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

Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku cena 3 zł

Zdrowych i spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia, 

szczęśliwego 
Nowego Roku 2007, 
Drogim Czytelnikom 

oraz wszystkim Parafianom 
życzy

Ks. Proboszcz i Redakcja



Pod choinkę...
Kiedy myślimy o Świętach Bożego Narodzenia naszą wy

obraźnię, obok stajenki betlejemskiej, porusza zawsze rozświe
tlona, pełna kolorowych baniek, świecidełek i słodyczy choinka. 
Ileż cudownych wspomnień z dzieciństwa przywodzi na myśl 
drzewko tak nierozerwalnie związane z symboliką Bożego Na
rodzenia.

Ktoś powiedział, że w Święta Bożego Narodzenia ludzie 
stają się mniej egoistyczni. Czyż obok białego opłatka, choinka 
nie jest tego wyrazem? To przecież pod nią członkowie rodziny 
znajdują prezenty, które są znakiem wzajemnej miłości i życz
liwości.

Choinka przez swój kształt zdaje wspinać się ku górze. Na 
jej szczycie wskazującym na niebieskie piękno, umieszczona 
jest Gwiazda Betlejemska lub srebrny czubek. Często okryta 
jest ozdobami, które mocniej to podkreślają i w swojej nazwie 
wyrażają ten nadprzyrodzony kierunek. Bo czymże są np. wło
sy anielskie, które ją okrywają? Chociaż choinka działa przede 
wszystkim na nasze zmysły, to jest ona jednocześnie jakby 
wyobrażeniem tego, co wiąże się z niebiańską słodyczą i bla
skiem.

W Boże Narodzenie łaska Boża subtelnie, ale i zdecydowa
nie puka do drzwi naszej duszy. W tym czasie człowiek odczu
wa mocniej niż zwykle pragnienie piękna, słodyczy, prawdy i 
Boskiej obecności. Pod wieloma względami wyrazem tego jest 
właśnie ta strojna choinka.

Tych wspaniałych wartości pod tegoroczną choinką i wokół 
niej życzy wszystkim wiernym brzeskiej wspólnoty i świątecz
nym naszym gościom

Ks. Proboszcz

Kolęda 2006/2007
1. Środa - 27.12.2006 - godz. 10.00 - ul. Myśliwca od końca i ul. 

Wąska;
2. Czwartek - 28.12.2006 - godz. 11.00 - ul. Pogrzebieńska od pp. 

Staniek do ul.Brzeskiej;
3. Piątek - 29.12.2006 - godz. 10.00 - ul. Brzeska 12, 10 i 2, ul. Za 

Dębiczem i Dębiczna;
4. Sobota - 30.12.2006 - godz. 10.00 - ul. Rybnickafod pp. 

Błaszczok) i ul. Świerkowa;
5. Wtorek - 02.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Brzeska od Raciborza do 

pp.Zychma i ul. Torowa
6. Środa - 03.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Brzeska od końca do ul. 

Pogrzebieńskiej, ul. Pod Lasem i Nieboczowska;
7. Czwartek - 04.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Kobylska od końca;
8. Piątek - 05.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Handlowa, Nad Potokiem i 

Stawowa od końca;
9. Sobota - 06.01.2007 - godz. 14.00 - ul. Kruczkowskiego od 

końca;
10. Niedziela - 07.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Gawliny od końca;
11. Poniedziałek - 08.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Pogrzebieńska od 

końca do pp. Cymerman, ul. Gliniana i pp. Fiołka;
12. Wtorek - 09.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Pogrzebieńska od pp. 

Botorek do pp. Świerczek;
13. Środa -10.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Wiatrakowa od początku do 

pp.Orc, ul. Sadowa, Malinowa i Jagodowa;
14. Czwartek - 11.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Zakładowa od końca, 

Wygonowa od końca, ul. Wiśniowa 4 i pod Lipami;
15. Piątek -12.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Wysoka, Jagielnia, 

Wiśniowa i Sosienkowa od początku;
16. Sobota -13.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Gajowa od końca i ul. 

