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Święta Wielkanocne 
wraz z kalendarzową wiosną

Wczesne, tegoroczne Święta Zmartwychwstałego Pana po
przedzone zostały tradycyjnie w naszej parafii rekolekcjami wiel
kopostnymi, które odbyły się w dniach od 2-5 marca. Rekolekcje 
prowadził O. Stanisław Wódz z Kodnia. Dziewiątego marca w 
klasztorze naszych Sióstr Maryi odbył się także Dzień Skupienia 
Zespołów Charytatywnych całego dekanatu Pogrzebień.

Uroczystości Wielkiego Postu i Świąt Zmartwychwstania 
uświetnił nasz chór parafialny pod dyrekcją p. Aleksandry Gam
rat. W Niedzielę Palmową wykonano Pasje wg ewangelii św. Ma
teusza, zaś w Wielki Piątek przedstawiono Pasje wg ewangelii 
św. Jana. Warto podkreślić, że partie solowe wykonali najmłodsi 
członkowie naszego brzeskiego chóru. Ich wystąpienie było za
skoczeniem dla wielu parafian, jednak przyjęte zostało z dużym 
uznaniem dla młodych wykonawców.

Niedziela Palmowa ubogacona została również przez nasze 
dzieci, które w godzinach popołudniowych przedstawiły Miste
rium Męki Pańskiej.

W okresie wielkanocnym istotnym wydarzeniem w naszej 
parafii była niedziela 13 kwietnia, zwana Niedzielą Dobrego Pa
sterza. W tym dniu odprawiona została Msza św. dziękczynna z 
okazji 37 rocznicy święceń kapłańskich ks. proboszcza i 25-lecia 
kapłaństwa ks. kapelana naszego klasztoru SMN. Drogę kapłań
ską ks. kapelana Józefa Gawliczka przedstawiamy na łamach 
dzisiejszego wydania pisma.

Nadszedł piękny miesiąc maj. Miesiąc Matki Boskiej 
- a wraz z nim okres I Komunii Świętej, okres matur, jak rów
nież piękne święto - Dzień Matki.

Z tych to okazji przekazujemy wszystkim najlepsze życzenia

25-lecie kapłaństwa

Ks. Józef Gawliczek, 
syn Elżbiety i Ludwika 
urodził się 1 lipca 1949 
roku w Studzionce powiat 
pszczyński. Stamtąd ro
dzina państwa Gawliczków 
przeprowadziła się do Bo
guszowie.

Po odbyciu studiów w 
Śląskim Seminarium Du
chownym ks.Józef przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk 
ks. biskupa Herberta Bed- 
norza.

Po latach wikariuszow- 
skiej posługi został pro
boszczem parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie. Tam przygotował 
parafię do obchodów 400-lecia kościoła św. Wawrzyńca.

W skład chorzowskiej parafii wchodziły dwa kościoły - wspo
mniany już kościół św. Wawrzyńca oraz drewniany kościół św 
Józefa w skansenie przeniesiony z Kłokocina a pochodzący, jak 
wszyscy w Brzeziu pamiętają, z Nieboczów.

Kolejne miejsce posługi duszpasterskiej ks. Józefa był Paw
łów gdzie pełnił funkcję proboszcza parafii św. Pawła Apostoła 
skąd przybył do naszej parafii w Brzeziu.

Ks. Gawliczek pełni funkcję kapelana w domu zakonnym 
Sióstr Maryi Niepokalanej. Dwukrotnie pełnił funkcję administra
tora całej naszej parafii, raz w okresie choroby ks. proboszcza 
Antoniego Pieczki a po raz drugi po jego śmierci, aż do przybycia 
obecnego proboszcza ks. Kazimierza Kopcia.

Czwarta niedziela Wielkanocna obchodzona jako Niedziela 
Dobrego Pasterza była wspaniałą okazją odprawienia uroczystej 
sumy do Opatrzności Bożej w intencji 25-lecia kapłaństwa ks. 
Józefa a także 37. rocznicy święceń kapłańskich naszego pro
boszcza ks. Kazimierza Kopcia.

