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Zadziwiæ siê
Bo¿¹ Tajemnic¹…
Pierwszy śnieg za oknem... Adwentowe, pełne tęsknoty
wołanie: „Spuśćcie nam na ziemskie niwy Zbawcę z niebios...”. Pusty żłóbek przy ołtarzu, do którego na Roraty dzieci przynoszą codziennie źdźbło sianka wyrażające dobry uczynek spełniony z miłości, żeby maleńkiemu Jezusowi nie było
zimno, gdy się narodzi w stajence...A potem szopka, w której przy Świętej Rodzinie straż trzymają wół i osioł, pasterze
przynoszą swoje ubogie dary i dostojnie kłaniają się królowie...
Może niewielu z nas wie, że świętowanie
Bożego Narodzenia przy żłóbku rozpoczął
św. Franciszek z Asyżu. Pragnął on ukazać
ludziom miłość, ubóstwo i pokorę Pana Jezusa. Dlatego poprosił papieża Honoriusza
o pozwolenie na urządzenie takiego misterium, a zadanie przygotowania tej żywej szopki powierzył swemu przyjacielowi Janowi
Velicie, który był wówczas właścicielem osady w Greccio. W roku 1223, na piętnaście
dni przed Bożym Narodzeniem św. Franciszek powiedział mu: „Jeśli chcesz żebyśmy w
Greccio obchodzili Święta Pańskie, pośpiesz
się i pilnie przygotuj wszystko, co ci powiem.
Chcę bowiem dokonać pamiątki Dziecięcia,
które narodziło się w Betlejem. Chcę naocznie pokazać Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został złożony w żłobie w towarzystwie wołu i osła”. Na miejsce
szopki wybrano skalną grotę.
Tak o tym wydarzeniu opowiada pierwszy franciszkański
biograf, brat Tomasz z Celano: „Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci. Mężczyźni i kobiety z owej krainy, pełni rozradowania, według swej
możliwości przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia
nocy, co promienistą gwiazdą oświeciła niegdyś wszystkie dni
i lata. Wreszcie przybył święty Boży- tak nazywano św. Franciszka- i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się.
Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo,
podkreślono pokorę, i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem. Noc stała się widna, jak dzień, rozkoszna dla ludzi i
zwierząt. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z owej
tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały odpowiadały
echem na radosne okrzyki. Bracia spieszyli, oddając Panu należne chwalby, a cała noc rozbrzmiewała okrzykami wesela.
Święty Boży stał przed żłóbkiem przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. Przed żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą
Mszę Świętą”. Franciszek nie był kapłanem, ale jako diakon
ubrany w liturgiczne szaty śpiewał Ewangelię i głosił kazanie. Jego proste słowa trafiły do serc zebranych. Bóg wszechmocny, niepojęty i daleki w Jezusie stał się słaby i bezbronny, by być Bogiem bliskim – naszym Emmanuelem .
Po latach w miejscu pierwszej szopki zbudowano niewielki
kościółek, w którym przez cały rok stoi szopka i przez cały
rok można odprawiać Mszę Świętą z formularza o Bożym
Narodzeniu. Bo przecież każda Eucharystia, to jak Betle-

3
jem, gdy z nieba zstępuje do nas Syn Boży, tu nie w ludzkiej
postaci, ale pod osłoną Chleba.
Co św. Franciszek chciałby powiedzieć nam, ludziom
początku XXI wieku?
Pewnie najpierw kazał by się nam zatrzymać, zamilknąć i
kontemplować, czyli patrzeć tak, żeby zadziwić się Bożą Tajemnicą, bo nie sposób Jej zrozumieć. W codziennym zabieganiu, w wielości podejmowanych prac i obowiązków czasem gubimy sens tego, co i dla kogo robimy. W potoku wypowiadanych słów tak mało czasem słów życzliwych, podnoszących na duchu, dodających odwagi, budzących zaufanie.
W dobie telewizji, komputerów i internetu, gdzie obrazy
zmieniają się z chwili na chwilę, trudno o skoncentrowanie
uwagi na jednym obrazie. Dlatego św. Franciszek prowadząc do żłóbka chce nas nauczyć
przyjmować Skarb, który Bóg pragnie złożyć w nasze otwarte serca i ręce. Można go
pomnażać jedynie dzieląc się z innymi. Wówczas przynosi radość i szczęście. Franciszek
pomaga nam usłyszeć Słowo, przez które w
Jezusie Chrystusie Bóg mówi każdemu z nas:
jesteś kochany z twoim grzechem, jesteś kochany z twoją słabością, jesteś Moim umiłowanym dzieckiem i to stanowi o twojej wartości i godności. Biedaczyna z Asyżu, wskazując na Dziecię Jezus pokazuje nam w Nim
Boga bliskiego, który przychodzi do nas jako
Dziecko, by nie budzić lęku; rodzi się w stajni, by uświęcić każde miejsce; przyjmuje hołd
pasterzy i królów, by każdy mógł do Niego
przyjść; wchodzi nie tylko w ludzkie ciało,
ale w całe nasze życie z jego radością i bólem, bo chce zawsze być z nami.
Brat Tomasz z Celano kończy opis pierwszej szopki w
Greccio widzeniem, które miał pewien człowiek. „Widział w
żłóbku leżące Dzieciątko bez życia, ale kiedy święty Boży zbliżył się doń, Ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. To widzenie
nie jest nieodpowiednie, gdyż w wielu sercach Dziecię Jezus
zostało zapomniane. Dopiero Jego łaska za pośrednictwem sługi
św. Franciszka sprawiła, że zostało w nich wskrzeszone i wyrażone w kochającej pamięci”. Niech ten cud nieustannie dokonuje się w nas, niech stanie się naszym udziałem w te,
zbliżające się Święta, bo kiedy Bóg zrodzi się w sercu, życie
człowieka zapisuje się już zupełnie inaczej.
Adorując Dziecię Jezus prośmy słowami, które poeta
włożył w usta św. Franciszka:
Ja wiem, że ludziom moja prostota
i moja dusza, zwykła i uboga,
choć bardzo chciałbym, pomóc nic nie może...
Proszę o łaskę, naucz mnie tak kochać,
żebym radości chociaż tylko trochę
umiał dać ludziom, Wszechpotężny Boże.
Zapewniam o mojej pamięci w modlitwie, zwłaszcza podczas Mszy Św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu.
s. Agata Elżbieta Warzocha – serafitka
Od Redakcji:
Siostra Agata, nasza rodaczka jest obecnie przełożoną
Domu Prowincjalnego Franciszkańskiego Zgromadzenia
Sióstr Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitki) w Oświęcimiu.

4

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 10/2008

Żołnierska
Pastorałka

– Ile
masz lat?
Tyle razy już
przeżywałeś
historyczne wydarzenie, które wyraża
śpiew międzylekcyjny:
„Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel”. Bóg widzialnie wszedł w dzieje
ludzkości, w życie każdego człowieka,
w Twoje życie. Bóg chce, byś realizował swoją wielkość razem z Nim. On
znalazł sposób, by ci się pokazać, by
dotrzeć do każdego człowieka. Bóg zesłał swojego Syna do miejscowości o
symbolicznej nazwie: Dom chleba –
Betlejem. Jego przyjście zostało zauważone przez ludzi którzy mieli otwarte
serce. Dla nich wystarczyło ogłoszenie:
„Zwiastuję wam radość wielką, która
będzie udziałem całego narodu, dziś
narodził się Zbawiciel”. A kiedy Chrystus stanie się nauczycielem świata sam
da świadectwo o sobie: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Zauważmy, że miasto narodzenia Jesusa
jest celowo wybrane przez Boga. Bóg
wykorzystuje nawet złą wolę ludzi aby
wypełniły się proroctwa. Plany Boga są
realizowane nawet wtedy, kiedy utrudnia je wolna wola człowieka. Kiedy człowiek w swoim domu odmówił miejsca
Bogu, On stajnię dla zwierząt zamienia na swój dom mieszkalny. Co za głęboka symbolika! Człowiek, by się
wzniósł do nowego życia ma się odżywiać Chlebem, który został złożony do
żłóbka przez samego Boga na pokarm
dla człowieka. Wydarzenie Bożego
Narodzenia przedłuża się w historii,
powtarza się w czasie. Dom chleba zbliża się do nas, byśmy nie musieli pokonywać wielkich przestrzeni. Na ołtarz
przychodzi Chrystus. Daje się nam jako
Chleb życia, wołając do nas: „Bierzcie
i jedzcie to jest Ciało moje”. Tematem
obecnego Roku Duszpasterskiego jest:
„Otoczymy troską życie”. Znana nam
doskonale piosenkarka Edyta Gepert
śpiewała: „Och życie, kocham Cię nad
życie…”. Rzeczywiście trudno sobie

wyobrazić
większą wartość niż życie.
Brakuje niejednokrotnie słów,
aby wyrazić, jak cenne
jest ono dla nas. Dopiero
gdy dotyka nas nieszczęście lub gdy ktoś
bliski umiera, zaczynamy je doceniać.
Tymczasem jest już za późno. Dlatego
trzeba nieustannie odkrywać jego cenę
i wartość.
Życie jest szansą, chwyć ją
Życie jest błogosławieństwem, kosztuj je
Życie jest marzeniem, urzeczywistnij je
Życie jest wezwaniem, zmierz się z nim
Życie jest obowiązkiem, spełnij go
Życie jest cenne, zatroszcz się o nie
Życie jest bogactwem, zachowaj je
Życie jest miłością, ciesz się nią
Życie jest tajemnicą, odkryj ją
Życie jest hymnem, wyśpiewaj go
Życie jest walką, podejmij ją
Życie jest szczęściem, pomóż mu
Życie jest życiem, broń go
(modlitwa bł. Matki Teresy z Kalkuty)
Życie człowieka pochodzi od Boga,
jest darem od Niego. Ma być obrazem
Boga i odbiciem Jego miłości. Wpatrując się w Betlejemski żłóbek, łamiąc się
opłatkiem w wigilijny wieczór, odkrywamy na nowo jakim wielkim skarbem
jest życie, którego wartość możemy dostrzec tylko przez pryzmat Bożej miłości.

Wielu łask Bożych z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i błogosławieństwa
w Nowym Roku
życzą
Ks. Józef Książek – proboszcz
Ks. Stanisław Szylak – wikariusz
Ks. Wojciech Zygo – wikariusz
Boże Narodzenie 2008 A.D

Seria z północnej bramy,
ostatni patrol powrócił
Zmęczony służbą żołnierz
zbroję swą ciężką zrzucił
Spogląda tęsknym wzrokiem
na niebo ugwieżdżone
Myślami jest już w domu
i oczy ma zamglone
Ref: Tam gdzieś musi być stół
i bliskich oczy nad stołem
Kolędy czuły śpiew
i łuna nad Kościołem
Lecz także w Diwaniji
Chrystus się dziś narodzi
Żołnierzom błogosławi,
Zwaśnionych ludzi godzi
Uczucie cudnie znajome,
to jest Dzieciątka pokój
W jednym ręku to miłość,
w drugim ręku spokój
Ref: Tam gdzieś musi być stół
i bliskich oczy nad stołem
Kolędy czuły śpiew
i łuna nad Kościołem
Tutaj w Bazie Echo
jest niczym w Babel wierzy
Wszyscy są dzisiaj braćmi,
nie ważne w co kto wierzy
I gdy pomyślisz chwilę
co tu się dzisiaj dzieje
To bliżej stąd do wiary
Bo każdy ma nadzieję
Ref: Tam gdzieś musi być stół
i bliskich oczy nad stołem
Kolędy czuły śpiew
i łuna nad Kościołem
Tutaj będzie stół
i miejsce przy nim dla ciebie
I gwiazdki pierwszej blask
wysoko gdzieś na niebie
Ref: Tam gdzieś musi być stół
i bliskich oczy nad stołem
Kolędy czuły śpiew
i łuna nad Kościołem

Autorem pastorałki jest nasz rodak ppłk Wiesław Lewicki – dowódca I Batalionu Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Pastorałka powstała w 2007 r., kiedy pułkownik
przebywał na misji w Iraku. Muzykę
do niej skomponował ks. ppłk Sebastian Piekarski.
Darja
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Strza³
w
dziesi¹tkê?
Oddajemy do Państwa rąk kolejny,
dziesiąty już numer „Ziemi Bratkowickiej”. Właśnie minęło 2,5 roku od ukazania się pierwszego wydania kwartalnika, który tworzymy społecznie w ramach działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej. W dziedzinie dziennikarstwa jesteśmy amatorami i mamy świadomość wielu niedociągnięć i błędów. Czynimy jednak
wszystko, by było ich coraz mniej.

