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Mateuszowe spotkanie z lekarzem dusz naszych
Przeżywając Rok Świętego Jubileuszu, który uprzytamnia nam 
prawdę, że 2000 lat temu Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego 
zbawienia, nie wolno nam zapominać, że to niezwykłe dla nas 
wydarzenie dokonuje się w każdej Mszy św., gdy zbliżamy się do 
Boskiego Lekarza dusz naszych.

I. Nie ma człowieka, który by nie stwierdził u siebie jakiejś 
choroby: często ktoś doszukuje się u siebie nawet urojonych 
schorzeń. Mimo to ludzie na ogół nie chętnie udają się do lekarza: 
może boją się usłyszeć prawdę o swoim stanie, boją się nawet 
potwierdzenia swoich domysłów czy urojeń, może też nie chce im 
się podjąć uciążliwego procesu leczenia. Natomiast chętnie 
wykorzystują wszelkie nieoficjalne, nawet towarzyskie spotkanie z 
lekarzem, aby "się poradzić". Tego rodzaju spotkania z lekarzem 
traktują jako świetną okazję, której nie wolno zmarnować

II. W dniu odpustu parafialnego ku czci św. Mateusza 
Apostoła jesteśmy świadkami takiego nieoficjalnego spotkania ludzi 
chorych z lekarzem. Najpierw spotkanie Mateusza z Chrystusem 
Panem. "Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, 
imieniem Mateusz Przez ówczesnych celników palestyńskich 
należy rozumieć poborców podatkowych, którzy ściągali daniny w 
imieniu władzy rzymskiej. Ludzie ci znani byli z chciwości i nadużyć 
na swą osobistą korzyść. Byli więc podwójnie znienawidzeni: jako 
przedstawiciele okupanta i jako krzywdzący nawet tych, którzy byli 
lojalnymi płatnikami. Zarówno ich zawód jak i niecne osobiste 
praktyki kwalifikowały ich jako tzw. ludzi "nieczystych". Czyniono 
więc znak równania między celnikami a grzesznikami. Z różnych 
wzmianek ewangelijnych wynika, że celnicy zdawali sobie sprawę 
ze swej marnej reputacji i ze swego wyobcowania: dawali nawet 
dowody obrzydzenia dla swego zawodu, dowody pokory i skłonności 
do nawrócenia. Chrystus określa ich jako chorych: każdego 
grzesznika, zwłaszcza nałogowca, można uznać za chorego, w 
każdym razie ci chorzy raczej uświadamiali sobie swą chorobę. 
Takim człowiekiem był niewątpliwie i celnik Mateusz. Gdy więc 
Chrystus zwrócił się do niego z wezwaniem "Pójdź za mną" - słowa 
te były jakby iskrą rzuconą na zapalony proch.

Posłuszeństwo Mateusza, który na jedno słowo wezwania 
opuszcza swe zajęcia i stół założony pieniędzmi - jest aktem 
zdumiewającym. Możliwie, że znał on już Chrystusa i Jego zasady. 
Jest to w każdym razie akt bezgranicznego zaufania. Zaufania 
chorego względem lekarza, który faktycznie stawia chorego na nogi 
i co więcej, wskazuje mu trudną drogę na szczyty.

Na przyjęciu, które urządził Mateusz, zjawia się więcej 
podobnych mu "chorych" aby się spotkać z Chrystusem: Możliwie, 
że wielu z nich podźwignęło się tego dnia ze swej duchowej niemocy. 
Jakże małodusznym wobec tego faktu wydaje się zgorszenie 
faryzeuszów i jakżeż krzepiącą dla nas jest odpowiedź Chrystusa: 
"Nie potrzebują lekarza zdrowi lecz ci, którzy się źle mają ... Bo nie 
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników". To jest 
zrozumiałe, gdyż sprawiedliwi to ci, którzy już w jakimś stopniu 
wypełniają swoje powołanie.

III. Za kogo my sami siebie uważamy: za sprawiedliwych - 
czy za grzeszników, źle się mających? Spotykamy się z Chrystusem 
bardzo często: przede wszystkim we Mszy św. Gdzie składa On z 
siebie ofiarę właśnie za grzeszników, za źle się mających, spotkamy 
się z nim poprzez Jego słowo i poprzez Jego sakramenty. Czy w 
tych spotkaniach traktujemy Chrystusa jako lekarza - czy może 
raczej jako słodką nagrodę? Jako nagrodę, która nam się słusznie 
należy za naszą sprawiedliwość? Może lepiej nie przesadzajmy z 
tą swoją sprawiedliwością. Zwracajmy się do Chrystusa przede 
wszystkim jako do Lekarza, korzystajmy ze spotkań z Nim, aby Go 
prosić o uzdrowienie, bo niemało się tych chorób w nas zaczaiło: 
różne paraliże, skrzywienia i gorączki. Jak mówi św. Ambroży: "naszą 
gorączką jest chciwość, naszą gorączką zmysłowość, naszą 
gorączką próżność, naszą gorączką gniewliwość". Lecz pierwszy 
warunek uzdrowienia - to uznać się za chorego. Faryzeuszów 
odprawia dziś Chrystus z niczym, natomiast pokorny celnik uznający 
się za grzesznika - zostaje usprawiedliwiony w oczach Bożych.

Wołajmy więc ze szczerego serca: "Panie, powiedz tylko 
słowo - a uzdrowiona będzie dusza moja".
Podał /C/, za: Biblia na co dzień , Kraków 1975, str. 403-405

Jubileuszowe zadanie ludzi świeckich
Rok Święty to bardzo ważny czas dla każdego chrześcijanina, 

to rok "łaski do Pana". Nie znaczy to, że z dnia na dzień staniemy 
się święci, ale że będziemy mieli więcej możliwości, sił i łaski, by 
być bliżej celu. Otwórz się, nie bójmy się. Pan Bóg chce nas napełnić 
łaską i pokojem.

