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Szanowni Państwo
Witamy serdecznie w miejscowościach Brzeziny i Podwole. Te dwie piękne wioski leżą 
w gminie Morawica w powiecie kieleckim. Sołectwo Brzeziny obejmuje powierzchnię 
14,13 km2. Jest to najdłuższa wieś w województwie świętokrzyskim (ok. 7,8 km). 
Ciągnie się od rzeki Czarna Nida w Morawicy do rzeki Bobrza pod Radkowicami. 
Jeszcze do niedawna zabudowa usytuowana była tylko wzdłuż drogi wojewódzkiej z 
Morawicy do Chęcin. Dziś rozszerzyła się na inne obszary. Powstały nowe osiedla przy 
ul. Wrzosowej, Przemysłowej, na Podlesiu, na Plebańskich Górkach. Liczba mieszkań-
ców w 2009 roku wynosiła 2140 i stale wzrasta. Podwole to najmniejsza wieś w gminie 
Morawica. Jest ściśle związana z Brzezinami, choć stanowi oddzielne sołectwo. Leży na 
północ od Brzezin, a prowadzi do niej ul. Dolomitowa. W 2009 roku liczyła 83 miesz-
kańców. Z Brzezinami i Podwolem graniczą bezpośrednio: Kowala i Bilcza na północy, 
Piaseczna Górka i Morawica od wschodu, Nida od południa i Radkowice na zachodzie. 
Na północy ciągnie się pasmo lasu sięgające Bilczy i drogi krajowej do Kielc.

Obszar Brzezin i Podwola charakteryzuje się dość zróżnicowanym ukształtowaniem 
terenu. Obok miejsc równinnych widać kilka wzniesień. W centrum Brzezin widnieje 
Siedliskowa Góra, na której stoi kościół. Między Brzezinami a Nidą wznosi się góra 
Hoża, dawniej zwana Hossą. Inne wzniesienia to: Stokowa Góra, Kowalska Góra (na 
granicy z Kowalą). Obok urokliwych  krajobrazów, takich jak: widok z Góry Hożej na 
kościół i cmentarz, zakola rzeki Nidy i Bobrzy, wyrobiska, lasy i inne zespoły roślinności, 
są też obiekty zabytkowe: kościół z XVII w., kamienny mur okalający plebanię, chałupa 
z XIX w., zabytkowe piwnice przy drodze wojewódzkiej, kapliczki.

Piękna okolica przyciąga ludzi z zewnątrz, którzy tu znajdują swoje miejsce do życia. 
Zwłaszcza, że jest łatwy dojazd ze stolicy województwa drogą  krajową do Morawicy i 
wojewódzką – własnym autem lub środkami komunikacji masowej. Atutem i szansą  
miejscowości jest ich położenie w gminie Morawica, jednej z najdynamiczniej rozwija-
jących się gmin w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do bliższego poznania miejscowości Brzeziny i Podwole. 
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Środowisko przyrodnicze
Obszar Brzezin, Podwola i ich okolic cechuje się ciekawą budową geologiczną, która 
kształtowała się przez miliony lat. Występują tu mułowce kambryjskie – stalowoszare 
osady morskie z wkładkami piaskowca kwarcytowego. Na tych utworach znajdują się 
piaski i łupki z ordowiku. Pojawiają się też łupki krzemionkowe i graptoktowe z syluru 
dolnego. Z okresu dewonu pochodzą łupki ilaste i piaskowce kwarcytowe, które 
przechodzą w środkowym dewonie w dolomity przekrystalizowane, zwięzłe z koralami 
i koralowcami. Są zlepieńce wapienne z okresu permu. Spotyka się również zlepieńce 
przedzielone kompleksami łupków marglistych. Utwory te należy zaliczyć do triasu, 
który reprezentowany jest w okolicach Brzezin przez iły i piaskowce wiśniowe. Z triasu 
środkowego pochodzą występujące tu wapienie gruboiłowe i faliste oraz wapienie 
margliste i margle cienkoławicowe z udziałem łupków. Pod Górą Hożą występują iły 
żółte i zielonkawe kajpru, którym towarzyszą piaskowce. Są tam też pstre i wiśniowe iły 
oraz mułowce. Górę Hożą od szczytu i od południa budują wapienie płytowe. Z okresu 
czwartorzędu pochodzą mułki lessowe (m.in. w Podwolu), a pokrywa je glina zwałowa 
w postaci płatów (Brzeziny). W okresie zlodowacenia środkowo-polskiego osadziły się 
tu również lessy i piaski pylaste oraz piaski ze żwirami 1.

Roślinność występująca na terenie wsi Brzeziny i Podwole przypomina swą różnorod-
nością  pozostałą część Pogórza Szydłowskiego wraz z cenną przyrodniczo Doliną 
Czarnej Nidy. Krajobraz okolicy jest dość urozmaicony. Widać wiele wzniesień, ale są 
też tereny płaskie, czy dolinki. Na dzisiejsze ukształtowanie terenu miała duży wpływ 
działalność człowieka, na skutek której pojawiły się w krajobrazie takie elementy, jak: 
kamieniołomy, piaskownie, hałdy, nasypy, wykopy.

