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Rok XV Nr 2 (71) Pismo przy Parafii Rzymsko-Katolickiej
24 grudnia 2007 św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

Pismo ije się od kwietnia 1993 roku

Po 100 latach „odsłonięta została” południowa strona kościoła, a to na skutek wyburzenia starych zabudowań; 
cieszymy się pełnym widokiem dotychczas zasłoniętym, a „Brzeski Parafianin” dokumentuje ten obraz.
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Wesołą nowinę bracia słuchajcie, 
Niebieską Dziecinę ze mną witajcie...

' , * * *
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Boże Narodzenie to czas szczególny, z którym wiąże się 
wiele wspaniałych tradycji i zwyczajów. Wrosły one w 
atmosferę tych ciepłych, rodzinnych świąt na tyle mocno, 
że dzisiaj nie wyobrażamy sobie Bożego Narodze-nia bez 
białego opłatka, wigilijnej wieczerzy, choinki czy życzeń. 
Jak mogą przebiegać te święta bez stajenki betlejemsk
iej czy kolęd? Tymczasem, wszystkie te piękne zwyczaje i 
tradycje powstawały przez wieki, tworzone przez pokolenia 
chrześcijan pragnących jak najlepiej przeżyć ten wspaniały 
czas i oddać tę unikalną atmosferę związaną z przyjściem na 
świat długo oczekiwanego Zbawiciela.

I na ten radosny czas Bożego Narodzenia i nadchodzący 
Nowy Rok przyjmijcie najlepsze życzenia dla Was i Waszych 
Rodzin. Niech święty Józef, opiekun Świętej Rodziny, czuwa 
nad Waszymi rodzinami; Niech Najświętsza Maryja Panna z 
najczulszą dobrocią i troską przygarnia Was do swego Nie
pokalanego Serca i oddaje swemu Synowi jako umiłowane 
dzieci. Niech nowonarodzony Zbawiciel obdarzy Was wszel
kimi potrzebnymi łaskami, a jako wiernym swoim sługom, 
niech udziela światła i radości, jakie wypełniały owej nocy 
betlejemską stajenkę.

Ks. Proboszcz

KOLĘDA 2007/2008

Nd. - 2.12.07 - godz. 13.00 - ul. Jagodowa,
Sob. - 8.12.07 - godz. 13.00 - ul. Tulipanowa,
Sob. -15.12.07 - godz. 13.00 - ul. Zakładowa,
Nd. -16.12.07 - godz. 13.00 - ul. Fiołkowa i ul. Wiśniowa,
Sob. - 22.12.07 - godz. 14.00 - ul. Wąska,
Nd. - 23.12.07 - godz. 13.00 - ul. Malinowa i ul. Sadowa, 
Czw. - 27.12.07 - godz. 10.00 - ul. Brzeska od końca do ul. 
Pogrzebieńskiej, ul. Pod Lasem i Nieboczowska.
Pt-28.12.07-godz. 10.00-ul. Wygonowa od początku i ul. Pod Lipami, 
Sob. - 29.12.07 - godz. 13.00 - ul. Brzeska od pp. Zychma do 
Raciborza i ul. Torowa.
Nd. - 30.12.07 - godz. 13.00 - ul. Kruczkowskiego od początku.
Śr. - 2.01.08 - godz. 13.00 - ul. Pogwizdowska i Widokowa od 
końca.
Czw. - 3.01.08 - godz. 13.00 - ul. Bitwy Olziańskiej od początku 
do pp. Gierszewski.
Pt. - 4.01.08 - godz. 13.00 - ul. Wiatrakowa za pp. Orc.
Sob. - 5.01.08 - godz. 13.00 - ul. Gajowa od początku i 
ul. Mandrysza.
Nd. - 6.01.08 - godz. 13.00 - ul. Gawliny od początku. 
Pon. - 7.01.08 - godz. 13.00 - ul. Myśliwca od początku.
Wt. - 8.01.08 - godz. 13.00 - ul. Brzeska 12, 10 i 2, 
ul. Za Dębiczem i Dębiczna.
Środa - 9.01.08 - godz. 13.00 - ul. Sosienkowa od końca, Ol- 
szynkowa, Wysoka i Jagielnia.
Czw. -10.01.08 - godz. 13.00 - ul. Rybnicka od 
pp.Błaszczok i ul. Świerkowa.
Pt. -11.01.08 - godz. 13.00 - ul. Kobylska od końca.
Sob. -12.01.08 - godz. 13.00 - ul. Wiatrakowa od początku do 
pp. Orc, ul. Poziomkowa.
Nd. -13.01.08 - godz. 13.00 - ul. Stawowa od początku, Nad 
Potokiem i Handlowa.
Pon. -14.01.08 - godz. 13.00 - ul. Pogrzebieńska od początku do 
pp. Staniek.
Wt. -15.01.08 - godz. 13.00 - ul. Pogrzebieńska od pp. 
Świerczek do pp. Botorek.
Śr. -16.01.08 - godz. 13.00 - ul. Pogrzebieńska od pp. Cymer- 
man i Fiołka do końca, ul. Gliniana.
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„Pragniemy zebrać zabezpieczyć wiele spośród dawnych 
modlitw, zwyczajów, opisów uroczystości, wycinków ze 
starych gazet itp., które dotyczą naszej parafii. Idą one 
w zapomnienie, jak wszystko co zanurzone w rzece cza
su. Przeto zwracamy się z gorącą prośbą do Ciebie drogi 
czytelniku o zabezpieczenie w domu pamiątek przeszłości i 
powiadomienie ks. Proboszcza lub Redakcję o ich posiada- 
niu(...) Może jesteś ostatnim, który je posiada i może ocalić 
dla następnych pokoleń”

15 lat temu z taką prośbą, apelem zwróciła się redakcja w 
kwietniu 1993 roku do Czytelników. A stało się tak podczas wiz
ytacji ks. bpa Gerarda Bernackiego, kiedy to "trójka zapaleńców” 
w osobach ks. Józefa Copa (c) mgr Małgorzaty Rother- Burek 
(m), mgr Florian Burek (mf), w obecności śp. ks. proboszcza Alo
jzego Ostrowskiego otrzymała przyzwolenie i błogosławieństwo 
na tworzenie pisma parafialnego.