Zarówno księdzu Kapelanowi jak i ks. Proboszczowi wszel
kich łask Bożych na dalsze lata kapłańskiej posługi życzą para
fianie z Brzezia.

dokończenie na str. 3
Ks. Proboszcz i Redakcja
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25-lecie kapłaństwa ks. Józefa Gawliczka w rodzinnych 
stronach - w parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu przy
gotowali tamtejsi parafianie w III Niedzielę Wielkanocną, 6 kwiet
nia 2008r. I tam, w Boguszowicach, nie zabrakło jednak również 
brzeskiego akcentu, swoją obecność zaznaczono chóralnym 
śpiewem i życzeniami przedstawicielki brzeskiej parafii

Fot. arch. SMN
Iml

„Otwórzcie, a nawet otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”
Jan Paweł II, homilia, Rzym, 22 październik 1978 rok

18 maja 2008r. dedykujemy słowa Sługi Bożego Jana Pawła II 
naszym dzieciom przyjmującym Pana Jezusa po raz pierwszy w 
komunii świętej.

List do dzieci pierwszokomunijnych!

Kochane Dzieci, 18 maja, data Waszej I Komunii świętej, 
w naszej parafii jest datą prawie symboliczną;

18 maja dzień urodzin naszego ukochanego Ojca sw. 
Jana Pawła II a także dzień śmierci 

Sługi Bożej SM Dulcissimy.
Wspominając datę swojej I Komunii św. z pewnością 

pamiętać będziecie o tych świętych postaciach.
Zarówno Wasi rodzice, dziadkowie jak i wiele innych 

mieszkańców Brzezia i okolic często proszą 
o ich wstawiennictwo o łaski u Pana Jezusa i Jego Matki Maryi. 

Często przybywają nowe kwiaty i znicze przy miejscach 
pamięci na naszym placu kościelnym, są to 

„znaki próśb i podziękowań”.

Wiele podziękowań słyszeliśmy znowu
w lutym bieżącego roku, kiedy to huragan „Emma” 

wyrządził wielkie szkody w okolicznych miejscowościach 
graniczących z Brzeziem - a w Brzeziu z ust wielu 

słyszeliśmy słowa „znowu Siostra Dulcissima nas uratowała ”, 
Huragan „Emma ” ominął naszą miejscowość, nikt nie ucierpiał. 

Takich świadectw i podziękowań jest wiele.
Zapamiętajcie także, że w okresie waszej pierwszej komunii w brze

skim kościele zawieszone zostały dwa nowe witraże poświęcone Ojcu 
świętemu Janowi Pawłowi II.

Drogie dzieci życzymy Wam, aby drogie nam postacie 
Sług Bożych stały się również Waszymi orędownikami u Pana Jezusa, 

którego dziś przyjmujecie do swoich serduszek.

Szczęść Boże!

Dzieci pierwszokomunijne 
wraz z Siostrą Sylwią - katechetką 
oraz ks. proboszczem Kazimierzem 

Kopciem.

Pierwszy rząd od lewej: Jan Fiołka, Jesica Skrzyszowska, Dominika 
Łaba, Karolina Polak, Julia Kampka, Sylwia Cichy, Michalina Zielonka, 
Alicja Polak, Marzena Wiktor.
Drugi rząd z lewej; Aleksandra Orc, Katarzyna Fiołka, Patryk Juraszek, 
Rafał Pacharzyna, Krzysztof Kauczor, Wiktor Lach, Artur Przegbndza, 
Kamila Kruczek, Julia Kubenka, Aneta Szamara.
Dzieci nieobecne na zdjęciu; Julia Jendrzejczyk, Mateusz Błaszczok.



O tym szumią lipy w Brzeziu...

Gościu siądź pod mym liściem, 
a odpocznij sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce, 
przyrzekam ja tobie...

Jan Kochanowski

W raciborskiej dzielnicy Brzezie nad Odrąjest wzgórze odgry
wające od pokoleń rolę szczególną. Inne niż wszystkie okoliczne 
wzniesienia. Najważniejsze. To jeden z magicznych zakątków na 
mapie Górnego Śląska, które spowija mgła tajemnicy, miejsce, 
które działa na wyobraźnię mieszkańców, zaprząta uwagę dzie- 
jopisów - takie słowa można przeczytać w pięknym albumowym 
wydaniu książki Aleksandra Żukowskiego z roku 2006 zatytuło
wanej „Sławne drzewa województwa śląskiego”.

