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Prace konserwatorskie przy koœciele
Koœció³ parafialny p.w. Wszystkich
Œwiêtych w Brzezinach zosta³
wzniesiony w 1646 r., konsekrowany
w 1675 r., rozbudowany w 1870 r. Jest on
wpisany do rejestru zabytków. Równie¿
zabytkowe elementy wystroju koœcio³a
zosta³y prawnie uznane za zabytkowe.
W 2008 roku powsta³ przy parafii Komitet
Odnowy Koœcio³a Parafialnego
w Brzezinach, w którego sk³ad wchodz¹
reprezentanci ka¿dej miejscowoœci i ich
zadaniem jest pomoc ks. Proboszczowi
Janowi Pragn¹cemu w wykonaniu prac
konserwatorskich przy zabytku. Dziêki
hojnoœci parafian i dofinansowaniu
Œwiêtokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w ostatnich
3 latach zosta³y wykonane prace przy
o³tarzu g³ównym, prezbiterium, dwóch
o³tarzach bocznych oraz œcianie ³uku
têczowego. Zabiegom konserwatorskim
obecnie poddawana jest ambona, dwa

Podœwietlony koœció³ noc¹
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Do Czytelników
Odnowiony o³tarz g³ówny
feretrony, stacje drogi krzy¿owe, kilka obrazów oraz figura
œw. Józefa. Komitet Odnowy
Koœcio³a przyczyni³ siê tak¿e
do wykonania podœwietlenia
koœcio³a. Prace te zosta³y
ca³kowicie sfinansowane
z bud¿etu Gminy Morawica.
Mimo ogromu zadañ zrealizowanych, pracy nie brakuje. Na
renowacjê czekaj¹ jeszcze
np. zabytkowe organy. Przypominamy, ¿e ka¿dy kto chce
mo¿e wesprzeæ parafiê
finansowo i przyczyniæ siê do
przywrócenia wnêtrzu
koœcio³a dawnej œwietnoœci.
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Do u¿ytku wewnêtrznego

Brzeziny to wieœ z tradycjami. Ju¿ w XV wieku powsta³a tu parafia skupiaj¹ca
okoliczne miejscowoœci. Na ¿ycie mieszkañców wp³ywa³o z pewnoœci¹ istnienie
we wsi dworu, który na przestrzeni wieków mia³ ró¿nych w³aœcicieli i przechodzi³
ró¿ne koleje losu. Na pocz¹tku XX wieku powsta³a w Brzezinach Kasa Stefczyka,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Ponad dwa wieki liczy historia
oœwiaty w naszej miejscowoœci. Tutaj w latach 80-tych powsta³a „Solidarnoœæ rolnicza
a potem rodzi³a siê samorz¹dnoœæ.
Wspó³czeœni mieszkañcy, id¹c w œlady swych poprzedników, za³o¿yli
w 2008 roku Stowarzyszenie Przyjació³ Brzezin i Podwola, którego celem jest
dzia³anie na rzecz miejscowoœci i spo³ecznoœci lokalnej.
Z inicjatywy Stowarzyszenia zosta³ wydany pierwszy numer okolicznoœciowego
biuletynu pn. „Brzezina”. Nawi¹zuje on do wydawanego w Brzezinach w 1990 r.
pisma o tym w³aœnie tytule. Jego twórc¹ i redaktorem by³ nauczyciel tutejszej szko³y
Henryk Wojtyœ.
W numerze znajd¹ szanowni
Czytelnicy przegl¹d najwa¿niejszych
wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w naszej
miejscowoœci i parafii w ostatnich dwóch
latach. A dzia³o siê sporo. Miejmy
nadziejê, ¿e to dopiero pocz¹tek, a przed
Brzezinami ciekawa i wspania³a
przysz³oœæ. Mo¿emy mieæ satysfakcjê, ¿e
nie jest to ju¿ anonimowa wioska
w
Polsce. Œwiadcz¹ o tym fakty,
o których mo¿na przeczytaæ w niniejszym
biuletynie. Zapraszamy do lektury.
Redakcja
Widok z lotu ptaka na centrum Brzezin
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Powstanie Stowarzyszenia