Fot. Michalina Piekarska

W niedługim czasie, bo już na Boże Narodzenie 1993 
roku, spotkała redakcję ogromna radość, kiedy to SM. Pauli
na wręczając w Rzymie Ojcu św. Janowi Pawłowi II. „Brzesk
iego Parafianina", przywiozła dla redakcji piękne a zarazem 
zobowiązujące życzenia, wypowiedziane przez Ojca świętego 
„Błogosławię. Niech się rozwija. Niech służy nowej ewangeliza
cji".

Wspólny wysiłek redakcji, kolejnych proboszczów, 
czytelników, sponsorów w krótkim czasie zaowocował, 
jakże ciepłym, rodzinnym przydomkiem „prawdziwy album 
parafialny”.

Redakcji pisma przyświeca jeszcze jedna, jakże ważna mak 
syma zawarta w słowach Asnyka „Trzeba z żywymi naprzód iść, 
po życie sięgać nowe(...) Ale nie niszczcie przeszłości ołtarzy, 
choć sami macie doskonalsze wznieść, na nich się jeszcze święty 
ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i wy winniście im 
cześć".

70 numerów „Brzeskiego Parafianina" w ciągu tych piętnastu 
lat, to splot historii z ważnymi wydarzeniami dnia dzisiejszego, a 
całość koncentruje się wokół głównych zagadnień:
- dzieje Brzezia od pierwszej wzmianki z 1223 roku,
- 600 lat wspólnoty parafialnej Brzezie-Nieboczowy,
- 300 lat wspólnoty parafialnej Brzezie-Pogrzebień,
- dzieje parafii, kolejne kościoły, 100-lecie kościoła,
- działalność duszpasterska kolejnych proboszczów,
- biogramy księży pochodzących z Brzezia,
- klasztor - Zgromadzenie SMN, postać SM Dulcissimy,
- ważne osobistości - gmina, organizacje, zespoły kulturalne, 
twórcy kultury, chór parafialny,
- historia ponad stuletniej szkoły, wykazy maturzystów, oświata
- dzieje sportu, straży pożarnej, koła gospodyń,
- obrzędy, zwyczaje, stroje ludowe, legendy, podania,
- modlitwy, pieśni, procesje, pielgrzymki, organizacje kościelne, 
działalność dobroczynna, zespół charytatywny,
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-jubileusze, I Komunie, bierzmowania, coroczne statystyki,
- zmiany w krajobrazie Brzezia, mapy, dawne i aktualne zdjęcia, 
krajobrazy (cykl „przysiółki”).

Przez dziewięć lat istotny element stanowiła rubryka „Zespolo
ne z krajobrazem Brzezia”, czyli historia istniejących zakładów 
pracy, dane na temat rodzin - sponsorów druku „Brzeskiego Para
fianina”. Teksty zawarte w tej rubryce były swoistą rekompensatą 
dla sponsorów druku; cała bowiem praca redakcji i obecnego 
wydawcy, jak również autorów poszczególnych artykułów jest 
działalnością społeczną na rzecz parafii.

Z inicjatywy „Brzeskiego Parafianina" wydano siedem kalen
darzy, które udokumentowały m in. brzeskie krzyże, kaplice, ma
donny. Ważne znaczenie miał również kalendarz poświęcony 60 
rocznicy śmierci SM Dulcissimy - dziś Sługi Bożej.

Wydano także dwie pozycje książkowe „Topografia legen
dowa Brzezia” Beaty Kuliś oraz „Oświata w Brzeziu w XX wieku” 
Krystyny Zimerman. W oparciu o „Brzeskiego Parafianina” 
powstało pięć prac magisterskich oraz kilka prac dyplomowych o 
naszej miejscowości i ludziach z nią związanych.

Szeroki wydźwięk nabrały uroczystości 775 i 780 lat pierwszej 
wzmianki o Brzeziu (przed nami rok 2008... i kolejna ważna data 
- 785 lat od pierwszej pisanej wzmianki o naszej miejscowości). 
Nowoczesna technologia pozwoliła również stworzyć internetową 
stronę naszej parafii www.brzezie.raciborz.com.pl

Okrągłe daty, jubileusze, rocznice, to czas refleksji, 
wspomnień. I tak wśród dobrych, były również trudne, a wśród 
nich bardzo smutne. Tu zatrzymują się myśli przy dacie 20 lute
go 2002r.; w tym dniu odszedł od nas ks. kapelan Józef Cop 
pogrążając w smutku parafię, a w tym również redakcję „Brzesk
iego Parafianina”, utraciliśmy cenną pomoc redakcyjną. Pozosta
nie w naszej pamięci.

Z żalem żegnała parafia również naszych proboszczów ks. 
Alojzego Ostrowskiego oraz ks. Antoniego Pieczkę, tak bardzo 
oddanych również sprawie parafialnego pisma.

Spoglądając na minione 15 lat pracy redakcyjnej pragniemy 
podziękować wszystkim sympatykom, współtwórcom pisma, 
naszym najstarszym rozmówcom, spośród których już wielu 
odeszło.

Słowa podziękowania dla p. Pawła Lokaja - za nieocenioną 
pomoc w tłumaczeniach „Wetzla", sponsorom, obecnemu 
księdzu proboszczowi Kazimierzowi Kopciowi, naszym dzieci
om - rodzinie za pomoc i wyrozumiałość. Zaś wiernym Czyteln
ikom za stałą mobilizację oraz inspirację zarówno słowną jak 
też listowną i mailową.

Z Życzeniami spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego 
Nowego 2008 Roku

Małgorzata i Florian Burek

„Dla chrześcijanina miłość jest obowiązkiem"
Św. Augustyn

Tak jak słowo, które stało się ciałem, nadaje sens życiu ludz
kiemu, tak sakrament małżeństwa otwiera naszym sercom nowe 
horyzonty nadziei, miłości...

