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Pismo przy Parafii Rzymsko - Katolickiej 
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzezi u nad Odrą

Stefan Kar<

„Oto Słowo Przedwieczne, Syn Boży, zrodzony przea wiekami, 
bez początku, staje się Człowiekiem - aby nas ludzi bogatymi uczynić”

Wyszyński

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, Bracia i Siostry, 
abyście otworzyli swoje serca dla przychodzącego na świat Zbawiciela. 

Niech Jezus Chrystus uzdolni Was do rozpoznawania Jego oblicza w ubogich, 
chorych i bezdomnych, abyście mogli nieść światu Jego pokój i miłość.

Ks. Proboszcz i Redakcja



Boże Narodzenie jest świętem 
Bożego pokoju

„Przyjdź” - oto znaczenie słowa adwent. Adwent, podobnie jak Wielki Post, jest czasem 
przygotowania. Do świętowania Bożego Narodzenia przygotowujemy się jednak inaczej niż 
do obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Wyjątkowy charakter adwentu zawiera się 
właśnie w słowie „Przyjdź!”. Istotą adwentowego oczekiwania jest otwarcie się na Ducha 
Świętego, która ma moc wzbudzić w nas pragnienie przyjścia Jezusa.

O tym, na ile jesteśmy przygotowani na przyjście Pana, możemy się przekonać, 
pytając samych siebie, czy pragnienie i tęsknota za Nim przepełniają nasze serca, czy 
nasze życie przeniknięte jest oczekiwaniem. W adwencie bowiem nie przygotowujemy się 
jedynie do obchodów wydarzenia, które miało miejsce w przeszłości-przyjście Jezusa na 
świat dwa tysiące lat temu. Pragniemy, by przyszedł On do naszych serc dzisiaj, teraz: 
„Panie Jezu, przyjdź i nawiedź dziś nasze serca!”.

Zawitała wigilia Bożego Narodzenia. Mamy dzisiaj jeden z najbardziej zajętych dni 
roku. Tak wiele jeszcze trzeba zrobić: zapakować prezenty, odwiedzić kogoś bliskiego, 
zatelefonować z życzeniami do paru osób, przygotować świąteczne potrawy i stół na 
wieczerzę wigilijną, może nawet kupić jeszcze jakiś upominek.

Przemawiając kiedyś przy okazji świąt Bożego Narodzenia, Jan Paweł II pytał: 
„Czyż świat nie mógłby wsłuchać się w świadectwo nocy betlejemskiej? 
Czy nie powinien posłuchać głosu Boga, który rodzi się w ubóstwie?

Czyż Bóg nie powinien wreszcie usłyszeć naszego milczenia, tak by w ciszy mogła 
dotrzeć do Niego modlitwa i błaganie tak wielu ludzi dobrej woli? Błaganie tak wielu 
udręczonych serc, głos tak wielu milionów ludzi, którzy głosu nie mają”.

Czy w tej krzątaninie wokół naszych „udanych” świąt będziemy w stanie usiąść 
u stóp Pana w ciszy i pokorze serca? Czy znajdziemy czas na stanięcie przed Bogiem 
w pokornej adoracji, w postawie wdzięczności za Jego umiłowanego Syna? Czy może być 
coś bardziej stosownego w tę noc jak ciche, pełne oczekiwania czuwanie?

Przychodzimy do Jezusa tak samo ubodzy jak pasterze - nie mamy nic, co moglibyśmy 
Mu dać. To On rozdaje dary dzisiejszej nocy. Syn, który z miłości przyjął ludzkie ciało, aby 
zamieszkać wśród nas i oddać za nas swoje życie. Jest bogaty, choć przyszedł na świat 
w ubóstwie. Jest mądrością wieków, choć narodził się wśród bydląt. Przyszedł jako bezradne 
niemowlę, choć Jego misją było ocalenie zagubionych. Uklęknijmy przed żłobkiem i oddajmy 
pokłon Królowi. Prośmy Go, by uczynił nas bogatymi przed Bogiem, a ubogimi w oczach 
tego świata.

Wraz z całym Kościołem i wszystkimi braćmi w wierze trwamy w zdziwieniu z powodu 
bliskości Boga. Odwieczne Słowo zstąpiło z nieba, by zamieszkać wśród nas. W dniu 
Bożego Narodzenia modlimy się, byśmy umieli się otworzyć na Tego, który jest tak blisko. 
Kiedy przyjmiemy Go do swego życia, zostaniemy napełnieni Jego chwałą i pokojem. 
Bóg zapragnął zamieszkać pośród swego ludu; chce być wśród nas. Obchodząc dziś święto 
Narodzenia Jezusa Chrystusa, pamiętajmy, że Pan przyszedł nie po to, by pozostać na 
uboczu, z daleka. Przyszedł, abyśmy doświadczyli pełni życiu, poznali Jego miłość i nieśli ją 
Światu.

Jezus Chrystus chce zamieszkać wśród nas, Chce, byśmy zostali napełnieni Jego 
Duchem, który poucza nas o drogach Bożych i o życiu przybranych dzieci Ojca. Bóg pragnie, 
byśmy stali się Jego świątynią, prowadząc święte życie i objawiając światu Jego chwałę 
i Jego obecność.

Kościół, rozważając bliskość Boga, trwa w zachwyceniu. Bóg chce, aby Jezus był na 
zawsze z nami przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. Jeśli chcemy, by Bóg był blisko 
nas, musimy iść za Jezusem, szukać Go i pozwolić Mu wejść w nasze życie.

Boże Narodzenie jest świętem wielkiej radości. Cieszymy się, że w Jezusie Bóg 
objawił się ludziom i przebywa wśród nas. Cieszymy się, że przez sakrament Eucharystii 
Jezus obdarza nas swoimi darami, pokojem i prawdziwą radością. W osobie Jezusa 
Chrystusa zajaśniało nam światło Boże na ziemi.

Ukazanie się pierwszej gwiazdy, w wigilijny dzień pozwala nam rozpocząć kolację. 
Do wigilijnej kolacji ubierzmy się świątecznie. Przed rozpoczęciem modlitwy wigilijnej 
przeprośmy wszystkich domowników za złe zachowanie. Tata poprowadzi modlitwę 
i przeczyta opis narodzenia Pana Jezusa. Weźmiemy opłatek, będziemy się nim dzielić 
i składać sobie życzenia. Po kolacji siądziemy przy choince, by śpiewać kolędy. Potem 
pójdziemy do Kościoła na Mszę św. zwaną Pasterką aby tak jak pasterze pokłonić się nowo 
narodzonemu Jezusowi.