Mandrysza;
17. Niedziela -14.12007 - godz. 13.00 - ul. Fiołkowa, Tulipanowa, 

Wiśniowa i Wiatrakowa za pp. Orc;
18. Poniedziałek - 15.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Pogwizdowska i 

Widokowa od początku;
19. Wtorek - 16.01.2007 - godz. 13.00 - ul. Bitwy Olziańskiej od 

końca (pp. Gierszewscy);

Uroczystość 100-lecia kościoła
Niedziela 5 listopada 2006r. pozostanie we wspomnieniach 

całej parafii. O godz. 11.00 uroczystej Eucharystii przewodni
czył ks. biskup Gerard Bernacki.

W dziękczynnej homilii księdza biskupa padły znamienne 
słowa:

- Dziś w czasie tej najświętszej ofiary chcemy Pany Bogu w 
sposób szczególny wypowiedzieć nasze dziękczynienie, za dar 
tej świątyni. Może ktoś powiedzieć, że jakaś przesadna licen- 
cio poetica przejawia się w tym słowie, przecież Brzezie nad 
Odrą to parafia z wielkimi, pięknymi i co najistotniejsze z, już 
od XIII wieku, tradycjami - wtedy to już (stary cmentarz o tym 
mówi) był w Brzeziu kościół. Ale trzeba dodać jeszcze jeden 
aspekt, mieszkańcy Brzezia nie tylko byli ale po dzień dzisiejszy 
są ludźmi ambicji i honoru. Wasi poprzednicy dali temu dowód, 
świadectwo, w postaci tej pięknej, murowanej świątyni. Pragnę
li mieć kościół z prawdziwego zdarzenia, chcieli by Chrystus, 
który powiedział: „Beze mnie nic uczynić nie możecie, oto ja 
pozostaję z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata,

“ mieszkał w nowej, pięknej świątyni. Popatrzcie na głęboką 
wiarę, nadzieję i miłość waszych przodków, którzy tę świąty
nię w niełatwych czasach budowali. Mieli do pokonania wiele 
trudności, choćby fakt, że kiedy świątynia już stała, nakazano 
aby całe wnętrze starej świątyni było przeniesione do tej nowej. 
Razem z architektem musieli się mocno nagłówkować aby to 
wszystko dostosować, dopasować by ta świątynią tak jak dziś 
mogła cieszyć oko, radować serce... I stąd, kiedy dziś Panu 
Bogu dziękujemy za dar tej świątyni, uświadamiamy sobie ich 
przykład... moi kochani, ta świątynia jest najlepszym, najpięk- 
nięjszym najwspanialszym pomnikiem ich wiary, nadziei i miło
ści. Do Boga...

Uroczystości jubileuszowe uświetniła przyparafialna schola, 
młodzież szkolna oraz ciekawa prezentacja multimedialna, w 
której usłyszeć można było o istotnych zmianach w stuletniej hi
storii naszej świątyni. Przywołano sylwetki wszystkich probosz
czów parafii. W bardzo ciekawy sposób wprowadzono widzów 
w atmosferę obchodzonych świąt i obrzędów roku liturgicznego. 
Poparte nagraniami video obrazy procesji, pasterki czy zwycza
jów i obrzędów świątecznych występujących w brzeskiej parafii 
uzupełniały recytacje i śpiew chóru. Na wspomnienie aposto
łów, patronów parafii Mateusza i Macieja odezwały się organy z 
melodią pieśni, w którą włączył się cały kościół. Spektakl prowa
dzony był przez Annę Burek i Marka Kampkę. Część literacką 
przygotowała Beata Kuliś, część muzyczną wraz z chórem przy
gotowała Aleksandra Gamrot. Całość techniczna wzruszającej 
prezentacji przygotowana została przez Krzysztofa Burka.

Podczas uroczystości każdy stan złożył dary dziękczynne. W 
imieniu Rady Parafialnej i wszystkich zgromadzonych wygłosiła 
podziękowanie p. Eugenia Błaszczok.

W imieniu księdza proboszcza składamy serdeczne podzię
kowania wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałych ob
chodów 100-lecia brzeskiej świątyni.

Redakcja
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Złote Pary
Wpatrzeni w żłobek betlejemski bezwiednie podejmujemy 

wzruszający temat rozważań o Sakramencie Miłości i Rodzi
nie... Niech ta Boża Miłość obejmuje wszystkie tegoroczne Złote 
Pary i darzy Ich Błogosławieństwem przez kolejne długie lata!

9 maja 1956r. zawarli związek małżeński państwo Weronika 
i Norbert Lindner.

20 maja bieżącego roku dziękowali Bogu za przeżyte wspól
nie lata podczas uroczystej Mszy św w brzeskim kościele.