Złote Gody

Państwo ERYKA i ERWIN KRUCZEK zawarli sakrament 
małżeństwa w brzeskim kościele 18 listopada 1957r.

Dostojni Jubilaci 
wychowali dwoje dzieci, 
doczekali sześciorga 
wnuków i dwoje 
prawnuków.

Kochanym Rod
zicom, Dziadkom, 
Pradziadkom najlep
sze życzenia zdrowia, 
podziękowania za trud 
wychowania, Bożego 
Błogosławieństwa na 
dalsze lata życzy córka

Fot. arch. rodzinne

Dorota oraz syn Piotr wraz z rodzinami.
Jubilaci, państwo Erwin i Eryka, pragną także, tą drogą, 

przekazać serdeczne podziękowania rodzinie, bliskim, krewnym 
oraz znajomym za życzenia oraz okazane dowody pamięci z 
okazji Ich 50-tej rocznicy ślubu.

Państwo ELŻBIETA i ZYGMUNT MALON zawarli związek 
małżeński 24 listopada 1957r. w Chojnowicach

Państwo Malonowie 
wychowali troje dzieci 
i cieszą się czwórką 
wnucząt. Dostojni Ju
bilaci dziękowali Bogu 
za 50 lat wspólnego 
pożycia małżeńskiego 
podczas Mszy św. 
sobotę 24 listopa
da i jak wspominają, 
zarówno sobotni dzień, 
godzina i pogoda 
przypominała dzień Ich
Ślubu; różnica? no te 50 lat i świątynia, gdyż od 17 lat państwo 
Malonowie są w Brzeziu, pan Zygmunt wraz z rodziną wrócił na 
ojcowiznę.

Drogim Rodzicom i Dziadkom życzenia zdrowia oraz kole
jnych pięknych jubileuszy przekazują: syn Edward, córki Danuta 
i Alina wraz z rodzinami, w tym kochające wnuki Karolina, Marta, 
Paweł i Katarzyna.

Fot. arch. rodzinne

Wszystkiego najlepszego!
/m/
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90 lat posługi SMN w Brzeziu

Fot. arch klasztoru

24 czerwca br. nasze Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matyi 
Niepokalanej przeżywały, wraz z całą parafią, jubileusz 90-lecia 
obecności i posługi w tutejszym domu - klasztorze. 10 czerwca br. 
Siostry Nowicjuszki wraz z ich Siostrą Mistrzynią przeprowadziły 
niedzielę powołaniową w ramach przygotowania do jubileuszu.

W uroczystości ju
bileuszowej uczestnic
zyli zaproszeni kapłani 
współpracujący od wielu lat 
ze Zgromadzeniem, Siostry 
z naszej prowincji katow
ickiej wraz z S. Przełożoną 
Prowincjalną M.Różą Meull- 
er a także licznie przybyłe 
siostry z Raciborza z Domu 
św. Notburgii.

Dom w Brzeziu stał się domem szczególnym, jest bowiem 
miejscem związanym ze Sługą Bożą SM. Dulcissimą Heleną 
Hoffmann. Tutaj, w tym domu Siostra spędziła ostatnie lata swego 
życia, tutaj także jesteśmy świadkami wielkiego rozwoju kultu.

Historia brzeskiego klasztoru jest czytelnikom znana; często 
bowiem na łamach „Brzeskiego Parafianina” przedstawiane były 
fakty związane z samym klasztorem, działalnością Sióstr oraz 
historią życia SM. Dulcissimy, fakty te zebrane zostały również 
przez współredaktora naszego pisma śp ks. kapelana Józefa
Copa w formie broszurek.

W jubileuszowych 
wspomnieniach przypom- 
nijmy więc tylko ważniejsze 
fakty z 90 lat pobytu 
naszych Sióstr w Brzeziu.

Siostry przybyły do 
Brzezia w sobotę 7 lip- 
ca 1917r. podejmując 
opiekę nad chorymi naszej 
miejscowości i okolic, 
prowadząc równocześnie Fot. arch. klasztoru

stały dyżur ambulatoryjny w klasztorze.
Ważną datą jest fakt wyznaczenia domu w Brzeziu na 

siedzibę Domu Prowincjalnego nowopowstałej wówczas „pol
skiej” prowincji, co miało miejsce 10 lipca 1929r. Pierwszym ku
ratorem nowopowstałej prowincji został ks. abp Józef Gawlina, 
który położył również wielkie zasługi przy przebudowie naszego 
klasztoru, która trwała do grudnia 1931r. Wówczas to jadalnię 
prze furcie zamieniono na kaplicę i tam 8 grudnia 1931 r. przenie
siony został Przenajświętszy Sakrament, tego faktu dokonał abp 
Gawlina.

Ważnym faktem jest 
również to, iż klasztor w 
Brzeziu dwukrotnie pełnił 
rolę nowicjatu a mianowicie 
latach 1931-39, oraz od lip
ca 1957 do sierpnia 1960.

W okresie wojny dom 
zamieniony został na mie
jsce opieki dla starców zaś 
po wojnie Siostry prowadziły 
przedszkole, zajmowały się 
młodzieżą, prowadząc kursy kroju, szycia, nadal nieprzerwanie 
pielęgnowały chorych. W klasztorze umieszczono ośrodek 
zdrowia, który funkcjonował tam prawie do 1975r.

Fot. arch. klasztoru

Po generalnym remoncie w 1977r., na 21 lat dom w Brzeziu 
n/Odą stał się punktem rekolekcyjnym dla dzieci i młodzieży. 
Odbywały się tutaj tradycyjne rekolekcje Dzieci Maryi, a także zi
mowe rekolekcje dla maturzystek.

Po roku 1999 placówka w Brzeziu pełni funkcję domu Siósi. 
emerytek. Nasze siostry nadal jednak pełnią ważne funkcje w 
życiu parafialnym o czym świadczy wieloletnia praca naszej 
organistki, siostry Anny, nasze kolejne siostry zakrystianki, 
katechetki.

