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Ludowo i nie tylko
Nasza najbli¿sza okolica
pe³na jest osób aktywnych,
tworz¹cych z pasj¹, które
mo¿na nazwaæ artystami.
Dlatego 5 wrzeœnia ju¿ po raz
drugi zorganizowany zosta³
Brzeziñski Piknik Artystyczny.
Wœród zaproszonych goœci
znaleŸli siê: wójt Gminy
Morawica Marian Buras, wójt
Gminy Sitkówka-Nowiny
Stanis³aw Barycki, wicekurator
oœwiaty Lucjan Pietrzczyk,
dyrektor Szko³y Podstawowej
w Kowali Ma³gorzata Markie- Wystêp Chóru TPZM
przedstawiony i poproszony o zaprewicz, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Brzezizentowanie swojej twórczoœci.
nach Dariusz Pabian. Dziêki artystom
Podczas pikniku odby³o siê tak¿e
sala OSP ca³kowicie zmieni³a swój
rozstrzygniêcie konkursu fotograficzklimat. Mo¿na by³o tam spotkaæ poetów,
nego „Najpiêkniejsze zak¹tki Brzezin”
gawêdziarzy, œpiewaków, rzeŸbiarzy,
i wystawa pokonkursowa. By³y
fotografików, grafików, florystki, i wielu
przygotowane tak¿e inne atrakcje takie
i n n y c h t w ó r c ó w. K a ¿ d y z o s t a ³
jak: konkurs uk³adania
bukietów, lepienie z gliny,
wystawa o historii Brzezin,
ciesz¹ca siê du¿¹ popularnoœci¹ loteria fantowa (g³ówna
nagroda rower), czy inne.
M³odsi uczestnicy mogli wzi¹æ
udzia³ w zabawach z chust¹
klanzy, w konkursie lepienia z
plasteliny czy w puszczaniu
baniek mydlanych. Przy okazji
pikniku odby³ siê tak¿e I Bieg o
Laur Brzezin. Wziê³o w nim
udzia³ kilkunastu uczestników.
W kategorii „Open” wygra³,
a zarazem zdoby³ „Laur
Brzezin” Micha³ Zegad³o.
Animowanie zabaw z chust¹ Klanzy
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Do Czytelników
Rok 2010 jest rokiem wyj¹tkowo
W tym roku Stowarzyszenie
trudnym i pe³nym smutnych wydarzeñ.
Przyjació³ Brzezin i Podwola ci¹gle
poszerza swoj¹ dzia³alnoœæ. Od
Rozpocz¹³ siê niespotykanie
wrzeœnia przejê³o prowadzenie punktu
mroŸn¹, œnie¿n¹ i niebezpieczn¹ zim¹.
przedszkolnego. Strona internetowa
10 kwietnia w Smoleñsku mia³a
Brzezin nadal siê rozwija, trwaj¹ tak¿e
miejsce katastrofa samolotu rz¹doweprace nad monografi¹ naszej
go. Zginê³o w niej 96 osób (prezydent
miejscowoœci i wci¹¿ rodz¹ siê nowe
Polski z ma³¿onk¹, parlamentarzyœci,
pomys³y.
najwy¿sze w³adze wojskowe i za³oga).
Od maja do wrzeœnia przez
nasz kraj przechodzi³y ró¿ne
kataklizmy - tr¹by powietrzne
i niszcz¹ce powodzie, które
przynios³y ogromny ból
i cierpienie wielu Polakom.
Losy kraju przeplataj¹ siê
z nasz¹ ma³¹ spo³ecznoœci¹.
W kwietniu na uroczystoœci
wsadzenia dêbu katyñskiego
mia³ byæ u nas obecny pose³
Przemys³aw Gosiewski, który
zgin¹³ w katastrofie lotniczej.
W Brzezinach, jak w innych
miejscowoœciach, odby³y siê
zbiórki pieniêdzy i darów dla
ofiar powodzi.
Jedno ze zdjêæ zwyciêzcy Konkursu Foto
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"Trochê ciszy..." na brzeziñskim wzgórzu
Ju¿ po raz drugi w naszej
parafii odby³o siê 15 maja
2010 r. spotkanie modlitewne
m³odzie¿y. Adoracja w intencji
wszystkich, którzy zagubili siê
w swym ¿yciu, przeprowadzona by³a w duchu Taizé.
Pomimo remontu, który
trwa³ w koœciele, klimat by³
wyj¹tkowy. Przyczyni³a siê do
tego specjalnie przygotowana
przez m³odzie¿ dekoracja.
Oprócz Krzy¿a by³y tak¿e
wystawione ikony: Wcielenia,
Zmartwychwstania (Zejœcia
do Otch³ani) oraz Jezusa Modlitewny klimat
Na zakoñczenie ks. Rafa³ Nowiñski
z Przyjacielem. Przy blasku œwiec
rozbrzmia³y kanony z Taizé. Œpiew skierowa³ do wszystkich krótkie s³owa
prowadzi³a grupa z Kielc. Po pieœni i udzieli³ b³ogos³awieñstwa. Po modlitwie
Bogoroditse Dievo rozpoczê³a siê zgromadzona m³odzie¿ uda³a siê na
adoracja Krzy¿a. Ka¿dy, kto chcia³, móg³ poczêstunek do Zespo³u Szkó³
w Brzezinach.
z³o¿yæ swe troski na drzewie krzy¿a.

