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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 5 zł

Już od Anno Domini
1331 patronują naszej 

brzeskiej parafii -
Święci Apostołowie 
Mateuszu i Macieju 
módlcie się za nami.



Historyczny odpust
Przeżywając tegoroczny odpust parafialny skierujemy 

myśli do roku 1904. Bowiem wtedy, 105 lat temu, po wielo
letnich staraniach, które sięgają 1888 roku, parafianie prze

żywali wielką radość - 
wmurowanie kamienia wę
gielnego pod naszą obec
ną, piękną świątynię. 
Przypomnijmy ten dzień 
odpustowy opisany przez 
Konstantego Kowola: ....
W dniu 25 września 1904r. 
na odpust św. Mateusza 
położono uroczyście ka
mień węgielny pod no
wobudowany kościół w 
obecności wielu księży 
z okolicy i bardzo licznie 
zgromadzonego ludu. Ks.

Dziekan Kałuża z Rogowa wygłosił polską przemowę, po czym 
ks. proboszcz Riedel odczytał dokument, który wmurowano w 
kamień węgielny. Po ceremonii położenia i zamurowania ka
mienia węgielnego powrócono w procesji do starego kościółka, 
gdzie udzielono wiernym błogosławieństwa...” Z jakim zapałem 
i ofiarnością budowano nasz kościół świadczy fakt, iż po dwóch 
latach w 1906 roku, dokonano już poświęcenia. Historię budo
wy, dzieje naszej świątyni przybliżano wielokrotnie na łamach 
Brzeskiego Parafianina. Niechaj jednak dzisiejszy odpust 
parafialny skieruje ponownie nasze myśli w stronę budowni
czych i parafian sprzed ponad stu laty, niech myśli te trwają 
w naszej modlitwie i wdzięcznej pamięci.

Ks. Proboszcz i Redakcja 

ciborza (i to zarówno w dzień, jak i w nocy) gdyż to właśnie 
wieża naszego kościoła jest pięknie podświetlona. Zawsze 
chcemy, by nas postrzegano pięknie i gospodarnie. W tym 
miejscu chcemy zaznaczyć, że udaje nam się tego dokonać 
dzięki naszym wiernym. To dzięki akceptacji i ofiarności na
szych parafian możemy te prace prowadzić. To z tych ofiar 
składanych na tacę, za co serdecznie dziękujemy. Ale i przy 
wielu innych okazjach tę troskę o swój parafialny kościół do
strzegamy. To bardzo cieszy, szczególnie księdza probosz
cza. Bóg zapłać!

Dziękujemy władzom Raciborza. To dzięki ich decyzjom 
tak wiele się dzieje w całym Brzeziu i wokół naszego kościoła. 
Jako parafianie dziękujemy szczególnie za przygotowywane 
miejsca parkingowe przy naszym kościele. To co kiedyś było 
obietnicą, dziś staje się to rzeczywistością. W przyszłości 
chcemy i naszą cegiełkę dołożyć. Do tych pięknych parkin
gów niezbyt pasuje stojące teraz ogrodzenie naszego „sta
rego" cmentarza. Wiosną chcielibyśmy postawić tam ładny 
parkan. I mocno wierzę, że dzięki ofiarności naszych parafian 
i kolejnej życzliwości naszych władz tego dokonamy. Znów 
będzie piękniej wokół nas.

Ks. Proboszcz

Zamyśleni nad polskim wczoraj...

„Kocham ojczyznę bardziej 
niż własne serce...”

Jan Paweł II, Kraków - Łagiewniki

Coraz piękniej wokół nas...

Jeszcze kilka dni cierpliwości i wytrwałości, a nasze Brze
zie będzie miało piękne ulice, chodniki i pełną kanalizację. 
Do tych trudnych prac ziemnych dodać trzeba od tygodni pra
cujących na linach, remontujących elewację wieży naszego 
kościoła. Mamy nadzieję, że tegoroczny parafialny odpust 
będziemy przeżywać w miłej scenerii - piękne ulice, chodniki, 
domy, obejścia, a wśród nich piękna sylwetka kościoła.

Tak bywa, że są prace, które koniecznie trzeba wykonać i 
prace, które chcielibyśmy wykonać. Tak stało się w tym roku 
w naszym kościele. Jak zauważyli mężczyźni na chórze, pod
łamał się jeden z wiązarów konstrukcji dachowej naszego koś
cioła. Właśnie ten nad chórem. Była to niebezpieczna i trudna 
do naprawienia awaria. Znaleźliśmy firmę ciesielską p. Gogo
lina z Raciborza, która podjęła się tej naprawy. Zrobiono to 
szybko i bardzo fachowo. Jesteśmy znów w pełni bezpieczni 
w naszym kościele.

Z tego, co chcieliśmy zrobić, by było piękniej, to właśnie 
remont fasady wieży naszego kościoła i tarcz zegarowych. 
Prace trudne, bo wykonywane na sporej wysokości. Tym ra
zem w Wodzisławiu Śląskim znaleźliśmy firmę p. Sordyla, któ
ra tego zadania się podjęła. To właśnie ci skaczący na linach 
pracownicy. Spora część już została wykonana, co można 
łatwo dostrzec i chcielibyśmy przed jesienią te prace zakoń
czyć.