Spotykamy ludzi, którzy dzielą czas na ten, który poświęcają 
Bogu i na czas, który mają wyłącznie dla siebie. Żyją nieraz tak, 
jakby Boga nie było. Tymczasem św. Paweł pokazuje nam inny model 
życia: "Czy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na 
chwałę Bożą czyńcie" /I kor. 10,31/. Jestem uczniem Chrystusa 
nie od święta, ale na 24 godziny na dobę.

Dzisiejszy człowiek jest często podwójnie chory - na ciele i 
na duszy. 0 własnych siłach nie potrafi stanąć przed Chrystusem. 
Trzeba mu pomóc, tak jak to uczynili mężczyźni, którzy przynieśli 
paralityka. Odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i 
przez otwór spuścili łoże, na którym leżał człowiek sparaliżowany. 
Jezus widząc ich wiarę, uzdrowił Jego duszę i ciało /por. Mk 2,1- 
12/. Chciejmy zauważyć ludzi, którzy są z dala od Chrystusa i 
sami nie potrafią do niego się zbliżyć. Zróbmy wszystko, aby im 
pomóc. Być może o ich uzdrowieniu z niemocy zła zadecyduje nasza 
troska i nasza wiara.

Czas Wielkiego Jubileuszu jest okazją by ludzie świeccy 
uświadomili sobie głębiej swoją tajemnicę i apostolskie zadania w 
parafii, jakie powierzył im kościół. Ta świadomość każę im żyć w 
świecie i jednocześnie pamiętać, że winni być zaczynem i niejako 
duszą społeczności ludzkiej. Nieraz ludzie świeccy słyszą o 
przegranej Kościoła, o porażkach jego wysiłków ewangelizacyjnych. 
Wielu dziś oczekuje od Kościoła sukcesu w wymiarze ziemskim, 

spektakularnej akcji duszpasterskiej czy wręcz cudownych znaków. 
Jezus na kartach Pisma św. Nieustannie przypomina, że misją 
Kościoła nie jest doraźny sukces, bycia popularnym, lecz niesienie 
zbawienia i prawdziwego wyzwolenia. Nie jest misją Kościoła karmić 
człowieka złudzeniami i bliżej nieokreślonymi namiastkami 
szczęścia. Misja Kościoła jest misją Chrystusa. Kościołowi nie 
chodzi o spektakularne zwycięstwa czy akcje, ale o zbawienie 
człowieka. Kto chce Kościół i jego misję oceniać w powierzchownych 
kategoriach: sukces - porażka, triumfujący - pokonany, nadzwyczajny 
- zwykły, pozostaje często zawiedziony. To dotyczy zarówno ludzi 
świeckich w Kościele, jak i tych, którzy obserwują go tylko z 
zewnątrz.

Jako jedyne i w jakimś sensie ostatnie pozostaje słowo, 
tak bardzo zakorzenione w Ewangelii: "Nie bójcie się przyjąć 
Chrystusa". Przyjęcie tego przesłania oznacza prawdziwy sukces i 
receptę na szczęście w wymiarze nie tylko ziemskim, ale i wiecznym. 

Ewangelia niesie nadzieję zbawienia dla wszystkich ludzi i 
ludzie świeccy w misji Ludu Bożego są pielgrzymami nadziei, 
zwłaszcza u schyłku tysiąclecia, gdy mnożą się głosiciele 
kataklizmów, kar i potępienia. W tych katastroficznych wizjach 
zniszczenia i końca świata różne sekty zazwyczaj rezerwują 
zbawienie tylko dla siebie. Wielki Jubileusz przypomina nam prawdę 
o zbawieniu dla wszystkich ludzi w Chrystusie. Głoszenie tej prawdy 
jest szczególnym zadaniem jubileuszowym ludzi świeckich, którzy 
żyją i pracują w świecie, dlatego winni być zaczynem i niejako duszą 
społeczności katolickiej.

Opr. /C/



50-lecie ślubów zakonnych
Siostry Anny Grygier

25 czerwca 2000 roku w 
naszym kościele parafialnym 
odbyła się piękna uroczystość 
50-lecia ślubów zakonnych 
siostry Anny. Siostra Anna 
Gertruda Grygier urodziła się 
10.10.1925 roku w Ćwiklicach 
pow. Pszczyna. Ojciec Paweł, 
matka Zuzanna z domu Kania 
posiadali liczną rodzinę. Siostra 
Anna pochodzi z rodziny 
wielodzietnej.

Droga do zakonu, wg siostry, 
była dla niej prosta. Myśl o 
wstąpieniu do zakonu zrodziła 
się podczas wojny. Po wojnie, po
zdobyciu wykształcenia dla 

wychowawczyni przedszkola, po krótkim okresie pracy w 
Warszowicach, dnia 11.01.1946 roku wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Marii Niepokalanej w Katowicach i jako kandydatka ukończyła 
Liceum Gospodarcze w Rybniku u Sióstr Urszulanek.

Obłuczyny odbyły się 22.08.1948 roku. Nowicjat odbyła 
Siostra w Poznaniu. Po złożeniu ślubów czasowych pracowała w
Mieszkowie koło Jarocina potem w Katowicach i przez 8 lat w 
Ryczywole skąd przybyła, po raz pierwszy, do Brzezia n/Odrą na 
1,5 roku. Były to lata sześćdziesiąte. Stąd Siostra Anna 
przeniesiona została do Nieboczów jako przełożona tamtejszego
klasztoru.

W roku 1967 znowu przeniesiona została, tym razem na 
20 lat do Ryczywołu by stamtąd w roku 1987 powrócić znów do 
Brzezia.

Życie zakonne Siostry Anny to 50-letnia posługa 
katechetyczna, organistowska i pielęgniarska. My znamy Siostrę 
szczególnie jako organistkę i kierowniczkę scholi, która uświetnia 
nasze nabożeństwa parafialne.