Wspólne ocalanie pamiêci

W styczniu 2008 r. narodzi³ siê pomys³
powo³ania stowarzyszenia mieszkañców
Brzezin i Podwola. 10 lutego odby³o siê
w Zespole Szkó³ w Brzezinach zebranie
za³o¿ycielskie. Trzydziestu czterech
obecnych cz³onków za³o¿ycieli podjê³o
uchwa³ê o powo³aniu Stowarzyszenia
Przyjació³ Brzezin i Podwola. Uchwalono
równie¿ Statut i wybrano Zarz¹d oraz
Komisjê Rewizyjn¹. Komitet
Za³o¿ycielski (Janusz Wojtyœ, Monika
Malicka, Damian Zegad³o, Zygmunt
Pisarek, Pawe³ Machulski i Wies³awa
Domañska) zaj¹³ siê przygotowaniem
dokumentów potrzebnych do
zarejestrowania stowarzyszenia.
17 wrzeœnia 2008 r. S¹d Rejonowy
w Kielcach wyda³ decyzjê o powo³aniu
Stowarzyszenia Przyjació³ Brzezin

15 kwietnia 2010 r. mia³a
miejsce w Brzezinach
uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca
70-t¹ rocznicê zbrodni
katyñskiej w ramach programu
„Katyñ… Ocaliæ od
zapomnienia”. Jej inicjatorem
by³ Zespó³ Szkó³ im. Jana
Paw³a II w Brzezinach,
a koordynatorem ks. Rafa³
Nowiñski. Szko³a uzyska³a
certyfikat potwierdzaj¹cy
posadzenie Dêbu Pamiêci dla
uhonorowania aspiranta Policji
Pañstwowej, Stanis³awa
Rabieja, urodzonego
w
Brzezinach, zamordo- Zgromadzeni goœcie przed wsadzeniem dêbu
do sali gimnastycznej, gdzie uczniowie
wanego strza³em w ty³ g³owy w Twerze.
zaprezentowali program artystyczny
Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza Œw.
poœwiêcony zbrodni katyñskiej i postaci
w intencji pomordowanych na
Stanis³awa Rabieja. Na honorowym
wschodzie wiosn¹ 1940 r. Modlitw¹
miejscu, pod portretem prezydenta
objêto równie¿ ofiary katastrofy
Lecha Kaczyñskiego, ustawiona by³a
samolotu prezydenckiego pod
urna z ziemi¹ z Katynia. Na zakoñczenie
Smoleñskiem w dniu 10.04.2010 r.
uroczystoœci goœcie mogli obejrzeæ
Druga intencja dotyczy³a œp.
obrazy przekazane przez malarza
Stanis³awa Rabieja. Oprócz
Andrzeja Rabieja oraz dokonaæ wpisu
spo³ecznoœci szkolnej Zespo³u Szkó³
do Ksiêgi Kondolencyjnej.
im. Jana Paw³a II w Brzezinach na
Czeœæ ich pamiêci!
mszê przyby³a reprezentacja Szko³y
Podstawowej z Kowali, wójt
Gminy Morawica, wójt Gminy
S i t k ó w k a - N o w i n y, r a d n i ,
reprezentanci Stra¿y Po¿arnej
oraz mieszkañcy Brzezin,
Nidy, Podwola i Kowali.
Homiliê wyg³osi³ ks. proboszcz
Jan Pragn¹cy. Po Mszy Œw.
wszyscy udali siê przed
budynek szko³y, gdzie odby³o
siê posadzenie Dêbu
Katyñskiego. Dokonali tego
przedstawiciele rodziny
Stanis³awa Rabieja, a tak¿e
Reprezentanci w³adz
lokalnych
i miejscowej
spo³ecznoœci. Nastêpnie
Akademia w ZS w Brzezinach
dyrektor ZS zaprosi³ zebranych
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Logo Stowarzyszenia
i Podwola. Odt¹d datuje siê jego
istnienie i dzia³alnoœæ. ¯yczymy
Stowarzyszeniu powodzenia.