Państwo Lindnerowie wychowali trzech synów, doczekali się 
czworga wnuków; Tomasza, Renifer, Michała i Anny. Synowie 
Jerzy, Krystian, Falko oraz synowe Magdalena, Krystyna, Hali
na oraz wnuki przesyłają drogim Rodzicom i Dziadkom najlep
sze życzenia zdrowie i wszelkich Łask Bożych.

Państwo Anna i Jan Jambor zawarli związek małżeński 21 
maja 1956r. Za 50 lat wspólnego życia dziękowali Bogu pod
czas uroczystej sumy, która odbyła się 28 maja br.

Państwo Jamborowie wychowali pięciu synów Józefa, Al
freda, Henryka, Piotra i Rudolfa. Mają dziesięcioro wnuków - 
Ewelina, Dawid, Izabela, Sabina, Monika, Agata, Marcin, Adaś, 
Kevin i Julia. Jubilaci serdecznie dziękują synom i synowym za 
przygotowanie uroczystości jubileuszowej, zaś gościom, krew
nym, przyjaciołom i sąsiadom za obecność, życzenia, podarun
ki i kwiaty.

Złoci Jubilaci państwo Anna i Stanisław Cieślik zawarli 
związek małżeński 27 maja 1956r. Podczas uroczystej Mszy 
św. w sobotę 27 maja tego roku w otoczeniu rodziny, krewnych, 
sąsiadów dziękowali Bogu za wspólnie przeżyte 50 lat. Pań
stwo Cieślikowie wychowali czworo dzieci Alojzego, Romana, 
Renatę i Urszulę, doczekali się ośmiorga wnuków; Krzysztof, 
Łukasz, Joanna, Darek, Rafał, Iwona, Tomasz i Michał

Dzieci wraz z rodzinami życzą Rodzicom i Dziadkom dal
szych lat w zdrowiu i Bożego Błogosławieństwa.

18 czerwca 1956r. w naszym brzeskim kościele związek 
małżeński zawarli państwo Gertruda i Hubert Lenart.

Za szczęśliwie przeżyte lata Jubilaci dziękowali Bogu pod
czas uroczystej sumy 18 czerwca br. Wychowali troje dzieci, 
doczekali się siedmiorga wnuków oraz czterech prawnuków.

Kochanym Rodzicom, Dziadkom i Pradziadkom życzenia 
zdrowia wszelkich Łask Bożych życzą córka Jolanta z rodziną

Ślub państwa Franciszki i Józefa Trompeta odbył się 27 
sierpnia 1956r. Za 50 lat wspólnej drogi małżeńskiej dziękowali 
Jubilaci podczas uroczystej sumy 27 sierpnia tego roku.

Państwo Trompetowie wychowali czworo dzieci - syna Piotra 
i córki Monikę, Dorotę i Bronisławę. Są szczęśliwymi dziadkami 
siedmiorga wnucząt Isabelli, Kerstina, Magdaleny, Beniamina, 
Suzanne, Michała i Dennisa

Wśród wielu życzeń i prezentów dzieci podarowały Rodzicom 
piękny rodzinny album - drzewo genealogiczne, gdzie czytamy: 
„byliście z nami od początku, wrastaliśmy na Waszych oczach, 
przy Was stawialiśmy pierwsze kroki... by w końcu wprowadzić 
nas w dorosłe życie... Nadszedł bardzo ważny i szczególny 
Dzień i doskonała okazja by powiedzieć Wam - Dziękujemy"!

Państwo Ema i Zygfryd Skrzyszowski zawarli związek mał
żeński 15 października 1956r. w brzeskim kościele, w okresie 
przygotowań do obchodów 50-lecia istnienia naszej świątyni.

Swój Jubileusz 50-lecia obchodzili w bieżącym roku również 
15 października dziękując Bogu podczas Mszy św. za wspólnie 
przeżyte lata. Państwo Skrzyszowscy wychowali cztery córki 
Cecylię, Irenę, Barbarę i Renatę doczekali się siedmiorga wnu
ków; Joannę, Aleksandrę, Natalię, Łukasza, Sławomira, Mariu
sza i Michała.

Córki wraz z rodzinami życzą Drogim Rodzicom i Dziadkom 
szczęścia, wiele zdrowia i obfitych Łask Bożych na dalsze lata.