(c)

PLAN ODWIEDZIN
DUSZPASTERSKICH 

2001/2002
27.12.2001, czwartek, godz. 10.00 
ulice: Widokowa, Pogrzebieńska
(od Pogrzebienia do P. Botorek), Gliniana

28.12.2001, piątek, godz. 12.00 
ulice: Nieboczowska, Pod Lasem,
Brzeska od Lubomi do nru 55 i 38

29.12.2001, sobota, godz. 10.00
ulice: Por. Ś. Myśliwca od ostatniego 
nru, Wąska

30.12.2001, niedziela, godz. 13.00 
ulice: Brzeska 10 i 12, Za Dębiczem, 
Debiczna od ostatniego nru.

02.01.2002, środa, godz. 13.00 
ulice: Sadowa, Malinowa, Jagodowa

03.01.2002, czwartek, godz. 13.00 
ulica Wiatrakowa (od nru 1 do P. Orc)

05.01.2002, sobota, godz. 12.00 
ulice: Wiatrakowa (za P. Orc),
Poziomkowa, Tulipanowa,
Fiołkowa, Wiśniowa 1, 3

06.01.2002, niedziela, godz. 13.00 
ulica Rybnicka od nru 100

07.01.2002, poniedziałek, godz. 13.00 
ulica Bitwy Olzańskiej od nru 1

08.01.2002, wtorek, godz. 13.00 
ulica Gajowa (od ostatniego nru)

09.01.2002, środa, godz. 13.00 
ulice: Stawowa od nr. 1, Nad Potokiem, 
Handlowa, Torowa

10.01.2002, czwartek, godz. 13.00 
ulica Pogrzebieńska (od nru 71 i 68 
do P. Świerczek)

11.01.2002, piątek, godz. 13.00 
ulica Pogrzebieńska od P. Staniek 
do nru 1

12.01.2002, sobota, godz. 12.00 
ulice: Wiśniowa 11, Jagielna, 
Wysoka, Olszynkowa, Sosienkowa 
od nru 1

13.01.2002, niedziela, godz. 13.00 
ulica Kobylska (od Rybnickiej)

14.01.2002, poniedziałek, godz. 13.00 
ul. Arcybiskupa J. Gawliny (od 
ostatniego nru)

15.01.2002, wtorek, godz. 13.00 
ulica Pogwizdowska od nru 1

16.01.2002, środa, godz. 13.00 
ulica L. Kruczkowskiego (od 
ostatniego nru)

18.01.2002, piątek, godz. 13.00 
ulica Zakładowa (od P. Sopa)

19.01.2002, sobota, godz. 12.00 
ulice: Wygonowa (od ostatniego 
nru), Wiśniowa 4, Pod Lipami

20.01.2002, niedziela, godz. 13.00 
ulica Brzeska (od przystanku w 
kierunku Raciborza)
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RADOSNY JUBILEUSZ
150 lat Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

W 2004 r. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, którego 
kolebką jest Wrocław, obchodzić będzie 150. rocznicę swego istnienia. 
Zgromadzenie zawdzięcza swoje powstanie ks. Janowi Schneiderowi, 
który trafnie odczytał znaki czasu i założył Zgromadzenie mające na celu 
gotowość do służby charytatywno-apostolskiej - głównie wobec 
młodzieży żeńskiej i kobiet, aby pomóc im zrealizować chrześcijański 
model życia. Rozpoczęte dzieło powierzył w pełni Opatrzności Bożej 
i Niepokalanej, głównej patronce Zgromadzenia.

Prawie 150 lat stale aktualny chaiyzmat Księdza Założyciela 
poszerzył swoje granice terytorialne poza Śląsk i Polskę. Realizowany 
jest w Niemczech, Włoszech, Francji, Łotwie i Ukrainie, a także 
w Tanzanii, na kontynencie afrykańskim. Z konieczności musi także 
sięgać głębiej. Obecnie świat dziewczęcy i kobiecy zagrożony jest nie 
tylko zewnętrznie, przez system gospodarczo-społeczny, ale 
wewnętrznie, gdyż obejmuje już dzieci niepewnie żyjące nierzadko 
w najbliższej rodzinie, podstawowej komórce społecznej. Środki 
masowego przekazu o zasięgu globalnym dążą systematycznie do 
uwolnienia młodych od Dekalogu i chrześcijańskiej moralności. Stąd 
perspektywy i zapotrzebowanie na członków Zgromadzenia wzrasta 
i rośnie również potrzeba na ich pogłębioną formację chrześcijańską.

Trzyletnie przygotowanie do Roku Jubileuszowego przyjmuje 
różny kształt w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej. Do nich należy 
intensywniejsza modlitwa indywidualna i wspólna, a także spotkania 
w miejscach historycznych. Kulminacyjnym wydarzeniem tych spotkań 
jest wspólna Eucharystia jako szczyt i źródło życia chrześcijańskiego.

15 września 2001 r. Siostry z trzech polskich prowincji 
zgromadziły się w parafialnym kościele naszego Ojca Założyciela 
w Rudziczce. Eucharystię przy współudziale kapłanów celebrował 
i wygłosił homilię ks. bp Jan Kopiec z Opola. Oprawę muzyczną 
i program artystyczny przygotowała SM Barbara Mroziak.

Po zakończeniu Eucharystii zebrani udali się na wspólną agapę 
do pobliskiej Nysy, do naszego domu klasztornego - Domu św. Rodziny.

W nocy z 29 na 30 listopada 2001 r. Siostry Maryi Niepokalanej 
zgromadziły się licznie na nocnym czuwaniu na Jasnej Górze wraz 
z przełożoną generalną SM Almą Białek. Tu, w duchowej stolicy Polski, 
rozpoczęły duchowe przygotowanie do Jubileuszu 150-lecia modlitwy 
i pracy Zgromadzenia. Dlaczego tu? Ponieważ pierwszymi dziewczętami 
potrzebującymi pomocy były polskie dziewczęta poszukujące pracy 
w wielkim mieście Wrocławiu, a patronowała im, z woli Księdza 
Założyciela, Niepokalana, bardzo im bliska w Obrazie Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Obraz Jej umieszczony był w pierwszej kaplicy 
Zgromadzenia, w domu w pobliżu katedry wrocławskiej.