Ulica p³k Franciszka ¯arnowskiego
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Uchwa³¹ Rady Gminy jedna z ulic
Burasem, i Przewodnicz¹cym Rady
powstaj¹cego osiedla na Podlesiu
Gminy, Januszem Wojtysiem, przeci¹³
otrzyma³a imiê cz³owieka, który
wstêgê. By³o to dla niego wzruszaj¹ce
w latach 30-tych XX w. by³ w³aœcicielem
prze¿ycie. Mi³e by³o równie¿ spotkanie
pobliskiego dworu. Jako legionista
dawno niewidzianych znajomych
i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
z Brzezin, którzy licznie zgromadzili siê
zas³u¿y³ siê znacznie dla naszej
na tej uroczystoœci.
Ojczyzny, za co otrzyma³ wiele
odznaczeñ, m..in. krzy¿ Virtuti
Militari. 25 lipca 2009 r. odby³a
s i ê u r o c z y s t o œ æ
zorganizowana przez
mieszkañców. Z tej okazji
przyby³ do Brzezin
mieszkaj¹cy w Warszawie syn
pu³kownika, pan Adam
¯arnowski. Spêdzi³ tu kilka
godzin, zwiedzaj¹c
miejscowoœæ w towarzystwie
cz³onków SPBiP oraz
wspominaj¹c ojca, dwór
i swoje losy partyzanckie.
Nastêpnie wzi¹³ udzia³
w uroczystoœci na Podlesiu. Wójt Gminy Morawica, Prezes Stowarzyszenia
Razem z Wójtem, Marianem
oraz Pan ¯arnowski podczas uroczystoœci
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Trochê prozy i… trochê poezji
W niedzielne popo³udnie
21 marca 2010 r.
w budynku Zespo³u Szkó³
im. Jana Paw³a II zosta³a
uroczyœcie otwarta
siedziba Stowarzyszenia
Przyjació³ Brzezin
i Podwola oraz Ko³a
Gospodyñ Wiejskich
z Brzezin. Pomieszczenia
zosta³y wyremontowane
dziêki pomocy Urzêdu
G m i n y w M o r a w i c y.
Przeciêcia wstêgi dokonali:
przewodnicz¹ca KGW
Wanda Domaga³a, prezes
Przeciêcie wstêgi podczas otwarcia siedziby
Stowarzyszenia Janusz
Wojtyœ oraz wójt Gminy SPBiP oraz KGW w Brzezinach
publicznoœæ przywita³ prezes SPBiP,
Morawicy Marian Buras. Nastêpnie
po czym wrêczy³ dyplom Honorowego
ksi¹dz proboszcz Jan Pragn¹cy
Cz³onka Stowarzyszenia pani Danieli
poœwiêci³ now¹ siedzibê. Kolejnym
Kowalskiej. Spotkanie z poetk¹
punktem programu by³a uroczystoœæ na
poprowadzi³a pani Marianna Wêgrzyn
sali gimnastycznej, podczas której
z udzia³em pani Danieli Kowalskiej.
odby³a siê promocja tomiku poezji
W trakcie rozmowy autorka
brzezinianki Bogumi³y Izabeli Skóry pt.
opowiada³a o swoim podejœciu do
Stan duszy. Jednym z goœci by³
¿ycia i poezji. Wiersze recytowa³a
Wicekurator Oœwiaty Lucjan
m³odzie¿ z Ko³a Bibliotecznego
Pietrzczyk. Licznie zgromadzon¹
z B r z e z i n p r z y
akompaniamencie gitary.
Dekoracjê sali wykona³a
Agata Kurdek. Z gratulacjami i kwiatami do
Bogumi³y Skóry zg³osi³o siê
wiele osób, w tym m.in. byli
nauczyciele poetki
z czasów szko³y œredniej. Na
koniec uroczystoœci dla
wszystkich zebranych
zaœpiewa³ Zespó³
„Brzezinianki” dzia³aj¹cy
przy KGW oraz pani Cecylia
Korban. Po uczcie s³owa
i muzyki prezes SPBiP
zaprosi³ wszystkich
Wystêp „Brzezinianek” podczas promocji
na ma³y poczêstunek.
tomiku poezji Bogumi³y Skóry
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Ksi¹¿ka o cmentarzu
parafialnym w Brzezinach
1 marca 2009 r. w Zespole Szkó³
w Brzezinach odby³a siê promocja
ksi¹¿ki Marianny Wêgrzyn W cieniu
krzy¿y, w cieniu brzóz. W spotkaniu
wziê³o udzia³ wielu znakomitych goœci:
wójt Gminy Morawica, Marian Buras,
w ó j t G m i n y S i t k ó w k a - N o w i n y,
Stanis³aw Barycki, wicekurator
oœwiaty, Lucjan Pietszczyk, proboszcz
parafii Brzeziny, ks. Jan Pragn¹cy.
Obecni byli wszyscy, którzy mieli udzia³
w powstawaniu ksi¹¿ki: redaktor
Daniela Kowalska, korektor Monika
£odej, recenzent ks. Rafa³ Nowiñski
oraz jeden z autorów zdjêæ Krzysztof
Lech. Sponsorów reprezentowali
wójtowie gmin, jak równie¿ Czes³aw
Œlusarczyk, w³aœciciel firmy „Czester”.
Sala wype³niona by³a mieszkañcami
Brzezin i okolicznych miejscowoœci,
a nawet goœæmi z Kielc. Spotkanie
rozpoczê³o siê wystêpem scholi
parafialnej pod kierunkiem Damiana
Zegad³o oraz recytacj¹ m³odej poetki,
Bogumi³y Skóry, która napisa³a na tê
okolicznoœæ trzy wiersze. Autorka
w swoim wyst¹pieniu opowiedzia³a
o motywach, które sk³oni³y j¹ do