Z okazji Jubileuszu 50 lecia Siostra Anna odbyła dwie 
niezapomniane pielgrzymki: w dniach 25 maja do 3 czerwca, wraz 
z grupą naszych parafian do Rzymu oraz w dniach 12-19 lipca do 
Ziemi Świętej. Pielgrzymkę zasponsorowała Siostrze rodzina, za 
co wyraża Jej serdeczne podziękowania.

Podczas uroczystej sumy jubileuszowej, w dniu 25 czerwca 
odnowione zostały śluby zakonne co utrwalone zostało na 
zamieszczonym zdjęciu. Uroczystość tę uświetnił chór parafialny 
oraz schola prowadzona przez naszą Siostrę.

W imieniu parafian dziękujemy Siostrze Annie za ofiarną 
służbę w naszej parafii, życzymy zdrowia, wytrwałości w dalszym 
życiu zakonnym oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.

/m/

Ostatnie spotkanie ze 
skazańcem W. Rydygierem - 

ofiarą sowieckiego obozu 
śmierci w Ostaszkowie.

Piękne lato 1939 r. Nie zapowiadało, że wkrótce nadejdzie olbrzymia 
zawierucha wojenna. Dnia 14 sierpnia 1939 r. spotykam na 
schodach budynku przy ulicy Strzeleckiej w Rybniku, gdzie wówczas 
mieszkałem, granatowego policjanta, który mnie zapytał: "C.zy tu 
mieszka Pan Paweł Lokaj?" Ja myślałem, że chodzi o mego ojca, 
który nosił to samo imię, odpowiedziałem, że mieszka ale jest w 
tej chwili w pracy. W krótkiej rozmowie z granatowym policjantem 
dowiedziałem się, że w tym wypadku nie chodzi o ojca lecz o mnie. 
Po wyjaśnieniu sprawy rozmówca wręczył mi powołanie do 75 pułku 
piechoty stacjonującego w Rybniku, gdzie utworzono oddział, do 
zadania którego należało rozpoznawanie samolotów i czołgów. 
Obowiązkiem naszym było odróżnienie samolotów polskich od 
niemieckich i radzieckich na podstawie ich sylwetek. To samo 
dotyczyło czołgów.

W dniu 1 września następuje wybuch najstraszniejszej w 
dziejach ludzkości drugiej wojny światowej. W niedzielę dnia 17 
września dostaję się do niewoli radzieckiej niedaleko miejscowości 
Skałat, w której przetrzymywano nas przez okres trzech dni, po 
czym zwolniono w obozie pozostali tylko oficerowie i policjanci. 
Warunki w skałackim obozie były fatalne. Była to łąka, na której nie 
wolno było stać a tylko siedzieć względnie leżeć.

W drodze powrotnej na zachód dwa wydarzenia utkwiły mi 
dobrze w pamięci. W miejscowości Borki Wielkie leżące na trasie 
Tarnopol Skałat zatrzymał nas patrol ukraiński składający się z 
dwóch młodych Ukraińców z czerwonymi opaskami na rękawie 
uzbrojonych w karabiny. Ci wmawiali nam, że jesteśmy członkami 
organizacji Piłsudskiego "Strzelec" i chcieli nas rozstrzelać. Dzięki 
polskiemu podchorążemu z Jarosławia, który zwrócił się do 
wyższego komendanta wojsk radzieckich stacjonujących w Borkach 
Wielkich, uszliśmy z życiem. Kolegą, którego spotkałby ten sam 
los był Antoni Hutter z Rybnika - szwagier Franciszka Matuszka 
mieszkańca Brzezia (brat Pauliny Gawliczek z domu Matuszek). 
Ukraińcy przypisywali nam przynależność do "Strzelca" 
Piłsudskiego, ponieważ mundury przysposobienia wojskowego, 
które wówczas nosiliśmy były podobne do oddziałów noszonych 
przez "Strzelca" Józefa Piłsudskiego.

W drodze do Tarnopola spotkałem grupę policjantów 
rozbrojonych przez wojska radzieckie, która prowadzona była do 
niewoli - prawdopodobnie do Skałatu. Przyglądając się dokładnie 
rozbrojonym policjantom ujrzałem bardzo znajomą mi twarz. 
Rozpoznałem pana Wilhelma Rydygiera z Brzezia. Ażeby się 
upewnić, czy nie zachodzi pomyłka zawołałem: "Panie Rydygier!" 
Nie myliłem się, na moje wołanie pan Rydygier odwrócił się, 
popatrzył na mnie i rozpoznał mnie. Poprosił mnie o kawałek Chleba. 
Niestety, Chleba nie miałem. Pozostały nam małe chwile smutnych 
spojrzeń. Wówczas nikt nie przypuszczał, że było to ostatnie 
spotkanie brzeskiego policjanta z mieszkańcem Brzezia.
Pozostały smutne refleksje, przez długi okres czasu czyniłem sobie 
zarzuty z tego powodu, że nie byłem w stanie przekazać mu 
maleńkiej kromeczki chleba.
0 spotkaniu z panem Rydygierem mówiłem jego synowi Romanowi, 
obecnie mieszkającemu w Brzeziu, nie byłem mu jednak w stanie 
udzielić dalszych informacji o pobycie ojca.

Po upływie 50 lat okazało się ustalić miejsce jego stracenia 
Ostaszków, Miednoje stanowiły koniec jego męczeńskiej wędrówki. 
Smutno wspominać te lata związane z niemiłymi refleksjami.

Paweł Lokaj
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Na pielgrzymkowym szlaku w Roku Jubileuszowym
20 maj - 3 czerwiec 2000

CUD EUCHARYSTYCZNY 
„Hostia przemieniona w Ciało, a Wino w Krew" 

LANCIANO - Italy

"Dzielą nas lądy, dzielą i morza
i lot ptaszyny w bożych przestworzach 
Lecz pamięć o braciach wciąż pozostanie 
kiedy Polaku na Monte Cassino tam staniesz. 
W zadumie zanucisz piosenkę Ci znaną 
bo maki w Cassino na stale zostaną. 
Nad polską mogiłą uronimy łzy-swoje 
powierzmy swym braciom swe troski i znoje".