Zawsze dłuży się czas, gdy oczekuje się na miłego gościa. Dla mnie takim gościem jest kwartalnik „Ziemia
Bratkowicka”. Czytany jest od A-Z.
Gratuluję całemu Zespołowi Redakcyjnemu za wnikliwe i piękne opisywanie
„moich” Bratkowic. Znajduję w kwartalniku opis życia parafialnego, gromadzkiego, sportowego i historii o tych
co są naszą nadzieją (dzieci), o tych,
którzy są zapracowani oraz o tych, którzy są w stanie spoczynku i obchodzą
swoje Jubileusze. Dziękuję całej Redakcji i życzę dalszych takich wydań
kwartalnika.
Stanisław Franczyk z Rzeszowa
Kwartalnik „Ziemia Bratkowicka”
jest dla mnie najważniejszą formą czerpania informacji o historii i współczesności Bratkowic. Pomysł na powstanie kwartalnika wydawanego przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Bratkowickiej był jak
najbardziej trafiony. Zadowala mnie fakt,
że z kwartału na kwartał przybywa coraz
ciekawszych artykułów. Tematy dobierane są bardzo starannie.
Anna
Z niecierpliwością, a zarazem z radością oczekuję 10-go numeru kwartalnika „Ziemia Bratkowicka”. Za każdym razem, gdy otrzymuję nowy, kolejny numer tego pisma i czytam jego
ciekawe artykuły, oglądając zamieszczone piękne zdjęcia autorstwa p. Andrzeja Bednarza i innych autorów zdjęć,
odnoszę wrażenie, że oglądam film z
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Chcielibyśmy, aby było to pismo, w którym każdy znalazłby coś dla siebie. Od
chwili wydania pierwszego egzemplarza do dnia dzisiejszego znacznie powiększyło się grono osób współpracujących z Zespołem Redakcyjnym.
Wśród nich są uczniowie szkół średnich
i studenci. Jako Zespół Redakcyjny postawiliśmy sobie za cel:
- informowanie o lokalnych wydarzeniach,
- promowanie rodzimych twórców i
miejscowych inicjatyw,
- ukazywanie życia zwykłych i niezwykłych ludzi,
- odzwierciedlanie i utrwalanie tradycji, więzów kulturowych,
- „powroty” do historii,
- współpraca z organizacjami społecznymi i placówkami oświatowymi na terenie Bratkowic.

przeżytych lat mego dzieciństwa, które
bezpowrotnie odeszły na zawsze. Zdjęcia przydrożnych kapliczek, pól i łąk,
oraz moich rodaków pracujących podczas żniw i innych prac polowych sprawiają, że wszystko to wprowadza mnie
w nostalgię za latami przeżytymi w
Bratkowicach.
Wysoko sobie cenię artykuły zamieszczane w kwartalniku, szczególnie
lubię czytać artykuły redagowane przez
p. Bożenę Pięta, dotyczące spraw kulinarnych; dziękuję Pani. Zespołowi Redakcyjnemu składam gratulacje i życzę
dalszych sukcesów w tej działalności.
Proszę przyjąć moje serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności dla Wszystkich tych, którzy tworzą i wydają „Ziemię Bratkowicką”.
Anna Trześniowska (z d. Rzepka)
z Rzeszowa
Jestem stałym czytelnikiem waszej
gazety „Ziemia Bratkowicka”, ponieważ czuje się głęboko sentymentalnie
i emocjonalnie związany z tą miejscowością. Od najmłodszych lat bardzo
często tutaj przebywam, dlatego interesuje mnie wszystko, co jest związane z Bratkowicami. Ze szczególną
uwagą śledzę etapy rozbudowy i modernizacji Kościoła. Z tej właśnie gazety mogę zasięgnąć tych informacji i
dowiedzieć się bardzo wiele o działalności społeczno-edukacyjno-kulturalnej wsi oraz jej mieszkańców, których
korzenie rodzinne tak jak moje wywodzą się z Bratkowic. To doskonały

Poprzez m.in. takie formy działania
mamy nadzieję na integrację lokalnej
społeczności. Poświęcany czas i trud
przy redagowaniu kwartalnika, najczęściej kosztem czasu wolnego, przynosi
nam jednak poczucie satysfakcji. Czytając poniżej zamieszczone opinie przesłane przez naszych Czytelników w tym
nas utwierdzają. Na podstawie tych wypowiedzi możemy wywnioskować, iż są
one ku naszej uciesze w większości pozytywne. Zawsze jednak jesteśmy
otwarci na twórczą krytykę.
Redakcja
Wraz z 10 – jubileuszowym numerem „Ziemi Bratkowickiej” – pragniemy przekazać Państwu prezent pod
choinkę w postaci kalendarza na 2009
rok, przedstawiający nasze Bratkowice w obiektywie.

kwartalnik, który dokumentuje bardzo
ważne wydarzenia mające miejsce w
tym czasie, a także czasach odległych i
nie tylko w formie pisanej, ale również
w postaci bardzo ciekawych i unikalnych fotografii.
Jan Bachórz, Strzegom
Chętnie sięgam po Ziemię Bratkowicką, bo dotyczy miejscowości w której mieszkam oraz życia jej mieszkańców. Wszystkie więc znajdujące się
tam artykuły są interesujące. Bardzo
lubię czytać na temat bieżących wydarzeń, ponieważ są prawdziwe i wiarygodne, pisane przez osoby, które znają
Bratkowice i są ich mieszkańcami.
Elżbieta Solecka, Zastawie II
Kilka razy czytałam Waszą gazetę.
Podoba mi się, choć mogłoby być więcej kolorowych zdjęć – to upiększa artykuły.
Maria
U nas w rodzinie Ziemia Bratkowicka to stała gazeta. Możemy się z
niej wiele dowiedzieć o naszej miejscowości. Osobiście bardzo mi się podoba, zmiany nie są konieczne.
Adam
Szanowni Państwo!
Z okazji wydania 10 numeru kwartalnika „Ziemia Bratkowicka” proszę
przyjąć gratulacje i podziękowanie za
(ciąg dalszy na str. 6)
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(ciąg dalszy ze str. 5)
trud bardzo pożytecznej pracy. Z zainteresowaniem czytam każdy nowy numer i z przyjemnością powracam do
wcześniejszych. Odpowiada mi bardzo,
że pismo tworzy kronikę wydarzeń naszej Lokalnej Ojczyzny, ponadto ma
charakter informacyjny dotyczący
spraw bieżących. Porusza wiele innych
dziedzin odległych, ale z pewnością interesujących jak: gospodarka, historia,
przyroda, religia, literatura. Życzę Zespołowi Redakcyjnemu dalszych pięknych osiągnięć. Pozostaję z poważaniem.
Bronisław Świder
związany pochodzeniem z Końcem
mieszkaniec Rzeszowa
pracownik Politechniki Rzeszowskiej
„Lubię czytać kwartalnik „Ziemia
Bratkowicka”, ponieważ jest ciekawy.
Dowiaduję się z niego o tym, co działo
się w mojej miejscowości. Zawiera wiele
interesujących artykułów i porad.
Wanda z Dąbrów
Gazeta fajna i przyjemna, budzi
sympatię. Nie czytam wszystkich artykułów, ponieważ niektóre z góry są
przeznaczone dla osób starszych. Szkoda tylko, że nie ma przed artykułem
króciutkiego wstępu informującego o
zawartości tekstu. Właściwie oburzyło
mnie zamieszczenie informacji, czy raczej obwieszczenia o sprawie przemocy na tej samej stronie, co humor. Jeśli
ktoś posiada czarny humor to na pewno mu się spodobało... Jednak pomimo wszystko nie należy do takich sytuacji dopuszczać.
19-latek z Piasków
„Ziemia Bratkowicka”? Hmm...
Gazeta ta pozwala mi przypomnieć sobie, co zdarzyło się ostatnio u nas, w
Bratkowicach. To takie dobre streszczenie z życia tej miejscowości. Poza tym
moja żona czasem dzięki przepisom,
które są w tej gazecie zamieszczane
przygotuje coś smacznego np. na obiad,
dzięki czemu nie słyszę już pytania: „I
co ja mam ugotować?” W związku z tym
mogę spokojnie śledzić poczynania naszych sportowców, które również mam
pod ręką w tej gazecie.
35-letni mężczyzna z Czekaja
Bardzo lubię czytać „Ziemię Bratkowicką”, bo jest jak dla mnie pięknie
opracowana. Przytacza ona zarówno
wydarzenia, które miały miejsce w
ostatnim czasie, jak również i te sprzed
kilkudziesięciu lat. Opisuje, co dobrego zdarzyło się w naszej miejscowości i
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przypomina o wydarzeniach historycznych. W dodatku pamięta o zanikających tradycjach. Szczególną moją uwagę przykuwa rubryka „Przywrócić pamięci obraz”, która pozwala mi na obudzenie wspomnień z przeszłości.”
50-letnia kobieta z Zastawia
Jak dla mnie spoko, chętnie ją czytam. Podoba mi się, że są artykuły o ludziach bezpośrednio z mojego otoczenia, Hmm... trochę informacji ze sportu.. Najmniej podoba mi się poezja, jednak zmian nie jestem w stanie zaproponować, gdyż nie jestem na tyle twórczy. Natomiast ogólnie ujmując gazeta
jest dobra.
17-latek
No tak! Słyszałam o tym kwartalniku, kilka razy miałam okazję mieć go w
rękach. Osobiście uważam, że jest on
bardzo dobry do czytania np. wieczorami. Oprócz tego w ostatnim czasie zauważyłam na stronie internetowej Bratkowic (http://bratkowice.ovh.org/)
możliwość oglądnięcia tej oto gazety w
wersji PDF, co również jest bardzo dobrym rozwiązaniem nie tylko dla osób,
które wybyły na emigrację, ale również
dla tych, którym najzwyczajniej tak wygodniej.
25-letnia kobieta z Zapola
Gazetę czytam regularnie i gdyby
było to możliwe chętnie sięgałabym po

nią częściej. Uważam, że pismo to w
pełnym wymiarze zostaje realizowane,
ponieważ już sama nazwa gazety mówi
nam, co możemy w niej znaleźć. Głównie opisywane są w niej wydarzenia powiązane z Bratkowicami, z czego jestem bardzo dumna jako mieszkanka
tej wsi. Cieszy mnie to, że są tacy ludzie, którzy mają czas na redagowanie tego kwartalnika. Uważam, że każda osoba może w nim znaleźć coś dla
siebie. Jak dla mnie główną zaletą są
kolorowe wkładki, na których ślicznie
prezentowane są najważniejsze wydarzenia.
Maria z Klepaka
Treść kwartalnika bardzo mi odpowiada. Są w nim bardzo ciekawe, niepowtarzające się artykuły, z których
można się wiele dowiedzieć. Jest dużo
zdjęć. Podoba mi się cykl „Przywrócić
pamięci obraz”, bo przedstawia on historię naszych rodziców, dziadków, bliskich zapisaną w fotografii.
Władysław Pięta z Zastawia
Jestem bardzo mocno zbudowany
tymi artykułami, które ukazują się w
tej gazecie, bo przedstawiają one historię Bratkowic i życie codzienne
moich rodaków. Jest to naprawdę coś
cudownego. Tak dalej trzymajcie, bo
jest to bardzo ważne dla przyszłych
pokoleń.
Bronisław Bułatek z Rzeszowa