Na tym wzgórzu (276,1 m n.p.m) od pokoleń rosną lipy popu
larne w Brzeziu, wraz z całym wzgórzem, określane jako „Lipki”. 
Siedem rosnących tam lip posadzono wg podania dla upamięt
nienia przemarszu wojska polskiego króla Jana III Sobieskiego 
zmierzającego z odsieczą pod Wiedeń.

Wersja taka wydaje się bardzo prawdopodobna, zwłaszcza, 
że znajduje potwierdzenie w źródłach historycznych. Znamienny 
jest opis ks. Ignacego Deca, który pisze w jednym ze sprawoz
dań wizytacji biskupich : „ (...) 1683 (...) przez Śląsk przeszedł ze 
swoją armią Polski król Jan III Sobieski (...) Ludność górnośląska 
w większości polska, zgotowała mu owacyjne przyjęcie (...) W 
czasie pobytu w Gliwicach Jan III Sobieski zasadził własnoręcz
nie dwie lipy u wejścia do kościoła oo. Franciszkanów. Za przykła
dem króla i na jego cześć ludność śląska zabrała się niebawem 
do sadzenia lip na trasie przemarszu wojsk Sobieskiego (...) ”

Warto dodać, że w 
drodze przez Racibórz 
wojska króla stacjonowa
ły nieopodal tzw. Kobylich 
Polach (sierpień 1683r.), 
zaś wzgórze w Brzeziu 
jako najwyższe w okolicy 
było doskonałym punktem 
widokowym, być może wy
korzystywali je wówczas 
dowódcy wojskowi kierują
cy koncentracją i marszem 
wojsk. Warto dodać, że 
obok wzgórza znajdowa
ła się ogromna hodowla 
owiec, bogactwo zboża 

Stare „Lipki” - lata sześćdziesiąte

stąd do dziś popularna nazwa w okolicy - Jagielnia. Owa „jagiel- 
nia” mogła służyć jako miejsce doposażenia żywnościowego dla 
stacjonującego wojska.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż właścicielem Brzezia 
był wówczas hrabia Oppersdorff, a rodzina Oppersdorffów przyj
mowała przecież króla Jana na zamku w Raciborzu.

Herb Oppersdorffów przy 
ołtarzu z 1701r. w Brzeziu

Wspomniane legendy histo
ryczne to tylko niektóre z wybra
nych opracowań. W obecnych 
numerze „Brzeskiego Parafianina” 
uwydatniono legendę - podanie 
o Sobieskim w związku z 900- 
leciem Raciborza i planowanym 
„przemarszem” króla Jana III So
bieskiego, które odbędzie się w 
czerwcu w dniach kulminacji raci
borskich uroczystości.

Racibórz - pamiątka „przemarszu Sobieskiego” z lat 80-tych

Z „Lipkami” wiąże się wiele ciekawszych legend, podań, które 
opisane zostały w książce Beaty Kuliś zatytułowanej „Racibórz 
- Brzezie, Topografia legendowa”.

Książka wydana została w 1998 roku dla upamiętnienia 775 
rocznicy historycznej wzmianki o Brzeziu.
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Organizatorzy tegorocznych obchodów wzmianki historycznej 
o Brzeziu nie zapomnieli o tradycjach związanych z obrazem Mat
ki Boskiej Nieustającej Pomocy, który znajduje się na „Lipkach”, 
gdzie podczas tegorocznych uroczystości 25 mają odbędzie się 
nabożeństwo majowe które odprawi ks. proboszcz Kazimierz Ko
peć.

Lipa, kultowe drzewo polskich Słowian, symbol dobroci i ła
godności, opiewane przez poetów, stało się na ziemiach polskich 
po wprowadzeniu chrześcijaństwa drzewem Matki Boskiej.