Ogłaszając Wielki Jubileusz roku 2000 Ojciec Św. Jan Paweł II 
pielgrzymowanie ocenił jako ważne wydarzenie w życiu chrześcijan 
"jest to symbol indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego 
śladami odkupiciela". Tymi śladami podążała brzeska pielgrzymka, 
aby uczynić ten wielki rok kierując się słowami "Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzy jesteście obciążeni i utrudzeni, a Ja was pokrzepię". 
Trudy pielgrzymki były bogate, umożliwiające zajrzeć w głębię swej 
duszy, być świadomym własnych grzechów, odkrywać wiarę i 
odnaleźć chęć życia. Każdy z nas postawił sobie cel pielgrzymki 
"Aby moja pielgrzymka mogła stać się początkiem do nowego życia". 
Pielgrzymka składa się z pielgrzymów z Brzezia n/0, Lubomii, 
Gamowa, Płoni, Żar, Rybnika oraz z Jastrzębia. Przewodnikiem 
duchownym był ojciec ks. Łukasz Bębenek z parafii św. Józefa z 
Rybnika oraz siostry Boromeuszki z Żor i nasze siostry S. Anna i 
Pryska.
Po kapłańskim błogosławieństwie ruszyliśmy na szlak naszej 
wędrówki, który prowadził przez Czechy, Austrię do Włoch. 
Pierwszym punktem pielgrzymki była Wenecja z bazyliką św. Marka, 
pełna ciekawostek architektonicznych, pięknych gondoli. Po 
zwiedzeniu bazyliki dojechaliśmy szczęśliwie do Rimini na 
odpoczynek, oraz by podziękować Bogu uczestnicząc we mszy św. 
Drugi dzień to Loreto ze słynnym Santuario della Santa Casa. Tam 
zwiedziliśmy cmentarz poległych polskich żołnierzy II korpusu z 
czasów II wojny światowej i odprawiona została msza połowa za 
poległych braci. W ciszy i w skupieniu ruszyliśmy do Lanciano gdzie 
w kościele św. Franciszka oglądaliśmy relikwia przypominające o 
cudzie z VIII w. "Cud Eucharystyczny".
Pełni wrażeń i odpoczynku w Menajo następnego dnia udaliśmy się 
do San Giovanni Rotando, aby swe troski i umartwienia polecić 
Ojcu Bł. o Pio uczestnicząc również we mszy św.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy okolice Sorrento, Monte Sant 
Angelo. Następny dzień to trasa na Monte Cassino, gdzie na 
cmentarzu odprawiona została msza św. za poległych polskich 
żołnierzy i złożone zostały kwiaty na grobach arcyb. J. Gawliny i 
gen. Andersa. Później odwiedziliśmy opactwo gdzie dokonaliśmy 
wpisu do księgi pamiątkowej o takiej treści:

Nazwiska pielgrzymów:
p.p. A.J. Błaszczok, H. i J. Świerczek, E. i A. Stawinoga, M. i W. 
Koszorz, A.J. Polak, E.Błaszczok, A.Gołeczko, H. Zielonka, 
E.Machowska, Siostra Anna i Siostra Pryska, H. i L. Gorus. 
Przez kolejne dwa dni celem naszej pielgrzymki był Rzym.
Przybyliśmy do Rzymu, a oto nasze cele:
-aby odbyć swoją pielgrzymkę wraz z innymi braćmi i siostrami; 
-aby świadczyć w sposób widzialny o swej wierze do Kościoła 
Powszechnego
-aby przekroczyć Bramę Świętą znak Chrystusa - bramę prawdziwego 
życia
-aby zwiedzić groby Apostołów Piotra i Pawła
-aby spotkać się z Papieżem, przewodnikiem i bratem na drodze 
wiary i życia.
W Rzymie zwiedziliśmy Koloseum, Kapitol, Forum Romanum, 
kościoły Santa Maria in Aracoeli, Bazyliki św. Jana na Lateranie, 
Santa Maria Maggiore, św. Pawła za muranu, św. Schody i wiele 
ciekawostek sakralnych.
"A łza nam z oczu też poleciała, gdy Ojca św. na placu ujrzała" - to 
motto drugiego dnia. Było to ogromne przeżycie, kiedy usłyszeliśmy 
powitanie w języku polskim "witamy pielgrzymów z Brzezia".
Po audiencji Ojca św. zwiedziliśmy Watykan.
Kolejny dzień poświęcony był św. Franciszkowi z Asyżu z Bazyliką 
św. Marii od Aniołów i bazyliką św. Klary oraz Republika San Marino, 
a w drodze powrotnej Bolonię gdzie znajdowała się mogiła ojca 
naszych pielgrzymów z Rybnika. Czas uciekał, widoki sadów 
cytrusowych migotały zza szyb autokaru, a my zbliżaliśmy się do 
uniwersyteckiego miasta Padwy z bazyliką św. Antoniego 
Padewskiego, by uczestniczyć we mszy św. i podziękować za 
szczęśliwą wędrówkę. Po trudach podróży wracaliśmy po 
odpoczynku na "ojczyste łono" podbudowani pełni wrażeń i przeżyć. 
Każdy z nas w swym sercu na trwale umieścił trudy i znoje 
pielgrzymki. Dziękujemy Bogu za to cudowne przeżycie które na 
nowo rozpaliło miłość do Boga i bliźniego.

Eugenia Błaszczok
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Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj 
askawie na małżonków Jubilatów, którzy 
obie składają dziękczynienie i udziel im 
wojej łaski, aby żyjąc w miłości, coraz 
ciślej jednoczyli się z Tobą.