90 rocznica
odzyskania niepodleg³oœci
11 listopada
W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli.
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości
ten dzień na zawsze dla Polaka
pozostał Dniem Niepodległości.
(Marcin Brykczyński)
Niepodległe państwo ma swoje granice, terytorium, stolicę, swój język,
kulturę i obyczaje. Ma też swoje godło,
barwy narodowe i hymn. Niepodległe
państwo może samo decydować o swoich sprawach wewnętrznych i zewnętrz-

nych oraz chroni swoich obywateli.
Pod koniec osiemnastego wieku, w
1795 roku, Polska utraciła niepodległość. Trzej potężni sąsiedzi: Rosja,
Prusy i Austria podzielili ziemie Polski
pomiędzy siebie. Chcieli narzucić Po-
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lakom swoją kulturę, zwyczaje, język i
Także Polacy, którzy wierzyli, że
religię. Polska zniknęła z mapy świata, dzięki Rosji odzyskają wolność tworzyale pozostała w sercach i umysłach Po- li formacje wojskowe. Pierwszy oddział
laków.
powstał w Puławach, stąd został naAby odzyskać niepodległość, Pola- zwany Legionem Puławskim. Kolejne
cy organizowali powstania zbrojne. Nie- powstały na terenie Rosji, m.in. nalestety, kończyły się one przegraną.
żał do nich Korpus Polski.
Dopiero I wojna światowa rozbuNa froncie zachodnim również nie
dziła nadzieje Polaków na odzyskanie zabrakło Polaków walczących po stroniepodległości. Po raz
pierwszy od czasów
rozbiorów zaborcy
Polski stanęli do walki przeciwko sobie. W
zaborczych armiach
walczących na wszystkich frontach znaleźli
się też Polacy. Powołani pod broń siłą, walczyli w obcej sprawie i
pod obcym dowództwem, niejednokrotnie tocząc bratobójcze
boje. Lecz nie tylko
ich walka miała przesądzić o powstaniu Uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 3. Fot. J. Gaweł
niepodległej Polski,
ale także czyn zbrojny polskich oddzia- nie Ententy. Na początku wojny połów wojskowych.
wstał polski oddział zwany BajończyJuż na początku wojny z organiza- kami, jednakże dopiero po upadku cacji strzeleckich powstała 1 Kompania ratu w Rosji, w połowie 1917 roku
Kadrowa pod dowództwem Józefa Pił- utworzono na terenie Francji Armię
sudskiego. 1 sierpnia 1914 r. przekro- Polską pod dowództwem generała Jóczyła granice Królestwa Polskiego, by zefa Hallera.
rozniecić powstanie narodowe przeW drugiej połowie 1918 roku, gdy
ciwko Rosji, zakończyło się to niepo- dobiegały końca działania wojenne,
wodzeniem. Kompania Strzelców stała się zalążkiem regularnej armii – Legionów Polskich, które sformułowano
w wyniku porozumienia z władzami
wojskowymi Austro – Węgier. Powstały trzy brygady, które od początku wojny toczyły walki na ziemiach Królestwa
Polskiego, Galicji czy na pograniczu
Węgier i Galicji w Karpatach. Momentem zwrotnym dla dalszych losów Legionów Polskich stała się sprawa przysięgi, której złożenie zobowiązywało
żołnierzy polskich do posłuszeństwa
dowództwu armii austriackiej i nie- Uczniowie tuż przed konkursem.
mieckiej. Piłsudski, który na początku
wojny szukał wsparcia dla dążeń nie- państwa zaborcze zaangażowane w
podległościowych w państwach cen- walkę przeżywały wewnętrzne kryzytralnych sprzeciwił się złożeniu przy- sy. W Rosji miała miejsce rewolucja,
sięgi. Żołnierze z I i III Brygady od- a Niemcy i Austro-Węgry stały w oblimówili złożenia przysięgi i zostali in- czu wojennej klęski. Była to dla Polaternowani, natomiast legioniści z II ków sprzyjająca sytuacja. WykorzystaBrygady złożyli przysięgę i wrócili na no ją, przystępując w listopadzie 1918
front jako Polski Korpus Posiłkowy. roku do rozbrajania żołnierzy niemiecNiemcy aresztowali Józefa Piłsudskie- kich i austriackich. Zaczęto zastępogo i wywieźli do twierdzy w Magdebur- wać władze zaborcze spontanicznie
gu.
tworzoną władzą polską. 28 paździer-
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nika 1918 roku powstała w Krakowie
Polska Komisja Likwidacyjna, która
działała na terenie Galicji, a 7 listopada utworzony został Tymczasowy Rząd
Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie.
10 listopada 1918 r. przybył do
Warszawy Józef Piłsudski, zwolniony
z twierdzy w Magdeburgu entuzjastycznie witany przez jej mieszkańców.
Rada Regencyjna podporządkowała
się Piłsudskiemu i 11 listopada 1918
r. powierzyła mu władzę nad wojskiem, a 14 XI przekazała mu pełnię
władzy. Odtąd na czele państwa stanął
Józef Piłsudski i rozpoczął tworzenie
organów władzy centralnej. Podporządkował mu się rząd lubelski i Polska Komisja Likwidacyjna. Dwa dni
później Piłsudski wysłał depesze do
rządów większości państw notyfikujące istnienie niepodległej Polski.
Dzień 11 listopada 1918 roku
uznany został za dzień, w którym Polska po 123 latach niewoli, odzyskała
niepodległość. Na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia dzień 11 listopada
obchodzony jest przez Polaków jako
Święto Niepodległości.
Święto Niepodległości obchodziliśmy uroczyście. W środę 12 listopada
klasa piąta przygotowała akademię, na
którą złożył się montaż literacko-poetycki oraz pieśni związane z walką o
wolność. Następnie odbył się konkurs
wiedzy o Armii Krajowej, gdzie
uczniowie mogli wykazać się swoimi
wiadomościami
o patronie szkoły. Jest on organizowany w tym
czasie co roku,
ponieważ 11 listopada 1995
roku
został
szkole wręczony
sztandar. I miejsce w konkursie
zajęły Magdalena Kwoka i SylFot. J. Gaweł wia Siwiec, II
miejsce Paweł
Lachcik, a III miejsce Klaudia Piętowska i Mateusz Surowiec.
11 listopada nasz poczet sztandarowy brał udział w uroczystej mszy św.
za ojczyznę odprawionej w kościele parafialnym w Bratkowicach, a młodzież
z naszej szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem bohaterów. Myślę, iż były to
wspaniałe lekcje historii i patriotyzmu
dla naszych uczniów.
Małgorzata Trawka
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Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,
nie damy pogrześć mowy:
polski my naród, polski lud,
królewski szczep Piastowy...

Œwiêto
Niepodleg³oœci
w Bratkowicach
Pieśń napisana przez Marię Konopnicką w 1908 r. towarzyszy nam przy każdej narodowej rocznicy. Jest wiele dat w
historii Polski, które w ciągu roku uroczyście celebrujemy.
Jedną z nich jest 11 Listopada. W tym roku obchodziliśmy
90 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przez
dziesiątki lat obchodzona była w różny sposób. W okresie
międzywojennym społeczeństwo świętowało ją w sposób radosny, ciesząc się z wolności. W czasie II wojny światowej
wspominano ją z tęsknotą, pogrążone w żałobie. W latach
PRL-u próbowano ją zastąpić datą 22 lipca (fikcyjna data
powołania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego).
Obecnie 11 Listopada obchodzimy uroczyście. Uczestniczymy w koncertach, programach artystycznych i nabożeństwach okolicznościowych. Młodzież Zespołu Szkół w Bratkowicach także włączyła się czynnie w obchody tej ważnej
rocznicy. W tym dniu w kościele parafialnym odprawiona

Młodzież szkolna składa wiązankę kwiatów.

Fot. A. Bednarz

została msza święta w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio przed
mszą św. referat okolicznościowy wygłosiła Katarzyna Kwoka, była nauczycielka Zespołu Szkół w Bratkowicach, w którym krótko przedstawiła historię Polaków na drodze ku niepodległości. Oto fragmenty jej wystąpienia:
11 listopada 1918 roku to jedna ze szczególnych dat w historii państwa polskiego. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość i po okresie zaborów znów powróciła na
polityczne mapy świata. To dlatego z taką radością, wzruszeniem i entuzjazmem śpiewano:
„Jeszcze polska nie zginęła póki my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy…”

Tak więc 11 listopada to radosny dzień dla naszej ukochanej Ojczyzny, to symbol miłości do Ojczyny, walki o wolność,
symbol wiary i zwycięstwa. Polska zmartwychwstała. „Polsko,
nie jesteś już niewolnicą. Jesteś wolna” – pisali poeci.
Tak wspominają ten dzień zwykli ludzie: „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w
tym momencie ogarnął. (...) Kto tych krótkich dni nie przeżył,
kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym narodem, ten
nie dozna w swym życiu największej radości. Cztery pokolenia

Delegacja strażaków.

Fot. A. Bednarz

czekały na wolność, piąte się doczekało. Od rana do wieczora
gromadziły się tłumy na rynkach miast; robotnik, urzędnik
porzucał pracę, chłop porzucał rolę i leciał do miasta, na rynek, dowiedzieć się, przekonać się, zobaczyć wojsko polskie,
polskie napisy, orły na urzędach, rozczulano się na widok kolejarzy, na widok polskich policjantów i żandarmów. „
W dniu Święta Niepodległości patrzymy na oblicze Polski,
naszej Ojczyzny. Wiemy, że to Boża Opatrzność nakreśla dzieje ludzkości i narodów. Ojczyzna jest naturalnym środowiskiem
życia człowieka. Dostarcza mu kultury, języka, świadomości, a
także kształtuje ludzkie dusze i sumienia.
Ojczyzna jest przestrzenią nasyconą znakami kultury i cywilizacji, które tworzą naszą tożsamość. Pośród nich jest znak
szczególny polskiego losu: Krzyż Chrystusa i obecność Matki
Bożej oraz hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Ojczyzna wymaga miłości od nas wszystkich. Potrzebuje
naszej pomocy i solidarności.
Po mszy uczniowie Zespołu Szkół przedstawili krótki
program artystyczny pt. „Droga do wolności”. Recytowali
wiersze, śpiewali piosenki o treści patriotycznej. Jednym z
elementów programu była krótka inscenizacja odnosząca się
do współczesnych problemów z jakimi boryka się dzisiejsza
młodzież: brak zainteresowania ze strony dorosłych, osamotnienie, uzależnienia. Młodzi mieszkańcy Bratkowic ukazali
własną wizję patriotyzmu XXI wieku. Łzy wzruszenia cisnęły się do oczu, gdy uczennica klasy piątej Justyna Surowiec
śpiewała piosenkę „Ojczyzno ma”.
Bratkowiczanie upamiętnili ten dzień minutą ciszy i modlitwą pod pomnikiem poległych żołnierzy Armii Krajowej.
Złożyli tam wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze. Członkowie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej i młodzież
Zespołu Szkół udała się pod szkołę gdzie złożone zostały
także kwiaty przed tablicą upamiętniającą kpt. Józefa Rzepkę, bohatera walk o wolność i niezawisłość narodu.
Bożena Zwierzyńska-Kret
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28 września 2008 roku uczestniczyłam w uroczystościach
beatyfikacyjnych ks. Michała Sopoćki – spowiednika św. Faustyny, gorliwego kapłana i duszpasterza. Eucharystia z udziałem ponad 80 tys. wiernych przede wszystkim z Polski, Litwy
i Białorusi sprawowana była w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Mszę
świętą koncelebrowali: ks. abp Francesco Pio
Tamburino metropolita Foggii, ks. kard.
Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, ks. kard.
Józef Glemp Prymas Polski, ks. abp Józef Kowalczyk nuncjusz apostolski w Polsce, oraz
kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i około
500 kapłanów z kraju i z zagranicy. Wśród
obecnych była także rodzina nowego błogosławionego, prezydent RP Lech Kaczyński,
ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard
Kaczorowski oraz siostry ze Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego założonego przez
ks. Michała Sopoćkę.
Delegat Ojca Świętego Benedykta XVI
kardynał Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który wyniósł do chwały ołtarzy Sługę Bożego
ks. Michała Sopoćkę podkreślił, że nowy błogosławiony jest
niezwykłym wzorem świętości kapłańskiej i wpisuje się w
poczet największych polskich świętych, podobnie jak św.
Maksymilian Kolbe i św. Siostra Faustyna, którzy są wzorem dla współczesnego świata. Zwrócił uwagę, iż miłosierdzie potrzebne jest na co dzień. Każdy w rodzinie, w pracy, w
społeczeństwie, wszędzie i zawsze może praktykować miłosierdzie, przebaczenie, wyrozumiałość- mówił ks. kard. Amato.
Potrzeba było mądrości, wrażliwości i świętości życia ks.
Michała, by w wizjach prostej Siostry rozpoznać Boże przesłanie skierowane do całego świata – powiedział w wygłoszonej
homilii ks. kard. Stanisław Dziwisz. Podkreślił, że poprzez
posługę tego pokornego kapłana prawda o Miłosierdziu
Bożym dotarła w sposób szczególny do ludzi XX wieku.
Ksiądz Michał po prostu całym swoim życiem opiewał Miłosierdzie Pańskie. Stał się sługą tego Miłosierdzia. Stał się, więc
pomostem między wybraną przez Boga Sekretarką Miłosier-

dzia Bożego, a wspólnotą całego Kościoła, do którego skierowane było orędzie. To było Jego powołanie, to był jego charyzmat. To była jego służba. Wypełnił ją do końca. On sam stał
się człowiekiem bezgranicznej ufności w Miłosierdzie Boże. To
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była jego osobista „pieśń”. Błogosławiony ksiądz Michał opiewał Miłosierdzie Pańskie swoją świętością. Był człowiekiem
żarliwej modlitwy. Uderza nas jego odwaga i wytrwałość, pokora i prostota życia, a przede wszystkim dobroć i miłosierdzie
okazywane bliźnim – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Błogosławiony ks. Michał Sopoćko mimo
trudności, jakie napotykał w swoim życiu, był
człowiekiem wielkiej ufności w Miłosierdzie
Boże. Do śmierci o nim mówił, troszcząc się
o najsłabszych, biednych i potrzebujących, a
także wyrzuconych na margines społeczeństwa. Dlatego też w opinii mieszkańców Białegostoku nadal jest wspominany, jako święty kapłan, bo święci ludzie nie przemijają. Żył
perspektywą wieczności, troską o wypełnienie woli Bożej. Siostra Faustyna zanotowała
w swoim dzienniczku słowa Pana Jezusa o
księdzu Michale: „Jego serce jest mi niebem
na ziemi”, „Myśl Jego jest ściśle związana z
myślą moją”, „Jest to kapłan według serca mojego”. Sam o
sobie pisał: „Przez całe życie starałem się wielbić Boga w jego
Miłosierdziu, ponieważ zawsze odczuwałem łaski, których czułem się niegodny.”