Wieczór autorski w ZS w Brzezinach

Ok³adka ksi¹¿ki M. Wêgrzyn
stworzenia monografii cmentarza, oraz
o pracy nad ni¹. Niew¹tpliwe
znaczenie mia³o to, ¿e jest urodzon¹
brzeziniank¹, która po wielu latach
mieszkania w Kielcach powróci³a do
rodzinnej miejscowoœci i postanowi³a
coœ jej od siebie daæ. Ksi¹¿ka spotka³a
siê z wielkim zainteresowaniem,
o czym œwiadczy d³uga
kolejka, jaka ustawi³a
siê po wpis autorki.
W wyst¹pieniach
zwracano uwagê na
wa¿noœæ takich
publikacji dla œrodowiska lokalnego,
gratulowano autorce
i Stowarzyszeniu oraz
zachêcano do
kontynuowania tego
typu przedsiêwziêæ.
Wieczór up³yn¹³
w bardzo sympatycznej
atmosferze.

3

Biuletyn „Brzezina” nr 1/2010

Festyn rodzinny w Brzezinach
24 maja 2009 r. odby³a siê pierwsza
impreza plenerowa zorganizowana
przez Stowarzyszenie Przyjació³
Brzezin i Podwola wspólnie z Zespo³em
Szkó³ w Brzezinach. By³ to festyn
rodzinny pod has³em „Piknik radosny
w rozkwicie wiosny”. Plac rekreacyjnosportowy w centrum wsi sta³ siê w to
ciep³e niedzielne popo³udnie miejscem,
które przyci¹gnê³o t³umy mieszkañców.
Po oficjalnym otwarciu przez prezesa
Stowarzyszenia, Janusza Wojtysia,
i dyrektora szko³y, Dariusza Pabiana,
g³os zabra³ wójt Gminy Morawica,
Marian Buras, który wyrazi³ swoje
zadowolenie ze zorganizowania takiej
imprezy dla spo³ecznoœci lokalnej.
Wszyscy ¿yczyli obecnym udanej
zabawy. Festyn przebiega³ pod znakiem
licznych konkursów i konkurencji
sportowych z ciekawymi nagrodami,
w których mog³y braæ udzia³ ca³e
rodziny. Mo¿na te¿ by³o skosztowaæ
ciasta domowej roboty oraz posiliæ siê
kie³bask¹ z grilla. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹
festynu by³a aukcja obrazów
podarowanych przez artystê malarza
z Kielc, Andrzeja Rabieja. Uwagê

Adoramus te Domine...