W kierunku północnym, między Brzezinami a Bilczą, rozciąga się pasmo lasu mieszane-
go. To tylko mała pozostałość po lasach, które przed wiekami pokrywały te tereny. 
Rosną w nim dęby, buki, graby, osiki, brzozy, ale i sosny, czasem świerki i jodły. Można 
tu spotkać dzika, sarnę, zająca, usłyszeć kukułkę, drozda, wilgę, kosa oraz stukanie 
dzięcioła. W runie leśnym rosną �ołki, zawilce, przylaszczki, konwalie, szczawik, 
poziomki, jeżyny, borówki. Teren w okolicy Podwola pokrywa bór sosnowy, w którym 
dominuje sosna zwyczajna z niewielką domieszką innych gatunków, najczęściej brzozy, 
dębu, świerku, osiki. Ponadto w wielu miejscach rozrastają się młodniki sosnowe, które 
sukcesywnie zajmują tereny po polach uprawnych i pastwiskach. Krajobraz urozmaicają 
płaty łęgów, olsów i zarośli wierzbowych, które porastają brzegi  Czarnej Nidy oraz 
Bobrzy. Na podmokłych łąkach, których nie brak w okolicy, już od wczesnej wiosny 
żółcą się kępy kaczeńców i irysów, między którymi wyrastają niezapominajki, różne 
gatunki sitów i turzyc, a nawet rodzimych storczyków. Malowniczym elementem krajo-
brazu są pola uprawne wraz z towarzyszącymi im barwnymi chwastami. Przepiękne łany 
maków oraz chabrów są coraz rzadziej spotykane w innych rejonach kraju i Europy.

Charakterystycznym elementem w szacie roślinnej okolicy są zarośla i murawy ksero-
termiczne pokrywające liczne pagórki i wzgórza z podłożem wapiennym. Dominują tu 
trawy kępowe – głównie kostrzewy, czasem ostnice, oraz zarośla jałowca zwyczajnego. 
Towarzyszą im przedstawiciele barwnych roślin ciepłolubnych – goździki, dzwonki, 
chabry, przytulie, pięciorniki, świerzbnice, kocanki, omany. Charakterystyczny zapach 
nadają murawom kępy różnych gatunków macierzanki oraz szałwii łąkowej. Atrakcję 
botaniczną stanowi odkryte na granicy Podwola i Gminy Sitkówka-Nowiny stanowisko 
dziewięćsiła popłocholistnego, niezwykle rzadkiej rośliny chronionej wpisanej do 
Czerwonej Księgi Gatunków Ginących i Zagrożonych w Polsce.

1 - J. Bartosik, Środowisko geogra�czne, [w:] Morawica. Szkic do portretu gminy,
red. D. Kowalska, Morawica 2003.
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Niezwykle cenna przyrodniczo jest Dolina Czarnej Nidy, która przebiega częściowo 
również przez wieś Brzeziny. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci 
Natura 2000. Koryto rzeki zachowało w większości naturalny i silnie meandrujący 
charakter, z licznymi starorzeczami, zastoiskami, ujściami mniejszych dopływów i rozle-
wiskami. Poprawiająca się jakość wody w rzece sprzyja rozwojowi fauny wodnej 
i podnosi jej atrakcyjność. 

Świat zwierząt na terenie obu wsi jest bogaty i zróżnicowany, co wynika ze ścisłego 
związku z szatą roślinną i warunkami mikroklimatycznymi. Dolina Nidy jest miejscem 
postoju i żerowania ptaków podczas migracji na południe, jak również doskonałym 
siedliskiem dla bobra europejskiego. W lasach i na okolicznych polach występują 
jelenie, sarny, dziki, lisy, a także zające, bażanty, kuropatwy. Można również spotkać 
przedstawicieli małych drapieżników – kunę, łasicę czy tchórza. Po zmierzchu zdarza się 
zaobserwować nietoperza.   Występuje  tu  również wiele ciekawych gatunków ptaków,
w tym wiele chronionych – bocian, jastrząb, myszołów, sowa, kowalik, drozd, kuropa-
twa, bażant, dzięcioł, sójka i inne. Można spotkać liczne okazy  płazów - ropuchy, żaby, 
traszki, a także gadów – jaszczurki, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata oraz cieka-
wych przedstawicieli owadów, takich jak biegacze, motyle, ważki, pająki.

Okoliczne lasy oraz liczne młodniki sosnowe zarastające tereny po polach uprawnych są 
idealnym miejscem dla amatorów grzybów. Jesienią można tu zbierać smakowite 
kozaki, prawdziwki, rydze, kurki czy kanie, a także maślaki i podgrzybki.

Rys historyczny miejscowości
Początki wioski Brzeziny sięgają średniowiecza. Nazwa powstała od lasów brzozowych 
porastających kiedyś te tereny. Liczne znaleziska archeologiczne w okolicy świadczą
o tym, że osadnictwo istniało tu już w epoce kamienia łupanego. Wieś powstała prawdo-
podobnie w XIV w. Wtedy to Andrzej z Bolmina otrzymał od biskupa Bodzanty sołty-
stwo w Brzezinach, na którym założył osadę. Z 1384 r. pochodzi najstarsza wzmianka 
pisana o miejscowości. Wieś była własnością biskupów krakowskich, a mieszkańcy 
należeli do para�i przy kolegiacie kieleckiej. W 1440 r. kardynał Zbigniew Oleśnicki 
ufundował tu kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Powstała para�a Brzeziny 
należąca do tzw. Klucza Kieleckiego. Do końca XVIII w. znajdowała się w powiecie 
chęcińskim w województwie sandomierskim.