Również w Brzeziu najstarsi mieszkańcy wspominali, że na 
Lipkach obraz Matki Boskiej był „od zawsze”. Przychodzili tu na 
„Anioł Pański” rolnicy pracujący na okolicznych polach, siadywali 
w cieniu drzew, odpoczywali w przerwach mozolnej pracy. Po II 
wojnie światowej na jednej z lip zawieszono w maju - czerwcu 
1949 roku, z inicjatywy młodzieży z Sodalicji Mariańskiej Męskiej 
brakujący od pewnego czasu nowy obraz. (Brzeski Parafianin 4/ 
1994)

W latach pięćdziesiątych - sześćdziesiątych obraz w niewyja
śnionych okolicznościach zaginął. W roku milenijnym z inicjatywy 
nauczycieli brzeskiej szkoły posadzono nowe drzewka lipowe, sta
ły już tylko dwa wiekowe drzewa, które kolejno zniszczył czas.

Mieszkańcy Brzezia często wspominali brakujący obraz na 
obecnych „Lipkach”. Ostatecznie parafianie ufundowali nowy 
obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, który obecnie widzi
my wśród lip. Obraz ten zawieszono w 1998 roku podczas wspo
mnianych już obchodów „755 Brzezia”

Umieszczenie obrazu miało uroczystą oprawę. Nastąpiło przy 
akompaniamencie dzwonów kościelnych, w samo południe w 
obecności parafian i ponad 30 gości twórców i animatorów kultu
ry ziemi raciborskiej. Poświęcenia obrazu dokonał ks. proboszcz 
Antoni Pieczka.

Mijają dziesiątki i setki lat, zmieniają się czasy, ludzie-jednak 
agendy i historyczna prawda wciąż szumi w brzeskich lipach i 
przekazywana zostaje kolejnym, młodym pokoleniom.

Małgorzata Rother - Burek

25 ma\a 1225 rot, be
29 imię świętej i niepobjielnej 
trójcy, 29an>rjpniec a 23o$fiego 
SWitoćierbjia bićftip wroctamćft 
toiabomym cenimy obecnym jaf i 9 
prjy$jtym pofoleniom, je (...) i
baromijny Samego ttóryct)
tenje fyojnie ubjielit kościołowi &w. 
3bawiciela n> Stybnifu, ujnaliśmy ja 
gobne, jeby bo tej nafyej barowijny 
na nnecjna pamtaffe byty potacjone. 
<Sa to: ofolice 9łybnifa (...), balej 
wieś Sfrjejie, 33illa be 23reje, 
Smolna, 29ćięgnin>ice, 29róbft'n i ' 
śujela je &voim of reglem" ;

Pierwsza historyczna wzmianka o Brzeziu znajduje się w 
opracowaniu księdza Augustyna Weltzla. Oryginał dokumentu 
dla „Brzeskiego Parafianina” odszukał w archiwum wrocławskim i 
przetłumaczył dr Norbert Mika.

/m/

Widoki Brzezia

Panorama wschodnia z widokiem na Pogrzebień

Panorama południowa z widokiem na Racibórz i nizinę Odry
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ika własność w Brzeziu
_____ .ii__________. ______________________ __________________________

Brzezie należy do skupisk ludności, którym z racji swego 
bliskiego położenia względem słowiańskich grodów w Lubomi i 
Raciborzu przypadło rolę służebną. W latach późniejszych rolę 
grodów spełniały siedziby Piastów Śląskich w Raciborzu, Opawie 
i Opolu. Począwszy od 1526 r. panami Śląska stali się, za pośred
nictwem Czech, Habsburgowie w osobie Ferdynanda l-szego. Na 
razie nie mógł on zbyt wiele ingerować w sprawy księstwa opol- 
sko-raciborskiego, ponieważ na jego czele stał potomek Piastów. 
Sytuacja ta uległa zasadniczej zmianie po śmierci Jana II. Dobre
go w 1532 roku. Jego księstwo oddano wówczas w zastaw Jerze
mu Hohenzollernowi, przy okazji przekształcając je w tzw. wolne 
państwo stanowe. Zachowano w nim dawne instytucje książęce, 
m.in. kancelarię i urzędników, ale pozbawiono najważniejszego 
elementu - własności pierwotnej dynastii.

