictwa i załogi. 
Prywatnie p kierownik z troską wspomina o potrzebie 
współdziałania innych instytucji celem praktycznej 
realizacji od dawna planowanego zbiornika wodnego 
"Racibórz". Chodzi o celowe kierowanie usuwanego 
nadkładu z myślą o budowie przyszłego zbiornika.

J Zdjęcia i tekst (mf)