Wieś średniowieczna, zorganizowana na prawie niemieckim, ciągnęła się wzdłuż drogi 
wiodącej od kościoła w kierunku Chęcin na długości ok. 1,5 km. Kościół znajdował się 
na wzgórzu, a u jego podnóża folwark plebański i zagrody plebańskich poddanych. Dalej 
na zachód usytuowany był folwark sołtysi, a za nim ciągnęła się zwarta zabudowa chłop-
ska, która zajmowała też całą południową stronę drogi. W początkach XIX w. Brzeziny 
były największą wsią w tej okolicy. Liczyły 445 mieszkańców w 88 domach. Po urządze-
niu w poł. XIX w. wieś ciągnęła się od Morawicy w stronę Radkowic. Miejscowość 
Podwole powstała dopiero w XVIII w. Była to niewielka osada folwarczna (4 zagrody) z 
chaotyczną zabudową. W połowie XIX w. było tu już 9 zagród. Na skraju wsi znajdował 
się folwark oraz drewniana karczma zajezdna. W czasach zaborów Brzeziny i Podwole 
były wsiami rządowymi. Wszystkie budynki chłopskie budowano z drewna i kryto 
słomą, rzadko gontem. Chałupa składała się z trzech pomieszczeń: sieni, izby i komory 
z glinianą polepą zamiast podłogi. Często w sieniach, komorach lub nawet w izbach 
trzymano inwentarz, zwłaszcza zimą.
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W Brzezinach od początku ich istnienia znajdował się folwark. Najpierw zamieszkiwali 
go sołtysi zarządzający wsią w imieniu duchowieństwa. Później przechodził w ręce 
kolejnych dzierżawców: Mikułowskich, Świerzyńskich, Ślaskich, Osieckich. Majątek 
liczył 450 ha, ale w latach 20. XX w. został rozparcelowany. Wydzielono tzw. ośrodek z 
dworem i 29 ha pola. W 1931 r. kupił go pułkownik Franciszek Żarnowski. Zespół dwor-
ski składał się wówczas z dworu ze stawem oraz kilku budynków gospodarczych – drew-
nianych i murowanych. Po burzliwych latach wojny i przemian ustrojowych znów zmie-
nił właścicieli. Zostali nimi Aniela i Wincenty Kubiccy. 

Okres międzywojenny, jak wszędzie, i w Brzezinach charakteryzował się zwiększoną 
aktywnością społeczną w zakresie rozwoju gospodarczego, dbałości o edukację i rozwój 
ruchu spółdzielczego. Działał młyn wodny Andrzeja Lecha, byli kupcy zajmujący się 
handlem. Funkcjonowały dwie osady kowalskie. W drugiej połowie lat trzydziestych 
istniały trzy spółdzielnie: Kasa Stefczyka, „Dobra Gospodyni” i  „Brzezinianka”. Działa-
ło też Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich.

W okresie II wojny światowej Brzeziny, jak i inne miejscowości, doświadczyły terroru 
okupanta. Były terenem działania oddziałów partyzanckich AK oraz przechodzącego 
tedy frontu. Na cmentarzu para�alnym znajduje się wiele mogił z datą 15 stycznia 1945 
r., co świadczy o tragicznych skutkach frontu. Okoliczne lasy i zagajniki stały się często 
miejscem pochówku żołnierzy niemieckich czy, rosyjskich.

Zabytki i atrakcje turystyczne
Najciekawszym zabytkiem architektury w Brzezinach jest niewątpliwie kościół para�al-
ny p.w. Wszystkich Świętych. Wybudowano go w 1646 r. w stylu późnorenesansowym 
jako niewielką jednonawową świątynię.  W 1870 r. został rozbudowany przez przedłuże-
nie nawy głównej i wzniesienie wieży. Dobudowana część kościoła ma styl barokowy. 

Prezbiterium jest nieco niższe i węższe, ze sklepieniem kolebkowym, przy nim od 
północy zakrystia. Nad nawą su�t, w ścianie południowej cztery okna w stylu neogotyc-
kim. Na ścianach trzy epita�a poświęcone Marcinowi Grotowskiemu herbu Rawicz, 
Franciszkowi Czaplickiemu i Rudolfowi Ślaskiemu. W części zachodniej, nad głównym 
wejściem, drewniany chór muzyczny zbudowany w 1872 roku przez Górskiego z 
Chęcin. Organy zostały wykonane przez Kaspra Krzykawskiego z Kielc w 1876 r. 

Główny ołtarz w kościele zbudował w 1857 r. Juliusz Juman z Kielc. Znajduje się w nim 
stary bizantyjski obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku. Na zasuwie jest kopia 
obrazu Wszystkich Świętych Michała Stachowicza, wykonana przez głuchoniemego 
malarza Dąbrowskiego z Kielc. W ołtarzu głównym umieszczone są rzeźby św. Ambro-
żego i św. Augustyna, a także św. Anny i św. Joachima. Obecne ołtarze boczne zbudowa-
no w 1873 r. Jeden został sprowadzony od ss. Franciszkanek z Chęcin, a drugi złożono z 
elementów dwóch poprzednich. W lewym znajduje się Chrystus na krzyżu, a na 
zasuwie obraz Przemienienia Pańskiego, w prawym �gura św. Antoniego i obraz św. 
Izydora Oracza. Ołtarze wykonał Górski z Chęcin. Bogato zdobiona ambona pochodzi 
z 1864 r., a zbudował ją Karol Mikina z Kielc.