Niech uroczystość 70-lecia śmierci Sługi Bożej 
SM Dulcissimy przyczynia się do pogłębienia 
naszej wiary i chrześcijańskiego świadectwa.

Szczęść Boże!
Arcybiskup Damian Zimoń 

Brzezie, 7 maja 2006r.

Parafia Rzymsko-Katolicka św. Apostołów Mateusza i Macie
ja w Brzeziu n/Odrą po raz kolejny wpatrzona w postać Sługi 
Bożej SM Dulcissimy przeżywała Wielki Dzień.

Uroczystości związane z kultem naszej Siostry obejmują co
raz szersze kręgi. 7 maja br. obyły się uroczystości związane z 
70-rocznicą śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy Hoffmann która 
przebywała w brzeskim klasztorze i tu zmarła w opinii świętości. 
Mieszkańcy Brzezia od samego początku wierzyli w Jej nad
przyrodzone dary i za Jej wstawiennictwem wypraszali łaski u 
Boga.

Dziś kult Sługi Bożej roztacza się daleko poza granice na
szej miejscowości i okolic. Na uroczystość 70-lecia śmierci 
zjechali goście z różnych stron, nie zabrakło licznej grupy ze 
Zgody, miejsca urodzenia Helenki, bo tak brzmi Jej imię dane 
na chrzcie świętym.

O godzinie 10,30 w naszej świątyni rozpoczęła się uroczy
sta Eucharystia pod przewodnictwem JE Ks. Abpa Damiana 
Zimonia. Wśród modlących się liczną grupę stanowiły Siostry 
ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej czyli Współsiostry 
Sługi Bożej przybyłe z kraju i z zagranicy. W uroczystości udział 
brały również Siostry z innych Zgromadzeń oraz licznie zgroma
dzeni księża. Gościem byli Członkowie Trybunału toczącego się 
procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej SM Dulcissimy.

Nie zabrakło także przed
stawicieli władz samorządo
wych miasta i powiatu raci
borskiego.

Przytoczone na wstępie 
słowa JE Ks. Abpa Damia
na Zimonia wpisane zostały 
w naszej kronice i przewijały 
się również w wygłoszonej 
homilii podczas uroczystości. 
Parafianie Brzezia ogarnięci 
dumą i radością maja również 
poczucie odpowiedzialności 
za wielki dar jakim jest dla 
Brzezia Sługa Boża SM Dul- 
cissima.

Prócz wewnętrznych przeżyć każdego z nas mieszkańców, 
o wielkim przywiązaniu do naszej Siostry świadczą nieustanne, 
przez te 70. lat, zewnętrzne wyrazy wdzięczności. Potocznie już 

utarło się powiedzenie „tu kwiaty nie więdną, światła nie gasną, 
modlitwa trwa” - tak było na grobie mieszczącym się na starym 
cmentarzu, tak jest i dziś przy sarkofagu znajdującym się na 
placu kościelnym.

Po uroczystej Eucharystii uroczystości 70-lecia uświetnił 
spektakl Teatru Hagiograf im. Świętej Teresy z Lisieux z Kra
kowa.

W celu przybliżenia treści 
sztuki w wielkanocnym nume
rze „Brzeskiego Parafianina” 
Siostra Alodia Lelek, przeło
żona Sióstr Domu św. Not- 
burgi w Raciborzu, w specjal
nym artykule zatytułowanym 
właśnie „Dwie Siostry” przy
bliżyła czytelnikom duchowe 
związki Siostry Dulcissimy z 
Jej duchową przewodniczką 
św. Tereską od Dzieciątka 
Jezus, świętą z Lisieux, dziś 
doktorem Kościoła.

W spektaklu „Dwie Siostry" 
głos św. Teresy prezentowała

p. Izabela Drobatowicz - Orkisz zaś głos Siostry Dulcissimy 
młoda adeptka teatru p. Katarzyna Pamuła. Na skrzypcach grał 
p. Aleksander Opanka.

Słuchacze zgromadzeni w świątyni w wielkim skupieniu od
bierali, jakby się zdawało znane nam już wszystkim fakty, a jed
nak tak - na nowo brzmiące w naszych uszach - poruszające 
nowe struny naszego serca, dając temat do głębokiej refleksji 
nad postaciami świętych a codzienną naszą chrześcijańską 
drogą, powinnością.

Występ teatru z Krakowa, który uświetnił uroczystość 70-le- 
cia był możliwy dzięki finansowemu wsparciu starostwa powia
towego.