A to, co dla parafian najważniejsze, to stałe Msze św., w 
klasztorze, nabożeństwa, czuwania. Zaś figura Matki Boskiej 
Fatimskiej umieszczona w kaplicy 7 października 1950r., oraz 
później przy bramie klasztornej przypomina nam zbieżnoś dat 
objawienia Matki Bożej w Fatimie z przybycia i posługą naszych 
Sióstr w Brzeziu.

Siostrze Przełożonej Dionizji Patalas, wszystkim Siostrom 
przebywającym w brzeskim klasztorze oraz ks. kapelanowi Józe
fowi Gawliczek życzymy dalszych pięknych jubileuszy i składamy 
serdeczne Bóg Zapłać za serce i wieloraką posługę w naszej 
parafialnej społeczności.

/m/

Rok 2007 - Rokiem Eichendorffa

150 rocznica śmierci poety Józefa von Eichendorffa, który 
urodził się na ziemi raciborskiej, stała się okazją uchwały rady 
powiatu raciborskiego do ogłoszenia roku 2007 - Rokiem poety 
z Łubowic.

Rocznicowe uroczystości poświęcone poecie okresu roman
tyzmu odbywały się w kilku miejscowościach, szczególnie zaś w 
Łubowicach miejscu urodzenia, Raciborzu, Nysie i innych.

Szlak rocznicowych uroczystości prowadził również do 
Brzezia, do brzeskiego lasu, który odwiedzany był przez poetę 
wielokrotnie, gdy podążał do swojej wybranki w Pogrzebieniu.

Dla upamiętnienia wydarzeń, w 1907r. z okazji 50 rocznicy 
śmierci Eichendorffa na skraju brzeskiego lasu postawiono 
„Kamień” poświęcony poecie, który przetrwał do 1945r.

Przedwojenne ścieżki spacerowe z Raciborza na „Widok" w 
brzeskim lesie, prowadziły obok „Kamienia”, który stał się sym
bolem spotkań zakochanych. Jako „potwierdzenie” takiej tezy 
może świadczyć fakt, który przytaczamy ze strony internetowf* 
wraz z ciekawym zdjęciem. Otóż znany publicysta Rudolf Paciok 
pochodzący z okolic Rzuchowa, znany nam szczególnie z książek 
o Fyrcoku, pisząc o Eichendorfie powołuje się na artykuł „Brze
skiego Parafianina" z 29 października 1995r. z ciekawą jak za
znacza tablicą „Stammtafel der Freiherren von Eichendorff”. oraz 
zdjęciem brzeskiego „Kamienia". Internetowy przekaz wywołał 
wspomnienia w rodzinie Lepiarczyków z Rzuchowa, które wraz z 
ciekawym zdjęciem przesłano do Rudolfa Pacioka, a my przeka
zujemy naszym czytelnikom.

Rudolf Paciok pisze: „Drugie zdjęcie - o ileż ciekawsze od um
ieszczonego w wymienionym „Brzeskim Parafianinie" - przysłał 
mi Chris Lepiarczyk. Fragmynt listu, jakich dostoł od Chris Lepi- 
arczyka”(...)

„Siedli my przi stole, a on pokazuje mi tyn Wasz tekst i pado: 
"Czytołeś sam to?” Jo godom: "Jeszcze ni ” i biera i czytom tyn 
konsek, kaj stoi o kamiyniu kiery na cześć Eichendorffa postawiyli 
ludzie w Brzeziu, a kierego już tam ni ma. I potym Romek kładzie 
mi na stół stare zdjynci, kiere jo już widzioł, jak my łońskigo roku 
u niego stare zdjyncia oglondali, yno nie wiedzieli, kaj było t- 
zdjynci zrobione, a żodyn nie poradziył nom tego pedzieć. Mie 
serce aż zaklupało z wrażynio. Dyć to je tyn kamiyń, o kierym 
Wyście sam napisali, panie Rudolfie (kopia tego zdjyncio Wom 
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Fot. Józef Świerczek

sam do listu załonczom). A 
tyn chop.po lewyj stronie 
pod kamiyniym to je star- 
zik od Romka, tyż Roman, 
razem ze swojom prziszłom 
ślubnom na zolytach. A jed
nocześnie je to mój, szłoby 
pedzieć, ujec, czyli brat mo- 
jigo starzika Józefa. Zarozki 
my postanowiyli, co Wom, 
panie Rudolfie koniecznie 
te zdjynci muszymy posiać, 
co tyż sam robią."

Wiele ciekawych
wspomnień można byłoby 
przytaczać z tamtych cza
sów. Nie dziwi więc fakt powstania grupy inicjatywnej, aby „Kamień” 
ponownie w brzeskim lesie postawić. I tak 6 maja 2006r. odbyła się 
uroczystość poświęcenia nowobudowanego pomnika w brzeskim 
lesie, o czym pisaliśmy na łamach naszego pisma.

Tegoroczne obchody 
Roku Eichendorffa nie 
ominęły więc również 
naszej miejscowości. W 
ramach roku pamięci 13 
maja 2007r. poświęcono 
dodatkowo umieszczone 
na obelisku popiersie po
ety. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, posłowie 
ziemi raciborskiej, przedsta
wiciele zarządu mniejszości 
niemieckiej, księża,
mieszkańcy, miłośnicy po
ezji Eichendorffa.

Uroczystość ubogaciła orkiestra z Czech, z pobliskiego Piszc
zą oraz chór Cantate z Pawłowa. Po oficjalnych uroczystościach 
bawiono się doskonale w specjalnie przygotowanym namiocie.

/mf/

Pozdrowienia dla 70-latków

9 czerwca br. odbył się zjazd koleżeński 70-latków. Na 
zaproszenie organizatorów, skierowane do wszystkich, 
dostępnych adresów kol. rocznika 1937 „zameldowało” się na cz
erwcowym spotkaniu 27 osób.