Co mówi nowy błogosławiony do mnie, człowieka XXI
wieku, zagubionego, doświadczonego rozmaitymi niepowodzeniami? Przypomina o największym przymiocie Boga, o
Jego Miłosierdziu. Mówi swoim życiem, że kiedy nie wiesz,
co robić, kiedy wydaje Ci się, że jesteś u kresu sił, że już nic
nie warto, WTEDY ZAUFAJ. Zaufaj Temu, który zna Cię
lepiej niż ty sam siebie. Zaufaj Temu, który nie oddziela czasu od wieczności. W zgiełku zaś przedświątecznych zakupów, abyś zdążył na urodziny Boga- Człowieka, który nie
jest legendą sprzed 2000 lat. Jest żywy. Jest odwiecznym Słowem Ojca, które stało się Ciałem. Rodzący się Chrystus szuka domu, ciepła, otwartych serc. Wydobywa dobro spod
wszelkich nawarstwień zła. Już w żłobie przychodzi, jako Król
Miłosierdzia, który gładzi grzechy świata. Przychodzi, jako
prawdziwy lekarz, który przynosi kojący balsam na rany duszy człowieka i wyprowadza z największej nędzy. Przychodzi
dać ci prezent, siebie samego. W żłóbku Betlejemskim rodzi
się Bóg bogaty w Miłosierdzie.
Anna Ząbczyk
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Kariera zawodowa: 1973-1980 studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Filologii Klasycznej i w Instytucie Filologii Romańskiej (filologia klasyczna i iberystyka), 1977-1985 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ w
zakładzie latynistyki, 1984 doktorat na Wydziale Filologicznym UJ, 1985-1996
adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, 1994 habilitacja na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa antycznego, 1997 uzyskanie tytułu naukowego profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w UJ, 1999
profesura gościnna w Seminarium Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria), 2000/2001 stanowisko profesora zwyczajnego filologii łacińskiej w Uniwersytecie w Bazylei, 2001 powrót do Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001 uzyskanie stanowiska profesora wizytującego w Ośrodku Badań nad
Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW) – drugie miejsce pracy.
Pełnione funkcje w Uniwersytecie Jagiellońskim: 1994-1996 wicedyrektor
Instytutu Filologii Klasycznej UJ, 1996-1999 dyrektor IFK UJ, 1999-2000 prodziekan Wydziału Filologicznego UJ, 2002-2008 dyrektor IFK UJ, 2007 kierownik Katedry Filologii Łacińskiej w IFK UJ.
Zainteresowania badawcze: Antyczna teoria literatury, antyczna estetyka
literacka, historia literatury rzymskiej, historia idei estetycznych, cywilizacja
późnego antyku, recepcja kultury antycznej w literaturach hispanojęzycznych.
Autor pięciu książek naukowych i 80 artykułów w czasopismach filologicznych
polskich i zagranicznych, redaktor i współautor 11 tomów serii naukowej „Classica Cracoviensia”. W ostatnich latach praca nad książką zatytułowaną Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, która ukazała się w 2008
roku w serii Prac Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kolejne plany naukowe związane są z badaniem kultury Wizygotów na obszarze Półwyspu Iberyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli
św. Izydora z Sewilli oraz kontynuacja podjętych już badań z dziedziny antycznej estetyki literackiej i przygotowanie monografii pojęcia harmonii jako kategorii antycznej estetyki literackiej.
Ważniejsze stypendia i staże naukowe: 1984 stypendium Rządu Hiszpańskiego, Madryd, 1994 stypendium DAAD, Bochum, 1995 stypendium Rządu
Norweskiego w Oslo, 1996 stypendium Mellona w Paryżu, 1997, stypendium
Rządu Holenderskiego w Amsterdamie, 1998 i 2003 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie, 2008 stypendium Fundacji Lanckorońskich z
Brzezia w Londynie. Wielokrotnie odbywane wykłady gościnne w uniwersytetach w Padwie, Lille, Amsterdamie, Bochum, Heidelbergu, Oslo, Helsinkach,
Wiedniu.
Informacje przedstawione powyżej,
a także wiele innych, znajdują się na
stronach internetowych. Dotyczą one
także m.in. ważniejszych publikacji takich jak: książki, opracowania, artykuły tej znanej i ważnej postaci dla nauki
polskiej i polskiej kultury jaką niewątpliwie jest urodzony 27 marca 1954
roku w Bratkowicach Prof. Jerzy Styka. Składając jednak wizytę Panu Profesorowi pewnego listopadowego popołudnia bieżącego roku, w Instytucie
Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, oprócz zadania pytania, dlaczego właśnie filologia klasyczna, przyświecał nam jeszcze

inny cel. Na „powrót” i wspomnienia o
Bratkowicach, gdzie, parafrazując
Wielkiego Człowieka z Krakowa –
wszystko się zaczęło – nie trzeba było
Pana Profesora namawiać. Już w rozmowie telefonicznej, umawiając się z
nami na spotkanie, oznajmił – „będę zaszczycony”. Poniżej zamieszczamy wywiad z naszym rodakiem – znaną i cenioną postacią nauki polskiej.
Panie Profesorze, myśląc o Bratkowicach – do jakich miejsc najczęściej
Pan wraca?
Bratkowice będą zawsze ważnym

miejscem na ziemi, związanym z moim
szczęśliwym dzieciństwem, rodziną,
przyjaciółmi, znajomymi, a także ze
szkołą. Dom, rodzina jest czymś najważniejszym. Pewne wartości wyniesione stamtąd pozostają na zawsze. Wydaje mi się, że w sposób naturalny poddawałem się rodzicom, którzy towarzyszyli mi na każdym kroku. Odczuwałem
zawsze matczyną czułość. Interesowali
się tym, co robię, kim chciałbym być.
Później, kiedy odszedłem z Bratkowic,
na kolejnych etapach mojej edukacji
byli pierwszymi odbiorcami moich sukcesów. Zawsze, kiedy opowiadałem im
o tym co robię, oczekiwałem krytycznego sądu, ale też aprobaty. Nie posiadali specjalnego wykształcenia, ale zawsze jasno pojmowali rzeczywistość.
Miałem w nich dobrych życiowych doradców. Zawsze czułem ich obecność.
Miałem także szczęście spotkać na swej
drodze bardzo silne, wyraziste osobowości związane z drugim ważnym miejscem, jakim była szkoła. Ciągle pozostaję pod wpływem wielkiej indywidualności nauczycielskiej, jaką była pani
Karolina Ciejka – dobry, szlachetny
człowiek o szerokich horyzontach. Osoba niezwykle zasłużona dla kultury
Bratkowic, dla podnoszenia standardów życia jej mieszkańców. To ona w
dużej mierze kształtowała moje przyszłe zainteresowania, osobowość. Już
wtedy myślałem o dalszej edukacji, by
wejść w ten ciekawy, tajemniczy świat
nauki, widziany naturalnie oczami
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dziecka. Z wdzięczną pamięcią sięgam
do matczynej postaci pani Bronisławy
Urban, wspominam mojego wychowawcę, pana Józefa Chmaja, polonistkę, panią Marię Sowińską, a także innych. Dziś dziękuję im za kulturę słowa, budzenie wrażliwości estetycznej,
duchowej, za ich uprzejmość, profesjonalizm.
Siostra Pana, Aleksandra, zapytana jak wspomina Pana z tamtych lat,
jako starszego brata, odpowiedziała:
Zawsze z książką w ręce. Opiekuńczy, zatroskany o moją edukację, stan zdrowia,
o wszystko. I tak jest do dziś. Dobry, rodzinny człowiek.
Tak, to miłe (uśmiecha się)... Książki właściwie towarzyszyły mi zawsze.
Dużo czytałem. Biblioteka Publiczna w
Bratkowicach, mieszcząca się wówczas
na parterze w Domu Ludowym była
moim kolejnym, ukochanym miejscem
na ziemi. Uwielbiałem buszować wśród
regałów. Zawsze biegłem do biblioteki
z nadzieją, że odkryję tam coś
nowego. Bardzo lubiłem
książki podróżnicze, historyczne, ale również literaturę
o charakterze psychologicznym.
Pamiętam, że sięgałem już
wówczas po książki dla dorosłego czytelnika, na co przymykała nieco oko pracująca tam
pani bibliotekarka, Janina Lis.
Poprzez czytanie chciałem odkrywać nową rzeczywistość.
Zaczytywałem się. To była najlepsza rozrywka. Dzisiaj młodzież stosunkowo mało czyta.
Woli korzystać w inny sposób
z kultury, zwłaszcza poprzez
media elektroniczne. Kontaktu jednak
z książką, gdzie wytwarza się jakaś intymna więź pomiędzy odbiorcą a światem przedstawionym, nie można niczym
zastąpić. Powstaje wówczas sytuacja, kiedy czytelnik wchodzi w czarowny świat
słowa, staje się jego uczestnikiem; to zapada w pamięć i ma charakter kształcący. Zachęcam zatem, aby czytać, czytać
i jeszcze raz czytać!
Pani Janina Gaweł, obecnie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach, a kiedyś Pana koleżanka ze
szkolnej ławy, tak wspomina swego kolegę: Jurek miał autorytet, był jakby bardziej dorosły od swoich rówieśników. Wiedział zawsze co wypada, a co nie. Miał
odwagę „przemówić” do swoich bardziej
niesfornych kolegów. Mimo tego pozosta-
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wał ich dobrym kumplem. Lubił przemawiać, zabierać głos. Reprezentował nas
jako przewodniczący klasy. Szczególnie
lubił przedmioty humanistyczne. O jego
sukcesach mogłam niejednokrotnie usłyszeć podczas organizowanego corocznie
Dnia Seniora w SP nr 3 w Bratkowicach,
których uczestnikiem był jego ojciec, dziś
już śp. Paweł Styka. Był bardzo dumny ze
swego syna...
Jankę do dziś niezwykle cenię. Wyróżniała się wewnętrznym spokojem i
przemyślaną reakcją na nasze dziecięce
zachowania. Była genialna z matematyki, co nie było z kolei moją mocną stroną.
Moje pasje zawsze koncentrowały się
wokół przedmiotów humanistycznych.
Od dziecka interesowała mnie bardzo
historia i literatura, potem także języki
obce. Te zainteresowania starałem się
rozwijać. Byłem też małym społecznikiem. Działałem w PCK. Angażowałem
się w szkolne inicjatywy, także w te wychodzące poza szkołę (np. współpraca
samorządu szkolnego z młodzieżowym

Przyjeżdżam co jakiś czas, spoglądam
ciekawie na miejsca, gdzie kiedyś upływało moje dzieciństwo, na ludzi i dostrzegam ciągle nowe, pozytywne zmiany. Mieszkańców Bratkowic postrzegam jako niezwykle zaradnych życiowo.
Widzę pięknie zadbane domy i ogródki, ludzi dobrze ubranych. W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy każdy
musi walczyć o swój byt, pomimo że
region podkarpacki nie należy do najlepiej uprzemysłowionych, Bratkowiczanie świetnie sobie radzą. Znam ludzi z różnych kręgów i wiele miejsc na
ziemi i muszę przyznać, że na tym tle
Bratkowice prezentują się bardzo pozytywnie.
15 lat temu, podczas uroczystości
nadania imienia Stefana kardynała
Wyszyńskiego Szkole Podstawowej nr
1 w Bratkowicach, jako zaproszony
gość, w swoim wystąpieniu zwracał Pan
uwagę na to, jak ważne jest przestrzeganie przez szkołę norm etycznych i
moralnych, których źródłem jest nasza
chrześcijańska cywilizacja.
Sam jest Pan nauczycielem i
wychowawcą. Jak stara się Pan
wpajać powyższe wartości młodemu pokoleniu?