W 1947 r. kościół w Brzezinach wraz z otaczającym terenem został uznany za zabytek i 
wpisany do rejestru zabytków. W okresie powojennym wiele razy prowadzono prace 
remontowe przy kościele. W latach 80-tych na ścianach zawisły ufundowane przez 
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para�an portrety świętych i błogosławionych: św. Barbary, św. Maksymiliana Kolbe, św. 
Rafała Kalinowskiego, św. Brata Alberta Chmielowskiego, bł. Michała Kozala, bł. Karo-
liny Kózkówny, bł. Urszuli Ledóchowskiej, bł. Jerzego Matulewicza, ks. Jerzego Popie-
łuszki, prymasa Stefana Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II, papieża Eugeniusza IV. 
Ostatnie prace remontowe wewnątrz kościoła trwały w latach 2008-2010. Renowacji 
poddano wszystkie ołtarze, ambonę, stacje Drogi Krzyżowej oraz wiele elementów 
wyposażenia, jak feretrony, zegar, zacheuszki. Odnowione zostały zniszczone zabytko-
we obrazy: m.in. Ukrzyżowania z 1. poł. XIX w. i św. Izydora. Pomalowano wnętrze 
kościoła.  Do renowacji pozostał zabytkowy chór i organy.

Zabytkowy charakter mają brzezińskie cmentarze. Najstarszy z nich to cmentarz 
przykościelny powstały przypuszczalnie w połowie XVII w. Jego pozostałością jest 
krzyż i dwa groby należące do dawnych dziedziców tych okolic: Rudolfa Ślaskiego z 
1851 r. i Antoniny Wiśniewskiej z 1858 r. Usytuowane są w pobliżu wejścia na cmentarz 
grzebalny naprzeciw okien zakrystii. Podczas urządzania wsi Brzeziny w 1850 r. wydzie-
lono na cmentarz część gruntu dworskiego rządowego. Przypuszczalnie jest to tzw. 
cmentarz stary na wzgórzu za szkołą. Chowano na nim o�ary epidemii, potem nie był 
używany. Podczas pierwszej wojny światowej pochowano tam czternastu żołnierzy 
armii carskiej poległych w potyczce pod Orlą Górą w Morawicy. Pozostałości cmentarza 
zabezpieczono w 1994 r. Dziś znajduje się tam symboliczny grób katolicki i prawosław-
ny.

Obecnie funkcjonujący cmentarz para�alny w Brzezinach został założony w 1866 r. 
przez ówczesnego proboszcza, ks. Augusta Żołątkowskiego. Ogrodzono murem teren 
będący przedłużeniem placu kościelnego od wschodu. W środku stanął wysoki żelazny 
krzyż z pamiątkową tabliczką, który zachował się do dziś. W 1992 roku cmentarz 
para�alny oraz cmentarz stary zostały wpisane do rejestru zabytków województwa 
kieleckiego. Najstarsze nagrobki pochodzą z pierwszych lat istnienia cmentarza. Stara-
niem Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola kilka nagrobków zostało w roku 
2010 odnowionych, w tym grób ks. Żołątkowskiego. Fundusze pochodziły z kwesty, 
jaka została zorganizowana 1 XI 2009 r., oraz z funduszy gminnych.

Interesujące są z pewnością przydrożne obiekty kultu – kapliczki i krzyże, których kilka 
można spotkać wzdłuż całych Brzezin. Najstarsza pochodzi z pierwszej poł. XIX w. 
Jedna kapliczka znajduje się również na Podwolu. Na szczycie schodów do kościoła stoi 
�gura Chrystusa Króla ufundowana w 1934 r. przez para�an, a po południowej stronie 
kościoła �gura Matki Bożej. Warto wspomnieć o pozostałościach zabytkowej kaplicy 
Oraczewskich w Morawicy z 1844 r. oraz o kaplicy w Nidzie z 1834 r. Wybudowano ją 
na gruntach chłopskich, by służyła mieszkańcom wsi. Jest w niej mały ołtarz z obrazem 
NMP z Dzieciątkiem. Dwa razy w roku proboszcz para�i Brzeziny odprawia tam mszę 
św. Kaplicą opiekuje się pani Genowefa Malicka, która może udostępnić ją do zwiedza-
nia. 

Zabytkowa jest tzw. stara plebania zbudowana w pierwszej poł. XIX w. oraz mur otacza-
jący teren plebanii. Zachowało się kilka starych domów z pocz. XX w., w tym organi-
stówka. Najstarsza zachowana chałupa pochodzi z 1881 r. i jest dotychczas zamieszki-
wana. Przy drodze usytuowane są w kilku miejscach piwnice ziemne, których w 
dawnych czasach było o wiele więcej. Niestety, na skutek przebudowy utracił zabytkowy 
charakter budynek dworski z XIX w., a pozostałe zabudowania folwarczne nie zachowa-
ły się do naszych czasów. 
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Jadąc z Brzezin do Nidy, można zobaczyć ciekawy obiekt – stary samolot bombowo-roz-
poznawczy Su-20. W latach 1976-1997 maszyny tego typu służyły w Powidzu w 
Wielkopolsce. Można je było wykorzystywać do ataków nuklearnych, bo każdy z nich 
był przystosowany do przenoszenia bomb jądrowych. Obecny właściciel wysłużonego 
samolotu, przedsiębiorca z Brzezin, miłośnik militariów, kupił go przed kilku laty w 
fatalnym stanie, ale wyremontował i wyeksponował na terenie swojej �rmy.