Mieszkañcy Brzezin na festynie
przyci¹ga³a te¿ wystawa starych
fotografii Brzezin, które u ogl¹daj¹cych
wzbudzi³y wiele wspomnieñ. A fina³em
pikniku by³a zabawa taneczna
w remizie. Pierwsz¹ tego typu imprezê
w Brzezinach nale¿y zaliczyæ do bardzo
udanych i oby kolejne, w przysz³oœci,
by³y równie udane.

Konkurs Palm
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Wyró¿nione osoby wraz z palmami
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W tegoroczn¹ Niedzielê
Palmow¹ odby³ siê ju¿ po raz
trzeci parafialny Konkurs
Palm Wielkanocnych,
którego pomys³odawc¹ jest
ks. Rafa³ Nowiñski. Mog³y
w nim wzi¹æ udzia³ osoby
z w³asnorêcznie wykonanymi
palmami. Ocenia³o je jury
w sk³adzie: Agata Kurdek
i Marzanna Krajewska.
Wyró¿nionym zosta³y wrêczone narody, a wszystkim
uczestnikom ma³e upominki.
Nastêpny konkurs ju¿ 17
kwietnia 2011 roku.

13 marca 2010 roku
w koœciele p.w. Wszystkich
Œwiêtych w Brzezinach
m³odzie¿ z Parafii
zorganizowa³a modlitwê
z kanonami z Taizé. Pomimo
niskiej temperatury zgromadzi³a siê niema³a liczba osób
nie tylko z parafii, ale tak¿e
z Kielc, Piotrkowic i okolic.
W zwi¹zku z obchodzonym
w Koœciele Rokiem Kap³añskim modlono siê szczególnie w intencji powo³anych do
pos³ugi kap³añskiej. W nietypowy klimat wprowadzi³a
specjalnie przygotowana Wystój koœcio³a w trakcie czuwania
dekoracja w duchu Taizé (tj. ikony,
z Bogiem. Na koniec odby³a siê adoracja
œwiece oraz pomarañczowy materia³)
Krzy¿a. Trwaj¹ce kilkadziesi¹t minut
sprzyjaj¹ca kontemplacji. Czuwanie
nabo¿eñstwo ró¿ni³o siê od
poprowadzi³y osoby z punktu Taizé
powszechnie znanych. Ka¿dy kto chcia³,
z Kielc. Wielokrotnie powtarzane polskie
móg³ podejœæ do umieszczonej na
i obcojêzyczne œpiewy przeplatane by³y
pod³odze Ikony Krzy¿a, po³o¿yæ na niej
krótkimi wezwaniami modlitewnymi.
swe czo³o i oddaæ Chrystusowi to, co
Kanony zawieraj¹ce jedno lub dwa
ukryte w g³êbi serca. Po zakoñczeniu
zdania z Pisma Œwiêtego pomog³y
spotkania modlitewnego zgromadzona
wprowadziæ w klimat medytacji. Gdy
m³odzie¿, zaproszona przez
nasta³a kilkuminutowa cisza, ka¿dy móg³
Dekanalnego Duszpasterza M³odzie¿y,
przez chwilê spotkaæ siê sam na sam
ks. Rafa³a Nowiñskiego, uda³a siê na
ma³y poczêstunek do
Zespo³u Szkó³ im. Jana
Paw³a II. To niezwyk³e
wydarzenie zostanie na
d³ugo w naszej pamiêci.
Dziêkujemy wszystkim,
którzy przyczynili siê do
przeprowadzenia modlitwy
Ta i z é : o s o b o m , k t ó r e
animowa³y modlitwê oraz
m³odzie¿y z naszej parafii.
Wszyscy czekamy na
kolejne takie spotkanie
w naszej parafii. Wierzymy,
¿e stan¹ siê one piêkn¹
tradycj¹ modlitewn¹
w brzeziñskim koœciele.
M³odzie¿ adoruj¹ca Krzy¿
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Piêkny jubileusz
15 lutego 2010 r. mia³a miejsce
w Brzezinach niezwyk³a uroczystoœæ.
Pani Aniela Kubicka obchodzi³a swoje
setne urodziny.
Urodzi³a siê 14 lutego 1910 roku
w Brzezinach w rodzinie so³tysa
Stanis³awa Zegad³o i Katarzyny
z Brzozów. Gdy mia³a lat 18, wysz³a za
m¹¿ za Wincentego Kubickiego
z Brzezin. Ona by³a krawcow¹, on
kowalem. Po œlubie zamieszkali
w Brzezinach, gdzie mieli kuŸniê.
W czasie wojny wyprowadzili siê do
Nidy, by po jej zakoñczeniu znów wróciæ
do Brzezin i zamieszkaæ w dworze, który
nale¿a³ wtedy do rodziny p³k
¯arnowskiego. Mieli oœmiu synów
i szeœæ córek. Kilkoro dzieci ju¿ nie ¿yje.
Pani Aniela doczeka³a siê 50 wnuków,
96 prawnuków oraz 18 praprawnuków.
¯ycie naszej brzeziñskiej stulatki chyba
najlepiej charakteryzowa³y: wiara,
rodzina i praca. Te trzy wartoœci by³y dla
niej najwa¿niejsze przez ca³y ten wiek,
który dane jej by³o prze¿yæ. Z okazji
jubileuszu do Pani Anieli przybyli goœcie
z ¿yczeniami i gratulacjami. Oprócz
cz³onków rodziny byli tak¿e: wicewojewoda œwiêtokrzyski Piotr ¯o³¹dek, wójt
Gminy Morawica Marian Buras,