Dla zapewnienia siły zbrojnej panujących książąt, rycerstwo 
utrzymywane było z dochodów wsi stąd nazwa wsi rycerskich, do 
których Brzezie należało. Kim byli owi rycerze, którzy z czasem 
zostali nazwani brzeskimi. Pierwszym był rycerz Sandko, po nim 
historycy wymieniają aż 11 właścicieli rycerzy, zwanym brzeskimi. 
Rycerstwo było zawodem dziedziczonym po swoich przodkach, 
odkąd zaczyna się ród Trachów, tego nie wiemy? Na Janie Tra- 
chu kończy się rola rycerzy względem miejscowych władców, tym 
bardziej, że panujący tu Książe Walenty w 1518 roku daruje Wieś 
Janowi Trachowi za wierną służbę (z prawem dziedziczenia). Po 
odejściu Trachów z Brzezia, pozostajątu na krótko spadkobiercy, 
którzy doprowadzają do spadku znaczenia tej wsi, a tym samym 
wieś podupada pod względem gospodarczym, zasobność wsi 
maleje.

Trachowie należeli do najstarszych rodów śląskich. Mógł się 
on poszczycić udokumentowanym rodowodem sięgającym poło
wy XIII wieku. Interesująca nas część tego rodu na Śląsku, wy
wodziła się z Brzezia w powiecie raciborskim, skąd brała swój 
przydomek. Działalność Trachów na tych ziemiach wiązała się 
głównie ze służbą tej rodziny dla królów czeskich. Stąd Jan Trach 
nosił tytuł Landrechtsbesitzera” („posiadacz praw krajowych”), ale 
dopiero w 1537 roku przyjęto go w szeregi szlachty śląskiej.

Trachowie skutecznie opierali się zmianie nazwy na niemiec
ką, mieli jednak trudności z asymilacją w Brzeziu z powodu ich 
protestanckiego rodowodu. Tymczasem, właśnie u Trachów pro
testantyzm miał motywacje zgoła postępowe, co przejawiało się 
w postaci reformatorskich poczynaniach, wszędzie tam, gdzie 
się pojawili. Ich reformy zmieniały stosunki uciążliwego polskiego 
feudalizmd na Śląsku w bardziej postępowe wzory feudalizmu z 
zachodu. W celu pozyskania i zaktywizowania swoich podwład
nych, nadał im rodzaj „konstytucji gminnej”, tj. zbiór praw i obo
wiązków mieszkańców. Takie zachowanie ze strony właściciela, 
sprzyjało napędzaniu koniunktury postępu i ekonomicznego roz
woju wsi. Popierali rzemiosło, przemysł i handel.

Pojawiły się jednak protestanckie problemy Trachów, gdy u 
progu nowego stulecia, sprzeciwili się oni sprowadzeniu do wsi 
katolickiego księdza. Było to związane z wakującym tutaj od pew
nego czasu stanowiskiem proboszcza. Nie sprzyjało to z pewno
ścią przychylnemu nastawieniu władz do osady jako całości. Tym 
bardziej, że jak można sądzić, Trachowie dbali o pozyskanie dla 
własnej wiary, także swoich poddanych.

Wydaje się jednak, że pochodzenie i polityczne oblicze Tra
chów, nie były zbyt wielkim szokiem dla mieszkańców wsi. Wiąże 
się to z szerszym zagadnieniem wpływów czeskich na Śląsku. 
Jak powszechnie wiadomo, wpływy czeskie na Śląsku były obec
ne na tych ziemiach od zawsze. Wynikało to z różnych uwarunko
wań tych obszarów, które swymi korzeniami sięgały zamierzchłej 
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przeszłości. Trachowie doskonale posługiwali się językiem pol
skim (śląskim).

Na fali kontrreformacji pojawia się zwycięstwo katolicyzmu 
w pierwszym etapie wojny 30-letniej, wpłynęło to na zaostrzenie 
kursu wobec nieprawomyślnych. Księstwo opolsko-raciborskie 
na którego terytorium znajdowało się Brzezie, przypadło wy
znaczonym przez cesarza urzędnikom, którzy mieli przywrócić 
tutejsze ziemie na łono Kościoła i Habsburgów. Jednym z nich 
był znany ze swej kontrreformacyjnej gorliwości hrabia Fryderyk 
Oppersdorff, piastujący przez pewien czas stanowisko starosty 
w księstwie. Z tego rodu Ferdynand Leopold Oppersdorff w roku 
1658 stał się katolickim właścicielem Brzezia.