Za wizytówkę miejscowości Brzeziny można uznać leżący w jej centrum plac rekreacyj-
no-sportowy. Z daleka widoczna jest fontanna, boisko sportowe z ławeczkami, plac 
zabaw dla dzieci i wydzielone miejsce do grillowania. Cały teren poprzecinany jest 
alejkami i obsadzony krzewami. Z boiska korzystają nie tylko uczniowie Zespołu Szkół 
w Brzezinach, ale i pozostała młodzież, która w wolnym czasie rozgrywa tutaj mecze 
piłki nożnej. Od dwóch lat na placu odbywają się festyny organizowane przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Brzezin i Podwola we współpracy z innymi organizacjami i instytucja-
mi.

W Brzezinach znajduje się również Gminny Stadion Sportowy. Są na nim dwa korty 
tenisowe, dwa boiska, w tym główne o wymiarach 96 x 58 m, bieżnia, siłownia, trybuny 
na 800 miejsc oraz zaplecze socjalne z szatniami i łazienkami. Gospodarzem stadionu 
jest Klub „Moravia”. Oprócz tradycyjnych imprez sportowych odbywają się tu np. 
Gminne Zawody Strażackie. Nowoczesny obiekt – imponujących rozmiarów hala 
sportowa powstała w pobliskiej Bilczy.
W stolicy gminy, Morawicy, sąsiadującej z Brzezinami, można skorzystać z atrakcji 
najnowocześniejszej w Polsce krytej pływalni „Koral” z kompleksem odnowy biologicz-
nej, sauną, solarium, salonem aromaterapii. Zwolennicy odkrytych kąpielisk mogą udać 
się nad oddany niedawno do użytku zalew rekreacyjny w Morawicy.
Przez Brzeziny przebiega ścieżka rowerowa prowadząca przez najciekawsze zakątki 
czternastu miejscowości w gminie. Trasa ma prawie 50 km długości. Przejażdżkę rowe-
rową można rozpocząć np. na brzezińskim placu rekreacyjno-sportowym. Obok zabyt-
kowego muru plebanii droga poprowadzi nas w stronę wsi Nida, skąd po przejechaniu 
kładki na rzece Czarna Nida należy skierować się do Zbrzańskich Chałupek, lasem do 
Zbrzy i Dębskiej Woli. Dalej trasa wiedzie przez Chałupki, Lisów, Zaborze, Brudzów, 
Radomice, Łabędziów, Bieleckie Młyny i Bilczę. Stąd drogą obok kościoła św. Kazimie-
rza oraz lasu zwanego Dąbrowa można wrócić do Brzezin. W Brzezinach są również 
warunki do uprawiania sportu motorowego, gdyż na pagórkowatym terenie za wsią 
urządzono tor motokrosowy. Korzystają z niego członkowie Brzezińskiego Klubu 
Motocyklowego, który zdobył już wiele pucharów w rajdach i zawodach.

Formą aktywnego spędzenia wolnego czasu mogą być wycieczki piesze i spacery po 
okolicy. Sprzyja temu ciekawe ukształtowanie terenu, bujna przyroda i wspaniałe 
widoki. Najciekawsze miejsca spacerów to góra Hoża, Kowalska Góra, Stokowa Góra, 
okolice rzeki Czarna Nida i Bobrza.
Można też udać się do lasu, by posłuchać śpiewu ptaków, lub idąc polną drogą rozkoszo-
wać się czystym powietrzem i wdychać zapach rozgrzanych słońcem kwiatów i ziół. Z 
licznych wzniesień zobaczymy krajobraz bliższej i dalszej okolicy, nawet wieże zamku 
chęcińskiego. Znajdą tu coś dla siebie również miłośnicy wędkowania czy grzybobra-
nia.W zacisznych zakolach Czarnej Nidy można spokojnie odpocząć i oddać się swoje-
mu hobby. Dla turystów lubiących aktywnie spędzać czas organizowane są spływy 
kajakowe po rzece Czarna Nida (www.nida.com.pl). 

Dzisiejsze Brzeziny, to jedna z najładniejszych miejscowości w Gminie Morawica. Jest 
tu wiele nowo wybudowanych domów z pięknymi, zadbanymi obejściami. Ludzie 
dokładają coraz więcej starań, by ich posesja była estetycznie i ciekawie zagospodarowa-
na. Ze względu na piękną okolicę mieszkańcy miasta kupują tu działki rekreacyjne
i budowlane. 
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Organizacje, instytucje, mieszkańcy
Z historią Brzezin nierozerwalnie związane jest istnienie tu para�i. Jej powstanie datuje się na rok 1440. Wtedy to erygował ją 
biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, a przydzielono do niej również Bilczę, Morawicę i Morawicką Wolę. 
Na wzniesieniu zwanym Siedliskową Górą wybudowano wówczas mały drewniany kościółek, który przetrwał dwa wieki. 
Nowy wybudowany został w XVII w. W roku 1729 para�a przeszła pod administrację powstałego w Kielcach Seminarium 
Duchownego. Odtąd aż do połowy XIX w. proboszczami byli kolejni regensi Seminarium, które korzystało z dochodów para�i. 
W 1730 r. para�a znacznie się powiększyła, gdyż przydzielono do niej kolejne wsie: Kowalę, Nidę, Zbrzę, Posłowice, Kuby 
Młyny, Bieleckie Młyny i Chałupki Zbrzańskie. W 1790 r. dobra duchowne w Brzezinach zostały przejęte przez rząd zaborczy. 
To on nominował teraz proboszczów i wypłacał im pensję. Pierwszym brzezińskim proboszczem z nominacji był ks. August 
Żołątkowski. Miał on duże zasługi dla para�i, w której pracował 45 lat. 
Obecnie do para�i należą następujące miejscowości: Brzeziny, Nida, Podwole, Kowala Duża, Kowala Mała, Zbrzańskie 
Chałupki. W 1990 r. uroczyście obchodzona była 550 rocznica erygowania para�i Brzeziny. W lipcu 2008 r. para�a przeżywała 
peregrynację cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Było to wielkie i znaczące wydarzenie. 
W para�i istnieje chór z wieloletnią tradycją oraz schola para�alna im. św. Stanisława Kostki prowadzona przez Damiana 
Zegadło. Od 2008 r. wydawana jest co tydzień gazetka para�alna „Sanctus”. Czczone są relikwie św. Teresy
od Dzieciątka Jezus i bł. Karoliny Kózkówny. Cenną pamiątką należącą do para�i są dary od Ojca Świętego Jana Pawła II: ornat 
mszalny, kielich, patena i bielizna kielichowa.