łiamentowe gody
.1 czerwca 2000 roku dziękowali Bogu za 60 lat wspólnego 
nałżeństwa państwo Maria i Albert Niestrój.
"aństwo Niestrojoweie wychowali pięć córek - Agnieszka, Elżbieta, 
adwiga, Maria, Anna oraz syna Alojzego. Wszyscy dziękują 
serdecznie za rodzicielski trud; do życzeń dołącza się 15 wnuków i 
’2 prawnuków.

Złote Gody
Za 50 lat wspólnego życia małżeńskiego dziękowali Bogu, w dniu 2 
lipca 2000, państwo Antonina i Karol Klimkowie.
Kochanym Rodzicom życzenia składają dzieci: Leon, Jan, Regina, 
Roman, Józef i Anna. Do życzeń dla dziadków dołącza się 15 
wnuków: Helena, Joasia, Monika, Tomasz, Sabina, Agnieszka, 
Magdalena, Paweł, Emilia, Danuta, Szymon, Karol, Martyna, Paulina 
i Grzegorz.

/m/

Podziękowania dla pana Pawła Lokaja, naszego parafianina 
mieszkającego w Żorach, za wzruszający artykuł o panu Rydygierze, 
o którym wspominaliśmy w poprzednim numerze naszego pisma 
(Najprawdopodobniej pan Lokaj jest ostatnim mieszkańcem Brzezia, 
który spotkał pana Wilhelma Rydygiel przed tragiczną śmiercią w 
Ostaszkowie. Być może, że w tej samej grupie znajdował się drugi 
z policjantów z Brzezia, a mianowicie pan Józef Pak, który także 
zginął w Ostaszkowie). Dziękujemy również za stałą bezinteresowną 
pomoc w tłumaczeniach materiałów obcojęzycznych dla Brzeskiego 
Parafianina. Zaś z okazji 80 urodzin życzymy panu Lokajowi wielu 
dalszych lat w zdrowiu oraz pomyślności w życiu rodzinnym i 
osobistym.

Redakcja

SPOTKANIE 60-LATKÓW 
W ROKU MILENIJNYM

W dniu 24 czerwca 2000 roku na terenie Raciborza-Brzezia 
spotkali się Brzezianie urodzeni w 1940 roku - obchodzący swoje 60 
urodziny.

Pierwsze kroki skierowali do swojego Kościoła Parafialnego, 
gdzie uczestniczyli w odprawianej na tę okoliczność uroczystej Mszy 
Świętej. Mszę św. odprawił Ksiądz Kanonik Józef Cop . Kazanie 
wygłoszone w czasie Mszy św. podkreśliło jej szczególny jubileuszowy 
charakter a uczestnikom dało wiele tematów do przemyśleń i zadumy. 
Za nadany tak uroczysty charakter tej Mszy św. Uczestnicy byli wdzięczni 
i wzruszeni, co okazywali w swoich wypowiedziach.

Uroczystość tę uświetnił występ miejscowego chóru Parafialnego 
pod dyrekcją p. dr Aleksandry Gamrot. Repertuar jak i wykonanie było 
na wysokim poziomie a uczestnicy Mszy byli pod jego ogromnym 
wrażeniem.

Po zakończeniu Mszy św. I krótkiej zadumie nad grobem Sługi 
Bożej Siostry Marii Dulcissimy oraz zrobieniu wspólnego zdjęcia, 
uczestnicy udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobach zmarłych 
koleżanek i kolegów. Poczęstunek odbył się w Restauracji u p. Polaka, 
w czasie którego każdy z uczestników krótko przedstawił swoje 
dokonania życiowe oraz mówił o swojej rodzinie. Były naturalnie szczere 
indywidualne rozmowy i zwierzenia, wspominano również czasy szkolne.

W spotkaniu uczestniczyło łącznie z osobami towarzyszącymi 
42 osoby. Uczestnicy urodzeni w 1940 roku w Brzeziu n/0 to:

1. Ryszard Bauer
2. Henryk Błaszczok
3. Werner Błaszczok
4. Hubert Cienciała
5. Hubert Fiołka
6. Edward Gorus
7. Alfred Kasprzyk
8. Ryszard Niestrój
9. Józef Skrzyżowski
10. Joachim Starok
11. Paweł Zdrzałek
12. Serafin Zdziebko
13. Elżbieta Zychma z.d. Burek
14. Edeltraut Rybczyk z.d. Dubik
15. Hildegarda Świerczek z.d. Fest
16. Jadwiga Mika z.d. Jambor
17. Aniela Malon z.d. Janik

26. Anna Płonka z.d. Stawinoga
27. Krystyna Dudek z.d. Stawinoga
28. Anna Kubenko z.d. Zdrzałek
29. Urszula Kurocik z.d. Franiczek

Uroczystości tej nie doczekali zmarli:
1. Renata Wilk
2. Hubert Bugdol
3. Zygfryd Gawliczek
4. Adam Koczwara
5. Józef Kubala
6. Alfred Płaczek
7. Zygfryd Błaszczok
8. Franciszek Kłobuch

18. Lucja Szwan z.d. Klement
19. Lucja Gorgon z.d. Korzonek
20. Teresa Pacharzyna z.d. Lorenc
21. Lucja Drobny z.d. Mika
22. Teresa Sędzielewska z.d. Pak
23. Gertruda Szczyrba z.d. Placek
24. Imgarda Goworko z.d. Sanetra
25. Helena Kalyciok z.d. Sekuła

Elżbieta Zychma
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Jan Darowski
Ja liryczne

Gdy napisze słowo słońce 
pióro mu wysycha

gdy napisze słowo mróz
zamarza atrament

Już nie grzeją go ni ziębią 
nasze cztery pory roku

Własną ma temperaturę
w której co dzień mu dojrzewa
data w kalendarzu

Zaś o ludziach
których O jak zna !
Cóż mógłby napisać ?