Było zwiedzanie szkoły, Msza św. spotkanie w „Finezji” oraz 
wspomnienia, wspomnienia... Rozmowy toczyły się też wokół 
tych, którzy odeszli (kwiaty na grobach) jak i tych, którzy z różnych 
wzglądów przybyć nie mogli, min. koleżanka Zofia Lenort, która od 
40-tego roku życia porusza się na wózku. Koleżankom, kolegom 
dedykuję listę dzieci w wieku szkolnym, które po wyzwoleniu, już 
w PRL-u, we wrześniu 1945r., miały obowiązek uczęszczania do 
szkoły. Lista obejmuje 77 nazwisk, w tym Bugla Rudolf oraz dzieci 
repatriantów, którzy w poszukiwaniu swojego miejsca osiedlenia 
długo w Brzeziu nie pozostali, a inni przenieśli się do Racibor
za lub wyjechali za granicę. Koledzy rocznika 1937, urodzeni 
przed wojną, mieli swoje dzieciństwo zakłócone wojną, a swoją 
edukację w Szkole Podstawowej w Brzeziu ukończyli w roku sz
kolnym 1950/51, w liczbie 31 uczniów. Jeszcze w kl.V były klasy 
a i b, potem już tylko jedna wspólna klasa Naszym wychowawcą 
był wspaniały pan Mieczysław Bacia.

Fot. Edyta Kolonko

Na zdjęciu wraz z uczestnikami zjazdu znajdziemy żonę 
pana Baci oraz żonę kolegi Ludwika. Szczególnym sza
cunkiem podczas spotkania darzono państwo Joannę 
i Jana Hermanów. Pani Joanna Cieślik była naszą pierwszą 
wychowawczynią, do klasy 4. Przy tej okazji przesyłamy 
życzenia z okazji 55 rocznicy małżeństwa państwa 
Hermanów, a pani Joannie - nauczycielce gratulacje z okazji 80- 
tych Urodzin. Nie mogłem się oprzeć pokusie umieszczenia na 
tym zdjęciu naszej kochanej Zosi.

Lista dzieci w wieku szkolnym rocznika 1937:

Bajer Henryk, Błaszczok Konrad, Błaszczok Paweł, 
Pracharczyk Józef, Bulenda Jan, Burek Florian, Bug
la Adolf, Cieślik Jan, Chruszcz Eugeniusz, Fiołka Hu
bert I, Fiołka Hubert II, Freund Ginter, Gawliczek Józef, 
Gawliczek Hubert, Gawliczek Rudolf, Goworko Stanisław, Hercog 
Henryk, Jędrzejczyk Wiktor, Kamiński Ryszard, Kampka Wiktor, 
Kapuścik Antoni, Kozik Kazimierz, Krybus Gerard, Lokaj Fran
ciszek, Machowski Hubert, Małczok Herbert, Mikieta Rudolf, Musioł 
Jerzy, Myśliwiec Rudolf, Nawrat Hubert, Pacharzyna Rudolf, Piec
zka Adolf, Polak Franciszek, Rumpel Józef, Stawinoga Ludwik, 
Tomaszek Leon, Turko Szymon, Wałach Franciszek, Wińcierz 
Jan, Wranik Karol, Wycisk Józef, Wyczyszczok Franciszek, 
Zielonka Jan, Bojczuk Stanisław, Brachaczek Gertruda, 
Bulenda Regina, Bartosiewicz Regina, Cieśla Helena, 
Cymerman Teresa,, Darowska Genowefa, Fica Hele
na, Koczor Elżbieta, Kozieł Jadwiga, Kłobuck Maria, 
Koczwara Anna, Kolonko Edyta, Kuczera Elżbieta, Lenort 
Zofia, Mandrysz Irena, Malon Anna, Polak Małgorzata, 
Polak Klara, Praszelik Eryka, Przywara Zofia, Rajman 
Zofia, Szulc Jadwiga, Sekuła Regina, Tanżyna Aniela, 
Weingart Łucja, Wolny Maria, Wyleżych Renata,Wójcik Janina, 
Janicka Krystyna, Pacharzyna Bernard, Myśliwiec Rudolf, Rumpel 
Stanisław, Gembalczyk Maria.

Florian Burek
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„Niedokończone tematy”

Redakcja „Brzeskiego Parafianina” wśród wielu tematów 
dotyczących Brzezia przygotowuje od dłuższego czasu historię 
Kółka Rolniczego w Brzeziu n/Odrą. Ramy pisma są ograniczone 
a temat przesuwany. Jednak śmierć jednego z ważniejszych ro
zmówców w tym temacie ośmiela do przedstawienia wywiadu 
sprzed dwóch lat.

Fot. Florian Burek

26 listopada odszedł od nas Wiktor Malon znany jako do
bry gospodarz, aktywny członek naszej brzeskiej społeczności 
zarówno w parafii jak i w uroczystościach kościelnych. Pan Wiktor 
widziany był w Procesjach Wielkanocnych z jednym z atrybutów 
wielkanocnych nigdy też go nie zabrakło w procesji Św. Urbana, 
niosąc figurę tego czczonego przez rolników świętego, dając 
przykład przywiązania do brzeskiej tradycji chrześcijańskich. 
Całe życie, jak go znamy, miał swoje miejsce w ławeczce pod 
chórem i wielbił Pana swoim mocnym głosem, a znał teksty 
wszystkich pieśni, nawet tych które już wyszły z mody. Będzie 
nam go brakowało na każdej sumie. Chętnie uczestniczył w 
uroczystościach organizowanych w Brzeziu, młodzież pamięta 
go, jak woził ich swoją bryczką po Brzeziu, co było wielką frajdą, 
bo koni w Brzeziu już prawie nie ma.