O północy, w Kaplicy Cudownego Obrazu, Eucharystię 
sprawował i homilię wygłosił rektor Częstochowskiego Seminarium 
Duchownego ks. Włodzimierz Kowalik.

Religijny program słowno-muzyczny przygotowała i zrealizowała 
s. Anna Bauchman ze swoją grupą.

Radosne przygotowania do Wjelkiego Jubileuszu potęgują dwa 
wydarzenia. Dwie osoby, który otrzymały formację religijną na ziemi 
śląskiej, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej i SM 
Dulcissima, otrzymały w ostatnim czasie zaszczytny tytuł "Sługi Bożego" 
i odtąd możemy liczyć na ich specjalne wstawiennictwo u Boga.

16 maja rozpoczął się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego 
Ks. Jana Schneidera. Na uroczystość wybrano formularz Mszy św. 
o Duchu Świętym. Mszę św. koncelebrował ks. kard. Henryk Gulbinowicz 
razem z ks. bp. Józefem Pasdurem i ks. bp. Janem Tyrawą oraz licznym 
duchowieństwem. Homolię wygłosił ks. prof. dr hab. Roman Rogowski.

Siostry zakonne były licznie reprezentowane. Siostrom Maryi 
Niepokalanej przewodziła Przełożona Generalna. Były także obecne 
przedstawicielki różnych zgromadzeń żeńskich z Wrocławia.

Przy grobie Sługi Bożego Jana ropoczęła się sesja procesowa. 
Otwarcia dokonał ks. kard. H. Gulbinowicz. Komentatorem sesji była 
SM Elżbieta Cińcio.

Uroczystość uświetniły dwa zespoły muzyczne: chór pod 
kierunkiem prof. Władysława Sobuli oraz zespół muzyczny SM Anny 
Bauchman.

19 maja 2001 roku obchodziliśmy 65. rocznicę śmierci Sługi 
Bożej SM Dulcissimy Hoffmann. Uroczystość odbyła się w Brzeziu 
k. Raciborza, w miejscu pobytu, śmierci i grobu Sługi Bożej. Uroczystość 
odbyła się pod przewodnictwem ks. abp. Damiana Zimonia z Katowic 
w kościele św. św. Mateusza i Macieja. W koncelebrze wzięto udział 
ponad 30 kapłanów - z trybunału beatyfikacyjnego Sługi Bożej, 
kapłanów z dekanatu raciborskiego, wodzisławskiego, 
pogrzebieńskiego, z Katowic oraz spoza diecezji.

Wśród zaproszonych gości byli prezydenci i ich zastępcy 
z Nowego Bytomia, Świętochłowic i Raciborza. Przybyli także członkowie 
z Zarządu Raciborza, Rady Powiatowej, członkowie Straży Miejskiej, 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, lekarze z Medycyny Sądowej, 
którzy rok wcześniej brali udział w ekshumacji zwłok SM Dulcissimy.

W tej uroczystości wzięło udział ponad 200 sióstr z kraju 
i zagranicy na czele z s. przełożoną generalną SM Almą Białek wraz 
z całym Zarządem Generalnym z Rzymu.

Po Eucharystii zebrani w kościele wysłuchali wykładu ks. dra 
Jana Góreckiego o Słudze Bożej SM Dulcissimie. Następnie przed 
świątynią przy sarkofagu kandydatki na ołtarze ks. abp Damian Zimoń 
odmówił modlitwę o jej beatyfikację, a chóry złączone z Nowego Bytomia 
i Brzezia odśpiewały pieśń „Bóg Cię wybrał...”, którą skomponował 
obecny na uroczystości ks. prof. Romuald Rak.

W najbliższym czasie - 22 grudnia 2001 r. - we Wrocławiu, 
w kościele Najświętszego Imienia Jezus nastąpi uroczyste poświęcenie 
tablicy upamiętniającej obecność w nim Sługi Bożego Ks. Jana 
Schneidera.

SM Aldona SMI

Od red. Siostry Maryi Niepokolanej rozpoczęły swoją służbę w Raciborzu 
115 lat temu. Dla upamiętnienia tej rocznicy wydana została książka 
Małgorzaty Rother-Burek „Dom św. Notburgi w Raciborzu w służbie 
potrzebującym ”, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 2001.
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Złote gody
Tak Jak słowo, które stało się ciałem, nadąje sens życiu 
ludzkiemu, tak sakrament małżeństwa otwiera naszym sercom 
nowe horyzonty nadziei.

Trwajcie we Tinie Jak Ja trwam w Was.
niech Rok Jubileuszowy dla państwa Jadwigi i Jana Fojcików 
oraz następne łata upływają w miłości miłosiernej, stając się 
nadzieją dia tych, którzy z wami żyją. Długich łat w pokoju i miłości.

Foto: arch. rodzinne

Państwo Jan i Jadwiga Fojcik dziękowali Bogu za wspólnie 
przeżyte 50 lat podczas uroczystej sumy 1 lipca tego roku. 
Kochanym Rodzicom i Dziadkom życzenia przesyłają również 
córki: Wanda i Krystyna, oraz wnuki: Daniel, Marek, Bożena, Dawid 
oraz Daria.

Najlepsze życzenia zdrowia, Bożego Błogosławieństwa 
przekazujemy naszej najstarszej parafiance pani Franciszce 
Moskwa, która w tym roku obchodziła swoje 95. urodziny.

Foto: F. Burek

Pani Franciszka urodziła się 19 czerwca 1906 roku. 
Chociaż ma tyle lat co nasz obecny kościół parafialny, jest jedyną 
mieszkanką Brzezia, która przyjęła chrzest jeszcze w starym 
drewnianym kościółku.

Od 20 lat jest wdową, otoczona jednak liczną 
czteropokoleniową Rodziną.

Z życzeniami dla Mamy spieszą córki: Hildegarda, 
Jadwiga i Anna, dwanaścioro wnuków z rodzinami, 
dziewiętnaście prawnuków oraz czworo praprawnuków: Robert, 
Dominik, Anna oraz Timon.

Do życzeń dołączają brzescy parafianie.
  (m) 
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Kalejdoskop Młodych
Maturzyści 2001

1. Mateusz Fiołka
2. Ewa Harasim
3. Agnieszka Koszorz

4. Agnieszka Łysień
5. Sebastian Malon
6. Iwona Pieła
7. Iwona Rajman

Naszym tegorocznym maturzystom, obecnie już studentom 
wyższych uczelni w Łodzi, Opolu, Katowicach, Częstochowie, 
słuchaczom Studium Pomaturalnego w Raciborzu i pozostałym 
z rocznika1982 życzymy wiele radości i sukcesów w dorosłym życiu. 