Nic naprawdę
mając ludzi za nic

Pisze tylko by wypisać
czyste ja liryczne
tu mu zawsze się przelewa

z jednej foremki
do drugiej

Z tomu: Niespodziewane żywoty, Oficyna poetów i malarzy, 
Londyn 1990

Jan Dobrowolski - poeta , krytyk, eseista, tłumacz w dwu 
językach, urodził się w Brzeziu n/Odrą. Po wojnie pozostaje w 
Londynie. Nawiązuje współpracę z „Merkuriuszem Polskim” i 
„Życiem Akademickim", potem staje się jednym z założycieli i 
współredaktorów „Kontynentów”. Wydał dwa zbiory poezji „Drzewo 
sprzeczki" oraz „Niespodziewane żywoty".

Jako pierwszy przekłada na język polski poezję D. H. 
Lowrance'a. Tłumaczy na angielski poezję Herberta, Różewicza, 
Białoszewskiego, Bursy, Szymborskiej i Miłosza.

W utworach niejednokrotnie przewija się motyw stron 
rodzinnych, a prawie wszyscy pamiętamy wiersz „Brzeską aleją”, 
którego pierwodruk ukazał się na łamach „Brzeskiego Parafianina” 
za co poecie dziękujemy.

/m/

W dniu 27.05.2000 odbył się pogrzeb 
śp. Józefa Koloska.

Serdeczne podziękowania za liczny 
udział w pogrzebie dla parafian, 

a szczególnie byłych wychowanków 
I LO w Raciborzu składa - Rodzina

Informacje o Przedsiębiorstwie 
Państwowym Zakładach 

Elektrochemicznych 
"EMA - BRZEZIE” w Raciborzu

Począwszy od roku 1999 działalność statutową przedsiębiorstwo 
prowadziło ze stratą

W pierwszych miesiącach 2000 r. Dyrektor przedsiębiorstwa 
sprzedał Spółce pracowniczej z o.o. EMA-BRZEZIE całość środków 
produkcji Wydziału Topników, udzielając jednocześnie na ten cel 
pożyczki z Funduszu Prywatyzacyjnego Przedsiębiorstwa.
Wraz ze sprzedażą maszyn i urządzeń wydzierżawiono spółce obiekty 
produkcyjne.

Realizowana przez przedsiębiorstwo od roku 1977 
inwestycja w postaci linii do produkcji separatorów z polietylen 
nie rozpoczęła produkcji, natomiast produkcję z PCV zaprzestano 
uwagi na brak popytu i bardzo wysokie koszty.

Przedsiębiorstwo w 2000 r. praktycznie zaprzestał 
produkcji jakichkolwiek wyrobów. W związku z powyższym Wojewod 
Śląski Zarządzeniem Nr 84/2000 z dnia 14.04.2000 wszczął ł 
stosunku do Przedsiębiorstwa postępowanie naprawcze i stanów 
Zarząd Komisaryczny. Zarządcą Komisarycznym ustanowion. 
została Pani mgr Krystyna Hendzlik. Okres postępowani 
naprawczego ustanowiono od dnia 17.04.2000-30.04.2001 r.

W tej bardzo trudnej sytuacji Przedsiębiorstwa Zarządc 
Komisaryczny podjęła działania naprawcze mające doprowadzić d< 
stabilizacji ekonomicznej.
Tymi działaniami będą : 
-przeprowadzenie restrukturyzacji majątrkowej poprzez sprzedaż 
zbędnego majątku (pola, lasy, stawy, nieruchomości);
-renegocjowanie umów sprzedaży i dzierżawy majątku 
Przedsiębiorstwa ze Sp. Z o.o. EMA-BRZEZIE poprzez zmianę 
wysokości czynszu oraz warunków spłaty pożyczki;
-zawarcie ugody bankowej z bankiem, w którym Przedsiębiorstwo 
zaciągnęło kredyt na inwestycję oraz redukcję i rozłożenie zadłużenia 
w czasie;
-poszukiwanie inwestora branżowego w celu uruchomienia linii 
technologicznej do rpodukcji separatorów z polietylenu oraz udziału 
w prywatyzacji Przedsiębiorstwa;
-ewentualne złożenie wniosku do Wojewody o wszczęcie prywatyzacji 
Przedsiębiorstwa (pod warunkiem znalezienia inwestora 
branżowego).
Należy zaznaczyć, że zainteresowanie utrzymaniem 
Przedsiębiorstwa (w innej strukturze organizacyjnej i majątkowej) 
wyraził Prezydent Miasta Raciborza deklarując ulgi dla inwestora , 
który zainwestuje w ZE EMA-BRZEZIE.
Powodem takiej deklaracji jest zarówno chęć utrzymania miejsc 
pracy jak i zachowanie Zakładu o wieloletniej tradycji, przez lata 
bardzo dobrze kojarzonego z miastem Racibórz.

Przedstawione wyżej działania naprawcze umożliwią zmianę 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Przedsiębiorstwa, natomiast nie 
pozwolą na samodzielne funkcjonowanie Przedsiębiorstwa bez 
poważnego zasilenia finansowego z zewnątrz. Pozyskanie środków 
zewnętrznych możliwe jest jedynie poprzez prywatyzację 
przedsiębiorstwa i pozyskanie inwestora branżowego. 
Rozmowy w sprawie pozyskania inwestora branżowego Zarządca 
Komisaryczny już prowadzi z dwoma partnerami - krajowym i 
zagranicznym, co nie oznacza, że poszukiwanie innych inwestorów 
zostało już zakończone. W dalszym ciągu one trwają.

Sprostowanie
W poprzednim numerze Brzeskiego Parafianina mylnie wpisano nazwisko 
jednego z maturzystów’99.
Winno być: Remigiusz Taszka
______________ /m/
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Gdy zmęczymy się na naszej drodze,
pozwól nam odpocząć i wzmocnij nas nową siłą,
by znów rozpocząć od nowa !
Nie pozwól nam pozostawać siedzącymi na kamieniu pokus. 
Jestem pewna, Ty podasz nam Twoją pomocną dłoń.