Pismo Parafialne SANCTUS
30 listopada 2008 roku z inicjatywy
ks. wikariusza Rafa³a Nowiñskiego
m³odzie¿ z naszej parafii zaczê³a
wydawaæ cotygodniowo pismo
parafialne „Sanctus”. Jest to praca
ca³kowicie wolontaryjna, ale bardzo
satysfakcjonuj¹ca. Z dotychczasowych
dochodów „Sanctusa” uda³o siê
ufundowaæ nagrody w konkursach
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Artystyczne spotkanie w plenerze

Pani Aniela Kubicka
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Janusz
Wojtyœ, radny Damian Zegad³o, przedstawicielka KRUS oraz dziennikarze
z mediów regionalnych. Wszyscy
odœpiewali Jubilatce 200 lat oraz
wznieœli toast lampk¹ szampana.
22 kwietnia 2010 roku Pani Aniela
Kubicka zmar³a. Niech Bóg da jej
wieczne odpoczywanie w nagrodê za
piêkne ¿ycie.
W naszej miejscowoœci mieszka tak¿e
Pani Aniela Misior, która ma 102 lata,
oraz Pani Katarzyna Kruk - 99 lat.

wiedzy o Janie Pawle II przeprowadzonych w Szkole w Brzezinach, wykonaæ
transparent pielgrzymkowy naszej
parafii, wesprzeæ wypoczynek letni
m³odzie¿y, pomóc w przeprowadzeniu
kwesty na odnowienie zabytkowych
nagrobków i zrealizowaæ wiele innych
mniejszych inicjatyw. Wierzymy, ¿e to
jeszcze nie koniec. Pismo parafialne
sta³o siê pewnego rodzaju kronik¹
bie¿¹cych wydarzeñ parafialnych i nie
tylko. W “Sanctusie” nie brakuje tak¿e
artyku³ów pomagajacych lepiej
zrozumieæ zagadnienia wiary. .