Tamte słowa wypowiadałem z głębokim przekonaniem,
że szkoła to kuźnia postaw. To,
co wpoimy młodym ludziom:
uczciwość, życzliwość, tolerancję, później zachowa swoją
trwałość. Dziś szkole pozostawia się przekazywanie wiadomości, a nie edukowanie. Educare starożytni rozumieli jako
W Uniwersytecie.
kształtowanie postaw, wpływanie na zachowania zgodnie z
kółkiem straży pożarnej). Może to było normami etycznymi, z systemem wartrochę megalomańskie, ale chciałem w tości, jakie wyznaje się w danej społeczjakiś sposób zaznaczyć swoje miejsce w ności. Dzisiaj szkoła chce przekazać
tamtych warunkach, wśród tamtych lu- dzieciom, młodzieży, przede wszystkim
dzi, moich rówieśników, dlatego też określony zasób wiadomości, ale często to podejście do ucznia jest zbyt indużo pracowałem nad sobą.
Jeżeli chodzi o Liceum Ogólno- strumentalne. Chodzi przede wszystkształcące w Dębicy, do którego uczęsz- kim o wykształcenia w nim określonych
czałem, to klasa była bardzo ciekawa. nawyków, sposobów percepcji wiedzy,
Wielu z moich kolegów zrobiło dobre a nie pozostaje już wiele czasu na rozkariery życiowe. Pamiętam, że działa- mowę o życiu. O tym, jak będzie w przyłem w kółku humanistycznym i teatral- szłości zachowywał się jako dorosły
nym. Zawsze czułem się humanistą i tak człowiek. Jak będzie traktował swoich
bliskich. W jaki sposób będzie kształto zostało.
tował swoje życie tak, by było ono zgodWracając do Bratkowic. Jak je Pan ne z celem człowieka, jakim jest nieustanne doskonalenie się zgodnie z
postrzega dziś?
tym, w co wierzy i co traktuje jako najTo wciąż moje kochane, rodzinne
Bratkowice. Są bardzo piękną wsią.
(ciąg dalszy na str. 12)
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(ciąg dalszy ze str. 11)
ważniejszą wartość w swoim życiu. Największą moją nauczycielską przygodą
było, gdy już jako asystent UJ nauczałem przez 7 lat greki i łaciny w I LO im.
Nowodworskiego w Krakowie. Liceum
to wciąż pozostaje pod opieką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Było to niezwykle cenne doświadczenie, zwłaszcza ze
względu na otwartość i autentyczność
postaw tych młodych ludzi. Miałem
świadomość, że zmniejsza się dystans
między mną a uczniami, a jednocześnie
starałem się zachowywać swój nauczycielski autorytet. Byłem ich nauczycielem i przyjacielem. Nie kumplem, kimś
kto przytakuje. Nauczyciel musi mieć
swoje własne zdanie. Mówiłem im o
moich wartościach, ale ich nie narzucałem.
Zajęcia zaś ze studentami mają
swoją odmienną metodykę, wynikającą
z faktu, iż mówimy do dorosłych, często ukształtowanych już kulturowo ludzi. W każdym typie zajęć trzeba odnaleźć taką formę, by skupić uwagę studentów na tym, co się mówi. Profesjonalizm, własna wiedza, piękna polszczyzna, treści ważne, interesujące i jednocześnie nienaruszające czyjegoś poczucia godności i przekonań religijnych,
mają tu szczególnie istotne znaczenie.
Praca w uniwersytecie jest terenem nieustannej dyskusji, debaty, dialogu, rozwiązywania problemów. Ciągle zadajemy pytania i na nie odpowiadamy.
Dzięki temu, jak sądzę, kształtujemy
nową społeczną i kulturową jakość.
Filologia klasyczna nie należy do
łatwych i popularnych kierunków studiów. Dlaczego taki wybór?...
W zasadzie chciałem być neofilologiem. Jako uczeń szkoły średniej interesowałem się wprawdzie historią starożytną. Starożytność mnie pociągała,
ale łaciny wówczas się nie uczyłem.
Właściwie chciałem być germanistą i
nawet zdawałem na filologię germańską. Uznałem jednak, że studia w
zakresie filologii klasycznej to prawdziwa esencja humanistyki. To jest coś, co
pozwala wyrobić sobie zdanie o podstawach, o źródłach kultury zachodniej,
europejskiej. Pozwala dostrzec całą
ewolucję kulturową późniejszą. Myślę,
że uzyskałem dobre, wszechstronne wykształcenie humanistyczne. Po II roku
filologii klasycznej rozpocząłem równoległe studia na drugim kierunku – iberystyce. Jako student marzyłem o pracy naukowej, działałem w kole studenc-
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kim, jeździłem z referatami na konferencje i po obronie pracy magisterskiej
tak się złożyło, że w sposób naturalny
pozostałem na uczelni. Studia dały mi
pewien rodzaj psychicznego komfortu.
Traktuję otaczający mnie świat, kulturę, również to co do mnie dociera za
pośrednictwem mediów, jako przestrzeń życiową, w której wiele rzeczy już
było, wcześniej zaistniało. Wielu wydaję się, że to są sprawy nowe, że problemy ludzkie są zupełnie świeże, że pewne dylematy dotyczą wyłącznie naszej
generacji. Ja, dzięki swoim studiom i
wykształceniu, mam świadomość, że to
wszystko już kiedyś było, a dzisiaj pojawia się jedynie w nowym kształcie. Mam
dystans do świata, który nie polega na
oddzielaniu się od rzeczywistości, ale
na postrzeganiu spraw z pozycji znawcy ludzkich losów, odbiorcy i badacza
Wakacje na Rodos.

oryginalnych tekstów klasycznych: greckich i rzymskich, w których zawarta jest
nasza europejska, kulturowa, a także
chrześcijańska tożsamość.
Czytając pana dossier, można śmiało stwierdzić, że jest pan Obywatelem
Świata. Mam na uwadze nie tylko osiągnięcia naukowe, znajomość języków
obcych (8! – łaciński, grecki, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, angielski, rosyjski), ale przede wszystkim
bardzo wyczuwalną otwartość na człowieka...
Tak, to ważne, aby być otwartym na
człowieka, znaleźć z nim porozumienie.
Język jest zaś podstawowym narzędziem pozwalającym nawiązać takie
porozumienie. Jest to niezbędne także
w kontaktach naukowych. Dzisiaj pozycję w życiu naukowym, zwłaszcza w

humanistyce, osiąga się poprzez publikacje w języku angielskim, niemieckim,
włoskim, trzeba się więc nimi posługiwać, ale także pielęgnować i umacniać
znaczenie języka polskiego, jako środka komunikacji naukowej. Znajomość
języków, kodu kulturowego, jaki obowiązuje w danym kraju, sprawia, ze
wiem, jak się zachować i jak rozmawiać
z jego mieszkańcami. Poznałem prawie
wszystkie kraje europejskie, Stany
Zjednoczone, ale muszę podkreślić, że
wciąż jestem najbardziej związany z
naszą polską kulturą i staram się ją
wszędzie popularyzować.
W swoim życiu przeczytał Pan wiele książek. Czy jest jakiś autor, któremu chciałby Pan zadać dziś jakieś pytanie?
To bardzo trudne pytanie. Mam kilku ulubionych autorów Ze starożytnych
twórców cenię bardzo rzymskiego poetę Wergiliusza – autora słynnej Eneidy. Natomiast spośród pisarzy współczesnych autora z kręgu kultury hiszpańskiej, iberoamerykańskiej, z kręgu,
który jest jakby drugą dziedziną moich
zainteresowań. Jest to autor „ Stu lat
samotności”, Gabriel García Marquez.
Zafascynował mnie niezwykle jako pisarz i jako człowiek, który w swoim dziele potrafił dotrzeć do tajemnicy samotności człowieka. Pomimo że człowiek
żyje wśród innych ludzi, to jednak często nie potrafi znaleźć z nimi bezpośredniego kontaktu, wspólnego języka,
tworzy dla siebie swój własny, fikcyjny
świat, który oddala go od rzeczywistości. Te dylematy są ciągle aktualne.
Gdybym spotkał Marqueza, zresztą
autor ten ciągle żyje, z pewnością rozmawialibyśmy o tym, jak wydobyć człowieka z samotności, bo nie ma nic trudniejszego niż jej przeżywanie.
Czy czuje się Pan człowiekiem szczęśliwym?
Jestem człowiekiem świadomym
swoich bardzo licznych braków i niedostatków swej osobowości. To, co dał
mi rodzinny dom, edukacja, praca,
pasje, a także rodzina, którą założyłem, pozwala mi czuć się człowiekiem
spełnionym, szczęśliwym. Niezwykle
cenię sobie więzi rodzinne. Rodzina to
najcenniejsza sprawa w życiu. Wydaje
mi się, że to co sam przeżyłem w mojej rodzinie jako dziecko, pozwala mi
dzisiaj odnaleźć swoje miejsce w życiu
dorosłym, w mojej własnej rodzinie, w
kontaktach z własnymi dziećmi. Je-
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stem głęboko przekonany, że szczęśliwe życie rodzinne jest czymś, co powoduje, że człowiek nie czuje się obco
w świecie, że nie czuje się zagubiony,
emocjonalnie rozchwiany. Nawet jeśli
przeżywa jakieś wzloty i upadki, to
świadomość, że ma oparcie w najbliższych, którzy potrafią zrozumieć, wybaczyć, przejąć się naszymi ważnymi
sprawami, powoduje, że
czujemy się w pełni ludźmi.
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Po zakończonej liturgii Jan Paweł II
usiadł przed ołtarzem w fotelu i udzielił każdemu z obecnych swoistej miniaudiencji. To było fascynujące. Po
kolei podchodziliśmy do Chrystusowego Namiestnika, ks. biskup Dziwisz
każdego przedstawiał i mogliśmy zamienić z Janem Pawłem II kilka zdań.
Podszedłem i ja, ukląkłem przed Pa-

W gabinecie Pana Profesora zauważyłam wyjątkowe zdjęcie wiszące na
ścianie. W jakich okolicznościach ono powstało?
Scena utrwalona na
zdjęciu związana jest z jednym z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, mianowicie z osobistym spotkaniem z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, podczas
Spotkanie.
mojego pobytu na stypendium naukowym w Rzymie
w roku 2003. Od ówczesnego sekretarza osobistego Jana Pawła II a obecnego metropolity krakowskiego ks.
kardynała Stanisława Dziwisza, otrzymałem zaproszenie do uczestniczenia
we Mszy Św., odprawianej przez Papieża w Jego prywatnej kaplicy w Watykanie. Przeżywałem wówczas wielkie
uniesienie, już sama możliwość wejścia
do prywatnych apartamentów papieskich, do których dostęp mają tylko
nieliczni, wydawała się czymś niezwykłym, a cóż dopiero bezpośrednie zbliżenie się do Ojca Świętego! Wczesnym
rankiem, chyba około 6.30, niewielka
grupa zaproszonych gości z różnych
stron świata, wśród których byłem ja,
została wpuszczona przez gwardzistów
szwajcarskich do prywatnych apartamentów Jana Pawła II. Windą wyjechaliśmy na ostatnie piętro Pałacu
Apostolskiego i w drodze do kaplicy
mogliśmy obejrzeć otwarte prywatne
pomieszczenia Papieskiego Domu,
bardzo skromnie urządzone. Sama
prywatna kaplica Papieża jest droga
każdemu Polakowi, ponieważ w ołtarzu znajduje się kopia obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej. Kiedy weszliśmy, Ojciec Święty już modlił się
przed ołtarzem. Mszę Świętą w asyście
ks. biskupa Dziwisza odprawił w języku polskim, co dla mnie było dodatkowym powodem do wzruszenia.
Wszyscy byliśmy niezwykle przejęci i
skupieni, zwłaszcza w momencie przyjmowania z rąk Papieża Komunii Św.