Wieża kościoła jest rozpoznawalnym znakiem naszej pa
rafii. Można ją dostrzec już z bardzo odległych zakątków Ra- 
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Trudno mówić o głębszym zamyśleniu w obliczu rozgorzałej 
„wojny słownej", która bombarduje nas poprzez wszelkie media 
ustami polityków z racji przypadających w bieżącym roku rocz
nic jak chociażby 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 65. 
powstania warszawskiego, Rokiem Korfantego i innych.

A przecież wystarczy sta
nąć na „brzeskim ryneczku” 
- na skrzyżowaniu ulic abpa. 
Józefa Gawliny i kpt. Serafina 
Myśliwca, i spojrzeć na dostoj
ną naszą świątynię, wiekową 
szkołę noszącą od 20 lat imię 
Krzysztofa Kamila Baczyńskie
go - jednego z wybitniejszych 
Polaków, poetów pokolenia 
„Kolumbów”, lub skierować 
wzrok na niepozorny skwerek, 
z jakże wymownym pomni
kiem, gdzie umieszczono trzy 

tablice; tu spory polityczne uginają się w obliczu historycznych 
faktów.

40 lat temu stanął w Brzeziu n/Odrą pomnik upamiętniają
cy zrywy powstańcze z okresu walk o niepodległość Polski, jej 
„niebytu” przez 123 lata na mapach świata, o czym mówi tab
lica z dawnego pomnika z 1930 roku. Tablica druga, frontowa, 
przemawia tragicznym zestawieniem nazwisk naszych para
fian, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych w 
okresie II wojny.



I trzecia tablica, dołączona w 2001 roku, z nazwiskami na
szych parafian, polskich policjantów, którzy zginęli w Ostaszko
wie dopełniając tragedię zbrodni katyńskiej.

Jakże niezwykły ten nasz „brzeski rynek” - żywa lekcja hi
storii, gdzie doniosłe słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” znajdują 
głębokie odbicie w losach naszego kraju, w jego zmaganiach o 
wolność ojczyzny, jak również w losach poszczególnych brze
skich rodzin.

Trudne losy naszej ojczyzny szczególne piętno wywarły 
na śląskiej ziemi, gdzie często brat występował przeciw bra
tu, sąsiad przeciw sąsiadowi a wszystko stąd że „ziemia nasza 
a władza obca, a w ich rękach majątki, fabryki...” Trudne losy 
mieszkańców Śląska - dla jednych przymusowe wciągnięcie do 
Wehrmachtu, przymusowa praca, obozy - zaś po wojnie PRL 
- aż trudno uwierzyć - prześladowania działaczy podziemia, 
żołnierzy AK, - jak np. również kapitana Serafina, którego imię 
nosi ulica na której stoimy. A druga ulica - postać abpa. Józefa 
Gawliny, syna ziemi raciborskiej, pierwszego kuratora polskiej 
prowincji SMN, który wielkie zasługi położył w dziejach naszego 
klasztoru. Czyż nie przemawia do nas Jego dozgonna tułaczka 
wojenna? Ojczyzna nie umożliwiła mu powrotu do kraju, jego 
grób znajdujemy na Monte Cassino.

Stojąc na brzeskim ryneczku snujemy wspomnienia, wie
le wspomnień, wspomnień trudnych, wielokroć tragicznych, 
a zarazem napawających dumą, lub co najmniej ogromnym 
szacunkiem wobec aktów męstwa, odwagi, wiary i nadziei na
szych przodków. Po wielokroć powtarzamy słowa przebacze
nia, co jednak nie może oznaczać zapomnienia.

Zamyślenie nad polskim wczoraj to lekcja historii dla nasze
go i przyszłego pokolenia na dziś, i normalne, lepsze jutro - wy
magająca, czasem zapomnianego słowa patriotyzm.

Ta myśl przyświecała budowniczym pomnika w Brzeziu 
n/Odrą, przyświecała również inicjatorom oraz brzeskiej mło
dzieży nadającej imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego swojej 
szkole. Zaś nazwy ulic krzyżujących się w obrębie centralnego 
miejsca w naszej dzielnicy dopełniają dzieje naszej małej ojczy
zny na tle burzliwej historii Polski, świata.

Małgorzata Rother- Burek

Złote Gody
Państwo Elżbieta i Gerard Myśliwiec zawarli związek 

małżeński 1 czerwca 1959 roku. Za 50 lat wspólnego pożycia 
dziękowali Bogu podczas Mszy św. w dniu 2 czerwca br. Do
stojni Jubilaci wychowali córki Mariolę i Sylwię.

Z okazji jubileuszu najlepsze życzenia dalszych lat w zdro
wiu, wszelkiej pomyślności życzą córki z mężami Janem i Al
fredem oraz trójka wnucząt: Krzysztof, Patryk i Magdalena. Do 
życzeń dołączają się parafianie

W niedzielę 23 sierpnia uroczysta suma do Opatrzności 
Bożej, wzbogacona śpiewem chóru parafialnego, odprawio
na została w intencji Złotych Jubilatów państwa Elżbiety i 
Edwarda Zychm.