Artyści teatru „Hagiograf’ w kronice wpisali znamienne sło
wa: „Wspaniałą postać S Dulcissimy niesiemy swoją pracą Pol
sce i może światu. Z radością na Jej kanonizację czekamy! Jej 
wstawiennictwa sami doświadczaliśmy.” Słowa te odzwiercie
dlają w pełni i nasze wspólne pragnienie. Proces beatyfikacyjny 
trwa, módlmy się również i w tej intencji.

/m/
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Z ziemi włoskiej do Polski
Nie spełniły się marzenia arcybiskupa Józefa Feliksa Gawli

ny, biskupa polowego wojsk polskich, opiekuna polskiej emigra
cji pochodzącego z ziemi raciborskiej, aby po II wojnie świato
wej wrócić do kraju. Stało się jednak tak, że ziemia z cmentarza 
- grobu arcybiskupa spoczywającego na Monte Cassino przy
wieziona została do kraju.

W ramach obchodów 40. rocznicy śmierci wielkiego syna 
ziemi raciborskiej z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Raciborskiej, na czele z jego prezesem Zbigniewem Ciszkiem 
ogłoszony został Rok Gawliny. W ramach obchodów zorganizo
wano wyjazd do Włoch, na Monte Cassino. Celem głównym tej 
pielgrzymki - wyjazdu było przywiezienie właśnie ziemi z grobu 
arcybiskupa Józefa Gawliny, z myślą jako kamień węgielny pod 
pomnik arcybiskupa.

Wśród inicjatorów szerokiego podjęcia tematu był również 
pan Kazimierz Głowacki prezes Związku Polaków „Rodło” z 
Mainnheim, obecnie prezes całego Związku Polaków w Niem
czech.

rynku w Raciborzu.

3 października 2005r. na 
Monte Cassino odbyła się 
uroczysta Msza św. odpra
wiona przez obecnego opie
kuna emigracji polskiej, rów
nież raciborzanina, dawnego 
współpracownika arcybiskupa 
Gawliny - ks. arcybiskupa 
Szczepana Wesołego, który 
poświęcił także urny z ziemią.

Jedna z urn stała się jak wspomniano kamieniem węgielnym 
pomnika arcybiskupa Gawliny, który w listopadzie br. stanął na

Drugą urnę z inicjatywy 
„Brzeskiego Parafianina” 
ofiarowano klasztorowi SMN 
w Brzeziu, gdzie ks. Józef 
Gawlina w latach 1929-1932 
pełnił funkcję pierwszego ku
ratora nowopowstałej kato
wickiej prowincji Zgromadze
nia SMN. Z jego inicjatywy 
dokonano przebudowy domu 
i właśnie w tym roku mija 75. 
rocznica, kiedy to 16 grudnia 
1931r. ks. Gawlina przeniósł 
do obecnej kaplicy Przenaj
świętszy Sakrament i odpra
wił pierwszą Mszę św. W tym 

to klasztorze, w tej kaplicy modliła się żarliwie Sługa Boża SM 
Dulcissima - wypraszając łaski dla całego Zgromadzenia.

Stad tez dzień 7 maja 2006r., uroczystości związane z 70-le- 
ciem śmieci Sługi Bożej, jak również pobyt JE ks.Abpa Damiana 
Zimonia w naszej brzeskiej parafii stał się okazją do odsłonięcia 
i poświęcenia wmurowanej urny z ziemią przywiezioną z Monte 
Cassino.

Wysiłki i starania TMZR jak 
również ośrodków polonijnych 
na świecie zostały uwieńczo
ne sukcesem 15 listopada 
2006r. w obecności licznie ze
branych raciborzan i gości z 
kraju i zgranicy, odsłonięto w 
Raciborzu pomnik arcybisku
pa Józefa Feliksa Gawliny 

Wspomniana urna z ziemią
z Monte Cassino stanowi kamień węgielny pomnika.

Ważnym momentem tej uroczystości był fakt poświęcenia

pomnika przez arcybiskupa 
Szczepana Wesołego z Rzy
mu, którego dokonał wraz z 
biskupem Janem Kopcem z 
Opola.