14.03.05r. - wywiad z Wiktorem Malonem
Kółko Rolnicze w okresie międzywojennym

W pracy magisterskiej Józefa Kubali znalazły się informacje 
na temat działalności organizacji społeczno- politycznych w cza
sów po plebiscytowych - II Rzeczpospolitej (Za Starej Polski). W 
wykazie znalazło się też Kółko Rolnicze, któremu przewodniczy p. 
Wałach Antoni. Wiktor przypomniał sobie na ten temat fakt, iż jego 
pradziadek Franciszek Malon ur. 1866r. w tym Kółku Rolniczym 
pełnił funkcję skarbnika. Rodzina Wałachów w Brzeziu należała do 
znaczących, dwóch synów przewodniczącego KR-u ukończyło stu
dia prawnicze. Jeden z nich, za działalność z czasów II RP został 
zgładzony w Obozie Koncentracyjnym w Auschwitz Birkenau, 
nazwisko widnieje na brzeskim pomniku.

Ojciec Wiktora brał udział w III Powstaniu Śląskim, jego 
dziadek, skarbnik KR-u był członkiem Komisji Plebiscytowej 
w Brzeziu. Wspomniany ojciec- powstaniec, pod koniec wojny, 
razem z innymi pozostałymi w Brzeziu mężczyznami w starczym 
wieku, został podstępnie wezwany do Dworu pod jakimś ważnym 
pretekstem. Tam z udziałem żandarmerii siłą przetransportowano 
ich do Raciborza, na Gestapo. Tam pełnili różne zadania, głównie 
pilnowanie obiektów niemieckich. Niektóre żony odwiedzały 
swoich mężów, by wezwać ich do ucieczki, co też ojciec Wik
tora, jak i niektórzy inni brzezinie uczynili, udając się do krewnych 
w innych miejscowościach. Ojciec Wiktora po ucieczce udał się 
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do Nieboczów, do swoich krewnych. Tam się ukrywał aż nastały 
spokojniejsze czasy, gdy wojna zbliżała się do końca.

Wyzwolenie jednak nie było miłe dla Franciszka Malona ojca 
Wiktora. Pozostanie bowiem tajemnicą, dlaczego jego dwa dor
odne konie nie zostały zabrane przez Niemców na potrzeby 
wojska, ale przez Rosjan, którzy w zamian pozostawili kulawego 
starego konia.

Jakież było zdziwienie Franciszka Malona, który po wojnie 
został wezwany do Rybnika w celu uregulowania zapłaty za 
kulawego konia. Malonowi postawiono zarzut wzbogacenia się 
na wojnie przecież walczył o Polskę w Powstaniu, a na dodatek 
zabrano mu dwa dorodne konie. Zdanie wypowiedziane przez 
komisarza w Rybniku zdeprymowało powstańca do reszty; „takimi 
powstańcami będziemy brukować drogi w Polsce Ludowej”. Po 
wojnie Franciszek Malon nie chciał mieć nic wspólnego z żadną 
działalnością społeczno-polityczną w Brzeziu. Z tego też względu 
nie wstąpił do Związku Powstańców Śląskich i ZBOWIDU. Dotarło 
do jego świadomości, że „wojna się nie skończyła”.

Fot. Florian Burek

Wiktor Malon, jako członek Spółdzielczego Kółka Rolniczego 
(SKR) próbuje w rozmowie ustalić czas powstania SKR-u; w 1953r. 
wyszedł z wojska, w 1958 się ożenił a jako już żonaty, zaczęła się 
przygoda z SKR - mogło to być w latach 1959-60. Pierwsze lata po 
wojnie, powoduje, iż prawie cala młodzież szkolna podejmuje naukę 
w różnych szkołach w Raciborzu i okolicy. Rolnicy nie myśleli o nauce 
w szkołach. Nowa forma uprawy ziemi zmusza jednak rolników do 
podjęcia nauki i tak aż do Rydułtów na prawo jazdy. Prawo jazdy 
do prowadzenia traktorów otrzymali: Bugdol Serafin, Fojcik Oswald, 
Fojcik Jan, Wiktor Malon i Szulc Alojzy. Dalej Wiktor wspomina:

• Pierwszym prezesem powstałego SKR zostaje Józef Gawlic- 
zek,

• Pierwszy ciągnik odebrał w GS Rybnik Wiktor Malon, był to 
nowy Ursus C325,

• Drugi traktor odebrał Karol Blucha, był to Major Zetor. Karol 
Blucha, mimo prowadzenia własnego gospodarstwa, miał 
już prawo jazdy odpowiedniej kategorii, bo zawodowo był 
kierowcą pogotowia ratunkowego.

Traktory były mocno eksploatowane z uwagi na brak koni, 
stąd po 10 latach eksploatacji tych traktorów, zostały przeznac
zone do nabycia - odpłatnie przez rolników.

Pierwszy jest znany traktor z SKR w Brzeziu znalazł się w 
rękach Wiktora Malona, (Mulik) trzyma go w swoim gospodarstwie 
do dziś z wielkim sentymentem. Drugi traktor również jest jeszcze 
w użyciu u pana Siwonia, zięcia pana Oswalda Fojcika również 
aktywnego członka Kółka Rolniczego w Brzeziu.

Wspomnienia przedstawione przez śp. Wiktora dołączone 
zostaną do szerszego opracowania tematu. Pan Wiktor Mało-' 
pozostanie w naszej pamięci.

/mf/ '
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„Źródło” o raciborskiej ziemi

W dniach 15-16 października 2007r. .wielu naszych parafian 
uczestniczyłowniezapomnianych, modlitewnych uroczystościach, 
które odbywały się w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w 
Pogrzebieniu.