Ślub państwa Zychmów odbył się 24 sierpnia 1959 roku w 
naszej brzeskiej świątyni.

Z okazji pięknego jubileuszu najserdeczniejsze życzenia 
i podziękowania za trud wychowania składa syn Mariusz z 
żoną Kamilą, wnuczka Agnieszka oraz wnuk Marcin.

Do życzeń dla Złotej Pary dołącza się bliska i dalsza ro
dzina, grono znajomych, przyjaciół oraz parafianie.

Państwo Małgorzata i Jan Jambor zawarli związek 
małżeński 15 września 1959 roku.

Szanowni Jubilaci dziękowali Bogu za 50 lat wspólnego 
pożycia małżeńskiego podczas Mszy św. w sobotę 19 wrześ
nia br. Państwo Jamborowie wychowali dwóch synów Henry
ka i Romana.

Z okazji Złotych Godów najlepsze życzenia dla rodziców, 
dziadków, pradziadków składają synowie z żonami, pięcioro 
wnuków: Tomasz, Katarina, Patryk, Matias, Beniamin i pra
wnuczek Fabian, który pradziadków mocno całuje. Parafianie 
dołączają do życzeń dla Złotej Pary.

Im/
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Prezentacja zabudowy, rejon ul. Brzeskiej

W poprzednim numerze Brzeskiego Parafianina pozna
liśmy zabudowę Brzezia w rejonie Felczówki do ul. Wiatra
kowej.

Jadąc od Raciborza ul. Brzeską po lewej stronie to da
lej teren Felczówki. Tu mijamy prywatny zakład usługowy 
branży elektrycznej państwa Fiołków (czytaj BP nr 14)

Przy ul. Malinowej, (odnoga ul. Wiatrakowej) zauważa
my plac z samochodami transportowymi z napisami re
klamowymi „Myśliwiec”. Firma transportowa Henryka My
śliwca dysponuje 9 samochodami transportowymi różnych 
typów, które przewożą polskie towary z kilkunastu firm 
do 13 państw Unii Europejskiej (m.in. Hiszpania, Niemcy, 
kraje Beneluksu). Samochody z możliwością nocowania 
w specjalnych kabinach z klimatyzacją posiadają tachogra- 
fy - rejestratory parametrów podróży do kontroli czasu wy
maganych przerw w pracy kierowców. Wariant pracy: „je
den kierowca - jeden samochód” ma wiele zalet, ale wadą 
jest dłuższy czas przebywania kierowcy poza domem, z 

dala od rodziny.
Firma p. Myśliwca 

znajduje się na dawnej 
posesji państwa Adam
czyk - Otlik, którą odzie
dziczyła żona p. Henryka 
- Gabriela. Państwo My
śliwiec majądwoje dzieci: 
córkę Sandrę oraz syna 
Tomasza, który mimo 
młodego wieku (21 lat), 
jest jednym z dziewięciu 
kierowców zatrudnionych 
w firmie ojca. Pan Hen
ryk zawodowe prawo jaz
dy uzyskał w 1982 roku, 
„po wojsku” w jednost
kach zmotoryzowanych.

Pracował m.in. w firmie „Transbud”, zaś własną firmę za
łożył dzięki wsparciu szefa firmy transportowej z Pszowa, 
gdzie ostatnio był zatrudniony. Pan Henryk osobiście nie 
wyrusza już w długie trasy, kieruje firmą, dbając o kontakt 
z wszystkimi kierowcami. I tak brzezianin rozsławia naszą 
miejscowość po krajach Unii Europejskiej.

Na odgałęzieniu ul. Brzeskiej z ul. Wiatrakową stoi za
budowa dawnej stolarni p.Cyfki. Budynek zmienił niedaw
no właściciela, trwa remont, dokonano już m.in. wymiany 

dachu. Elewacja nierucho
mości sugeruje, że plany no
wego właściciela zmierzają 
w kierunku przeznaczenia 
budynku na mieszkania.

Część zabudowy byłej 
stolarni pozostaje bez zmian. 
Spadkobierca poprzednie
go właściciela wybudował 
nowy budynek na miejscu 
gdzie niedawno stał zdewa
stowany budynek lokatorski, 
w którym mieszkało rotacyj
nie wiele rodzin z Brzezia.

Po przeciwnej stronie,
nieco oddalony od Brzeskiej, widoczny jest budynek daw
nej stacji kolejowej w Brzeziu n/Odrą. Obecnie budynek

pełni funkcję miesz
kalną. Dawniej w bu
dynku funkcjonowało 
również mieszkanie 
służbowe zajmowa
ne przez zawiadow
cę stacji. Tuż obok 
budynku przebiega 
linia kolejowa (daw-

bhhbhhmbhhhhhhhkk n’ej z
budynkiem magazy

nu towarów oraz wagą kolejową. Mieszkańcy pamiętają 
czasy, gdy na placu kolejowym można było kupić prawie 
wszystkie towary potrzebne w gospodarstwie. Za czasów 
PRL-u w sąsiedztwie stacji wydzielono teren pod budowę 
zabudowań „kółka rolniczego”, „magazynu towarów ma
sowych” i obszernego „magazynu nawozów sztucznych i 
materiałów budowlanych” (obecny obszar działek rekrea
cyjnych).