Rycerska własność w Brzeziu kończy się w 1561. Właścicie
lami stają się prywatni właściciele w osobach bogatszej szlachty. 
Wieś nie ma stałych właścicieli którzy by byli w stanie podnieść 
dochody co doprowadza do zadłużenia się właścicieli i w konse
kwencji doprowadza do licytacji i w ten sposób w 1727 Brzezie 
staje się własnością, miasta.

Herb Tracha z Brzezia

Rycerska Historia Brzezia

• IX w - Słowiańskie Grody w Lubomi i Ostrogu, właścicielami są 
Piastowie a okoliczne wsie, rycerskimi, na usługach Książąt.

• 1290 - książę Przemysław daruje obszar lasu w Brzeziu na 
rzecz Raciborza.

• 1223 - Breze, Brzezie, wieś wymieniona w dokumencie jako 
uposażenie klasztoru Cystersek w Rybniku.

• 1313 - Rycerz Sandko (Sadko) z Brzezia.
• 1354 - Tomasz von Bresa.
• 1383 - Hensel von Reichenwalde odsprzedaje Brzezie Stani

sławowi von Bresa.
• 1420 - Piotr (Peschke) z Brzezia przekazał połowę swojego 

majątku swojemu synowi Piotrowi.
• 1456 - Mikołaj Pirnozek z Brzezia.
• 1472 - Maciej z Brzezia.
• 1482 - Wojtek syn Macieja z Brzezia.
• 1499 - Ród rycerski Jana Tracha z Brzezia.
• 1501 - Piotr i Jan Trachowie z Brzezia sprzedają folwark w 

Brzeziu Klasztorowi Panien Dominikanek w Raciborzu.
• 1518 - Jan Trach otrzymuje na własność (z prawem dzie

dziczenia) od księcia Walentego część Brzezia w postaci 
folwarku.

• 1555-Jan Trach z Brzezia jest właścicielem Sośnicowic 
koło Gliwic.

• 1561 - Do tego roku Brzezie było wsią rycerską, mimo, że 
miasto miało tu swoje dobra.



• 1561 - Żona Reisewitza Dorota, córka Jana von Ziemicki
• 1567 - Spadkobiercy po Janie Trachu sprzedają Brzezie Ka

sprowi Wiskota z Wodnika w Tworkowie.
• 1568 - Jan Pawłowski kupuje posiadłość w Brzeziu by w tym 

samym dniu ją sprzedać Janowi Reisewitz z Kędzierzyna.
• 1575 - Hynko Piotr Wiecza nabywa część państwa Racibor

skiego z częścią folwarku w Brzeziu.
• 1598 - Umiera Jan Reisewitz senior a spadkobiercą zostaje 

syn Jan Reisewitz.
• 1658 - Miasto Racibórz kupuje część majątku, który był w 

posiadaniu Jana Reisewitza seniora.
• 1610 - Spór z protestantami o kościół w Brzeziu, od tego 

czasu kościół w Brzeziu przynależy do parafii w Pogrzebieniu 
(300 lat).

• 1614 - Na miejscu starego kościółka powstaje nowy drewniany 
kościółek.

• 1658 - Ferdynano Leopold . on Oppotsdcr.
majątek Brzezie, posiadłość rycerską, fok- . ś\-» .. x .. 
Raciborzu oraz sądownictwo.

• 1661 - Szymon Andrzej Mataszek urodzony w Brzeziu otrzy
mał święcenia kapłańskie.

• 1681 - Właścicielem Brzezia staje się syn Ferdynanda, Jan 
Bernard Oppersdorff.

• 1683 - Julianna Konstanza von Wengerska z domu Herberste- 
in, krewna żony Jana Bernarda Oppersdorff - zostaje właści
cielką Brzezia.

• 1683 - Pojawia się zarządca Brzezia Paweł Wassina.
• 1727 - Ogłoszono upadłość Jana Bernarda Oppersdorffa.
• 1727 - Za długi prywatnych właścicieli majątek przejmuje mia

sto Racibórz i od tego czasu Brzezie podlega pod miasto.