pieżem i ucałowałem Pierścień Rybaka. Ks. biskup Dziwisz wymienił moje
imię, powiedział że jestem profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, i że pracuję w Rzymie nad książką poświęconą
twórczości łacińskiego poety ze starożytnej Galii, Sydoniusza Apollinarisa,
który także był wielkim biskupem w
dzisiejszym Clermont-Ferrand we
Francji. Ojciec Święty, wyraźnie zaciekawiony, zapytał o stan zaawansowania
moich prac, o znaczenie twórczości Sydoniusza dla kultury rzymskiej i podkreślił wagę studiów nad antycznymi
autorami chrześcijańskimi w dzisiejszym świecie. Ciągle słyszę Jego głęboki głos: „Dobrze, mój synu, pracuj dalej”. Otrzymałem z rąk Papieża błogosławieństwo i na pamiątkę różaniec.
Uskrzydlony wróciłem na swoje miejsce. Dzisiaj, po latach, zwłaszcza w trudnych chwilach, wracam wspomnieniem
do tamtego wydarzenia, a papieski różaniec stanowi najcenniejszą relikwię w
moim domu.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Czy zapamiętał Pan któreś
szczególnie?
Mam wiele przeżyć świątecznych
zakodowanych w pamięci. Moje najdawniejsze wspomnienia z dzieciństwa, gdy jeszcze mieszkaliśmy w starym domu na Końcu, to chyba jakaś
płonąca choinka.... (Śmieje się). Wówczas nie było jeszcze światełek, lecz

zwykłe świeczki. Na szczęście nic się
nie stało. Pamiętam też aurę przygotowań do świąt, do Wigilii. Zapachy,
ciasta pieczone przez mamę, przygotowywane różne potrawy. Zawsze
ubierałem choinkę. To było ambitne
zadanie, bo drzewko musiało mieć
swój styl. Przez całą szkołę podstawową byłem aktywnym ministrantem.
Pamiętam, że zawsze
uczestniczyłem w Pasterce.
Z jednej strony te wspomnienia mają taki wymiar
rodzinny, bardzo ciepły –
rodzice, rodzeństwo, ciotki,
ale z drugiej strony te obrazy są przepojone jakimś odczuciem religijnym. Do dzisiaj mam w sobie dziecięce
oczekiwanie na to tajemnicze, niezwykłe narodzenie
Bożej Dzieciny. Cieszę się,
że te Święta nie stają się dla
mnie przeżyciem takim, jakie jest dzisiaj obecne w kulturze masowej – marketingowym, pospolitym. Najważniejszy jest wymiar sakralny tych
Świąt. Dwa jak gdyby centra, które naturalnie współistnieją – rodzina i Kościół.
Na zakończenie tego wyjątkowego
spotkania Pan Profesor powiedział:
To spotkanie, to ponowne nawiązanie bliskiego kontaktu z Bratkowicami. Tych kontaktów nie zerwałem,
zawsze czułem się obywatelem Bratkowic i tak pozostaje do dzisiaj. Mieszkam jednak daleko i oczywiście wiele
spraw do mnie nie dociera. Człowiek
zajęty jest mnóstwem rzeczy, planów.
Ta dzisiejsza rozmowa uświadomiła
mi, że powinienem tam bywać częściej.

Fenomen osobowości Profesora
Jerzego Styki sprawia, że chciałoby
się przeprowadzać z nim nie tak z
konieczności krótkie rozmowy, wywiady.
Panie Profesorze, to my jesteśmy
zaszczyceni i dumni, że na łamach
naszego kwartalnika możemy chociaż w zarysie przedstawić naszego
Rodaka – osobę, która poprzez swój
talent i pracę osiągnęła tak wiele.
Dziękując za poświęcony czas,
życzymy Panu i Pańskiej rodzinie
wszelkiego dobra.

Halina Zawisza
Gabriela Wilk
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PASOWANIE NA UCZNIA
13 października 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach
odbyła się uroczystość pasowania
uczniów klasy pierwszej.
,,Obrzęd ten wywodzi się ze średniowiecza, kiedy to żacy wstępujący w progi
uniwersytetu, poddawani zostali różnorakim żartobliwym próbom. Po ich
przebyciu, wykazawszy się sprytem,
mądrością, umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach, każdy żak
oficjalnie był zaliczany w poczet studentów. Było to zawsze niezwykłym wyróżnieniem i powodem do dumy”. Zwyczaj
ten, w nieco zmienionej formie, przyjął
się we współczesnych szkołach, jest kultywowany także w naszej szkole i za
każdym razem niesie ze sobą ogromne
emocje.
W tym roku małych żaków i zebranych gości powitali przedstawiciele kla-

sy V i VI: Anna Zagrodnik i Mateusz
Surowiec. Bardzo ciepłe słowa uczniowie usłyszeli również od pani Dyrektor
Janiny Gaweł. Pierwszoklasiści zdali
swój pierwszy poważny egzamin doskonale radząc sobie z tremą, przedstawiając piękny program artystyczny. Odpowiadając na trudne pytania zadawane
przez starszych kolegów, zaskoczyli i
oczarowali wszystkich swoją wiedzą.
Świetnie poradzili sobie także z zagadkami, które jako następną próbę
przygotowała pani Dyrektor. Po tak
pomyślnie zdanym egzaminie nastąpił
akt ślubowania na sztandar szkoły. Następnie przy pomocy wielkiego ołówka,
pani Dyrektor pasowała ich na uczniów
klasy I. Po ceremonii pasowania ołówkiem, każdy pierwszaczek wpisał się do
kroniki Samorządu Uczniowskiego,
robiąc „pieczątkę” paluszkiem obok

Uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1.

swojego nazwiska – jest to długoletni
zwyczaj w naszej szkole. Niejeden z rodziców naszych uczniów może w starych
kronikach odszukać własną „pieczątkę.”
O naszych maluchach nie zapomnieli także rodzice przygotowując dla
nich wspaniałe prezenty oraz słodki poczęstunek. Naszym małym bohaterom
ten wyjątkowy dzień na pewno na długo zostanie w pamięci.
Krystyna Berdel
– wychowawca klasy I

PS. Poniżej zamieszczamy także
pamiątkowe zdjęcia z uroczystości pasowania na ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 1 (24 października) i nr 2 (10
października). Na początku szkolnej
edukacji życzymy naszym pierwszoklasistom dużo zapału i sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
Redakcja

Pamiątkowe zdjęcie z wychowawczynią mgr Krystyną Berdel.

Uczniowie pierwszej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 2.
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Przywróciæ pamiêci obraz

„Odchodzi cichutko,
bezszelestnie
Zatracany w przelocie
ludzkich istnień
Krajobraz naszych dni
– bez słów”.
(T.P.)

Nasza
klasa
Zamieszczamy fotografie przedstawiające młodzież szkolną
z lat 60 i 70. Fotografie pochodzą z archiwum Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2 i nr 3
w
Bratkowicach.
Gdzie dziewczęta i
chłopcy z tamtych
lat?… Czekamy na
wspomnienia.

16

1 Listopada – dzień Wszystkich
Świętych, dzień tych, którzy już oglądają Pana Boga twarzą w Twarz.
2 Listopada – Zaduszki, dzień tych,
którzy muszą oczyścić „swoje szaty” w
miejscu zwanym Czyściec.
Nas żyjących, te dni wprowadzają w
zadumę. Pogrążeni w modlitwie przy
grobach swych najbliższych i znajomych
zastanawiamy się nad sobą i nad własnym życiem. W głowie i sercu rodzi się
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bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce” (J.14.1-2). W
Prefacji o zmarłych jest m.in. napisane: „Życie Twoich wiernych, o Panie,
zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki,
znajdą przygotowane w niebie wieczne
mieszkanie”.
Moi drodzy! Czy trzeba nam większych zapewnień, że nie w grobie jest
kres wszystkiego, ale że będziemy

że będę przebywał wśród swoich Rodaków, którzy poprzedzili mnie w odejściu do Pana.
Na tym cmentarzu spoczywają Rodzice mojego Taty, jego brat Leon i siostry z mężami. W wiecznym śnie leżą
nasi bracia – Bohaterowie z miesiąca
lipca 1944 roku; w spoczynku wiecznym
czekają na dzień swego zmartwychwstania najbliżsi sąsiedzi mego domu rodzinnego. Będąc przy ich grobach w
zadumie modlę się o spokój ich duszy i
czując zawsze ścisk w gardle, wzruszony widzę siebie jako małego chłopca
wzrastającego wśród nich wówczas żyjących. Proszę Pana Miłosierdzia o przyjęcie ich do wiecznej chwały, aby za trudy życia tu na ziemi, mogli otrzymać
życie wieczne w domu Ojca, gdzie
miejsc jest wiele.
Wspominam w modlitwie Rodaków, których groby znajdują się na innych cmentarzach w Polsce lub poza jej
granicami. Szczególną pamięcią i serdeczną modlitwą obejmuję mojego drogiego druha, kolegę od najwcześniejszych lat dziecinnych – śp. ks. kan. Stanisława Rogalę. Stasiu! Tak szybko odszedłeś, a z Tobą odszedł świat naszych
dziecinnych, młodzieńczych i dorosłych
lat. Jesteś szczęśliwy, przebywasz w

Bratkowicki cmentarz.
Fot. A. Bednarz

uporczywe pytanie: Gdzie wy: Tato,
Mamo, Synu, Córko, Bracie, Siostro,
Mężu, Żono, Dziadku, Babciu, Kolego i Koleżanko – gdzie teraz jesteście?
Tak niedawno byliście wśród nas i odeszliście na zawsze. Może przez wiele lat
w bólu, w męce i w cierpieniu przecieraliście sobie drogę do Wieczności, a
może nagle, niespodziewanie odeszliście z tej ziemi. Gdzie jesteście teraz?
Powiedzcie!
Dla ludzi niewierzących śmierć stanowi kres wszystkiego, prowadzi do nicości. Parę zbitych desek, ziemia, w niej
dół, zasypanie trumny i koniec.
My, ludzie wierzący zanurzeni w
Krwi Baranka podczas Chrztu świętego, mający duszę nieśmiertelną wierzymy, że jak nasz Zbawiciel poniósł
śmierć męczeńską na drzewie Krzyża i
dnia trzeciego Zmartwychwstał, tak i
my po swojej śmierci zmartwychwstaniemy do nowego Życia. Mamy takie
zapewnienie dane nam przez samego
Jezusa Chrystusa: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we
mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to

uczestnikami nowego Życia, w innym
czasie, w innym wymiarze i w niewidzialnym bycie. To jest odpowiedź na
wyżej postawione pytanie: Gdzie teraz
jesteście? Powiedzcie!
Ilekroć jestem w Bratkowicach staram się chociaż przez kilkanaście minut być na miejscowym cmentarzu. Pomijając fakt, że jest to jeden z najbardziej zadbanych i ładnych cmentarzy
parafialnych w diecezji rzeszowskiej, to
po wejściu na jego teren odczuwam
szczególną radość wypływającą z faktu,

domu Ojca i wierzę, że wstawiasz się
za nami, za Rodakami z Bratkowic.
Osobiście proszę Cię drogi i serdeczny Kolego o to, że gdy nadejdzie
kres mojej doczesnej pielgrzymki tu na
ziemi wyjdź po mnie wraz z Matką
Bożą, z moimi Rodzicami i Rodakami
z Bratkowic, a szczególnie z mojej ukochanej Sitkówki, bym drżąc mógł stanąć przed obliczem Boga i zdać sprawę z włodarstwa swego. Proszę Cię drogi przyjacielu Stasiu, wyjdź po mnie.
Zdzisław Rzepka

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 10/2008

17

Z dzia³alnoœci Komitetu Cmentarnego
Po blisko 2 latach od zawieszenia działalności poprzedniego Komitetu Cmentarnego – ks. proboszcz Józef Książek widząc potrzebę pomocy w administrowaniu na naszym
cmentarzu, powołał nowy Komitet Cmentarza. W składzie
komitetu znaleźli się przedstawiciele wszystkich części parafii. W ten oto sposób w lipcu został wybrany nowy Komitet w składzie:
1. Pięta Tadeusz (Piaski) – przewodniczący Komitetu
2. Woźnica Marek (Czekaj) – z-ca przewodniczącego
3. Stec Stanisław (Klepak) – skarbnik
4. Bułatek Zbigniew (Klepak) – gospodarz cmentarza
5. Rogala Tadeusz (Sitkówka) – członek
6. Jucha Władysław (Zastawie) – członek
7. Kołek Zdzisław (Zapole) – członek
Nowy chodnik – widok na kaplicę
cmentarną.