Na placu kolejowym wybudowano również wagę towa
rową: dla składu opałowego i na potrzeby ważenia przy
czep ze zbożem, wapnem i innymi masowymi produktami 
rolniczymi.

Po przyłączeniu Brzezia do Raciborza zachodzą w tym 
rejonie gruntowne zmiany. W obrębie wagi towarowej ist
niał przez wiele lat punkt skupu złomu. Po jego likwida
cji pozostała na tym placu jedynie waga towarowa, którą 
dziś zaadoptował na swoje „mieszkanie” pilnujący obejścia 
byłego kółka rolniczego. Zabudowa nadal jest własnością 
państwa, którą wynajmuje właściciel warsztatu produkcyj
no - remontowego gazowych urządzeń grzejnych. Tutaj 
czas jakby stanął w miejscu. Odkąd wyjechały stąd trakto
ry i maszyny rolnicze, utworzono SURiT w Raciborzu. Na 
bramie widoczne ostrzeżenie dla niepowołanych. Na miej
scu „magazynu towarów masowych” stanął okazały budy
nek mieszkalny z widocznymi atrybutami przedsiębiorstwa 
transportowego.

W czasie prywatyzacji obiektów państwowych jeden 
z naszych parafian kupił obszerny magazyn. Przez lata nie 
podjęto jednak inwestycji. Dużym zaskoczeniem jest dość 
daleko obecnie zaawansowana budowa części mieszkal
nej, dobudowanej do olbrzymiej hali. Kiedy zapytano na
bywcę, po co to kupił, odpowiedział: to dla młodych. Zo
baczymy.

Nad potokiem, w sąsiedztwie trwającej budowy powsta
ło nowe przedsiębiorstwo remontowo budowlane.



Wracając til. Torową do Brzeskiej, widzimy najstarsze w Brze
ziu tereny działek rekreacyjnych dla pracowników ZEW-u. Starsi 
parafianie, którzy maja dawne numery „Brzeskiego Parafianina” 

brzeskim sportowcom do dziś.

znajdą zapewne tekst 
na temat sportu w 
Brzeziu. Po plebiscy
cie w tym miejscu było 
przez pewien czas boi
sko do piłki nożnej. Po 
wybudowaniu szkoły 
mniejszościowej wybu
dowano również nowe 
boisko, które służy

W wykazie obiektów zabytkowych Brzezia znalazł się stylowy 
budynek, który powstał w tym samym czasie, co brzeski kościół. 
W budynku mieściła się znana kawiarnia „Elejzium” (mitologiczna 
bogini), która była jedną z wielu atrakcji ówczesnego traktu rekre
acyjnego dla mieszkańców Raciborza w drodze na Widok (Widok 
- stylowa restauracja z tarasami widokowymi i specjalną wieżą wi
dokową (Aussicht - Widok). Dziś niszczejący budynek „Widoku” 
intryguje wszystkich mieszkańców. Kontrowersyjne zmiany włas- 

'<ściowe obiektu, czy też przepisy związane z konserwacją za- 
wytków, z roku na rok prowadzą do coraz większego zniszczenia 
majątku. Kiedyś wspaniały budynek i wizytówka Brzezia, dziś musi 
prawdopodobnie popaść w ruinę aby można było tu coś nowego 
zrobić. Około 100 metrów od „Elejzium", w budynku nieopodal ka
pliczki Bożego Ciała, znajdowała się restauracja „u Kulika”, która 
oferowała niegdyś doskonałe jadło.

W trakcie obecnych robót ulicy kpt. Serafina Myśliwca, na 
przeciw istniejącego sklepu „Instal-Mag” wyłania się pustka po wy
burzeniu byłej wspaniałej restauracji „U Siedlaczka”. Po wojnie, po 
zmianie właścicieli, restauracja przechodziła przez ręce różnych 
użytkowników, wynajmowana była przez wiele lat przez Gminną 
Spółdzielnię GS Racibórz. Restauracja działała pod nazwą „Pod 
Widokiem” - nazwa funkcjonowała od początku otwarcia restaura
cji do jej zamknięcia (jak już wspomnieliśmy, nazwa związana była 
z lasem potocznie nazywanym Widok). Trasy spacerowe racibo- 
rzan były znaczone alejami drzew, najczęściej lipowych, których 
pozostałości nadal istnieją. Pamiętamy też Brzezie jako miejsce 
rekreacji dla Raciborza - od 1875 roku do wybuchu wojny, kiedy

aleje spacerowe zostały przecięte wstęgą Kanału Ulga. (Prace

przy budowie kanału rozpoczęto w 1935 roku w rejonie Brzeźnicy 
- miejsca ujścia kanału do starego koryta Odry, zaś zakończono 
w 1942 w rejonie Brzezia.) Kanał Ulga przeciął też linię kolejki wą
skotorowej, która z Płoni przez Markowice prowadziła do Gliwic. 
Wąskotorówka miała rożne wagony w zależności od charakteru 
podróży - dla przejażdżki rekreacyjnej w rejony zalesione były wa
gony otwarte lub salonki.) Wyburzenie budynku starej restauracji

' Siedlaczka” ujawniło zupełnie nowy widok kościoła, w którym 
'nominuje (obecnie odnowiona) wieża kościelna (teren byłej restau
racji jest obecnie własnością rodziny Zychma. Brak na razie kon
kretnych planów związanych z tym placem).