Jezu pozwól mi pracować,
Pracą chcę sprawić radość Tobie i przełożonym!

Pomóż mi Jezu, tak zachowywać się we wszystkim, 
co spotyka mnie codziennie, jakby to było pierwszy raz! 
Przyrzekam Ci uległość, całkowitą uległość w najmniejszych rzeczach, 
również w myślach, zawsze wypełniać wolę Ojca.
Również Ja zostałam postawiona w świecie, by wypełnić wolę Ojca. 
O Maryjo pozostań ze mną, tak jak kiedyś wytrwałaś przy Jezusie 
aż do ostatniej godziny Jego życia!
Również Ty wypełniałaś z nim wolę Ojca i wolno Ci teraz być 
wiecznie przy nim.

Pomóż mnie i wszystkim, którzy cię kochają, 
lub nie kochają, wyjść z duchowej ciemności!
Tym, którzy Cię kochają, pokaż drogę, żeby przyszli do Ciebie wcześniej, 
a tym, którzy Ciebie nie znają albo odwracają się od Ciebie, 
przebacz i pokaż im pomimo to drogę do wiecznej ojczyzny!

Modlić się znaczy: kochać Boga jak dziecko,
Być całkowicie napełnionym i przenikniętym Bogiem.
Modlitwa jest tęsknotą za Bogiem

Dlaczego jestem taka oziębła?
Od czego zależy? Jest to też Twoja wola?
Pewnie nie - bo Ty pragniesz, 
by dusze zawsze czuwały i modliły się.

0 Duchu święty, Ty nieznany Boże dzisiejszego świata, 
Oświeć naszych księży i daj im słuszne słowa, by uratowali wiele dusz!

O Jezu jak bardzo pragnę z kapłanami ratować dusze dla Ciebie! 
Pozwól mi pomagać kapłanom! Jezu, błogosław spowiednika, 
jego trudy i tych wiele słów pocieszenia i pozwól, aby nic nie 
zginęło z mojej winy!
Dałeś mi wielką łaskę bycia chrześcijanką. Podaruj mi szczerość, 
wspaniałomyślność, męstwo i jasne samopoznanie.

Sakrament Chrztu świętego otrzymali

1. Miczajka Adrian
2. Jambor Kewin
3. Kaczyński Wiktor
4. Hanczuch Mateusz
5. Graca Paweł
6. Bugdol Adrian
7. Pawlik Kamil
8. Cyfka Karol
9. Mucha Szymon
10. Kowalczyk Julia
11. Doleżych Aleksandra
12. Morcinek Szymon
13. Sekuła Robert
14. Błaszczok Agata
15. Gajdziński Kacper
16. Szpilka Beniamin
17. Fiołka Robert
18. Kozyra Wiktor
19. Psota Przemysław

W związek małżeński wstąpili:

1. Bugdol Mariusz - Wysłuch Małgorzata
2. Morcinek Adam - Weingart Justyna
3. Przybyła Waldemar - Sala Beata
4. Lindner Krystian - Kocjan Krystyna
5. Szulc Zbigniew - Pawełek Karina

Odeszli do wieczności:

1. Pacharzyna Otylia - 86 I. ul. Brzeska 41
2. Paluch Franciszek - 65 I. ul. Pogrzebieńska 74
3. Sekuła Jadwiga - 67 I. ul. Malinowa 3
4. Szymiczek Róża - 39 I. ul. Handlowa 3
5. Jambor Marta - 81 I. ul. Grzonki 1
6. Koloska Józef - 64 I. ul. Bitwy Olzańskiej 14
7. Błaszczok Jan - 72 I. ul. Pogrzebieńska 103
8. Simko Jadwiga - 88 I. ul. Długa 1/8
9. Bezuszko Stanisław - 62 I. ul. Kobylska 6/9
10. Lazar Wilhelm - 88 I. ul. Gajowa 23
11. Wardenga Jadwiga - 88 I. ul. Stawowa 6
12. Klimek Oswald - 75 I. ul. Wiatrakowa 16
13. Opolony Józef - 65 I. ul. Malinowa 6
14. Pak Amalia - 90 I. ul. Brzeska 10
15. Baron Jerzy - 66 I. ul. Pogwizdowska 11
16. Janikowska Krystyna - 71 I. ul. Brzeska 68
17. Kopacz Józef - 85 I. ul. Brzeska 73
18. Kurowski Wilhelm - 70 I. ul. Dębiczna 14
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Redagują: ks. Józef Cop, Małgorzata Rother Burek tel. 4156884; Przygotowanie do druku i szata graficzna: Florian Burek 
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Zespolone z krajobrazem rzezią

40-844 Katowice, ul. Kossutha 7
tel. 032 / 254 78 71, fax 032 / 254 74 98

ZEK - Brzezie tel. 415 38 62
Produkuje żwiry I piaski wg normy 
PN-86/B-06712 oraz DIN 4226 na rynek
krajowy I eksport.
Wykonuje przewozy tych materiałów 
do klienta,dostarcza grysy
I tłucznie dolomitowe.

1970 - Pierwsza inicjatywa Prezydium Wojewódzkiego Rady 
Narodowej w Katowicach, w sprawie przeznaczenia terenów do 
eksploatacji kruszywa.
1971 - Udokumentowanie złóż w Brzeziu nad Odrą
1975 - Rozpoczęcie wydobycia kruszywa
1976 - Decyzja Prezydium Rządu w sprawie programu 
gospodarki wodnej na lata 1976-80 i perspektywiczne kierunki 
rozwoju do 2000 roku.
1978-Uruchomieniezakładu przeróbczego kruszywa
1991 - Zakład Eksploatacji Kruszywa - Brzezie tworzy wspólnie 
ze wspólnikiem niemieckim spółkę pod nazwą Saksońsko - 
Śląska Unia Betonowa z siedzibą w Katowicach 