Œlady ks. Jerzego

Obraz nowego b³ogos³awionego
w brzeziñskim koœciele
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6 czerwca abp Angelo Amato
w imieniu papie¿a Benedykta XVI og³osi³
ks. Jerzego Popie³uszkê b³ogos³awionym Koœcio³a.
W koœciele parafialnym w Brzezinach od koñca lat 80-tych XX wieku wisi
obraz ks. Jerzego Popie³uszki. Kap³an
jest przedstawiony na nim w czarnej
sutannie, zwi¹zany sznurem, ze
z³o¿onymi rêkami. W tle widaæ zalew na
Wiœle, do którego zosta³o wrzucone jego
cia³o. Na czas beatyfikacji w koœciele
zosta³ przygotowany specjalny o³tarz ks.
Jerzego. Nasza parafia zwi¹zana jest
z nowym b³ogos³awionym jeszcze z kilku
powodów. Co roku w paŸdzierniku
w kaplicy w Nidzie odprawiana jest msza
œw. w intencji ks. Popie³uszki (a przed
ni¹ znajduje siê symboliczny grób z
brzozowym krzy¿em), natomiast nasz
ksi¹dz proboszcz Jan Pragn¹cy za
czasów seminarium by³ razem z b³. ks.
Jerzym w wojsku.

Fot. Damian Zegad³o
II miejsce - Tomasz Walaszczyk

Fot. Damian Zegad³o

Fot. Tomasz Walaszczyk
III miejsce - Justyna Dziadczykowska

Fot. Tomasz Walaszczyk

Fot. Justyna Dziadczykowska

Fot. Justyna Dziadczykowska

Fot. Sylwester Walaszczyk

Fot. Krzysztof Lech

11

Biuletyn „Brzezina” nr 2/2010

4) Zofii Baranowskiej z 1873 r. - W ksiêgach parafialnych zapisana jako Zofia
Barañska, zmar³a w Podwolu, ¿ona
kolonisty, lat 68, ur. w Brzezinach, córka
Hilarego Kotarwickiego i Franciszki
Szczepanek, ziemian, zostawi³a
mê¿a Klemensa.

5) Józefa Jasiukowicza z 1873
r. (w trakcie prac zosta³a
znaleziona w ziemi druga
po³owa tablicy)

6) Krzy¿ – pami¹tka za³o¿enia
cmentarza z 1866 r.
Odnowione zosta³y równie¿
nagrobki Janiny i Lucjana Ksi¹¿ów,
którzy pracowali przez
wiele lat w tutejszej
Szkole Podstawowej.
Przenieœli siê do Brzezin
w 1946 roku. W latach
1946-1964 pan Lucjan
Ksi¹¿ek by³ kierownikiem
szko³y. Uczy³ matematyki, fizyki i œpiewu. Jego
¿ona naucza³a klasy
m³odsze, a w starszych
jêzyka polskiego,
historii, prac rêcznych i
rysunków. Pracowali w
tutejszej szkole do
roku 1964, kiedy to
oboje zmarli.
Prace przy nagrobkach nadzorowa³
Komitet Odnowy
Koœcio³a Parafialnego
w Brzezinach. W pracach spawalniczych
pomóg³ pan Ryszard
Gil z Brzezin.