W ostatnich latach „jakby niezauważalnie” Instal -Mag „zespół 
sklepowy p.p. Kamili i Mariusza Zychma”, podniósł się o jedno pię
tro.

Kończymy prezentację zabudowań przy ul.Brzeskiej na skrzy
żowaniu z ul.Stawową gdzie powstał nowy sklep wyrobów rzeźni
czych. Sklep jest własnością znanej w Brzeziu rodziny „masarzy” 
p.Weingartów. Starsi mieszkańcy pamiętają, że w budynku tym 
mieściła się niegdyś piekarnia „u Barona”.

W głębi ul. Stawowej po prawej stronie działa warsztat samo
chodowy p. Henryka Kubicy. Dawniej była to posesja p. Warden- 
gów.

W rejonie tego samego skrzyżowania powstał sklep spożyw
czy, który również został w ostatnich latach rozbudowany. Nowi 
mieszkańcy Brzezia zapewnie nie wiedzą, iż to miejsce, jeszcze

w latach 60-tych było placem dla „karuzeli” (obecnie atrakcje ka
ruzelowe wrześniowego odpustu odbywają się w ogrodzie istnie
jącej Cafe Finezja, na miejscu dawnej restauracji „u Praskiego”, 
również znajdującej się na trasie alei spacerowych na Widok).

Zdjęcia i opracowanie Florian Burek
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Wiązanka życzeń Dostojny Jubileusz

Szanownemu Panu Mieczysławowi Baci, nauczy
cielowi i wychowawcy pracującemu w brzeskiej szkole

fot. arch.

Jako dowód przytaczamy

w latach 1949-1951 z oka
zji 80 urodzin najlepsze ży
czenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata 
przekazują wdzięczni wy
chowankowie z tamtych lat.

Po dzień dzisiejszy bu
dujący jest dla nas pański 
optymizm, entuzjazm, któ
rym obdarza nas Pan po 
latach, podczas kolejnych 
spotkań klasowych wielu 
roczników, które odbywają 
się w Brzeziu.
Pana osobiste słowa skie

rowane do nas podczas spotkania rocznika 1937 w dniu
13 czerwca 2009 roku; „Największą sztuką w życiu jest 
śmiać się zawsze i wszędzie. Nie żałować tego co było 
i nie bać się tego co będzie...”

Niech te słowa stanowią również motto naszych ży
czeń urodzinowych. Wszystkiego najlepszego!

W imieniu dawnych wychowanków - Małgorzata 
i Florian Burek, red. Brzeskiego Parafianina.

Maturzyści 2009

Wanda Bauer
Hanna Glenc 
Joanna Gołeczka 
Magdalena Jędrośka
Klaudia Kapuścik
Marta Kocjan

Krzysztof Kozioł 
Katarzyna Krasek 
Mirosław Kutrowski 
Monika Starok 
Iwona Wojak 
Agnieszka Zychma

fot. F.Burek

15 września w uroczystość 
Wspomnienia Matki Boskiej Bo
lesnej - to były pierwsze słow^ 
pani Jadwigi Myśliwiec gdy 
zapytano Ją o datę urodzin, a 
w bieżącym roku urodzin szcze
gólnych.

I tak 15 września 2009 odbyła 
się Msza św. dziękczynna z od
śpiewaniem Te Deum w intencji 
90-tych urodzin pani Myśliwiec. 
Wiele dobrych słów padło z ust 

ks. proboszcza Kazimierza Kopcia nawiązujących do przy
padającej uroczystości Matki Bożej, Jej bliskości z Krzyżem 
Chrystusa a zarazem do bogatego życia dostojnej Jubilat
ki. Warto dodać, że pani Jadwiga, żona kapitana Serafina 
Myśliwca po dzień dzisiejszy potrafi w bogatym życiorysie 
odnaleźć wspomnienia wzniosłe i radosne z czasów mło
dości, harcerstwa, przygód „Łączniczki” w okresie okupa
cji, które dziś brzmią jak filmowa przygoda a wówczas ba
lansowały na granicy życia lub śmierci.