Uroczystości z 15 listopa
da w centrum Raciborza są 
nam w Brzeziu bliskie, war
to bowiem wspomnieć iż po 

raz kolejny na uroczystości związane z postacią Abpa Gawliny 
zaproszono chór z Brzezia pod dyrekcją Aleksandry Gamrat,
akt erekcyjny czytała brzezianka Anna Burek. W uroczystości 
odsłonięcia pomnika udział brały nasze siostry wraz z Siostrą 
Przełożoną Dionizją Patalas. Przybyła również delegacja Sióstr 
z Katowic, wśród nich SM Paulina. Siostry dziękowały ks. Abpo
wi Wesołemu za dar poświecenia urny dla Brzezia oraz złożyły
życzenia z okazji 80. Urodzin, 50. rocznicy Kapłaństwa księdzu 
arcybiskupowi.

Wśród wielu księży nie zabrakło również ks Józefa Gawlicz- 
ka - kapelana SMN w Brzeziu.

Ks Stanisław Juraszek, 
jeden z organizatorów Roku 
Gawliny podczas uroczysto
ści brzeskich wpisał do kroniki 
słowa, które warto przytoczyć; 
„Arcybiskup Józef Gawlina, 
wielki kapłan i żołnież, jest i 
dzisiaj dla nas przykładem, 
bo przyciąga nas Jego umi
łowanie Ojczyzny, Kościoła, 

a szczególnie tej ukochanej Ziemi Raciborskiej, do której tak 
tęsknił całe życie będąc tułaczem - żołnierzem. O nim prymas

Józef Glemp powiedział "zawsze byłem w Niego wpatrzony bo 
uosabiał w sobie wszystko to co najszlachetniejsze w człowieku 
i kapłanie" Chcemy być wiernymi Jego naśladowcami”

Małgorzata Rother-Burek
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Brzeską Aleją
Pięćdziesiąt lat już idę 
tą aleją lip
z których się żadna nie starzeje
i kwiecia nie traci -
chyba że kapryśną kaskadą zapachu 
gdy potrąci ją pamięć

Ani ich liście raz szmaragd 
raz złoto omszałe 
nie opadają- 
chyba żem w jesiennym nastroju

Jan Darowski

Pięćdziesiąt lat już idę 
tą aleją lip 
z cienia w cień idę 
nie widzę dalej niż sto kroków

(wiem że jest wzgórze
na wzgórzu brama
za bramą wiem są małe pagórki 
w których śpią ludzie)

I choć był taki wiatr
że nawet uścisk z dłoni mi wyrywał 
tu ani drgnęło

w: Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999, Czytel
nik, Warszawa 2002r.

Od redakcji; pierwodruk wiersza ukazał się na łamach Brze
skiego Parafianina w 1994r. pod, jeszcze roboczym, tytułem 
„Aleja”, zaś w myślach poety wiersz nosił tytuł „Moje najczyst
sze Brzezie". Dziękujemy.

Dzieląc się radością Świąt Bożego Narodzenia depeszę 
specjalną ślemy do Londynu z okazji 80-tych urodzin pana 
Jana Darowskiego

Przesyłamy Panu życzenia zdrowia w życiu osobistym, ro
dzinnym oraz wielu dalszych sukcesów na niwie literackiej.

Przyjaciele, znajomi oraz Czytelnicy z Brzezia

Znaczące daty:
+1857-1907-1945-2006/7

Miejsce wybrane przez 
miłość nie może pozostać 
bez echa w twórczości 
poety. Legenda mówi, iż 
w tym miejscu, na skraju 
brzeskiego lasu siady
wał często poeta okresu 
romantyzmu Joseph Fre- 
iherfn von Eichendorff.
Podążał na białym koniu 
pokonując trasę z Łubo
wic do pogrzebieńskiego 
zamku do wybranki swego 
serca Alojzy Anny Wiktorii

UUH (^‘icIfCIlDurff Larisch. Rodzice poety 
początkowo nie byli za

chwyceni tą miłością, marzyli o lepszej partii dla syna, w końcu 
wybór uznali jako słuszny, gdyż dom w Pogrzebieniu uchodził 
za wzorowy i pobożny.