„Najpiêkniejsze zak¹tki Brzezin”
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Fot. Damian Zegad³o

Pod t¹
Artystycznego. Przewodnicz¹cym jury
nazw¹
by³ fotograf Bartosz Kruk. A oto laureaci:
odby³ siê
I miejsce - Damian Zegad³o,
Konkurs
Fotograficzny
zorganizowany
p r z e z
S P B i P.
Wyniki
zosta³y
og³oszone podc z a s
P i k n i k u Fot. Damian Zegad³o
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Konkurs wiedzy o Papie¿u Polaku
„Prawdziwie wielki jest ten
cz³owiek, który chce siê czegoœ
nauczyæ”- te s³owa S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II sta³y siê
mottem II Miêdzygminnego
Konkursu „Jan Pawe³ II Patron
Najgodniejszy”, zorganizowanego 19.05.2010 w Zespole
Szkó³ im. Jana Paw³a II
w Brzezinach, w trzeci¹
rocznicê nadania imienia tej
szkole. Pomys³odawczyni¹
i organizatorem tego przedsiêwziêcia by³a p. Beata £abêcka,
nauczyciel kszta³cenia zintegrowanego.
Zaproszenie do udzia³u Uczestnicy konkursu
dodatkowe o ¿yciu Papie¿a).
w konkursie przyjê³o 15 szkó³ z terenu
Lista laureatów przedstawia siê
ca³ego województwa. Do rywalizacji
nastêpuj¹co: I miejsce SP z Samsonoprzyst¹pi³y trzyosobowe dru¿yny
wa, II SP z Mas³owa, III SP z Bilczy.
z terenu 8 gmin: Górno, Kije, £opuszno,
Pozosta³e dru¿yny zosta³y wyró¿nione.
Mas³ów, Morawica, Pierzchnica,
Ka¿de z dzieci otrzyma³o na pami¹tkê
Sitkówka-Nowiny, Zagnañsk. Dzieci
album o Papie¿u Polaku. By uœwietniæ
rywalizowa³y w piêciu konkurencjach
uroczystoœæ, dru¿yna harcerska i Klub
(m.in. by³ to test wiedzy o ¿yciu Ojca
4H zaprezentowa³y monta¿ s³owno
œwiêtego, rozwi¹zywanie krzy¿ówki,
muzyczny pod kierunkiem Beaty
odgadywanie hase³, uk³adanie portretu
£abêckiej o ukochanym Patronie.
Papie¿a z puzzli, a tak¿e pytania

Zbiórka na powodzian
30 maja w ca³ej Polsce odby³a siê
zbiórka pieniêdzy organizowana przez
Caritas na rzecz osób, które ucierpia³y
w czasie majowej powodzi w naszym
kraju. Dziêki hojnoœci naszych parafian
zebraliœmy 5020 z³. Pieni¹dze zosta³y
przekazane Caritas Diecezji Kieleckiej,
która koordynowa³a pomoc wœród powodzian w naszym regionie.
Dodatkowo w ramach akcji
„Morawica dla Sandomierza” odby³a siê
w Brzezinach zbiórka pieniêdzy
w trakcie festynu rodzinnego (444,44 z³),
oraz przed koœcio³em w Bo¿e Cia³o
(2852,90 z³). W kwestê zaanga¿owali