Oprać. Florian Burek

ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Parafialna Statystyka Roku 2007

Sakrament chrztu przyjęli:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Biskup Julia, Maria
Dreja Dawid, Krzysztof
Dreja Jacek, Rafał
Fiołka Zuzanna, Anna 
Gawliczek Denis, Marcin
Girtler Wiktoria, Emilia 
Grycman Dorota, Katarzyna 
Hajduczek Weronika, Laura
Koczwara Bartosz, Aleksander
Krakowczyk Aleksandra, Maria 
Papiernik Igor, Przemysław 
Starok Kacper, Karol 
Tomaszek Amelia, Katarzyna 
TużynaAron, Rafał 
Żmuda Dorota,Weronika 
Żurakowska Zuzanna, Anna

Związek małżeński zawarli:

1. Błaszczok Edward - Bojarska Anna
2. Dreja Marek - Krzyżak Katarzyna
3. Dworski Adrian - Jambor Ewelina
4. Fiur Rafał - Szczepanek Beata
5. Karasek Dariusz - Rajman Monika
6. Kocjan Krystian - Kwaśny Ewelina
7. Koczwara Marcin - Klimasara Karolina
8. Koszorek Marek - Cymerman Małgorzata
9. Marcinowicz Zbigniew - Kauczor Sylwia
10. Rajca Tomasz - Popeła Irena
11. Tużyna Rafał-Niedbała Anna
12. Warło Jacek - Koszorz Agnieszka
13. Wawrzyńczyk Grzegorz - Franiczek Katarzyna

Odeszli do wieczności:

1. Błędowski Henryk, lat 76, ul. Wąska 7
2. Bolibrzuch Anna, lat 81, ul. Brzeska 3d
3. Darowska Eufemia, lat 77, ul. Nieboczowska 1
4. Domaradzki Władysław, lat 83, ul. Jagodowa 13
5. Dudkowski Henryk, lat 71, ul. Gajowa 22
6. Filip Teresa, lat 68, ul. Pogrzebieńska 68
7. Fiołka Augustyn, lat 84, ul. Pogrzebieńska 40
8. Gawliczek Jadwiga, lat 90, ul. Sosienkowa 6
9. Gelny Hubert, lat 75, ul. Pogrzebieńska 33
10. Haas Agnieszka, lat 83, ul. Wysoka 3
11. Jędrosek Marian, lat 83, ul. Gawliny 17
12. Kauczor Maksymilian, lat 74, ul. Pogrzebieńska 70
13. Kłobuch Oswald, lat 51, ul. Gajowa 18
14. Koczor Helena, lat 60, ul. Gajowa 8
15. Kutrowski Ździsław, lat 49, ul. Pogwizdowska 30
16. Leśniak Edward, lat 66, ul. Stawowa 13/4
17. Malcharczyk Teresa, lat 84, ul. Myśliwca 8
18. Malon Wiktor, lat 76, ul. Sosienkowa 1
19. Marciniec Henryk, lat 65, ul. Gawliny 14
20. Moskwa Franciszka, lat 101, ul. Bitwy Olzańskiej 36
21. Myśliwiec Anna, lat 95, ul. Pogrzebieńska 34
22. Niedbała Zygmunt, lat 56, ul. Myśliwca 40
23. Niedziela Wincenty, lat 80, ul. Pogwizdowska 1
24. Niestrój Franciszek, lat 53, ul. Pogrzebieńska 81
25. Oszmian Bożena, lat 42, ul. Brzeska 61
26. Płaczek Małgorzata, lat 83, ul. Odrzańska 8a/3
27. Polnik Cecylia, lat 76, ul. Brzeska 31
28. Rak Emilia, lat 79, ul. Długa 12/3
29. Solich Józefa, lat 81, ul. Wiatrakowa 13
30. Sordyl Ernestyna, lat 86, ul. Dębiczna 30
31. Staniek Ryszard, lat 52, ul. Wiatrakowa 22
32. Stęchły Ryszard, lat 76, ul. Ks. Raciborskiego 7
33. Szefer Edward, lat 86, ul. Jagodowa 2
34. Szymiczek Anna, lat 73, ul. Handlowa 3
35. Trompeta Anna, lat 82, ul. Słowackiego 26/13
36. Zdrzałek Bernard, lat 66, ul. Stawowa 1
37. Zgrzendek Oswald, lat 69, ul. Brzeska 105
38. Żurek Janusz, lat 53, ul. Brzeska 52
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„ŚREDNIOWIECZNA MAJÓWKA” 12231
25 maj 2008 (niedziela) godz. 14.00 - 21.00