Po Mszy św. ustawiła się długa „kolejka” bliskich, zna
jomych, przyjaciół by złożyć Dostojnej Jubilatce najlepsze 
życzenia, przede wszystkim zdrowia i dalszych pięknych 
rocznic. Nie zabrakło również życzeń od parafialnego ze
społu charytatywnego. Powtarzając za księdzem probosz
czem: życzymy pani Jadwidze co najmniej 120 lat. Szczęść 
Boże
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Serdeczne wyrazy współczucia
dla rodziny Romana Majnusza, wielokrotnego sponsora 

Brzeskiego Parafianina, w związku ze śmiercią Ojca 
śp. Erwina Majnusza

w imieniu parafian składa Redakcja

Życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia życiowych 
planów oraz marzeń tegorocznym maturzystom, jak rów
nież wszystkim wkraczającym w dorosłe życie składa w 
imieniu Waszych najbliższych i parafian Redakcja

15 września 2009 roku odszedł do wieczności
śp. Józef Trompeta

- zacny parafianin, kolekcjoner pamiątek z życia brze
skiej parafii, częsty rozmówca „Brzeskiego Parafianina”. 

Świeć Panie nad Jego duszą! 
Pozostanie w naszej pamięci.

Redakcja

Tajemnica ludzkich szczątków

Podczas prac związanych z budową kanalizacji 
w Brzeziu natrafiono na szczątki ludzkie złożone w zbio
rowej mogile. Sprawa poruszyła mieszkańców, którzy w 
pamięci szukają odpowiedzi na zagadkowe pytanie: czyj 
to grób, z jakich czasów pochodzi?

Kiedy 6 sierpnia 2009 w godzinach rannych ekipa bu
dowlana rozpoczęła wykopy związane z kanalizacją oraz 
wykonaniem nawierzchni obok starego cmentarza w Brze
ziu na tzw. parkingu obok kościoła (ul. kpt. S.Myśliwca), 
przechodzący tam Józef Malcharczyk (ur.1927), mieszka
jący w sąsiedztwie „brzeskiego rynku” zwrócił uwagę pra
cownikom firmy budowlanej, że na dzisiejszym parkingu 
gdzie kopią mieścił się kiedyś cmentarz i mogą tu natrafić 
na kości (istniejący do dziś stary cmentarz, został „okro
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jony” w początkach lat 70-tych z przeznaczeniem jego 
części na parking. Wtedy to również zlikwidowana została 
murowana brama wejściowa na cmentarz, krzyż, zniknę
ło stare drewniane ogrodzenie, wycięto wiele drzew - lip. 
Całkowicie zmienił się krajobraz wokół kościoła i starego 
cmentarza).

Czaszki i kości odkopane w Brzeziu fot. I.Burek



Przed południem rzeczywiście natrafiono na kości. 
Ilość szczątków wskazywała jednak na to, iż natrafiono na 
zbiorową mogiłę - dół pełen ludzkich kości i czaszek. Nie
zwykłe wykopalisko „zbiorowej mogiły” pobudziło do wie- 
WJrakich rozmów, domysłów i oczywiście zainteresowania 
mediów. Józef Malcharczyk przedstawił redakcji wersję 
zasłyszaną przed laty z ust swojego ojca - Wincentego 
Malcharczyka, który w latach pierwszej wojny światowej 
(aż do 1934 roku) pełnił funkcję komendanta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Brzeziu nad Odrą. Wersja fascynująca, 
która rozeszła się w błyskawicznym tempie:

Ojciec Józefa Malcharczyka wspominał, że do „Koś
ciami" - fabryki Teodora Pyrkoscha czyli do fabryki CE
RES dojeżdżała kolejka wąskotorowa, którą dowożono 
kości zwierzęce do produkcji (w Brzeziu popularnie wśród 
mieszkańców zakład nazywany jeszcze do chwili obec
nej jest jako Kościarnia, chociaż przez lata zmieniała się 
zarówno nazwa jak i rodzaj produkcji. W ostatnich latach 
przed likwidacją, działał pod nazwą Zakłady Elektroche
miczne EMA Brzezie). Wśród wielu dowożonych do zakła
du kości - produktów do przetworzenia na klej, pewnego 
razu (data nie zostaje określona) trafiły wagoniki z ludzki
mi kośćmi, szczątkami czaszek. Na wniosek ówczesnego 

wajstra „ładunek ten” nie został przetworzony w Kościami 
ale zgłoszony na probostwie i złożony we wspólnej mo
gile. Czyżby wykopalisko z 6 sierpnia 2009 było właśnie 
związane z tą opowieścią?

Zgodnie z opowieścią pamiętaną i przekazaną przez 
Józefa Malcharczyka, pochówek nastąpił na terenie 
cmentarza po oficjalnym zgłoszeniu i po zezwoleniu pro
boszcza. Dziwnym jednak jest fakt, że w dawnych księ
gach kościelnych nie ma informacji o tym zdarzeniu.

Podjęliśmy próbę potwierdzenia przedstawionych 
faktów wśród najstarszych mieszkańców, a szczególnie 
wśród rodzin byłych wieloletnich pracowników zakładu 
z początkowych lat jego działalności. Na chwilę obecnąnie 
znalazło się potwierdzenie o zasłyszanym fakcie przed
stawionym przez J.Malcharczyka. Pojawia się jednak też 
i druga wersja mogąca mieć związek z niecodziennym 
wykopaliskiem. Tym bardziej prawdopodobna, że wersję 
tą potwierdza wielu parafian, których przodkowie i krewni 
ooczywają na starym cmentarzu.