siê radni oraz cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Brzezin
i Podwola.
W sumie w parafii Brzeziny
zebraliœmy 8317,34 z³, które zosta³y
przekazane potrzebuj¹cym, oraz wiele
darów (p³ody rolne, œrodki czystoœci itp.)
Miejmy nadziejê, ¿e pomog³o to chocia¿
w ma³ym stopniu powodzianom
w powrocie do normalnego ¿ycia.
Na pocz¹tku wrzeœnia tak¿e nasz¹
gminê nawiedzi³a powódŸ. Najwiêcej
strat zanotowano w Bieleckich M³ynach,
oraz na ulicy Dzia³kowej w Morawicy.
Podtopione zosta³y tak¿e pola uprawne.
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Rodzinnie - majowo - sportowo
30 maja o godz. 15.30
oficjalnego otwarcia festynu
dokonali: prezes Stowarzyszenia, Janusz Wojtyœ,
dyrektor szko³y, Dariusz
Pabian, oraz wójt Gminy
Sitkówka-Nowiny, Stanis³aw
Barycki. Nie by³ niestety
obecny wójt Gminy Morawica,
Marian Buras, który poprzez
prowadz¹c¹ przeprosi³, ¿e nie
móg³ przybyæ na festyn.
Wœród goœci znaleŸli siê:
Œwiêtokrzyski Wicekurator
Oœwiaty, Lucjan Pietrzczyk,
dyrektor Banku Spó³dzielczego w Morawicy, Marian £owienie rybek w fontannie
Zwyciêzcy otrzymywali cenne
M a z u r, r a d n i o r a z s p o n s o r z y.
nagrody.
Rozegrany zosta³ równie¿
Prowadzenia imprezy podjê³a siê Beata
m
e
c
z
p
i³ki no¿nej miêdzy
£abêcka, nauczycielka ZSz
gimnazjalistami a stra¿akami. Przez
w Brzezinach.
ca³y czas imprezy trwa³a zabawa
Festyn rozpocz¹³ siê pokazem akcji
loteryjna, z której 1/3 dochodu
gaœniczej w wykonaniu druhów z OSP
organizatorzy przeznaczyli dla
w Brzezinach. Wzorem roku ubieg³ego
powodzian z gminy Sandomierz.
odbywa³y siê liczne konkursy i zabawne
Uczestnicy festynu mogli skosztowaæ
konkurencje sportowe, w których
domowych wypieków, bigosu i kie³basek
wykazaæ siê mog³y ca³e rodziny. By³o to
z grilla. Na stoisku mo¿na by³o zakupiæ
np.: ³owienie rybek w fontannie,
nr 1 biuletynu pt. BRZEZINA, wydanego
rzucanie orczykiem na odleg³oœæ, itp..,
przez Stowarzyszenie.
Centrum Nauki i Biznesu ¯AK
w Kielcach, jeden ze
sponsorów festynu, przedstawi³ swoj¹ ofertê edukacyjn¹, a dzieci mog³y
skorzystaæ z darmowego
wykonywania brokatowych
tatua¿y czy malowania
twarzy. Wszyscy uczestnicy
loterii czekali bardzo
niecierpliwie na fina³ festynu,
gdy¿ odby³o siê wtedy
losowanie trzech g³ównych
wygranych ufundowanych
przez sponsorów.
Zapraszamy wszystkich
Pan Wicekurator bierze udzia³ w konkursie
na
kolejny
festyn za rok.
4
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Renowacja nagrobków
W dniach 31 paŸdziernika –
1 listopada 2009 roku odby³a
siê I Kwesta na rzecz odnowy
cmentarza parafialnego
w Brzezinach zorganizowana
przez Stowarzyszenie
Przyjació³ Brzezin i Podwola
oraz Scholê Parafialn¹ im. œw.
Stanis³awa Kostki przy udziale
harcerzy z Brzezin i Kowali.
Dziêki hojnoœci ofiarodawców
uda³o siê zebraæ 4 974,21 z³.
Dziêki tej kwocie i dotacji
z Gminy Morawica mo¿liwe
by³o przeprowadzenie w tym
roku prac konserwatorskich
przy nagrobkach:
1) Ks. Augusta ¯o³¹tkowskiego z 1898 r.
- By³ proboszczem w Brzezinach 45 lat.
Przyby³ tu jako kap³an z trzyletnim
zaledwie sta¿em. Doprowadzi³ do
porz¹dku koœció³ i jego otoczenie a tak¿e
plebaniê. Za³o¿y³ cmentarz parafialny i
dba³ o niego. W 1870 roku przeprowadzi³
rozbudowê koœcio³a, tzn. przed³u¿enie
nawy g³ównej w stronê zachodni¹ oraz
dobudowanie wie¿y i dzwonnicy.
Przebudowane zosta³o równie¿ wnêtrze
koœcio³a, tzn. o³tarze, ambona, chór.
Proboszcz podj¹³ te¿ próbê ratowania
zabytkowej kaplicy Oraczewskich w
Morawicy, gdy maj¹tek znalaz³ siê w