Wieloletnią historię ma KGW w Brzezinach powstałe w 1927 r. W okresie międzywojennym odegrało ogromną rolę w życiu 
wsi. Kobiety stały się prekursorkami rozwoju rolnictwa. To dzięki nim wprowadzano do uprawy nowe rośliny, organizowano 
kursy ogrodnicze i hodowli nowych odmian zwierząt. Uczestniczyły w kursach szycia, gotowania, pieczenia, nowych sposobów 
żywienia. Uczyły się wychowywania dzieci i udzielania pierwszej pomocy. Zakładały wypożyczalnie sprzętu gospodarstwa 
domowego i rolniczego. Z inicjatywy kobiet w Brzezinach w 1936 r. zaczął funkcjonować sklep spożywczo-przemysłowy.
W czasach powojennych i późniejszych duży nacisk położyły członkinie Koła na zachowanie oryginalnej tradycji wsi i sztuki 
ludowej. Organizowały też pomoc dla rodzin potrzebujących, urządzały zabawy dochodowe na cele społeczne, występowały w 
ważnych sprawach na forum ogólnopolskim. Hucznie obchodzono kolejne jubileusze, a najbardziej zasłużone działaczki, jak 
np. Zo�a Wawrzeńczyk, otrzymywały odznaczenia – Order Serca Matki Wsi i inne.
Obecnie KGW w Brzezinach działa głównie jako Zespół Folklorystyczny „Brzezinianki”. Powstał w 1985 r. w ramach KGW. 
Kierownikiem była Teresa Wieczorek, a po jej śmierci funkcję tę pełni Wanda Domagała. „Brzezinianki” wykonują utwory 
Cecylii Korban oraz inne znane piosenki, ale układają również własne teksty okolicznościowe. Choć jest to zespół śpiewaczy, 
ma też w swoim repertuarze widowiska obrzędowe: „Handlorka gorkami” i  „Noc świętojańska”.
Zespół otrzymał wiele nagród i wyróżnień podczas przeglądów gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, np.
na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej oraz podczas Buskich Spotkań z Folklorem. „Brzezinianki” uświetniają 
swoimi występami miejscowe i gminne uroczystości, np. nadanie imienia Zespołowi Szkół w Brzezinach, otwarcie Placu Rekre-
acyjno-Sportowego, Dzień Strażaka, festyny organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola, dożynki, 
„Morawicką Noc Świętojańską” i in.

Drugą organizacją z tradycjami jest Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach. Powstała w 1928 r. z inicjatywy Edwarda Reguły i 
ks. proboszcza Piotra Mączki, który został pierwszym prezesem. By zdobyć fundusze na wyposażenie, organizowano zbiórki i 
imprezy rozrywkowe. Istniała pilna potrzeba budowy remizy strażackiej. Z zapałem przystąpili do tego wszyscy mieszkańcy 
wsi. Po wojnie strażacy jako jedni z pierwszych stanęli do odbudowy ze zniszczeń wojennych. Nie szczędzili sił przy budowie 
dróg, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej. Mimo trudnej sytuacji wyposażenie OSP wzbogacało się. Zbudowana 
wiele lat temu remiza była już niewystarczająca, dlatego powstał pomysł wybudowania nowego, dużego Domu Strażaka. Dzięki 
zaangażowaniu i o�arności społeczeństwa oraz ówczesnego Zarządu powstał obok szkoły budynek, który służy do dziś, nie 
tylko strażakom. W latach 90-tych remiza była rozbudowywana i remontowana. Po urządzeniu zaplecza kuchennego i sanitaria-
tów w dobudowanej części remizy zaczęto wynajmować pomieszczenia na wesela i inne imprezy okolicznościowe.
Strażacy nie tylko pomagają ludziom, ratując ich dobytek podczas klęsk żywiołowych. Zgodnie z wieloletnią tradycją uświet-
niają też w galowych mundurach ważne uroczystości kościelne i gminne, tj. procesja na Boże Ciało, warta przy grobie Pana 
Jezusa przed Wielkanocą, procesja rezurekcyjna, wizyta ks. biskupa czy gminne dożynki. Są też organizatorami zabaw
i dyskotek (obowiązkowo podczas odpustu para�alnego).