Parafia w Brzeziu przez 600 lat skupiała mieszkańców 
Brzezia nad Odrą i Nieboczów. W Brzeziu wspólny był też 
cmentarz obok kościoła gdzie chowano również parafian 
z Nieboczów. I jak potwierdzają obecnie najstarsi miesz
kańcy Brzezia, na cmentarzu teren dzisiejszego parkingu 
to głównie miejsca pochówków parafian z Nieboczów. Od 
1902 parafianie z Brzezia posiadają nowy cmentarz gdzie 
dokonują pogrzebów. Zaś po wybudowaniu i poświęceniu 
kościoła w Nieboczowach w 1931 roku powstała tam od
rębna parafia, powstał tam również miejscowy cmentarz. 
Od tego roku zaprzestano więc grzebać zmarłych na tej 
części brzeskiego cmentarza (sporadycznie do lat 70- 
tych nieliczne groby powstają jeszcze na starym cmenta
rzu, jednak w części nie będącej dzisiejszym parkingiem). 
W latach 70-tych proboszcz parafii zezwolił zmniejszyć 
stary cmentarz na rzecz przykościelnego placu dla samo
chodów.

Jak zwykle w takich okolicznościach, jak likwidacja 
nentarza, również w Brzeziu wywołana została wśród 

'parafian burza, ponieważ rozeszła się wieść, że kolejne 
groby będą likwidowane aby całkowicie zlikwidować stary 
cmentarz. Aby uciszyć sprawę, uspokoić parafię, szybko

Poświęcenie zbiorowej mogiły fot. I.Burek
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i pobieżnie ze zlikwidowanych grobów zebrano szczątki 
i złożono w jednej mogile. Sprawa umilkła; kiedy po pew
nym czasie postawiono nowe ogrodzenie, nikt nie zwrócił 
uwagi na fakt, że „zbiorowa mogiła” znajduje się już za 
nowym płotem cmentarza, czyli po prostu na terenie par
kingu.

Jak zaznaczono, niezwykła mogiła poruszyła nie tylko 
mieszkańców Brzezia, ale wzbudziła szerokie zaintereso
wanie mediów nie tylko lokalnych. Sprawa obiła się o urzę
dy miasta, województwa, prokuraturę, a nawet IPN. Media 
doniosły o wręcz lekceważącym traktowaniu sprawy.

W trakcie głośnych dyskusji na łamach prasy pojawiały 
się kolejne wersje pochodzenia ludzkich szczątków - np. 
powoływano się na okres panujących epidemii i pomoru 
w połowie XIX w.

Jedna z wersji wzbudziła szczególne oburzenie wśród 
parafian, a mianowicie: „stary cmentarz tuż przy kościele 
dzielił się na dwie części - parafialną i popularnie nazywa
ną „pod płotem”, gdzie spoczywali bezdomni, samobójcy 
i niewierzący. Właśnie tę część cmentarza przeznaczono 
pod parking”. Taka wersja nie tylko wzbudziła oburzenie, 
ale nawet dla młodszych parafian, średnio zainteresowa
nych historią Brzezia, obrazę - cóż to za bezlitosna wioska, 
która tak traktowała zmarłych. Kto bowiem przed 100 laty 
słyszał o jakimkolwiek grzebaniu biednych, niewierzących, 
bez odpowiedniego pochówku? Sięgając więc do opraco
wań ks. Augustyna Weltzla o nieporozumieniach, sądach, 
sporach między katolikami a protestantami w Brzeziu się
gających przełomu XVI - XVII w., okresu reformacji, która 
doprowadziła przyłączenie Brzezia i Nieboczów na 300 lat 
do parafii pogrzebieńskiej, zastanawiano się, czy wówczas 
mogły mieć miejsce podziały w chowaniu wiernych?

Informację taką zgłoszono ponownie do raciborskiego 
muzeum, by dokonano przynajmniej podstawowego zba
dania okresu pochodzenia szczątków. Przed ekshumacją 
wg informacji archeologa Romualda Turakiewicza, wysła
no kilka kości do Krakowa. Zostaną one zbadane przez 
profesora Marka Krąpca z Akademii Górniczo - Hutniczej. 
Badania te pozwolą określić wiek kości.

Być może badania pozwolą w pewnym stopniu wyjaś
nić tajemnicę niecodziennej mogiły. Nim dotrą wyniki ba
dań w tej sprawie dopełniono obrzędu chrześcijańskiego 
pogrzebu. 24 sierpnia, po Mszy św. porannej, parafianie 
wraz z ks. proboszczem Kazimierzem Kopciem i ks. ka
pelanem Józefem Gawliczkiem przeszli na stary cmentarz 
do grobu - zbiorowej mogiły, gdzie poświęcono stojący 
tam krzyż, dopełniono obrzędu pogrzebowego i otoczono 
modlitwą bezimiennych zmarłych.