Nagrobek Janiny Ksi¹¿ek
przed i po oczyszczeniu

Pomnik na
grobie ksiêdza
¯o³¹tkowskiego
przed i po pracach
konserwatorskich

rêkach
w³aœciciela
wyznania
moj¿eszowego.
W 1895 r.
z o s t a ³
dziekanem dekanatu kieleckiego z pozostawieniem na posadzie administratora parafii Brzeziny. Zmar³ w 1898 r.
w wieku 70 lat.
2) Jakuba Fioka z 1870 r. - By³
dzier¿awc¹ folwarku Lurowizna i
cz³onkiem Dozoru Koœcielnego
w Brzezinach wybranego w 1852 r.
Zmar³ w wieku 79 lat w LurowiŸnie jako
wdowiec.
3) Machulskiego z 1869 r. - Wojciech
Machulski by³ wójtem gminy Morawica.
Zmar³ w Bieleckich M³ynach 12 sierpnia
1869 r w wieku
51 lat. By³ pochodzenia
szlacheckiego, synem
£ukasza i Marianny Sobieraj, mê¿em
Magdaleny ze
Œliwiñskich.
Cd. na str. 10
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Koœció³ piêknieje

Belfer roku 2009/2010

Prace renowacyjne w brzeziñskim
koœciele wci¹¿ trwaj¹. W sierpniu
Wojewódzki Konserwator Zabytków
odebra³ odnowion¹ zabytkow¹ ambonê
oraz odrestaurowane wnêtrze nawy
g³ównej wraz z przybudówkami. Nowy
wystrój kolorystycznie nawi¹zuje do
prezbiterium i œciany ³uku têczowego. W
glifach okien wykonane zosta³y malunki
wici roœlinnych. Na suficie natomiast
znajduj¹ siê podzia³y ramowe.
Na œcianach nawy g³ównej zawis³y
ju¿ obrazy z nowo pomalowanymi
ramami oraz poz³ocone zacheuszki.
Brakuje jeszcze stacji Drogi Krzy¿owej,
które obecnie s¹ odnawiane w pracowni
w Krakowie.
Do koœcio³a powróci³y tak¿e odres-

Ju¿ po raz kolejny
“Echo Dnia” zorganizowa³o i przeprowadzi³o
plebiscyt na BELFRA
ROKU
najpopularniejszego nauczyciela
w poszczególnych
powiatach. Wy³oniono
te¿ z³ot¹ dziesi¹tkê
najlepszych nauczycieli województwa œwiêtokrzyskiego. Nagrody
dla laureatów w postaci
statuetek i laptopów
ufundowa³ miêdzy
innymi marsza³ek
Pani Beata odbiera nagrodê w WDK-u
województwa Adam
Jarubas
miejscu. Zajê³a te¿ 2. miejsce w kategorii
Do zaszczytnego grona nominoszkó³ podstawowych i 2. miejsce
wanych do³¹czy³a mgr Beata £abêcka
w powiecie kieleckim ziemskim. To barz Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
dzo wa¿ne wyró¿nienie, jak powiedzia³a
w Brzezinach. Zdoby³a ³¹cznie 3673
p. Beata £abêcka, poniewa¿ przyznali je
g³osy. Znalaz³a siê w z³otej 10 na 6.
rodzice i uczniowie.