Główny eratyk, na którym umieszczono napis w stylu gotyc
kim: Dem Sangers des Waldes Joseph Freiherfn von Eichen
dorff Hohenbirken 26. XI. 1907. /Leśnemu śpiewakowi Józef 

Baron Eichendorff Brzezie 26, XI. 1907./został wydobyty z ogro
du w pobliżu kościoła w Pogrzebieniu. Kilka par koni ciągnęło 
ów kamień na specjalnym wozie by umieścić go na miejscu, na 
skraju lasu w Brzeziu, aby upamiętnić fakty z życia poety zwią
zane z tym miejscem. „Kamień- pomnik” przetrwał dwie kolejne 
wojny światowe, niestety krótko po II wojnie został zniszczony. 
Wybuch dynamitu doszczętnie skruszył główną bryłę granitu, 
natomiast mniejsze głazy stanowiące podstawę, rozrzucone zo
stały w promieniu 200 metrów. Resztę czas uczynił, bryły wie-

Rok 1907

lokrotnie przesuwano, usuwano bo blokowały komuś przejście, 
były komuś potrzebne, zaś jeden „wrócił do Pogrzebienia’’- jako 
pamiątka.

Długo na miej
scu po dawnym 
kamieniu rosła tra
wa, zresztą daw
no tędy przestano 
spacerować. Mia
sto przestało się 
interesować zarów
no Widokiem jak i 
kamiennym obe
liskiem a tym bar
dziej jego brakiem.

Widok - budynek z herbem Raciborza z datą 1914r jest pry
watną ruiną, las miejski oddano Nadleśnictwu a dawne ścieżki 
spacerowe zarosły.

Nowe usytuowanie Kamienia, jak widać na zdjęciu, nie sta
nowi urozmaicenia spaceru po ścieżce w stronę Widoku. Nowy 
Kamień będzie zatem cieszył mieszkańców zabudowy Pod La
sem. Czy nastąpi ożywienie lasu w Brzeziu, które tak długo w 
przeszłości pełniło funkcję rekreacyjną zarówno dla mieszczan 
Raciborza jak i Brzezia zależeć będzie tylko od nas samych.

Uroczystość poświęcenia nowego „Kamienia" odbyła się 6 
maja 2006r. Po Mszy św. która odbyła się w naszym koście
le w kolorowym korowodzie udano się na miejsce „Kamienia” 

Rok 2006

gdzie dokonano odsłonięcia obelisku oraz poświęcenia przez 
miejscowego prób. ks. Kazimierza Kopcia.

/mf/
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Urbanek
Przysiółek „Urbanek" to 

skupisko zabudowań Brzezia, 
którego nazwa wzięła się od 
starej kapliczki św. Urbana, 
którą datuje się na 1877r. a 
powstała prawdopodobnie za 
sprawą brzeskich rolników, 
bo pierwszym opiekunem jest 
Antoni Jambor, jeden czterech 
dużych gospodarzy rodziny 
Jamborów w Brzeziu. Kapliczka sprzed 1994r.

W tym rejonie przebiega 
teraz powiatowa droga w kie
runku Racibórz - Lubomia 
(Gorzyce Wodzisław), obecnie 
ul Brzeska. Kapliczka znajduje 
się na gruncie Parafii Rzymsko 
- Katolickiej i jest od roku 1969 
wydzielona z posesji Marty 
Niestrój zd. Solich. Pierwotnie, 
pole które nabyła Marta zd. So
lich było własnością kościelną 
(pola farskie), które po wojnie 
zostały rozparcelowane dla 
prywatnych właścicieli.

Kapliczka z 1877r. miała
specyficzną konstrukcję dachu, typowa dla okresu w którym 
została wybudowana. Niestety w 1994r. dokonano kapitalnego 
remontu kapliczki, w tym zmodernizowano pierwotną konstruk
cję dachu. Kapliczka jest jak nowa, ale już nie taka sama jak 
napisano na frontonie rok 1877.

W roku 1925r. „pole farskie" w tym rejonie zostało znacznie 
okrojone z powodu budowy kolei z Olzy do Brzezia. Wzdłuż dro
gi posadzono drzewa czereśni, co w miesiącach wiosennych 
dawało efekt bajeczny.