Przyszłorocznym maturzystom, którzy staną przed 
zreformowanym typem matur, życzymy właściwego wyboru, no i 
oczywiście powodzenia.

(m)

„Ożywić Aleje Lipowe” 
rozmyślania w aspekcie świątecznych życzeń, 

marzeń - i nie tylko...

Jak świąteczna bajka brzmią opowieści na temat spacerów 
lipowymi alejami bogatych mieszczan Raciborza, starego piastowskiego 
grodu, w stronę Widoku - restauracji w brzeskim lesie. Według 
wspomnień nieżyjącej już pani Waleski Bugdol co odważniejsze 
dziewczynki w każdą letnią niedzielę stawały na trasie alei, trzymając 
w koszyczku lub w fartuszku bukieciki polnych kwiatków, którymi obdarzały 
spacerujących, w zamian otrzymując łakocie lub też drobne pieniążki. 
Właściciele bryczek stali w pobliżu, czekając aby podwieźć zmęczonych 
spacerowiczów, zaś właściciele przydrożnych restauracji - u Barskiego, 
Kulika, Siedlaczka, Proskego - z daleka witali przechodniów. Oj, wiele 
domowego ptactwa .znikało” w takich dniach w brzeskich restauracjach.

Bajkowa opowieść kończy się w latach 40. XX wieku, kiedy to 
aleje lipowe „przeciął” kanał Ulga. Jeszcze jednak w latach 50. trasa, 
chociaż mniej romantyczna, była często uczęszczana, gdyż w Odrze 
wody było niewiele i kilka położonych głazów pozwalało, po zdjęciu 
obuwia, przemierzać drogę z Brzezia do Raciborza w ciągu niespełna 
20 minut; a zdarzało się to często, gdyż niektórym brakowało roweru, 
innym czasem „uciekł” pociąg, którym dojeżdżano do szkoły, do pracy 
przez Markowice do Raciborza. Autobusy nie kursowały.

Rozmowy o kładce - moście na Odrze - liczą więc sobie lat 
sześćdziesiąt. W latach 80. fascynacja motoryzacją zciszyła rozmowy, 
zapomniano jakoby o dawnych alejach lipowych. Aż tu nagle zatoczone 
samochodami szosy, wśród których z trudem przedzierają się rowerzyści 
lub piesi na wąskich poboczach zmierzający przeważnie w stronę działek 
rekreacyjnych, które rozciągają się obecnie na całym leśnym zboczu 
ulicy Brzeskiej naprzeciw rozlewisk żwirowni.

Te coraz częściej oglądane obrazki oraz pytania dzieci czy 
młodzieży, gdzie spokojnie pojeździć rowerem, rozbudzają trwające 
marzenia o kładce - moście łączącym dawne samotnie stojące aleje lipowe.

Mając to na względzie, od czasu do czasu odwiedzam Wydział 
Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta i spoglądam na perspektywiczne 
plany rozwoju, aby przynajmniej w planach nie przeoczyć tak ważkiej 
sprawy dla mieszkańców Raciborza i naszej dzielnicy.

Tragiczna powódź 1997 roku uzmysłowiła nam siłę naszej Odry. 
Wyłoniło się wiele problemów, które jednak nie mogą przesłonić myśli 
związanych z udrożnieniem dawnych alei, które tak pięknie opisał Jan 
Darowski, rodem z Brzezia, powodując tym samym, iż skrawek naszej 
pięknej raciborskiej ziemi wszedł na stałe w polską literaturę. Ostatnio 
utwór „Brzeską aleją” drukowano w Rzeszowie w piśmie literackim 
„Fraza” (pierwodruk wiersza - „Brzeski Parafianin”, nr 4/1994), a fragment 
początkowy brzmi:

Pięćdziesiąt lat już idę
tą aleją lip 
z których się żadna nie starzeje 
i kwiecia nie traci 
chyba, że kapryśną kaskadą zapachu 
gdy potrąci je pamięć 
(...)



Profesor Florian Śmieja, znany iberysta, tłumacz, poeta, przyjaciel
Darowskiego, odwiedzając poetę w Londynie, stwierdził, że pan Jan 
.zamknął się w swoich alejach lipowych", których już nie ma.

„Odludek” 
dla J.D.

Po prostu uciekinier 
z nieludzkiej mroczności 
oszalałej powodzi 
płonących lasów.
Uszedł ludziom krzykliwym 
odgrodził potrójną szybą 
od ich hałasu, schronił się 
przed natarczywiością 
żywego krajobrazu. 
Zamknięty z duchami 
wyciętych lip 
nadal chodzi w cieniu 
nieistniejących alei 
poza niestabilnością bytu.

Florian Śmieja, ze zbioru: „Niepamiętanie”, 
Mississauga 1999 (Canada)

F---------------- -

Jak więc naprawdę przedstawia się sprawa alei lipowych? Takie 
pytanie postawiłam między innymi Prezydentowi Miasta panu 
Wojciechowi Krzyżekowi. Oto, co usłyszałam: „W studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Raciborza - 
Brzezie z jego otoczeniem postrzegane jest jako jednostka obsługująca 
ruch turystyczny i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Budowa 
zbiornika Racibórz Dolny na terenie Brzezia spowoduje, że 
odtworzenie alei lipowej i ewentualnego (przekroczenia) przejścia Odry 
może stać się realne. Połączenie dzielnicy dla ruchu rowerowego 
i pieszego z resztą miasta może stać się istotnym elementem 
uatrakcyjniającym ten obszar miasta. W chwili obecnej niemożliwe 
jest podjęcie tematu realizacji kładki ze względów technicznych, gdyż 
znajdowałoby się w obrębie terenów zalewowych. Plany te znajdują 
się jednak w zapisach studium, gdzie rada miasta uchwałą w styczniu 
2000 roku zaakceptowała takie działania. Marzenia te mogą stać się 
realne, jednak pod warunkiem wybudowania czaszy zbiornika 
retencyjnego i możliwości finansowych miasta”.

Jak sprawa zbiornika Racibórz Dolny wygląda w planach 
ogólnokrajowych w uwzględnieniu również porozumień 
międzynarodowych, czytamy w miesięczniku „Śląsk” nr 7/2000.