Jak opisał uroczystość ks. Jan Dubas - proboszcz z Pogrze- 
bienia - w Tygodniku Rodzin Katolickich „Źródło”, z dnia 18 listo
pada 2007r., czytamy:” Na uroczystości spotkały się dwie wielkie 
rodziny: Rodzina Salezjańska i Rodzina Radia Maryja. Do Pogrze- 
bienia przybyli wierni z Krakowa, Świętochłowic, Jastrzębia, Ryb
nika, Wodzisławia, Rydułtów, Pszowa, Raciborza, Kędzierzyna- 
Kożla, Zieleniec oraz parafianie z licznych parafii Dekanatu 
Pogrzebieńskiego(...) Wśród obecnych nie zabrakło Madzi Buczek, 
niestrudzonej propagatorki Podwórkowych Kółek Różańcowych 
Dzieci”. Do prowadzonego różańca z pogrzebieńskiej parafii 
włączyli się słuchacze Radia Maryja z całej Polski, a wszystko 
działo się w obecności relikwii św. Dominika Savio, które to re
likwie, w dniach od 8 września do 25 października przemierzały 
placówki salezjańskie w całej Polsce gromadząc w świątyniach wi
ernych a szczególnie dzieci i młodzież.

Święty Dominik, uczeń ks. Jana Bosko zmarł w wieku 15 lat 
i jest czczony jako patron ministrantów, a we Włoszech, skąd 
pochodził, również jako patron kobiet w stanie błogosławionym.

Uroczystości w Pogrzebieniu nabrały również istotnego wymi
aru ukazania wspaniałych postaci otoczonych kultem świętości 
a pochodzących lub pracujących na ziemi raciborskiej. Portrety 
tychże osób uwidocznione zostały na portretach w pobliżu ołtarza.

Fot. Łękawski

W czasie Mszy św. sprawowanej przy relikwiach św. Dominika 
Savio i w przededniu modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Jana 
Pawła II. modlono się również w intencji kanonizacji i Beatyfikacji 
osób związanych z naszą raciborską ziemią. Ks. Jan Dubas w 
artykule pisze o nich:

„Są to: bł. Emil Szramek-kapłan, poeta, uczestnik Powstań 
Śląskich, budowniczy katedry Chrystusa Króla w Katowicach, 
więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego; Sługa Boży 
ks. Franciszek Blachnicki - twórca wielkiego ruchu oazowego; 
Sługa Boży ks. Ignacy Stuchły - salezjanin, który urodził się w 
Bolesławiu k. Raciborza; Służebnica Boża s. Laura Meozzi z 
Florencji, która przybyła z pierwszymi salezjankami do Polski 
w 1922r., a w 1946r. przyjechała do Pogrzebienia (zmarła w 
opinii świętości); Służebnica Boża s. Maria Dulcissima Hoffman 
ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która urodziła się 
w Świętochłowicach-Zgodzie w 191 Or. (nosiła ukryte stygmaty, 
zmarła w wieku 26 lat w opinii świętości).

Postać Sługi Bożej SM Dulcissimy mieszkańcom Brzezia 
jest dobrze znana, jednak dla szerokiego grona odbiorców 
uroczystości, fakty świętego życia naszej siostry, przybliżyła 
obecnym SM Paulina, która pełni funkcję kursora w trwającym 
procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożej SM Dulcissimy. Podczas 
dwudniowych uroczystości nie zabrakło sióstr z naszego klasz

toru Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej wraz z Siostrą 
Przełożoną Dionizją Patalas.

Wielokrotnie na łamach „Brzeskiego Parafianina” podkreślano; 
„kult Siostry Dulcissimy zatacza coraz szersze kręgi”, co tym 
razem znalazło również odbicie na falach eteru Radia Maryja.

Każdy z nas poszukuje wzorów godnych naśladowania. W 
tych uroczystościach, podążając drogą relikwii św, Dominika 
Savio, „ukazany został wycinek Śląska i naszej Ojczyzny, ale 
jakże bogaty, w ludzi pięknych duchowo”.

Każde takie spotkanie pobudza do refleksji, do mocniejszego 
zaangażowania na rzecz nowej ewangelizacji, tak potrzebnej w 
aktualnej rzeczywistości, do której tak wymownie wzywał nas 
Ojciec św. Jan Paweł II - Sługa Boży.

/m/

Maturzyści 2007

Judyta Błaszczok, Anna Burek, Tomasz Ćwik, 
Przemysław Gatnar, Beata Gawełek, Daria Glenc, 
Dominik Glenc, Adrian Jambor, Justyna Komor, Kajetan Kuliś, To
masz Myśliwiec, Bartłomiej Piekarski, Sabina Szymiczek, Krzysz
tof Wróbel.

„Lektura”

Po powiekach poznaję
że śnią ci się ptaki

Z rozchylonych pod włosami ust
wiem że połów pereł
Jak daleko jesteśmy od siebie
i jak blisko!

Po drabinach naszych oddechów
zeszli aniołowie
i płatkami posypał się kwiat
co ma w gwiazdach głowę

Śpij jeszcze
nie odwracaj dłoni
pełnej run wróżebnych

Czytam z niej
jednym okiem
zachodzącym za wzgórza

Słowami wiersza1 przekazujemy życzenia naszym tegoroc
znym maturzystom oraz wszystkim wkraczającym w dorosłe 
życie. Niechaj spełniają się Wasze życiowe plany i zamierzenia, 
wyśnione marzenia niech towarzyszą Wam nieustannie...

Dołączamy życzenia dla Marka Chadriana, ubiegłorocznego 
maturzysty, którego pomyłkowo nie ujęliśmy w poprzednim wyka
zie.

Wszystkiego najlepszego!
/m/

1. Jan Darowski, „Niespodziewane żywoty”, Oficyna Poetów i Malarzy, 
Londyn 1990
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ŻYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Nowe witraże w brzeskim kościele

Wykonane witraże są wzorowane na witrażach w oknach 
katedry św. Mikołaja w Fryburgu, zaprojektowane przez Józefa 
Mehoffera. Do wykonanych witraży wybrano części środkowe 
witraży fryburskich.

Witraże pojawiły się w naszym parafialnym kościele za 
sprawą fundacji Rodzin Liszka i Wycisk. Fundatorzy zamontowali 
w dwóch oknach lewej nawy kościoła witraże, a ks. proboszcz 
poświęcił je w niedzielę dnia 27 maja 2007r. przed Mszą św. o 
godz. 17.00, która odprawiona została w intencji wykonawców i 
fundatorów.

bogato przybrana, strojna wzorzysta szata, właściwa dotychc
zasowemu życiu. Narzucony ciemny woal sygnalizuje dokonane 
właśnie nawrócenie.