Szkoła w Brzezinach istniała już prawdopodobnie w roku 1801. Była to szkółka para�alna, a około roku 1810 uczęszczał do niej 
mieszkający w Bilczy Piotr Ściegienny. Istniała do 1848 r. W 1865 roku władze zaborcze powołały szkołę elementarną, która 
nauczała jednak w bardzo ograniczonym zakresie. Podczas I wojny światowej (1915) istniała szkoła jednoklasowa,
a po wojnie czteroklasowa Powszechna Szkoła Publiczna w Brzezinach.
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W latach 30-tych rozpoczęto budowę nowej siedziby szkoły. Tuż przed wybuchem wojny gotowy był  jednopiętrowy budynek 
szkolny z mieszkaniem dla nauczyciela. Nauka rozpoczęła się z opóźnieniem, a władze okupacyjne wprowadziły zakaz naucza-
nia wielu przedmiotów oraz nakazały oddanie podręczników i map. Dzieci nie zaprzestały jednak nauki. Tajne nauczanie 
prowadziła żona kierownika aresztowanego przez Niemców, Maria Korczyńska, oraz Zo�a Żarnowska, właścicielka dworu w 
Brzezinach.
Po wojnie istniała szkoła siedmioklasowa, zmieniona pod koniec lat 60-tych na ośmioklasową. Funkcjonowała biblioteka 
szkolna, działały organizacje uczniowskie: ZHP, Koło Odbudowy Warszawy, PKO, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 
SKO. W roku 1980 powstał Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”.
W latach 90-tych ówczesny dyrektor, Zygmunt Pisarek, rozpoczął rozbudowę szkoły. 1 września 1997 r. oddano do użytku 
nowy budynek, w którym odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. W roku 1999 w związku z reformą oświaty 
zmieniono szkołę podstawową na sześcioklasową oraz powołano trzyletnie gimnazjum. 1 września 2006 r. Uchwałą Rady 
Gminy Zespół Szkół w Brzezinach otrzymał imię Jana Pawła II. 19 maja 2007 r. odbyła się o�cjalna uroczystość nadania imienia 
z udziałem księdza biskupa Kazimierza Ryczana, który dokonał poświęcenia sztandaru szkoły i popiersia Patrona.

Wieloletnią tradycję ma harcerstwo w Brzezinach. Pierwsze informacje o działalności tej organizacji sięgają lat powojennych. 
Prowadziła je Maria Korczyńska, od 1951 r. Aniela Zarzycka (później Wotlińska). Organizowano kółka samopomocy koleżeń-
skiej, zbiórki złomu i makulatury z przeznaczeniem na wycieczkę, wykonywano pomoce naukowe. W kolejnych latach organi-
zację harcerską prowadzili: Teresa Sadowska Józef Gorla, Aniela Wotlińska, Halina Gorla, Czesława Jędrzejczyk, Stanisława 
Kuzia. 
W roku 1960 pojawiła się nazwa ZHP. Drużyną zajmował się podharcmistrz Tadeusz Wotliński. Harcerze sadzili las, żywopłot, 
zdobywali sprawności harcerskie. W roku 1970 drużyna została zarejestrowana jako 44 Kielecka Drużyna Harcerska im. Marii 
Konopnickiej. Brała udział w wykonywaniu alejek na placu szkolnym, sadzeniu drzewek, naprawie dróg. W szkole istniała 
harcówka. W następnych latach drużynę prowadzili: Teresa Mazur, Danuta Mrozińska, Teresa Obarzanek, Dorota Wawrzycka, 
Henryk Wojtyś, Agnieszka Król, Krzysztof Kubicki, Agata Kurdek, Alicja Zawadzka. W latach 1996/97 drużyna liczyła 61 
harcerzy i była wtedy najliczniejsza w swojej historii. 
18 listopada 2006 r. harcerze pożegnali drużynowego dh. Tadeusza Wotlińskiego, twórcę drużyny harcerskiej, długoletniego 
pedagoga i dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach, wspaniałego wychowawcę i nauczyciela wielu pokoleń Brzezin
i okolic. 

Przy Zespole Szkół w Brzezinach działa od trzydziestu lat dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Brzezina”. Założyła go w 1980 r. 
wieloletnia nauczycielka tej szkoły, pani Teresa Obarzanek, córka znanych twórców ludowych z Dębskiej Woli – Feliksy i 
Tomasza Gajdów. Początkowo był to tylko chór, z którego powstał zespół folklorystyczny. Oprócz śpiewania zaczął też wykony-
wać tańce ludowe. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawował WDK w Kielcach. Dużą pomoc okazywała gmina, �nansując 
zakup strojów i wyjazdy. W ciągu trzydziestu lat zespół odniósł liczne sukcesy i zdobył prestiżowe nagrody, m.in. dwukrotnie 
Brązową Jodłę na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach (1983 r. i 2000 r.) oraz I miejsce na Buskich Spotkaniach z 
Folklorem w 1998 r.
Rok 2000 to jubileusz 20-lecia istnienia „Brzeziny”. Na Buskich Spotkaniach  z Folklorem zespół zajął trzecie miejsce w katego-
rii dziecięcych zespołów obrzędowych za przedstawienie muzyczne oparte na ludowych przyśpiewkach i zabawach. Otrzymał 
też nagrodę starosty kieleckiego w dziedzinie kultury za rok 2006. W lutym 2008 r. Kapituła Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Morawickiej przyznała zespołowi  tytuł „Twórcy Miesiąca”. 