2 sierpnia 2009 r. na
placu rekreacyjnosportowym odby³ siê po
raz pierwszy w historii
Brzeziñski Piknik
Artystyczny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjació³
Brzezin i Podwola. Do
udzia³u zaproszeni
zostali twórcy z Gminy
Morawica i gmin
oœciennych: poeci,
malarze, rzeŸbiarze,
wokaliœci, zespo³y
ludowe. Swoj¹ twórczoœæ mogli zaprezentowaæ artyœci znani,
Na ludow¹ nutê! - „Kowalanki”
z którymi czêsto mo¿na siê spotkaæ przy
pokazaæ siê na szerszym forum równie¿
ró¿nych okazjach, o których mo¿na
ci mniej znani, którzy tworz¹ w zaciszu
przeczytaæ w ksi¹¿kach, w prasie, czy
swego domu i nie mieli jeszcze okazji
us³yszeæ w telewizji. Byli wœród nich
pochwaliæ siê dorobkiem. Chodzi³o
malarze: Julian Bartosik i Andrzej Rabiej
zw³aszcza o przedstawienie twórców
z Kielc, rzeŸbiarze: W³adys³aw Trzpiot
z Brzezin: Agaty Kurdek, Barbary Rajkiez Kielc, El¿bieta Klimczak i Tadeusz
wicz, Doroty Wawrzyckiej, Bogumi³y
Œnioch z Obic, poetki: Daniela Kowalska
Skóry, Moniki Kurygi, Paw³a Kowalskiego
z Nidy, Zofia Soboñ z Kielc. Mogli jednak
i Micha³a Skóry. Swoj¹ poezjê zaprezentowa³a równie¿ Renata
Pos³owska, so³tys
Kowali, która zaœpiewa³a te¿ kilka piosenek.
Z du¿ym zainteresowaniem spotka³ siê
wystêp polskiej rodziny
z Ukrainy, zamieszka³ej
w Radkowicach, która
wykona³a piêkne pieœni
ukraiñskie. Wyst¹pi³y
oczywiœcie zaproszone
zespo³y folklorystyczne:
Nidzianecki, Kowalanki,
Brzezinianki i Cecylia
Korban. Wszyscy
twórcy otrzymali od
organizatorów pami¹tkowe statuetki.
W³adze lokalne podziwiaj¹ wystêpy artystyczne
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Pierwsza kwesta na rzecz cmentarza
31 paŸdziernika i 1 listopada
2009 r. odby³a siê kwesta na
rzecz cmentarza parafialnego w Brzezinach.
Zosta³a zorganizowana
wraz ze schol¹ parafialn¹
oraz harcerzami ze szko³y
w Brzezinach i Kowali.
Has³o przewodnie: Cz³owiek
na tyle istnieje, na ile
pamiêtaj¹ o nim inni.
Cz³onkowie Stowarzyszenia
oraz dyrektor ZS
w Brzezinach, Dariusz
Pabian, kwestowali razem
z harcerzami przy bramach
cmentarza. Ka¿dy, kto
wrzuci³ ofiarê do puszki,
otrzymywa³ pami¹tkow¹ cegie³kê.
M³odzie¿ ze scholi
p a r a f i a l n e j
sprzedawa³a zniczecegie³ki i ksi¹¿ki
W c i e n i u k r z y ¿ y,
w cieniu brzóz. Ca³y
dochód z kwesty
w w y s o k o œ c i
4 974,21 z³ zosta³