„9 listopada 1999 r. minister ochrony środowiska zaakceptował 
koncepcję programowo-przestrzenną budowy zbiornika Racibórz Dolny, 
ustalając koszt na 516 509 tys. zł (...) Przekształcenie suchego zbiornika 
w wielofunkcyjny zbiornik wodny (III etap budowy) stwarza możliwości 
zrealizowania dawnych planów międzynarodowych drogi wodnej Odra 
- Dunaj (...) Kiedy będzie możliwa kąpiel w Odrze pod Raciborzem? 
Trudno prorokować (...) Nie jest jednak wykluczone, że następne 
pokolenie będzie uprawiać sporty wodne na spiętrzonej pod Raciborzem 
Odrze...”.

Póki co dominuje tu przede wszystkim sfera ekonomiczna, zaś 
rola humanistów - jak w całym życiu społecznym - i w tej kwestii wydaje 
sie nieprzeceniona. Tak też się dzieje - skupiamy wokół siebie coraz 
szersze grono „marzycieli”, aby „ożywić aleje lipowe". Dyrektor 
Raciborskiego Centrum Kultury pan Leszek Wyka przedstawił sprawę 
następująco:

Jana Darowskiego podróż sentymentalna

„Niemal w każdą noc śni ten sam 
sen. Jest piękny letni poranek. 
Bardzo wczesny poranek, ten, 
w którym jeszcze nie opadła mgła 
z wilgotnej łąki. Przetkana złotem 
aleja lipowa wciąga go w swój 
magiczny świat. Poprzez lekki 
szum wiatru słychać gwar tętniących 
życiem łąk. Skowronki, świerszcze, 
pszczoły... Oczami kilkuletniego 
chłopca przebiega drogę do 
Raciborza. Na chwilę zamyka oczy 
i... budzi się w swym mieszkaniu 
przy Atkins Road w Londynie.

Tak można wyobrazić 
sobie tęsknotę Jana Darowskiego, 
pochodzącego z Brzezia poety, za 
ziemią ojców, za krajem 
dzieciństwa. Powiem dalej - jest to 
straszna, bezbrzeżna i nieopisana 
tęsknota. Jednym słowem nostalgia. Wyziera ona z każdej linijki 
przepięknego wiersza poety pt. „Brzeską aleją”.

Pisząc te słowa, autor nie dopuszcza 
myśli, iż dzisiaj nie przeszedłby tej drogi. Aleję 
przecina przecież kanał Ulga. We śnie idzie 
jednak Darowski swą zapisaną pod powiekami 
aleją...

Dokładnie w maju 1998 r., przy 
obchodach 775. rocznicy historycznej wzmianki 
o Brzeziu, śniliśmy razem z poetą. Postanowiliśmy 
rozciągnąć kładkę w rozłożystych ramionach Ulgi, 
aby móc bez przeszkód spacerować aleją lipową.

Być może kiedyś będzie tu ścieżka rowerowa? Być może. Na razie 
śnimy. Na razie marzymy. A świat bez marzeń byłby smutny”.

Nasze wspólne świąteczne marzenia związane z alejami 
lipowymi dedykujemy p. Janowi Darowskiemu z okazji 75. urodzin. 
Wraz z życzeniami dalszych sukcesów życzymy zdrowia i obiecujemy - 
jeżeli uda się zbudować most łączący aleje lipowe - to będzie on nosił 
pańskie imię.

(m)

Kierunki zagospodarowania przestrzennego Raciborza - dzielnicy 
Brzezie (fragment)

• • • - aleje w dobrym stanie zachowane 
QOQ - aleJe zachowane fragmentarycznie
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Przewodniczący Rady Gminy w Brzeziu w latach 1790-1945
Na łamach „Brzeskiego Parafianina” prezentujemy 

fragmenty naszej brzeskiej historii. Nadszedł czas przedstawić 
również osoby stojące na czele naszej gminy. Na dzień dzisiejszy 
brakuje danych z lat 1790-1883. Wspólnie poszukajmy 
dokumentów z tego okresu. Posiadane informacje prezentować 
będziemy w odcinkach.

Franciszek Freund (ok. 1790) 
brak danych
Karol Gawliczek (ok.1883-1904) 
Konstanty Freund (1904-1911) 
Mateusz Blucha (1911-1934) 
Franciszek Solich (1934-1939) 
Paweł Szołtys (1939-1940) 
Karol Mandrysz (1940-1945)

Funkcja przewodniczącego w danej zbiorowości wymaga 
nie lada umiejętności, aby uzyskać aprobatę w podejmowaniu 
decyzji dotyczących całej społeczności. Dziś chcemy przypomnieć 
takich właśnie „przewodników” wywodzących się z naszej 
miejscowości, których napotkano, przeglądając stare dokumenty.

Dzięki specyficznym zamiłowaniom niektórych parafian 
do gromadzenia starych dokumentów dziś mamy możność 
przyjrzenia się naszej brzeskiej przeszłości. Często nie zdajemy 
sobie sprawy ze swoich predyspozycji do pełnienia różnych 
funkcji społecznych, które ujawniły się u naszych przodków. 
Naszym przywódcom należy się szacunek i pamięć za to, czego 
dokonali dla Brzezia.

Historia uczy. W miarę upływu czasu można zauważyć 
wielorakie trudności, które pokonać musieli przewodniczący - 
przedstawiciele naszej gminy w trudnych, zmieniających się 
okresach społeczno-politycznych. Na uwagę zasługuje tu 
Mateusz Blucha, który wykazał się wyjątkowym przewodniczącym 
- na pierwszym miejscu widział dobro Brzezia, pełniąc swą funkcję 
zarówno w czasach pruskich, jak i polskich. W innych okresach 
wyglądało to różnie.

Franciszek Freund

Franciszek Freund jest chyba najstarszym, mało znanym 
przewodniczącym gminy Brzezie, bo o jego istnieniu wnioskujemy 
tylko z dokumentu z roku 1790. Dokument jest w posiadaniu 
parafianina pana Józefa Trompety, który również udostępnił nam 
inne dokumenty, prezentowane w tym piśmie. Najstarszy 
dokument, na którym przewodniczący Franciszek Freund składa 
podpis, we fragmentach prezentujemy poniżej.