Małgorzata Rother - Burek
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
„To fatimskie orędzie jest bardziej naglące 

i aktualne dzisiaj niż w roku 1917”

Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982r.

fot. F.Burek

Kult Matki Boskiej Fatimskiej i Jej przesłanie w naszej pa
rafii ma długą i głęboką tradycję, o czym świadczą chociażby 
zewnętrzne oznaki, których szczególne miejsce odnajdujemy 

w naszym brzeskim klaszto
rze SMN.

Figura M.B. Fatimskiej wita 
nas tuż przy wejściu do klasz
toru. Matka Boska Fatimska to 
również główna postać ołtarza 
klasztornej kaplicy. Przed kilku 
laty zaś w obejściu kościoła 
parafialnego pięknie wkompo
nowana została grota fatimska. 
W miesiącach od maja 
do października każdego 
13-tego parafianie uczestniczą 
w nabożeństwach fatimskich.

W bieżącym roku nasza
świątynia wzbogacona została nowym witrażem, który rów
nież przypomina wydarzenia z 1917 roku. Nowy witraż dosko
nale wiąże się tematycznie z dwoma poprzednimi poświęco
nymi postaci Sługi Bożego Jana Pawła II, które kierują nasze 
myśli do tragicznych wydarzeń z roku 1981 i słów Ojca św. 
skierowanych do wiernych w 1982 r. w Fatimie jako wotum 
wdzięczności za uratowanie życia.

Wykonawcą kolejnego witraża jest pan Rudolf Liszka. 
13 sierpnia br. podczas nabożeństwa ks. proboszcz Kazimierz 
Kopeć dokonał poświęcenia nowego witraża dziękując jedno
cześnie zarówno fundatorom, jak i wykonawcy.

/ml

Powitanie
Siostra Bernadeta Barabasz przybyła do Brzezia z Byd

goszczy, gdzie pracowała w Kurii Diecezjalnej. W Bydgosz
czy podjęła również studia teologiczne. 
W bydgoskiej parafii katedralnej - 
Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miło
ści - pełniła także funkcję zakrystianki 
prowadząc jednocześnie dziecięcą 
schollę. Zarówno młodzież szkolna, 
rodzice oraz wszyscy parafianie brze
skiej parafii życzą Siostrze wiele rado
ści, Bożego Błogosławieństwa w pięk
nej, a jednocześnie odpowiedzialnej 
i trudnej pracy wychowawczej.

W tym miejscu pragniemy również przekazać pozdrowię, 
i podziękowania za trud wychowawczy poprzedniej siostrze ka
techetce - SM. Sylwii, która podjęła służbę jako wychowawca 
w Bursie dla dziewcząt w Gorzowie Wielkopolskim.

Szczęść Boże I

W niedzielę, 20 września, podczas uroczystej 
sumy dziękowano Bożej Opatrzności za 50 lat 
życia zakonnego S.M. Saturniny.

fot. arch.

Siostra Saturnina - Bro
nisława Stręk urodziła się 
11 października 1932 r. w Bo- 
rzejowie koło Jasła. Do Zgro
madzenia Sióstr Maryi Niepo
kalanej w Katowicach wstąpiła 
w grudniu 1954 roku. Obłóczy
ny odbyły się 26 października 
1955 roku., po czym rozpoczę
ła nowicjat w Poznaniu. Pień,, 
sza profesja zakonna odby
ła się 28 sierpnia 1959 roku 
w Katowicach.

Po nowicjacie S.M. Saturnina swoją służbę w Zgroma
dzeniu rozpoczęła w Bydgoszczy pracując w przedszkolu 
jako opiekunka i pomoc w kuchni.

W latach 1960 - 1991 r. (czyli 31 lat) pracowała w Domu 
Pomocy dla osób chorych i starszych prowadzonym przez 
Zgromadzenie SMN w Poznaniu. Tam w Poznaniu s. Sa- 
turninę poznała nasza wieloletnia przełożona S.M. Dionizja 
Patalas, która w latach 1967 - 77 pracowała w Poznaniu 
jako katechetka. Siostra Dionizja ze szczerym uznaniem 
wypowiada się o wielkim sercu, ofiarnej służbie bliźnim, po
święceniu Siostry Saturniny, które obserwowała przez 10 lat 
pobytu tam w Poznaniu.

Od 1991 roku, do czasu przybycia do brzeskiego klasz
toru, czyli do roku 1996 pracowała na placówce w Bytowie 
koło Słupska w Domu Zakonnym Księży Filipinów, w któryś^ 
posługiwały SMN a wśród nich także s. Saturnina.

Pobyt w naszym brzeskim klasztorze to nadal codzienna 
służba Bogu i bliźnim. Służba ofiarna wypływająca ze szcze
rego serca naszej siostry, co uwidoczniła szczególnie po
sługując i pielęgnując dziś już nieżyjące siostry: S.M. Różę, 
Katarzynę, Barbarę.

Główne obchody Złotego Jubileuszu S.M. Saturniny od
były się 8 sierpnia 2009 roku w Domu Prowincjalnym Zgro
madzenia SMN w Katowicach. Dołączamy podziękowanie 
za 50 lat służby w życiu zakonnym życząc dalszych, długich 
lat w zdrowiu, ludzkiej życzliwości i wszelkich Łask Bożych.
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