Fot. A. Bednarz

Przystępując do wykonywania obowiązków wspólnie z ks.
proboszczem opracowano plan działania Komitetu w celu
realizacji wszystkich działań związanych z utrzymaniem
cmentarza. Został ustalony plan finansowy niezbędny do realizacji wszystkich prac. Przede wszystkim ustalono wysokość opłat w formie ofiar składanych z tytułu korzystania z
kaplicy cmentarnej w czasie pogrzebu, pochówków naszych
parafian oraz osób z poza parafii, wykonywania nowych nagrobków, korzystanie z mediów na cmentarzu przez firmy
wykonujące roboty budowlane.
Aby sprostać tym zadaniom i utrzymywać porządek na
cmentarzu w okresie wiosenno –jesiennym, wybrano gospodarza, którym został p. Zbigniew Bułatek, pełniący równocześnie funkcję grabarza na naszym cmentarzu. Jego zadaniem będzie utrzymywanie czystości, wykaszanie traw na
wolnych kwaterach i wewnątrz cmentarza, naprawa i konserwacja urządzeń oraz innych prac, pilnowanie porządku w
czasie wykonywania prac budowlanych przez firmy.
Komitet zdając sobie sprawę z coraz większych wymagań, a zarazem troski parafian o wizerunek cmentarza, dostrzegł konieczność dodatkowego wsparcia finansowego w
postaci ofiar składanych raz w roku. Forma ta jest praktykowana w sąsiednich parafiach i przynosi efekt.
Także i nasza parafia zdeklarowała się do składania ofiar
jednorazowo w danym roku na potrzeby cmentarza. Mając
unormowane formy działalności Komitet przystąpił do wykonywania wielu prac na cmentarzu.
W okresie od miesiąca lipca do 31 października 2008 roku
wykonano nowe alejki z kostki brukowej i płytek betono-

wych, oświetlenie cmentarza, nagłośnienie, wykonano śmietnik z likwidacją starego przy bramie głównej. Przeprowadzono remont rowu od strony południowej oraz wiele innych prac porządkowych. Dokonano opłat za wodę energię,
wywóz śmieci i zniczy oraz zakup paliwa do kosiarek.
Na ich opłacenie Komitet dokonał w dniach 1 i 2 listopada zbiórki funduszy poprzez kwestę do puszek oraz zebranie składki w czasie mszy św. na cmentarzu.
Należy w tym miejscu podkreślić dużą życzliwość i ofiarność parafian oraz osób odwiedzających nasz cmentarz. Podczas prowadzonej kwesty do puszek odbieraliśmy bardzo
życzliwe opinie o naszym cmentarzu. Należy w tym miejscu
przypomnieć, że w dużej mierze na te opinie miała wpływ
praca poprzedniego komitetu. W okresie 16 lat przy dużym
zaangażowaniu komitetu oraz parafian wykonano bardzo
wiele prac.
W dniach 9 i 16 listopada 2008 roku Komitet przeprowadził zbiórkę funduszy zdeklarowanych przez parafian
(z 588 numerów).
Informujemy, że komitetowi na bieżąco przyjmują wpłaty.
Zebrane fundusze zostaną przeznaczone w 2009 roku na
wykonanie następujących robót:
1. alejki z kostki brukowej
2. remont kaplicy(malowanie ścian wewnątrz, malowanie
dachu oraz elementów metalowych na zewnątrz
3. malowanie dzwonnicy
4. remont ławek wraz z malowaniem
5. uzupełnienie nagłośnienia w kaplicy (nowy wzmacniacz)
oraz zainstalowanie nowych głośników
Alejki z kostki brukowej na cmentarzu.
Fot. A. Bednarz

6. zainstalowanie nowych lamp oświetleniowych
7. przełożenie ogrodzenia metalowego w rejonie bramy
głównej
8. rozpoczęcie remontu pochylonego ogrodzenia metalowego wraz z pomalowaniem
9. zakup sprzętu do utrzymania porządku na cmentarzu (kosiarki,paliwa oraz innych materiałów)
10. opłaty stałe (za wodę, prąd oraz wywóz śmieci przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy).
Wszystkie te zamierzenia i planowane prace będą możliwe przy zaangażowaniu wszystkich parafian, a także poprzez
złożone ofiary. Komitet starał się będzie wykonywać swoje
obowiązki zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami.
Będzie otwarty na przyjęcie wszystkich uwag i wniosków.
Przewodniczący Komitetu
Tadeusz Pięta
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GMINA ŒWILCZA –
„GMINA FAIR PLAY”
Kapituła konkursu „Gmina Fair Play”, Krajowa Izba
Gospodarcza oraz fundacja „Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały po raz pierwszy
Gminie Świlcza tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2008. Wręczenia certyfikatów „Gmina Fair Play” odbyło się 3 X 2008
r. w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

„Gmina Fair Play”
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
i Programu Certyfikacyjnego „Gmina Fair Play”
Idea konkursu
Podstawowym celem konkursu jest wyłonienie, nagrodzenie, a następnie wsparcie
samorządów w pełni zaangażowanych w tworzenie
jak najlepszych warunków
do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
aktywnych w przyciąganiu
nowych inwestorów.

Cele konkursu
i certyfikacji:
• wyróżnienie i promocja gmin „przyjaznych dla
inwestorów”,
• zwiększenie zainteresowania inwestorów i mediów gminami,
• promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami
i społecznością lokalną,
• promowanie współpracy pomiędzy biznesem, a gminami
przyjaznymi dla inwestorów,
• zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich standardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,
• wsparcie w wysiłkach czynionych w celu przyciągania
nowych inwestorów,
• promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom
niepełnosprawnym,
• pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat efektywnych metod promocji inwestycji,
• zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności
i uczciwości w relacjach z przedsiębiorcami.

Korzyści dla gminy wynikające z uczestnictwa w programie, m.in.:
• nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat „Gmina Fair
Play” przyznaje się gminom, które spełniły wymogi konkursu i uzyskały w procesie certyfikacyjnym 72 punkty na 100
możliwych
• szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych
dokonań oraz planów gminy; mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach; możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy
i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy
na polu przyciągania inwestorów;
• zapoznanie się z opinią inwestorów działających na terenie danej gminy dzięki badaniu losowo wybranych inwestorów (osób indywidualnych i przedsiębiorców, którzy na terenie danej gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje);
• możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej (na podstawie
podsumowania badań ankietowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów poszczególnych gmin biorących
udział w II etapie konkursu, dana gmina uzyskuje
informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy
oraz do wyników średnich
– informacje są poufne
znane jedynie organizatorom oraz zainteresowanym gminom);
• pozyskanie nowych inwestorów i realizacja nowych inwestycji.

Przebieg i warunki konkursu
W konkursie i programie certyfikacyjnym przewidziano
pięć kategorii:
• gminy wiejskie
• miasteczka i małe miasta
• średnie miasta
• duże miasta
• gminy turystyczne

Gmina Œwilcza w konkursie
Po raz pierwszy Gmina Świlcza przystąpiła do prestiżo-
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wego rankingu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. W tym roku jest to siódma edycja tego
ogólnopolskiego konkursu, którego główną ideą jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą
inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani sa w
przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których etyka nie jest
kwestionowana. Dzięki udziałowi w konkursie Gmina Świlcza buduje również wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów, deklaruje stosowanie najwyższych standardów etycznych, a także może liczyć na szczególną promocję swojej oferty inwestycyjnej.

ETAP I
W pierwszym etapie zainteresowane gminy składały na
piśmie deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniały ankietę konkursową. W ankiecie oprócz informacji o
charakterze ekonomicznym gminy, liczby zatrudnionych
pracowników w Urzędzie Gminy, dochodów i wydatków
gminy, musiały się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, zakresu i jakości
inwestycji własnych, infrastruktury biznesu w gminie, dostępu do infrastruktury technicznej, organizacji obsługi inwestorów, otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych, pro-ekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowywania ich do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo
gminy załączały dokumentację zawierającą np.: gotowe
oferty inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lokalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery itp. Odpowiedzi zawarte w ankiecie były punktowane. Gmina musiała uzyskać minimum 72 punkty na 100 możliwych, aby
zakwalifikować się do II etapu.

ETAP II
W trakcie drugiego etapu przeprowadzany był audyt certyfikacyjny połączony z losowym badaniem inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzili wiarygodność informacji zawartych
w ankietach konkursowych oraz mogli prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji,
przedłożenie odpowiednich dokumentów. 19 sierpnia Gminę Świlcza odwiedził audytor konkursu „Gmina Fair Play” –
Pan Janusz Byrtus. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane
było również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy – przedstawicielami dostawców mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu
pracy itp.
Wszystkim uczestnikom spotkania, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w spotkaniu przedstawiając
swoją ocenę, serdecznie dziękujemy.
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Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu było badanie losowo wybranych inwestorów,
którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy. W ocenie przyjazności gmin dla inwestorów brali, więc udział sami inwestorzy, punktując m.in.:
• kwalifikacje pracowników w zakresie obsługi inwestora,
• szybkość obsługi,
• prawidłowość podejmowanych decyzji administracyjnych,
• terminowość w zakresie dotrzymywania zobowiązań,
• łatwość dostępu do urzędu (lokalizacja, parking, dojazd
itp.),
• jakość pisemnej informacji o procedurach, warunkach i
wymaganiach formalnych,
• dbałość o koszty i czas inwestorów (wskazywanie rozwiązań oszczędzających koszty i czas),
• przejrzystość stosowanych zasad dotyczących realizacji
inwestycji,
• dbałość o bezpieczeństwo finansowe, czyli sugerowanie
rozwiązań ograniczających ryzyko inwestycji,
• informację osobistą, czyli zaangażowanie pracowników
w pomoc inwestorom.
Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych) przyznanych, w trakcie II etapu, przez audytorów i inwestorów oraz
tych, które uzyskano na podstawie ankiety z I etapu konkursu decydowała o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair
Play”.
W składzie tegorocznej Kapituły Konkursu znaleźli się
przedstawiciele przedsiębiorców, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich oraz przedstawiciel Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Organizator konkursu
Konkurs „Gmina Fair Play” organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz przy
bliskiej współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.
Źródło: Gmina Fair Play
Oprac. Jolanta Draus
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Gmina Œwilcza
– Laureat
konkursu
„Grunt na
medal” 2008
Zakończona została III edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2008, przeprowadzonego przez
Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych we współpracy z Marszałkami Województw. Dzięki konkursowi oferta terenów pod przyszłe inwestycje została wzbogacona o kolejne,
dobrze przygotowane lokalizacje.
Do konkursu przystąpiło 220 gmin
z całej Polski, które nadesłały 332 oferty. Najwięcej ofert nadeszło z województw: wielkopolskiego, opolskiego i
śląskiego. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 91 terenów, spośród
których wyłonionych zostało 16 finalistów.
Z województwa podkarpackiego
najlepszym terenem pod inwestycje
okazał się teren z Gminy Świlcza w
miejscowości Dąbrowa o pow. 94,35 ha.
Nagrodzony został teren przeznaczony

pod działalność inwestycyjną, przemysłową. Nieruchomość położona jest w
pobliżu drogi krajowej nr 4 –E4 (Kraków – Rzeszów), linii kolejowej (Rzeszów – Kraków) i projektowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19.
Dla terenu inwestycyjnego opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Teren płaski niezabudowany, posiada dostęp do infrastruktury technicznej.
Dla Gminy Świlcza zwycięstwo w
konkursie oznacza promocję gminy i
terenu, a także większą szansę na przyciągniecie inwestycji krajowych i zagranicznych.
Źródło: http://www.paiz.gov.pl
Oprac. Jolanta Draus