Interesujący to dokument, pisany alfabetem gotyckim, a ozdobna 
kaligrafia jest dość trudna do odczytu. Wykształcony germanista 
między innymi nieścisłościami odczytał imię Myśliwca jako 
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Marczeg, gdy tymczasem chodziło o Macieja, zaś Fojta odczytał 
jako Fogt. Pisma sporządzone przez gminnych pisarzy były 
pisane z użyciem miejscowych śląskich określeń, nie zważając 
na obowiązujące zasady pisowni. Pisano fonetycznie.

Pieczęć po lewej oznacza kwotę opłaty urzędowej (6. 
Pfennige, Gebuhrenstempel). Pieczęć po prawej stronie odnosi 
się do: FWR = Friedrich Wilhelm Rex. (Siegel des preucischen 
Kónigs Friedrich Wilhelm II, 1786 - 97). U dołu po lewej Anton 
Jambor - sprzedający. Poniżej Maciej Myśliwietz - kupujący. 
Po prawej stronie podpisy: Franciszek Freund - Fojt, poniżej 
Mateusz Gołeczko, Jura Somerla, Bartek Colorz, Józef Solich - 
zaprzysiężeni świadkowie. Okrągła pieczęć gminy z napisem: 
Brzezier - Gemein. - Sig - Ratiborer Crays. W centralnym polu 
stylizowany STÓG (Polowy schron do przechowywania plonów 
żniwnych, zamiast stodoły). Zauważmy również pisownię cyfr: 1 
i 7 w dacie 1790. Na uwagę zasługuje też fakt, iż jedynym, który 
umiał pisać, był piszący ten dokument, zaś wymienione osoby 
w tym dokumencie podpisały się krzyżykami.

Okres wspólnoty parafialnej z Pogrzebieniem powoduje, 
iż dziś trudno szukać śladów przeszłości w starych dokumentach, 
tym bardziej, że kościół w Pogrzebieniu, jak i probostwo 
przeżywały pożary. Brzezie jako gmina istniała niezmiennie 
samodzielna. Od roku 1727 Brzezie jest własnością miasta, 
które dzierżawiło wieś różnym dzierżawcom. Dzierżawcy byli 
zobowiązani do prowadzenia wymaganej dokumentacji, jednak 
dla miasta ważniejszym od dokumentacji są wpływy ustalonego 
czynszu do kasy miejskiej. Kto pełnił funkcje w radzie gminy, dziś 
trudno dociec. Skład rady gminy był wybierany spośród 
społeczności lokalnej.

Karol Gawliczek (*1849, +1913)

J05.Axmann

Foto arch. Jadwiga Gawliczek

W księdze prowadzonej sto lat później natrafiono na zapis, 
z którego wynika, iż Karol Gawliczek pełni funkcję 



przewodniczącego rady gminy. Jest to na pewno któryś 
z kolejnych przewodniczących w Brzeziu. Karol Gawliczek, jako 
syn Antoniego i Franciszki z d. Fiołka, urodził się 2.11.1849. Ślub 
z Joanną z d. Kapuścik odbył się 4.11.1873. Dzieci z tego 
małżeństwa to: Konstanty (*1877, +1951), żonaty z Pauliną 
Połednik, zamieszkały w Brzeziu (na Kotuczu); Józef (*1879, 
+1951), żonaty z Małgorzatą z d. Snopek, zamieszkały na Płoni; 
Jan i Eufemia z d. Matuszek, zamieszkali na ojcowiźnie (obecnie 
Klimek) - ich córki: Emilia zamężna Starok, a Joanna wychodzi 
za mąż za Oswalda Klimek; Franciszek w wieku dwudziestu lat 
zmarł jako sportowiec (zapasy); Izydor Gawliczek był lekarzem 
w Opolu, po wojnie poznał żonę w Niemczech i tam pozostał, 
umiera w roku 1968.

Obecna męska linia rodu Karola Gawliczka w Brzeziu 
pochodzi od Konstantyna; Izydor (gospodarstwo na Kotuczu) - 
dzieci (Józef, Jerzy, Zygfryd, Zofia, Teresa, Regina); Karol - Gliwice; 
Józef (Sosienka) - dzieci (Marian, Janusz, Alina); Ema zamężna 
Psota; Anna zamężna Mandrysz (poza Brzeziem) i Jadwiga - 
położna w Brzeziu.

Nazwisko przewodniczącego rady gminy pojawia się w 
księdze Rad Parafialnych z (Oku 1887. Wspomniany Karol 
Gawliczek pełni również funkcję w radzie parafialnej; tam 
zapisano, że jest przewodniczącym w gminie. Gawliczek pełni tę 
funkcję do roku ok. 1904. Pan Trompeta posiada dokument, z 
roku 1893, podpisany przez Karola Gawliczka, który miał wówczas 42 lata.

Pieczęć taka sama jak w poprzednim dokumencie z 1790 
roku. Stóg jest też stosowany w niektórych herbach szlachty 
śląskiej. Od kiedy ten herb w pieczęci gminy Brzezie był 
stosowany, dziś trudno ustalić. Będący w naszym posiadaniu 
herb na pieczęci Mikołaja Tracha z Brzezia z roku 1577 różni się 
znacznie. Herb w pieczęci gminy może różnić się od herbu 
właściciela wsi.

W czasie urzędowania Karola Gawliczka przypada trudny 
okres przygotowywania do budowy nowego, murowanego 
kościoła w Brzeziu. W roku 1879 Paweł Sobczyk przejmuje 
w dzierżawę majątek ziemski, w Brzeziu określany jako 
posiadłość rycerska. W roku 1888 postawiono wieżę Widokową 
w brzeskim lesie. W roku 1875 wybudowano restaurację 
z tarasami widokowymi, stąd miejsce to przyjęto nazywać 
Widokiem. Brzezie staje się miejscowością rekreacyjną dla 
mieszczan Raciborza, którzy pięknymi alejami lipowymi 
z kierunku Płoni w dni świąteczne kierowali swoje kroki w jego 
stronę. Z tego okresu pochodzi określenie "Brzeska Szwajcaria", 
z uwagi na liczne wzniesienia w krajobrazie. W roku 1883 
wybudowano istniejącą szkołę w Brzeziu. W roku 1887 
zlikwidowano folwark Jagielnia. W roku 1888 utworzono w Brzeziu 
Ochotniczą Straż Pożarną. W roku 1878 istniała zakładowa straż 
pożarna przy młynie Domsa na Lukasynie. Doms wybudował 
remizę strażacką na Lukasynie, tuż obok młyna. Karol Gawliczek 
był inicjatorem utworzenia straży gminnej z uwagi na istniejące 
zagrożenie pożarowe dla parafialnego drewnianego kościoła 
w Brzeziu. Niedaleko kościoła wybudowano zatem remizę 
strażacką (w okolicy obecnego placu z pomnikiem). Były też inne 
powody utworzenia Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu. 
W roku 1904 przeprowadzono bardzo ważną reformę ponownego 
ustalenia podziału posiadłości gruntów rolnych. Na skutek erozji 
ziemi powierzchnia gruntów ulega zmianie, a tym samym 

urealniono opłaty od gruntów rolnych. W roku 1904 zaczęto 
budowę brzeskiego kościoła. Starsi parafianie podkreślają 
wyjątkową rzetelność wójta Gawliczka, dar zjednywania sobie 
ludzi i wzorowego gospodarza.