W 2008 r. zostało założone przez miejscowych społeczników Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola. Inicjatorem, założy-
cielem i pierwszym prezesem był Janusz Wojtyś. W ciągu dwóch pierwszych lat Stowarzyszenie prowadziło działalność statuto-
wą mającą na uwadze dobro lokalnej społeczności. Wydana została książka o cmentarzu para�alnym w Brzezinach i tomik 
poezji miejscowej poetki Bogumiły Skóry, organizowane były  imprezy plenerowe dla mieszkańców, odbyła się kwesta na rzecz 
cmentarza para�alnego, dzięki której kilka nagrobków zostało odnowionych, utworzono stronę internetową miejscowości 
Brzeziny.
W sierpniu roku 2010 nastąpiły zmiany w zarządzie – prezesem została Marianna Węgrzyn. Stowarzyszenie poszerzyło swoją 
działalność o edukację i przejęło od gminy oraz prowadzi od 1 września punkt przedszkolny w Brzezinach. Planowane są dalsze 
działania mające na celu odkrywanie i przybliżanie przeszłości, aktywizowanie mieszkańców oraz promowanie miejscowości.

W Brzezinach jest wielu ludzi utalentowanych artystycznie, którzy tworzą kulturę wsi i są jej chlubą. Wymienić należy przede 
wszystkim Bogumiłę Skórę, poetkę, autorkę dwóch tomików wierszy – „Tunel” i „Stan duszy”. Mieszka tu artysta plastyk Paweł 
Kowalski, autor m.in. popiersia papieża Jana Pawła II przy Zespole Szkół w Brzezinach oraz wielu dzieł malarskich. Wspaniałe 
rzeczy tworzy Agata Kurdek, nauczycielka miejscowej szkoły. Dzięki niej w kościele para�alnym co roku można podziwiać 
oryginalny wystrój Grobu Pańskiego. Artystką plastykiem jest również Ewa Tarach, absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych w 
Kielcach, która specjalizuje się w litogra�i. Wspaniałe kwiaty z bibuły, wzorowane na polnej roślinności, wykonuje Janina Jędro-
cha. Wiele osób ha�uje, fotografuje, układa bukiety. Powstają też publikacje na temat miejscowości. Wydana została książka o 
cmentarzu para�alnym „W cieniu krzyży, w cieniu brzóz” autorstwa Marianny Węgrzyn, planowane są dalsze opracowania 
monogra�czne. Okazjonalnie wydawany jest okolicznościowy biuletyn pt. „Brzezina”. 
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Baza noclegowa
Od sierpnia 2010 r. w Brzezinach działa gospodarstwo agroturystyczne Ibiza Klub. Jest 
to komfortowy domek całoroczny urządzony w stylu klubu. Gospodarze zapewniają 
gościom wyposażoną kuchnię i łazienkę, Internet, telewizję satelitarną, darmowe 
automaty do gry, boisko do siatkówki, miejsce na grill, ognisko itp. Domek jest przysto-
sowany dla 3-4 osób. 
Spędzający tu wolny czas mogą skorzystać ze zwiedzania najbliższej okolicy i zabytko-
wych obiektów. Nocleg w Brzezinach może być też bazą wypadową do poznawania 
atrakcji regionu – Chęciny, Tokarnia, Jaskinia Raj, Muzeum Garncarstwa w Chałup-
kach, Kielce i inne. 

Kontakt:
Brzeziny, ul. Chęcińska 282
26-026 Morawica
woj. świętokrzyskie
tel. 796- 223 -302, 41- 31-19-081

Miejsca noclegowe można znaleźć również na stacji Statoil (Brzeziny, ul. Kielecka 29) 
oraz w Starym Młynie w Morawicy.

Przydatne kontakty 
Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola
Brzeziny, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica
Prezes: Marianna Węgrzyn
e-mail: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com
www.brzeziny.org.pl

Para�a Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych
Brzeziny, ul. Chęcińska 312, 26-026 Morawica
Ks. proboszcz Jan Pragnący, tel. 41-311-42-59
Ks. wikariusz Rafał Nowiński, tel. 41-311-48-98
e-mail: para�a.brzeziny@gmail.com

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach
Brzeziny, ul. Szkolna 1, 26-026 Brzeziny
tel. 41-311-40-55
e-mail: zsbjanpawel2@o2.pl
www.brzeziny.edu.pl

Urząd Gminy w Morawicy
Morawica, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica 
Telefony – sekretariat:
tel. (41) 31 14 691, (41) 31 14 692,  tel./fax (41) 31 14 690
e-mail: gmina@morawica.pl
www.morawica.pl
administrator strony: p.marcjan@morawica.pl

Opracowanie merytoryczne: Marianna Węgrzyn
Korekta: Damian Zegadło
Zdjęcia: Adam Kluźniak (zdjęcia lotnicze), Bogumiła Skóra, Marianna Węgrzyn, Damian Zegadło,
Krzysztof Lech, Karolina Ramiączek, Tomasz Walaszczyk, Sylwester Walaszczyk, Bartosz Wałcerz,
Konrad Masternak, Tomasz Kuryga
Zdjęcia lotnicze i panoramiczne - własność Urzędu Gminy Morawica;
autorzy folderu dziękują za udostępnienie.



                                  

Lokalna Grupa Działania
„Perły Czarnej Nidy”

Stowarzyszenie Przyjaciół
Brzezin i Podwola Gmina Morawica