Prawie nikt nie przeszed³ obok kwestuj¹cych
bez wsparcia akcji
wp³acony na konto
parafii z przeznaczeniem na odnowienie
zabytkowych nagrobków na cmentarzu
parafialnym w Brzezinach. By rozbudziæ
zainteresowanie cmentarzem, przygotowano
wielki plakat pt.
Zas³u¿yli na nasz¹
pamiêæ. Przez kilka dni
odwiedzaj¹cy groby bliskich
mogli przeczytaæ na nim
krótkie informacje
o zas³u¿onych ludziach
pochowanych na
Brzeziñskim cmentarzu.
Kwesta po³¹czona by³a
równie¿ z uczczeniem
pamiêci tych ludzi przez
postawienie na ich grobach
od Stowarzyszenia zniczy
z pami¹tkow¹ plakietk¹.
Organizatorzy byli
zadowoleni z pierwszej
kwesty, ale maj¹ nadziejê, ¿e
M³odzie¿ ze scholi sprzedaj¹ca znicze - cegie³ki kolejne bêd¹ jeszcze bardziej
owocne.
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Konkurs Bo¿onarodzeniowy
Stowarzyszenie Przyjació³
Brzezin i Podwola wraz
z Redakcj¹ gazetki parafialnej
SANCTUS zorganizowa³o
w grudniu u.r. Konkurs na
Œwi¹teczn¹ Dekoracjê Domu
w P a r a f i i B r z e z i n y.
W poœwi¹teczn¹ niedzielê
zosta³ rozstrzygniêty. Jury
zdecydowa³o przyznaæ
pierwsze miejsce dekoracji
domu pañstwa Beaty i Marka
£abêckich z Brzezin. Drugie
miejsce przypad³o pañstwu
M a r k o w i i Te r e s i e
Praszkiewiczom z Brzezin
o r a z p a n u K a m i l o w i Wrêczenie nagród w konkursie
Pawluskowi z Nidy. Dyplomy i nagrody Wrzosowa 83 oraz ul. Chêciñska 345;
rzeczowe dla zwyciêzców ufundowa³o Nida nr 2e; Podwole nr 9.Przypominamy,
S t o w a r z y s z e n i e i R e d a k c j a ¿e Bo¿onarodzeniowa dekoracja
SANCTUSA. Gratulujemy i dziêkujemy symbolizuje Œwiat³o, które przysz³o na
za wziêcie udzia³u w konkursie. Jury ten œwiat. Wszelkie zwyczaje œwi¹teczne
dodatkowo wyró¿ni³o dekoracjê domów, maj¹ sens tylko wtedy, gdy wyp³ywaj¹
które nie bra³y udzia³u w konkursie, z radoœci z narodzin Boga. 16 stycznia
a warte by³y docenienia. By³y to posesje b.r. odby³o siê wrêczenie nagród przez
w Brzezinach: ul. Chêciñska 67, ul. Zarz¹d SPBiP i Redakcjê SANCTUSA.

Jesteœmy obecni w sieci
W styczniu 2010 roku stworzona zosta³a
strona internetowa miejscowoœci
Brzeziny. Celem istnienia tego serwisu
jest promocja naszej miejscowoœci
w Internecie. Mo¿na tu przeczytaæ wiele
informacji na temat historii
miejscowoœci, parafii, szko³y i ró¿nych

organizacji wiejskich. Znalaz³y siê liczne
fotografie obrazuj¹ce Brzeziny dziœ
i w przesz³oœci. Przyda siê z pewnoœci¹
wykaz wa¿niejszych adresów
i telefonów oraz linków do ciekawych

stron. Mamy nadziejê, ¿e przybli¿ymy
w ten sposób miejscowoœæ, jej historiê,
tradycje i kulturê, a serwis bêdzie
elektroniczn¹ kronik¹ wydarzeñ z ¿ycia
naszej wsi. Wszyscy mo¿emy mieæ
wp³yw na zawartoœæ tej strony. Ka¿dy,
kto posiada jakieœ ciekawe materia³y na
temat Brzezin, równie¿ zdjêcia,
proszony jest gor¹co o ich
udostêpnienie. Jeœli ktoœ by³ œwiadkiem
ciekawego wydarzenia w naszej
miejscowoœci, mo¿e podzieliæ siê tym na
³amach strony internetowej. Wszelkie
uwagi, sugestie i pomys³y, zauwa¿one
b³êdy, pytania uprzejmie prosimy
kierowaæ na adres e- mail:
stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com
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