Konstanty Freund (*1862, +1927).

Foto aren: redakcja

Konstanty Freund pełni swoją funkcję od 1904 r. do 1911 r. 
Na starym cmentarzu z nagrobka czytamy: urodził się w roku 
1862, a zmarł w roku 1927. Żona Marianna ur. 1864, zmarła 
1944 r.

Rodzina Freundów, dawniej znacząca nie pozostawiła 
potomstwa, przestała istnieć w Brzeziu, stąd trudno ustalić chociaż 
prowizoryczną strukturę rodowodu. W radzie parafialnej znajduje 
się nazwisko Simon Freund, który prawdopodobnie urodził się 
w 1829 r. i sądząc z różnicy wieku, mógł być ojcem Konstantyna 
Freunda. Wspomniany na wstępie Franciszek Freund, którego 
nazwisko znajduje się na najstarszym zachowanym dokumencie 
z roku 1790, mógłby być dziadkiem Konstantyna, chociaż brak 
potwierdzenia takiej wersji.

Konstanty Freund uczestniczy w budowie nowego 
kościoła w latach 1904-1906 r. Dziś trudno ustalić, kto był 
inicjatorem zmiany nazwy Brzezie na Hohenbirken; w Brzeziu 
w tym czasie jest nauczyciel Piegza, który był znany z fanatyzmu 
niemieckiego. Od roku 1875 następuje planowa akcja 
stopniowej zmiany polsko brzmiących nazw miejscowości na 
nazwy niemieckie. Wykonanie cesarskiego zarządzenia zależało 
jednak od postawy przewodniczącego gminy, bo np. 
w Pogrzebieniu i Kornowacu nazwy nie zmieniono. Dziś można 
uściślić datę tej zmiany, co miało miejsce między 31 maja 1906 r. 
a 25 czerwca 1906 r. i wynika z korespondencji między gminą 
w Brzeziu a miastem, które na pismo z Brzezia z datą 31 maja 
1906 r. odpowiada pismem już Hohenbirken (Brzezie) z datą 25 
czerwca 1906 r.

Z przytoczonego wyżej dokumentu wynika, iż za czasów 
Konstantego Freunda został zmieniony też herb Brzezia, bo 
pojawia się Sosienka w pieczęci gminy. Wspomniany nauczyciel 
Piegza jest tutaj jako pisarz gminy, chociaż w innym piśmie, 
również podpisanym przez Freunda z roku 1904, pisarzem jest 
niejaki Wachlarz. W roku 1907 rozebrano stary drewniany 
kościółek, z którego do nowego kościoła przeniesiono prawie 
całe wyposażenie. Ważnym faktem jest też rok 1911, kiedy 
to Brzezie staje się znowu samodzielną parafią; z powodu 
reformacji Kościół w Brzeziu na 300 lat stał się kościołem filialnym 
Kościoła parafialnego w Pogrzebieniu. W roku 1907 powstał 
w Brzeziu pomnik - obelisk "KAMIEŃ", ku czci Eichendorffa.

Konstanty Freund aktywnie uczestniczy w działalności 
straży pożarnej w Brzeziu. Widzimy go na zdjęciu z uroczystości 
25-lecia istnienia straży w roku 1913.
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
95. urodziny kościoła”JJ

Kamień węgielny pod budowę 
naszego obecnego kościoła w Brzeziu n. 
Odrą położono 25 września 1904 roku na 
odpust św. Mateusza. Jak pisze autor 
„Historii przeszłości kościołów nad Odrą”, 
w uroczystości wzięło udział wielu księży 
z okolicy i licznie zgromadzeni wierni. Ks. 
dziekan Kałuża z Rogowa wygłosił polską 
przedmowę, po czym ks. proboszcz Karol 
Riedel z Pogrzebienia, budowniczy 
naszego kościoła, odczytał dokument, 
który wmurowano w kamień węgielny. 
W dokumencie tym czytamy: „W 1331 roku 
w Brzeziu istniał kościół św. Mateusza 
i Macieja, w 1614 r. wybudowano w tym 
samym miejscu nowy kościół, zaś w 1679 
rozpoczęto, a zakończono w 1746, 
rozbudowę trzeciego kościoła, który nie 
mieści dziś 3 tysięcy wiernych z Brzezia 
i Nieboczów. Z ramienia władz 
kościelnych w Opolu nadzór nad budową 
nowego kościoła sprawuje budowniczy L. 
Szneider z uwagi na to, że zachodzi 
potrzeba wykorzystania trzech ołtarzy 
i trzech dzwonów ze starego kościoła...”. 
Bogaty wystrój starego drewnianego 
kościółka w Brzeziu, po którym została 
pamiątka w postaci kamiennego krzyża 
na starym cmentarzu, podkreśla również 
Augustyn Weltzel w „Kronice parafii 
Pogrzebień” z roku 1888.

Budowa nowego kościoła 
postępowała szybko, bo już 3 października 
1906 r. wciągnięto trzy dzwony na wieżę, a 
w niedzielę 4 listopada tegoż roku odbyło 
się poświęcenie obecnego kościoła. Był 
to również dzień imienin ks. Karola Riedla, 
co z dumą podkreślali starsi parafianie. 
Podczas uroczystości poświęcenia 
przeniesiony został Przenajświętszy 
Sakrament ze starego kościoła do 
obecnej świątyni. Stary kościółek 
rozebrany został w 1907 roku po 
przeniesieniu cennych elementów 
wystroju, w tym również zabytkowego 
ołtarza głównego z 1701 roku. Ten cenny 
barokowy akcent jest naszą dumą, 
stanowi centralny punkt już w trzecim 
brzeskim kościele. W bieżącym roku ołtarz 
ten obchodzi swoisty jubileusz - 300 lat 
istnienia.