Złoże położone jest na gruntach prywatnych i stanowią je role 
uprawne III i IV klasy. Dlatego też Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Katowicach uchwałą z dnia 14.03.1970 
przeznaczyła użytki rolne leżące na terenach występowania złóż 
żwiru i piasku w dolinie Odry na cele eksploatacji kruszywa 
naturalnego. W 1976 roku Prezydium Rządu wydało decyzję w 
sprawie programu gospodarki wodnej na lata 1976-80 oraz 
podstawowych kierunków jej perspektywicznego rozwoju do 
roku 2000. W decyzji tej mówi się m.in. o budowie retencyjnego 
zbiornika Racibórz, która miała się rozpocząć w latach 1981- 
2000, a w którego granica leży także złoże "Brzezie". Decyzja ta 
spowodowała intensyfikację wydobycia kruszywa ze złóż 
leżących na obszarze przyszłego zbiornika zabraniając 
jednocześnie rozpoczynania eksploatacji nowych złóż leżących 
poza jego granicami. Od chwili rozpoczęcia eksploatacji w 1975 
roku wydobyto ze złoża "Brzezie n/Odrą” około 12 000 0001. 
Kruszywa naturalnego, w tym okresie swego istnienia 
Saksońsko-Śląska Unia Betonowa wydobyła 3 200 000 t. 
Zajmując(pod eksploatację 32 ha gruntu. Saksośko-Śląska 
Unia Betonowa Sp. Z o.o. prowadzi eksploatację żwiru i piasku 
na części udokumentowanego złoża krutzywa naturalnego 
"Brzezie n/Odrą". Złoże to jest położone na prawobrzeżnym 
terenie rzeki Odry i administracyjnie leży w granicach m^sta! 
Raciborza. Teren złoża ograniczony jestod zachodu kanałem 
Nowa Odra (Ulga), oni południa zabudowaniami wsi Nieboczowy, 
od wschodu drogą Racibórz - ilubpmia, a od północy linią

---------- s.2 ii!s ■

wysokiego napięcia.
Złoże kruszywa naturalnego "Brzezie n/Odrą" zostało 

udokumentowane w 1971 roku. Zajmowało ono powierzchnię 
312 ha w tym zasoby bilansowe 272,3 ha.
W budowie geologicznej rejonu i złoża biorą udział:
-utwory trzeciorzędowe - iły mioceńskie zaliczone do warstw 
sośnicowickich,
-utwory czwartorzędowe - osady rzeczne wykształcone w 
postaci serii żwirowo-piaszczysto-gliniastej o miąższości 
średnio około 12 m.
Serię złożową tworzą utwory piaszczysto-żwirowe średniej 
miąższości 7,75 m. Profil pionowy złoża jest tzw. Normalnym 
profilem terasy tzn. spągowe warstwy złoża buduje osad 
grubszy, ku stropowi średnica ziaren maleje, czyli żwir 
przechodzi stopniowo w żwir z piaskiem i piasek ze żwirem, a 
czasem w piasek. Pod względem petrograficznym wyróżniono 
następujące skały: kwarc (ok. 40%), piaskowiec (ok. 58%), 
skały magmowe i metamorficzne (ok. 2%).
Nakład złoża budują gliny pylaste lub piaszczyste oraz piaski 
gliniaste i gleba. Granica między osadami złoża i nakładu jest 
dość wyraźna. W klasyfikacji geologicznej złoże zaliczono do I 
grupy złóż ze względu na prostą budowę i mało zróżnicowaną 
jakość kopaliny.
Złoże jest zawodnione, a poziom wody podziemnej jest ściśle 
uzależniony od poziomu wody w Odrze, stąd też eksploatacja 
kruszyw odbywa się sprzętem pływającym, spod wody.
Obliczone metodą bloków obliczeniowych zasoby złoża wyniosły 
w chwili udokumentowania 18 783 tys. m3 zasobów 
bilansowych i 2 930 tys. m3 zasobów pozabilansowych. Z 
chwilą powstania Saksońsko-Śląskiej Unii Betonowej nastąpił 
w 1991 roku podział złoża między Przedsiębiorstwo Produkcji 
Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Katowicach a wzm. Unię 
Betonową. Zasoby złoża będącego w gestii Unii wg stanu na ten 
dzień wynosiły 23 367 tyś ton zasobów bilansowych i 2 719 tys. 
t. Zasobów pozabilansowych. Bilansowe zasoby złoża 
eksploatowanego przez Unię Betonową wynoszą wg stanu na 
1.01.2000 20178 tys. ton.

Na przestrzeni 25 lat działalności produkcyjnej wiele 
się zmieniło. Inwestycja budowy żwirowni w owym czasie była 
jedną z największych inicjatyw w najbliższej okolicy. Nowo 
powstający zbiornik wodny systematycznie się powiększał, co 
pozwalało przyjmować duże ilości fali powodziowej, a w związku 
z tym, tereny rolnicze przyległe do zakładu w wielu przypadkach 
uniknęły poniesienia dużych szkód w uprawach rolnych, co 
zdarzało się często przed powstaniem zakładu.

W latach 1977-81 w żwirowni pracowało około 120
osób. Obecnie zakład zatrudnia 60 pracowników, z tego 4 
osoby pracują od początku istnienia zakładu, są * ' 
Helena Kampka- Lubomia 
Agnieszka Wardęga - Nieboczowy 
BernardWoryna-Lubomia , g
Oraz kierownik zakładu pan Józęt Kiszczak - Brzezie

W Przyszłym roku zakład, jako spółka •
SŚUB, prowadzony przez terilokres pomyślnfe 
przez Dyrektora mgra inż. Jatia Adamczaka, ‘ 
obchodzić bidzie jubileusz 10- 
istnienia*. ł,

Z okazji 25-(ecli istnienia za 
oraz, zbliżającego się 10-lecia spó 

życzymy Dyrekcji oraz wszystkim 
pracq^rłłkom wiele 

pomyślności zarówno w życiu 
osobistyS jak i zawodowym :3