Nowy wystrój malarski wnêtrza koœcio³a

Odnowiona ambona
taurowane: figura œw. Józefa
wraz z podstaw¹, obraz œw.
Teresy, zegar stoj¹cy, 2
mosiê¿ne krzy¿e oraz komplet
8 œwieczników. Zakupiono
tak¿e 8 œwiec o³tarzowych
rêcznie malowanych.
W najbli¿szym czasie
konserwacji poddany zostanie
chór muzyczny i inne elementy
wystroju.
Dziêkujemy Komitetowi
Odnowy Koœcio³a Parafialnego w Brzezinach za
koordynowanie prac.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£
BRZEZIN I PODWOLA z siedzib¹ w
Brzezinach ul. Szkolna 1, 26-026
Morawica, dzia³aj¹c na podstawie
zezwolenia Wójta Gminy Morawica decyzja Nr 2/10 z dnia 06 sierpnia 2010
r. znak: KSP - 5022-2/10, w dniach 8
sierpnia - 5 wrzeœnia 2010 r. zebra³o
nastêpuj¹c¹ kwotê w ramach zbiórki do
puszek kwestarskich - 4 099,07 z³.
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Ogó³em w ramach akcji "Pomoc
mieszkance gminy Renacie Banasik”
zebrano kwotê: 4 099,07 z³.
Wszystkie œrodki zosta³y
przekazane w dniu 08.09.2010 r. na
konto: Bank Spó³dzielczy w Kielcach,
filia w Bilczy 21 8493 0004 0281 0206
9137 0002.
Miejmy nadziejê, ¿e te pieni¹dze
pomog¹ w walce z chorob¹.

Szlakami historii - Warszawa

Kostki - Sanktuarium b³. ks. Jerzego
Popie³uszki. Po mszy œw. wszyscy udali
siê do Muzeum ks. Jerzego.
Kolejnym punktem programu by³
Cmentarz Wojskowy Pow¹zki, gdzie
z³o¿yli symboliczne kwiaty
i zapalili znicz na grobie ofiar
katastrofy smoleñskiej.
G³ównym celem wyjazdu
by³o zwiedzenie Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Bardzo nowoczesna ekspozycj¹ zachwyci³a wszystkich
sw¹ ró¿norodnoœci¹. Oprócz
tradycyjnych eksponatów
znajduje siê tam mnóstwo
multimediów przybli¿aj¹cych
powstanie.
Ostatnim punktem
programu by³ Plac Pi³sudskiego wraz z Grobem Nieznanego
¯o³nierza i Krakowskie PrzedPrzy grobie ks. Popie³uszki na ¯oliborzu
mieœcie.
5

W niedzielny poranek 4 lipca
osiemnastoosobowa grupa z Brzezin
uda³a siê do stolicy naszego kraju.
Pierwszym punktem programu by³o
nawiedzenie koœcio³a œw. Stanis³awa
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Szukanie rodzinnych korzeni

Odpust w Parafii

W zesz³ym roku wnuczka
W³adys³awa Zygad³o (walczy³
w Armii Andersa, zmar³
w 1981 r.), która mieszka na
Bia³orusi, zaczê³a siê staraæ
o Kartê Polaka. Potrzebne jej
by³o udokumentowanie
pochodzenia polskiego. Wraz
ze swoimi rodzicami rozpocz³a poszukiwania. Nie mieli
bli¿szych informacji na temat
dziadka, ale poprzez ró¿ne
urzêdy dotarli do gminy
Morawica. W efekcie
odnaleŸli rodzinê Kruków
w Brzezinach, z któr¹ ostatnie
lata swego ¿ycia spêdzi³ Spotkanie rodziny z Bia³orusi z cz³onkami SPBiP
Podczas rozmowy okaza³o siê, ¿e
W³adys³aw Zygad³o.
Pañstwo So³oducho dotarli do wielu
W pierwszym tygodniu lipca rodzina
ciekawych informacji na temat
So³oducho przyjecha³a do pañstwa
W³adys³awa Zygad³o, które pozyskali
Kruków w odwiedziny. Stowarzyszenie
m.in. z Muzeum W³adys³awa SikorskiePrzyjació³ Brzezin i Podwola skorzysta³o
go z Londynu. Dziêki uprzejmoœci goœci
z okazji pozyskania nowych informacji
Stowarzyszenie otrzyma³o kopie tych
na temat zas³u¿onego rodaka i 5 lipca
dokumentów oraz ciekawe fotografie.
spotka³o siê z goœæmi z Bia³orusi.
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Pani Aniela Misior - 102 lata