Wzgórze „Lipki” w Brzeziu
dla upamiętnienia 785 rocznicy 

historycznej wzmianki o Brzeziu n/Odrą

Patronat honorowy:
Wiceprezydent Raciborza Ludmiła Nowacka

W programie uroczystości:
godz. 16.00 - 17.00 Nabożeństwo majowe na „Lipkach”
godz. 14.00- 16.00, 17.00-21.00 „Gwardia Wareska”

Zapraszamy na nasze

wzgórze „Lipki” - organizatorzy

2008
Pieczęć konna Kazimierza, księcia
Opolsko - raciborskiego, z 1222r.

Obozowisko historyczne 
Dawna kuchnia z 

paleniskiem, przygotowanie 
posiłków

Atrakcja - Walczące 
Niewiasty
Kramy z rzemiosłem 
dawnym, możność 
nabycia pamiątek 
Jarmark

Zabawy plebejskie 
możność strzelania z łuku 

rzuty włócznią 
toporkiem i nożem 

Pokazy tańców dworskich 
Ognisko 

Całość okraszona muzyką 
dawną

Organizatorzy :
„Brzeski Parafianin” - pismo historyczno-religijne oraz Parafia św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu n/Odrą.

Powołany przez organizatorów Komitet Organizacyjny w osobach:
Małgorzata Rother- Burek, Marian Gawliczek, Waldemar Świerczek, Jan Bugdol, Adam Bojeś, 
Brunon Botorek, Adrian Dudek.

Impreza organizowana z pomocą parafian i sponsorów.
Parafianie pomagający w realizacji i sponsorzy:

Leon Fiołka, Romuald Wycisk, Adam Polak, Roman Majnusz, Dariusz Wiśniewski, Wiesław Jacheć, Leszek 
Chadrian, Edmund Skupień, Jan Opolony, Benedykt Opolony, Bogdan Jendrzejczyk, Henryk Malon, Wacław 
Glenc, Witold Wróbel, Piotr Ćwik, Piotr Orc, Ernest Wyrba, Roman Krasek, Franciszek i Andrzej Wałach, 
Jan Wierbicki, Krzysztof Burek, Jan Jasek, Adam Kuliś, Stanisław Gamrot, Edward Piekarski, Grzegorz Pod
siadło, Andrzej Pytlik, Dariusz Kulikowski, Wojciech Koloska, Grzegorz Psota, Adrian Hańczuch, Zygmunt 
Domaradzki, Marek Orc, Ryszard Orc, Mariusz Zychma, Mariusz Kasprzyk, Sławomir Mikoda.

Centrum Medyczne „Eskulap" Sp. z o.o. - prezes J.Krężel, Ochotnicza Straż Pożarna, Parafialny Zespół Cha
rytatywny, Grupa Dzieci Maryi, Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Firma Borbud - Ryszard 
Bortęl, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., Urząd Miasta w Raciborzu.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów i realizatorów uroczystości - z ramienia Brzeskiego Parafianina, 
redaktorzy - Małgorzata i Florian Burek, wydawca Ireneusz Burek,
oraz z ramienia Parafii - gospodarz parafii Ks. Proboszcz Kazimierz Kopeć.

Patronat medialny: Raciborski Portal Internetowy www.raciborz.com.pl i Gazeta Informator Raciborski

dziennik

raclborz.com.pl

Pismo przy Parafii św. Apostołów Mateusza i Macieja Racibórz-Brzezie n. Odrą-www.brzezie.raciborz.com.pl
Redakcja: (032 415 68 84) Małgorzata Rother-Burek - red. prowadzący; Florian Burek - opracowanie graficzne, fotograficzne, skanowanie.

Wydawca: Raciborskie Media Ireneusz Burek, Racibórz, ul. Klasztorna 12, tel. 032 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
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