Początek powstania w tym rejonie skupiska domów miesz
kalnych możemy przyjąć, w kolejności: pierwszym domem na 
tym przysiółku był dom p. Zofii i Antoniego Fiołki, który tu stanął 
w 1933r. W tym samym czasie, bliżej wsi była połowa domu p. 
Gelnego - warsztat betoniarski. Ostatnim domem należącym

Zabudowa przysiółka Urbanek Przy kapliczce św. Anny

do zabudowań wsi, jest wtedy stara leśniczówka, któęp stała w 
miejscu obecnych garaży p. Mikodów. Za domem p. Szołtysów. 
W starej leśniczówce mieszkały dwie rodziny P. Krybus. Jedna 
z tych rodzin miała 15 dzieci, co dla niewielkich rozmiarów le
śniczówki daje obraz warunków mieszkalnych. Krótko po 1933r. 
musiała zatem zostać wybudowana nowa, obecna leśniczówka 
w której mieszkał znany starszym parafianom „Feszter" p. Pro
kop, który tu mieszkał do końca wojny. Potem w 1936r. wybudo
wano budynek szkoły mniejszości niemieckiej a przy drodze do 
Nieboczów stała „Feldschojna" - stodoła należąca do Dworu. W 
tym czasie ostatnim domem po lewej stronie drogi do Lubomii 
był dom p. Berty Wardęgi zd. Psota.

Po wojnie w 1945r. sąsiadami Fiołki zostały domy p. Myśliw
ców i dalej przy rozwidleniu dróg dom p. Jamborów, dając tym 
samym początek drugiej linii zabudowy. Po prawej stronie bu

duje dom p. Sekuła Maciej, dalej domy powstawały jak grzyby 
po deszczu i osiedle przy Urbanku wyróżniało się jako skupisko 
o swoistej zwartej zabudowie. Dziś przy Urbanku mamy 25 do
mów, około 30 rodzin , około 100 mieszkańców bardzo ze sobą 
zżyci i zawsze gotowi do sąsiedzkiej pomocy, tyle zauważyła p. 
Łucja Zgadło, dziękujemy za pomoc.

Charakter przysiółka Urbanek, jako przedmieścia dzielnicy 
Raciborza podkreślają 4 kwatery działek miejskich i przystanek 
autobusowy w rejonie Działek oraz powstały w 1973r. Zakład 
Kruszyw - Żwirownia.

Uroczystość św. Urbana, patrona rolników w Brzeziu jest do
tychczas bardzo uroczyście obchodzona pod nazwą „procesji 
św. Urbana”, która to procesja, do rolniczego święta dołączyła 
kult św Anny, której kapliczka stoi przy ul. Wiśniowej (Cześniów- 

Procesyjską drogą Przed kapliczką św. Urbana - cel procesji

ka) na Jagielni. Św. Anna uznawana jest jako patronka Brzezia, 
stąd w Brzeziu pojawił się drugi odpust - mniejszy św. Anny.

Procesja, oprócz wymowy modlitewnej rolników, ma wspa
niały walor regionalny, czyniąc z uroczystości św. Urbana wyda
rzenie, które przyciąga miłośników przyrody i folkloru z Racibo
rza i okolic. Wielką atrakcją jest towarzysząca procesji bandera 
konna oraz urokliwe rejony brzeskiego lasu, którędy procesja 
podąża.

Z uwagi na wiek powstania obu kapliczek św. Anna - naj
starsza /nawet średniowiecze/, św. Urbana -1877 , oraz fakt, iż 
około 1900 roku sadzono obecny las w kierunku Lutonia (Lu
bomi), pierwsze procesje do kapliczki św. Urbana prowadziły 
skrajem lasu „Widok" w rejonie obecnej alei pod Widokiem , ul. 
Lubomskądo św. Urbana.

W latach późniejszych procesja musiała przejść przez las, 
stąd została skierowana w stronę „Kamienia” /obecny pomnik 
Eichendorffa/, by dość stromą dróżką wyjść w rejonie obecnych 
działek, koło krzyża. Trasa obecnej procesji została zmodyfi
kowana, dość mocno skrócona, i w samym lesie, od „Kamie
nia" skierować się przed zabudowaniami obecnego przysiółka 
„Urbanek” , do kapliczki św. Urbana. Rejon przysiółka „Urba
nek", gdzie z lasu wychodzi procesja został nazwany „proce
syjską drogą”.

Co roku parafianie z Urbanka starają się aby ich kapliczka 
prezentowała się godnie na święto brzeskich rolników to taka 
„męska peregrynacja”. Figura św. Urbana z kościoła niesiona 
jest przez rolników do w kapliczki w odwiedziny.

Po takim „Świętych Obcowaniu” wszyscy uczestniczący w 
procesji, jak i ci, którzy przyszli ku kapliczce św. Urbana udają 
się do kościoła po Boże Błogosławieństwo.

Przysiółek św. Urbana

/mf/
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