Święta Anna przedstawiona została jako postać monumental

na, z szczelnie otuloną twarzą. Również materia płaszcza okrywa 
ją całkowicie. Jedynie układ fałd i położenie rąk zapowiada oc
zekiwane macierzyństwo.

Marii Magdalenie — podobnie jak i św. Annie — towarzyszy 
cofnięty szpaler aniołów. W pozach modlitewnych, lecz z przy- 
pasanymi mieczami symbolizują aniołów, którzy na rozkaz Boga, 
walczą wraz z nami w pokonaniu słabości.

/mf/

Fot. Florian Burek

Witamy Siostry

SM Halina Wołowicz - zakrystianka
SM Halina przebywa w Brzeziu od 

maja br. Ubogaca nasze życie parafialne 
pełniąc funkcję zakrystianki w kościele. 
Warto zaznaczyć, iż nie jest to pierwszy Jej 
pobyt w brzeskim klasztorze, przebywała 
tu bowiem w latach 1974-75 pracując jako 
katechetka w Syryni. Większość życia za
konnego siostry Haliny związana była z 
katechizacją, a w latach 1975-90 pełniła 
odpowiedzialną funkcję przełożonej a Fot. Ireneusz Burek

jednocześnie dyrektorki przedszkola w Poznaniu. W ostatnich cz

Witraż z lewej strony:
Apostołowie przedstawieni są jako prości, ubodzy galilejscy 

rybacy znad jeziora Genezaret.
Kwatera św. Piotra jest plastyczną ilustracją słów Ewangelii. 

„Wspomniał Piotr na słowo Jezusowe [...] pierwej niż kur zapieje, 
trzykroć mnie się zaprzesz [...] i gorzko zapłakał." Jednoznaczna w 
swej wymowie postawa i gest św. Piotra znajduje uzasadnienie w 
bezpośrednim sąsiedztwie piejącego koguta. Kogut został wyek
sponowany przez umieszczenie na kolumnie obok świętego. Dla 
podkreślenia jego wyjątkowej roli, otrzymał baldachim z wieżyczek.

Na sąsiednim polu św. Jan wśród bogatej roślinności idyllic
znej wyspy Patmos przeżywa swe Objawienie:” A obróciwszy się 
ujrzałem siedem lichtarzy złotych: A pośrodku]...] podobnego Syn
owi człowieczemu obleczonego w długą szatę i przepasanego u 
piersi pasem złotym. A głowa i włosy były białe]...], a oczy jego jak 
płomieni ognia". W przeciwieństwie do poprzedniego, pole ze św. 
Janem pozbawione jest napięć i kontrastów. Sam apostoł, zgodnie 
z tradycją ukazany jako młodzieniec, przeżywa widzenie. Ubrany w 
ciemnoczerwoną tunikę, okrytą obszernym białym płaszczem jest 
kolorystycznym odpowiednikiem objawiającego się Chrystusa. 
Witraż z prawej strony:

Umieszczona centralnie i wypełniająca całą szerokość 
prześwitu, jest podstawą wysmukłej piramidy - wizji przyszłości. 
Tworzą ją: dziewczęca Maria, nad nią gołębica - Duch święty i 
za jego sprawą zrodzony Chrystus. Inspiracją do przedstawienia 
Marii Magdaleny jest fragment „Złotej legendy" mówiący o jej 
królewskim pochodzeniu. Według legendy Maria, właścicielka 
miasta Magdala i okolicznych ziem, „jaśniejąc bogactwem i urodą 
oddała swe ciało rozkoszom]...], lecz gdy pewnego razu usłyszała, 
że Chrystus]... ] będzie na uczcie u Szymona trędowatego, kier
owana wolą Bożą pospieszyła tam. Ten właśnie moment przed
stawiony jest na obrazie. Przemawiać ma za tym strój świętej:

terech latach nasza obecna zakrystianka, pracowała w kancelarii 
sądu kościelnego w Gorzowie Wielkopolskim. Życzymy Siostrze 
wiele radości, Błogosławieństwa Bożego na lata pracy w naszej 
brzeskiej parafii.

SM Sylwia Frączek - katechetka
Zarówno dzieci jak i rodzice znają już do

brze siostrę Sylwię, która od września tego 
roku pełni funkcję katechetki w naszej sz
kole. Dla siostry jest to już kolejna placówka i 
ciągłość pracy katechetycznej. Przez sześć lat 
pracowała w Poznaniu a rok w Poddębicach k. 
Łodzi, skąd przybyła do naszego klasztoru. Si
ostra Sylwia prócz zawodowych obowiązków 
podjęła się również prowadzenia i opieki nad 
grupą Dzieci Maryi w naszej parafii. Fot. Ireneusz Burek

9 grudnia byliśmy świadkami uroczystości odnowienia aktu 
zawierzenia i oddania się Maryi przez należące do grupy Dzieci 
Maryi. W tym też dniu nowo przyjęte osoby otrzymały Medalik Nie
pokalanej. Do grona Dzieci Maryi należą: Wiktoria Cyfka, Ewelina 
Dudek, Martina Fiołka, Dagmara Kocjan, Dominika Łaba, Karolina 
Podsiadło, Alicja Polak, Karolina Polak, Monika Skatuła, Sylwia 
Skatuła, Marta Domaradzka, Natalia Jendrzejczyk, Edyta Komar
em Agnieszka Gierszewska, Wanda Leksza, Monika Kozioł, Alicja 
Gąska, Patrycja Zając, Aneta Sekuła, Joanna Myśliwiec. Magda 
Depta, Monika Kauczor, Emilia Sochiera.

Siostrze katechetce, dzieciom szkolnym, a także podopiecz
nym z grupy Dzieci Maryi, składamy najlepsze życzenia z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym 
roku. Szczęść Boże!

Ks. Proboszcz i Redakcja