27 lipca 1908 roku urodzi³a siê Aniela
Misior. "Ca³e ¿ycie pracowa³a na
gospodarstwie. Uwielbia³a prace na
polu, które zdecydowanie wola³a od
domowych. Wiele prze¿y³a i jest osob¹
niezwykle zahartowan¹. (...) Nigdy nie
mia³a na³ogów. Zawsze by³a ¿yczliwa
i pomocna. To niezwykle cicha i spokojna
osoba o wielkiej pokorze. Uwielbia³a
siadaæ w sadzie i modliæ siê tam. I przede
wszystkim, mimo trudnych prze¿yæ,
zachowa³a pogodê ducha."
W tym roku pani Aniela obchodzi³a
swoje 102 urodziny. Z ¿yczeniami
odwiedzi³ j¹ wójt Gminy Morawica
Marian Buras oraz przewodnicz¹cy
Rady Gminy Janusz Wojtyœ.
2 lata temu otrzymany kosz 100 ró¿
Pani Aniela przekaza³a do koœcio³a
i stanowi³ element wystroju podczas
Peregrynacji Obrazu Matki Bo¿ej.

nim nabyæ wytwory pani Cecylii
Korban oraz lokalne
wydawnictwa (m.in. ksi¹¿kê
"W cieniu krzy¿u, w cieniu
brzóz", tomik poezji Bogumi³y
S k ó r y, n r 1 B i u l e t y n u
"Brzezina" oraz publikacje pani
Danieli Kowalskiej).
Dodatkow¹ atracj¹ by³a
specjalnie przygotowana
wystawa, dziêki której ka¿dy
móg³ poznaæ historiê i ró¿ne
ciekawostki na temat Brzezin.
Wœród bloków tematycznych
znalaz³y siê informacje na
temat: organizacji brzeziñs k i c h - K G W, Z e s p o ³ u
"Brzezina", Chóru Parafialnego, ZHP,
OSP, Szko³y; osób pochodz¹cych
z naszej miejscowoœci - ks. bpa
Mieczys³awa Jaworskiego, p³k
Franciszka ¯arnowskiego, asp.
Stanis³awa Rabieja; rodzin: Józefy Meller
i W³adys³awa Zygad³o oraz dworu
w Brzezinach. Wystawa cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem.
Bardzo dobrze, ¿e ten dzieñ, oprócz
charakteru duchowego, sta³ siê okazj¹ do
kreowania to¿samoœci lokalnej.

Suma odpustowa
W œwiêto Wniebowziêcia NMP, jak
co roku, w brzeziñskim koœciele
uroczyœcie obchodzony by³ odpust
parafialny.
Homiliê na mszach œwiêtych wyg³osi³
salwatorianin z Miko³owa ko³o Katowic,
ks. Krzysztof Œwiêtoñ. Przed o³tarzem
sta³y piêkne, pracoch³onne wieñce
wykonane przez KGW. Kobiety z Brzezin
stworzy³y wieniec w kszta³cie tablic z 10cioma przykazaniami, z Nidy jako dzwon
"Ave Maryja", a z Kowali w formie
kapliczki z figur¹ Niepokalanej.
Po sumie odby³a siê procesja
z Najœwiêtszym Sakramentem
wokó³ koœcio³a.
Jak zwykle z okazji odpustu do Brzezin œci¹gnê³y t³umy
wiernych. Po uczcie duchowej
ka¿dy móg³ udaæ siê do licznych straganów znajduj¹cych
siê na dolnym parkingu. Mo¿na
by³o równie¿ skorzystaæ z karuzeli, trampoliny, zje¿d¿alni
czy przeja¿d¿ki na kucyku.
Z okazji tego piêknego
œwiêta Stowarszyszenie na
górnym parkingu przygotowa³o stoisko promocyjne naszej Wystawa i stoisko Stowarzyszenia cieszy³y siê
miejscowoœci. Mo¿na by³o na du¿ym zainteresowaniem
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