Przez tyle pokoleń spogląda na nas 
Matka Boska znajdująca się w środkowej 
części ołtarza, niezłomnie stoją na straży 
figury św. apostołów Mateusza i Macieja. 
Z zainteresowaniem patrzymy również na 
portrety fundatorek z rodu Oppersdorffów 
i Prażmów, które zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem uwiecznione zostały na ołtarzu.

Mówiąc o szybkiej i sprawnej 
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budowie kościoła, nie można pominąć 
faktu wieloletnich starań i trudności 
w realizacji tego dzieła. W historię naszej 
parafii smutno wpisany został okres 
reformacji, który na 300 lat pozbawił jej 
samodzielności na rzecz parafii w 
Pogrzebieniu. Usilne starania o odzyskanie 
samodzielności wzmogły się od 1888 
roku, a spełnione zostały dopiero 90 lat 
temu, 17 listopada 1911 roku, w pięć lat 
po wybudowaniu obecnego kościoła.

Sprawna budowa kościoła 
poprzedzona była wieloma trudnościami. 
Dziś prawie jak anegdota brzmi sprawa 
usytuowania nowego kościoła, który miał 
być budowany w pobliżu nowego 
cmentarza. Wszelkie próby mierniczych, 
budowlanych kończyły się niepowodzeniem 
ze względu na warunki atmosferyczne - 
raz wichury, to znowu burze. Parafianie 
uznali to za Boży znak i rozpoczęto starania 
o nową działkę w pobliżu starego kościoła. 
Tak też się stało: obecny kościół znajduje 
się zaledwie o kilkadziesiąt metrów od 
dawnego.

Trudności z rozpoczęciem budowy 
miały również charakter prawny. Znany jest 
fakt trzykrotnego odrzucenia projektu przez 
władze w Berlinie. Ostatecznie projekt 
zatwierdzony został 24 grudnia 1903 roku.

Wiele faktów i szczegółów z dziejów 
parafii i historii kościoła przedstawiano 
wielokrotnie na łamach „Brzeskiego 
Parafianina”. Wydano również specjalny, 
poszerzony numer 6/27 z 1996 roku z okazji 
90-lecia. W ostatnim roku doczekaliśmy 
się także pracy magisterskiej poświęconej 
naszej parafii, której autorem jest p. Krzysztof 
Jasita.

Rok 1996, 90-lecia kościoła, 
pozostawił trwały ślad w naszej pamięci. 
Jest to data przybycia do naszej parafii 
obecnego proboszcza ks. Antoniego 
Pieczki, odejście na emeryturę, dziś już 
śp. Ks. proboszcza Alojzego Ostrowskiego 
oraz wielkiej uroczystości związanej z 60. 
rocznicą śmierci SM Dulcissimy, dziś już 
kandydatki na ołtarze.

Uroczystość 90-lecia upamiętniona 
została również wmurowaniem w przedsionku 
kościoła tablicy z nazwiskami - 
budowniczego kościoła oraz kolejnych 
proboszczów parafii. Istotną pamiątką tych 
uroczystości jest również fakt iluminacji 
kościoła, która zrodziła się z inicjatywy 
p. Floriana Burka, przy pełnym 
zrozumieniu i zaangażowaniu nowego 
wówczas proboszcza ks. A. Pieczki, a także 
akceptacji władz miasta. Wykonawcą 
oświetlenia jest nasz parafianin p. Karol 

Fiołka. Prace wykonano w niezwykle 
szybkim tempie dzięki ofiarnej pomocy 
wielu parafian. Dziś nasz wspaniały 
kościół widoczny jest z oddali nie tylko 
w słoneczne dni, lecz również o zmroku i 
w nocy.

Bogactwo naszego życia religijnego 
to liczny udział parafian we mszy św. 
w nabożeństwach majowych, fatimskich 
z procesją do groty, październikowych. 
Na podkreślenie zasługuje wielopokoleniowa 
tradycja „róż różańcowych”, którymi 
opiekuje się obecnie p. Maria Myśliwiec. 
Funkcjonuje grupa modlitewna 
„Apostolstwo Dobrej Śmierci”, której 
zelalorkąjest p. Bernadeta Cichy. W życie 
seniorów i osób samotnych trochę radości 
i uśmiechu stara się wnieść Parafialny 
Zespół Charytatywny prowadzony przez 
p. Michalinę Piekarską. 22-osobowa 
grupa ministrantów stanowi także „niezły” 
zespół sportowy, utrzymując przez dwa lata 
puchar przechodni w dekanacie. 
Dziewczęta skupia wokół siebie SM Anna 
w przyparafialnej scholi oraz SM 
Innocencja w grupie Dzieci Maryi.

Wszelkie ważniejsze uroczystości 
religijne uświetnia nasz chór parafialny 
działający pod dyrekcją p. Aleksandry 
Gamrot. Ważną rolę pełnią także 
pielgrzymki parafialne; w bieżącym roku 
nie zapomniano o trwającym Roku Ks. 
Kardynała Wyszyńskiego. Seniorzy 
odwiedzili Prudnik-Las, klasztor-więzienie 
ks. Wyszyńskiego.

Szczególne podziękowania dla ks. 
proboszcza za trwałe prace konserwacyjne 
i modernizacyjne naszej świątyni i obejścia 
oraz Radzie Duszpasterskiej, która 
wspiera poczynania naszego proboszcza. 
W skład Rady wchodzą: Marian Gawliczek, 
Karol Fiołka, Waldemar Świerczek, 
Kazimierz Cieślik, Gerard Polak, Karol 
Stawinoga, Hubert Pacharzyna, Alojzy 
Stawinoga, Marek Orc, Łucja Nowak, 
Eugenia Błaszczok, SM Anna Grygier, SM 
Innocencja Luks oraz SM Imelda Gawlas 
- przełożona naszego klasztoru.

Na podkreślenie zasługuje z pewnością 
fakt obecności tak wielu osób młodych 
wiekiem w obecnej Radzie, co świadczy 
o niegasnącym przywiązaniu do kościoła 
parafialnego.

Rocznicę 95-lecia poświęcenia 
naszego kościoła redakcja „Brzeskiego 
Parafianina” upamiętniła wydaniem 
pocztówek; niech ten drobny szczegół 
pozostanie dowodem żywotności 
naszego życia parafialnego w rozpoczętym 
trzecim tysiącleciu. (m)
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