PS. Artykuły zamieszczone na stronach 18-20, przesłane przez Urząd Gminy w Świlczy, utwierdzają nas w przekonaniu,
że żyjemy w nowoczesnej gminie stwarzającej możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom.
Redakcja
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Muzyka. Krótkie słowo, a znaczenie jego jest tak ogromne. Czym jest dziś dla ludzi młodych muzyka? Często temat
ten pojawia się w rozmowach, padają pytania: Czego słuchasz?, Co sądzisz o tej piosence albo o tym zespole?, i tym
podobne. Czy naprawdę tak wielkie jest znaczenie muzyki?
Postanowiłem zapytać o to kilkoro znajomych, poznać kilka
poglądów. Jak się okazało, zdecydowana większość odpowiedzi na kilka prostych pytań była bardzo do siebie podobna. Być może to przypadek, być może wyznacznik czasów, w
których żyjemy. Faktem jest jednak, że dziś muzykę usłyszeć można niemal wszędzie. Jest bardzo
wiele jej gatunków, każdy może
znaleźć coś w sam raz dla siebie.
Zapytałem licealistkę, ucznia
technikum, studentów i księdza.
„Muzyka... Jest dla mnie jednym z ważniejszych elementów
życia codziennego. Kiedy budzę się,
od razu włączam radio. Rano zazwyczaj mam niewiele czasu,
więc po prostu słucham, „czego popadnie”. Kiedy jadę do szkoły,
odrabiam lekcje, czy kładę się spać słucham mp3 – wtedy się
„wyłączam”.
To działa jak narkotyk. Muzyka wyzwala we mnie pozytywną (bardzo) energię. Kilka pierwszych taktów ulubionego
utworu i świat nabiera barw. Skoro coś właśnie w taki sposób
na mnie oddziaływuje, dlaczego więc mam to ograniczać? No
właśnie. Muzyka.... Coraz trudniej bez niej „normalnie” funkcjonować.” – Odpisuje mi Gosia, 16-letnia licealistka, która
utrzymuje, że jest: „Zwyczajnym, szarym człowiekiem, który
jeszcze czegoś wielkiego dokona:)”.
Podobnie myśli Adrian, człowiek, jakich mija się dziesiątki co dzień na ulicach. Dla niego muzyka to hobby, „mała
przyjemność”, której poświęca każdą wolną chwilę.
Ksiądz Wojciech zapytany o to samo, pisze: Słucham
muzyki praktycznie zawsze i wszędzie. Zwłaszcza w domu, w
czasie wolnym, podczas pracy i jazdy samochodem. Lubię też
słuchać radia, ale tylko i wyłącznie programów katolickich i
niekomercyjnych, które oprócz bogatej i wartościowej treści programowej, oferują też muzykę niekomercyjną i alternatywną
na wysokim poziomie.
Zastanowiło mnie to. Postanowiłem pójść krok dalej i
sprawdzić, czy slogan głoszony przez pewną stację radiową
– „Muzyką się żyje” – ma rzeczywiście odwzorowanie w naszym życiu. W końcu tak wiele czasu jej poświęcamy. Zadałem więc kolejne pytanie: W jaki sposób muzyka, której słuchasz wpływa na Twoje życie?.
„Muzyka znacząco wpływa na styl mojego życia, pomijając
już styl ubierania, poglądy jakie wyznaję, mogę spokojnie powiedzieć, że daje mi dużo inspiracji do tego, co robię. Nawet w
swoich nastrojach znajduję ukojenie w muzyce, słuchając jej
lub tworząc samemu. Muzyka mnie uspokaja i działa na mnie
twórczo, kreatywnie” – słyszę od Adriana.
Gosia odpowiada: „Muzyka jest czymś, dzięki czemu mogę
oderwać się od rzeczywistości. Pobudza wyobraźnię, wyzwala
emocje, sprawia, że człowiek staje się bardziej otwarty na to, co
go otacza. Każdy odbiera ją indywidualnie i może w niej odnaleźć odrobinę siebie. Ma na mnie bardzo dobry wpływ. Pobudza wnętrze i zwiększa motywację do wszystkiego, co robię. Z
wieloma tekstami mogę identyfikować swoje uczucia. Nieco
ostrożniejszy w formułowaniu swych myśli okazuje się być
ks. Wojciech. Jego wypowiedź jednak najbardziej skłoniła
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mnie, nie pierwszy raz zresztą, do dalszych przemyśleń oraz
pytań. Oto jego odpowiedź na moje pytanie: „Muzyka to
kwestia gustu. Trudno o niej mówić, gdyż każdemu podoba się
co innego. Żyjemy w czasach, gdzie tych gatunków są tysiące i
każdy coś w tym tyglu muzycznym znajdzie dla siebie.
Nie znam się na muzyce na tyle, by być jakimś autorytetem
w kwestii doboru czegoś dla siebie. Według mnie muzyka to
dobra metoda do przekazywania przede wszystkim Słowa Bożego, pozytywnych wartości, dobrych wzorców zachowań, trendów kulturowych, historii, tradycji i
przekazywania przemyśleń. Są takie
zespoły, które za pomocą muzyki
przekazują pseudowartości i złe wzorce zachowań. Siła oddziaływania
zarówno jednych jak i drugich jest
ogromna.”
Ale wracając do głównego tematu. Kolejne pytanie, jakie zrodziło się
w mojej głowie, brzmiało następująco: Na co zwracasz uwagę przy wyborze muzyki, której słuchasz?
Niestety, niektóre odpowiedzi mnie trochę rozczarowały. Nie
zawiódł oczywiście ksiądz Wojciech, odpowiadając: „Zwracam
uwagę przede wszystkim na treść tekstów, przesłanie ideologiczne
i wartości, którym hołdują twórcy i na wykonanie pod względem
muzycznym.”
Pozytywnie zaskoczyła mnie też odpowiedz Moniki, 16letniej licealistki, która pisze niewiele, ale za to mądrze i
uwagę zwraca głównie „Na to żeby teksty mówiły o życiu, o
ludzkich sprawach, problemach, aby uświadamiały ludziom,
na czym polega życie na ziemi i po tej drugiej stronie.”
Troszkę bardziej sceptycznie podchodzę do poglądów
Gosi, która twierdzi: „że to muzyka wybiera mnie. Jeśli już
dany utwór wpadnie mi w ucho i do końca dnia nucę go bez
opamiętania, to znak, że niechybnie zapadnie on w mojej pamięci na długi, długi czas. Po prostu: albo coś mi się podoba,
albo nie. Kiedy słyszę nową piosenkę, zazwyczaj decyduje pierwsze wrażenie. Ale zdarza się i tak, że przez kilka dni słucham
utworów tylko jednego artysty. Wszystko zależy od nastroju. Ja
sam też często kieruję się tym, tak zwanym „pierwszym wrażeniem”, ale jeśli przy czymkolwiek, obojętnie czy to piosenka, jakiś pogląd lub osoba, chcę pozostać na dłużej, to
odczuwam głęboką potrzebę dalszego poznawania. Dlatego
właśnie bliższe są mi wypowiedzi księdza, czy Moniki, niż
Gosi czy innych osób twierdzących podobnie. Dlatego nie
staram się upraszczać, dzielić na kategorie, nie przepadam
za wszelkimi generalizacjami, zwłaszcza, gdy są one krzywdzące. Często takie właśnie bywają stereotypy. Im też postanowiłem poświęcić trochę uwagi. Zadałem więc moim rozmówcom pytanie: „Jaki jest Twój pogląd na temat stereotypów związanych z muzyką?”
„Stereotypy trzeba przełamywać i nie tkwić w ciemnocie i
zacofaniu. Stereotypy to coś, co zatrzymuje nas w pewnym punkcie i nie pozwala iść przed siebie. I dotyczy to każdej dziedziny z
muzyką włącznie. Mi tam „wisi”, czy ktoś jest metalowcem, gotem, czy raperem, byleby jako człowiek coś sobą reprezentował
(jakieś wartości?) Nie każdy skate wącha gaz z zapalniczek, nie
każdy metalowiec jest wyznawcą szatana, nie każde emo się tnie
(hmmm... a może?:)), nie każdy hip-hopowiec kradnie radia z
merców.” – odpowiada Gosia, dodając jednocześnie: „Tylko
nie potrafię, na tę chwilę, tego pięknie ubrać w słowa.”
(ciąg dalszy na str. 22)
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(ciąg dalszy ze str. 21)
„Nie ukrywam tego, że lubię muzykę, która ma niewielu
zwolenników. Muzyka rockowa i wszelkie jej odmiany.” – pisze
ks. Wojciech. Po chwili zastanowienia, kontynuuje – „Przede
wszystkim jedna rada dla wszystkich. Jeśli chcesz się wypowiadać na temat jakiejkolwiek gatunku muzycznego czy tez zespołu, to najpierw poznaj go dobrze. Bo naprawdę nie lubię, gdy
ktoś krytykuje to czego ja słucham, nie mając zielonego pojęcia
o tym co to na prawdę jest. I jeszcze jedno: nie każdy zespół
rockowy czy metalowy jest złym zespołem. Poczytaj, poszukaj, a
sam się przekonasz. Bo są wśród nich zespoły, które głoszą Słowo Boże, a także przekazują w swojej twórczości inne wartości
dotyczące zasad życia i relacji miedzy ludźmi.”
Cóż, te kilka rozmów niezbyt zmieniło moje spostrzeżenia, po części nawet je potwierdziły. Muzyka jest dla ludzi istotna. Czy jednak do końca zdajemy sobie sprawę z jej wpływu?
Czy świadomie się z nią „obchodzimy”? Jak pokazują niektóre wypowiedzi, niestety nie zawsze. Niezbyt rozważne jest takie podejście, bo choć wybór muzyki może nie jest najważniejszym, jakiego przychodzi nam dokonywać, to nawyk wybierania „co popadnie” może nam nieświadomie pozostać i
zaważyć na innych, ważniejszych wyborach. Zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy przywiązują tak wielką wagę do mu-

zyki i jej roli. Raz nawet, pewna osoba, zwróciła mi uwagę, że
zbyt dużo uwagi poświęcam muzyce, „(…) jakby to ona była
najważniejsza w życiu i była celem dla każdego człowieka”. Było
w tym sporo racji. Rzeczywiście, muzyka może być ważna, ale
nie powinna być najważniejsza, może ona wskazywać pewne
cele, ale sama w sobie celem też być nie powinna.
Na zakończenie, chciałbym zauważyć, że muzyka jest
dobra, gdy przekazuje pozytywne wartości, pokazuje dobre
ścieżki, ale gdy głosi treści niemoralne, lub jest zwykłym,
otumaniającym „zapychaczem ciszy”, raczej niezbyt dobrze
wpływa na ludzi. Kiedy ludzie spotykają się na koncertach,
aby miło spędzić czas przy dobrej muzyce, by poznać może
nowe, ciekawe osoby, nawiązać nowe znajomości, otworzyć
się choć trochę na świat, zdecydowanie widzimy jej pozytywne działanie. Gdy jednak coraz więcej osób zamyka się w
swoim „małym światku” tworzonym przez dźwięki z ich odtwarzacza MP3, izoluje się, zamyka na ludzi, to muzyka ma
niekorzystny wpływ. Wszystko zależy więc od nas samych,
pamiętajmy o tym.
Korzystając z okazji chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego
tekstu, którzy odpowiedzieli na mój apel i zgodzili się abym
zacytował ich wypowiedzi.
Krzysztof Plizga

Droga Krzy¿owa
w leœnej scenerii
Krzyż mówi nam:
nie ma upadku bez nadziei
ciemności bez choćby
jednej gwiazdy,
burzy bez portu do którego
można dobić.
JAN PAWEŁ II

W trakcie spotkania członków Róży
Różańcowej pana Roberta Selweta jeden z jej członków pan Władysław Kwoczyński zaproponował utworzenie stacji Drogi Krzyżowej wzdłuż trasy prowadzącej do Leśnego Sanktuarium.
Przygotowania składały się z kilku etapów. Pierwszym z nich było powiadomienie wszystkich członków róży o planowanym przedsięwzięciu, a drugim
przygotowanie drewnianych podpór,
które okorowano i pomalowano. Na tak
przygotowanych podporach zamontowano 14 stacji. Do ich wykonania niezbędne były również deski, które ofiarował ks. proboszcz Józef Książek. Naj-

ważniejszy etap obejmował prace związane głównie ze stolarką. Wykonywano je w stolarni pana Józefa Chmaja z
Zapola przy wydatnym jego oraz Władysława Kwoczyńskiego udziale. Polegały one na wycięciu ich ze sklejki i na
namalowaniu postaci.
Na tydzień przed planowanym
montażem wykonano pomiary i zlokalizowano miejsca, w których stacje
miały być zamontowane.
Montaż gotowych stacji odbył się
w sobotę 8 listopada br. i trwał około
8 godzin.
30 listopada o godzinie 14.00 odprawiono Drogę Krzyżową, podczas

której ksiądz proboszcz dokonał poświecenia gotowych stacji. Każda stacja została poświecona osobno. Po zakończeniu nabożeństwa odmówiono
modlitwę za członków róży.
Członkowie Róży Różańcowej
planują jeszcze wykonanie ławeczek
przy każdej ze stacji z myślą o starszych mieszkańcach naszej miejscowości.
Pan Robert Selwet składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się
do powstania tego dzieła. (Patrz fotoreportaż).
Beata Krupa
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Górnik to zawód szczególny, bo
wymagający dużej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej. To zawód
wykonywany w trudnych warunkach i
w nienaturalnej scenerii podziemnych
wyrobisk. Praca górnika jest specyficzna. Tą specyfikę tworzy splot różnych
czynników takich jak: przebywanie pod
ziemią z dala od świata zewnętrznego,
odcięcie od światła słonecznego oraz
ciągłe obcowanie z różnego rodzaju
zagrożeniami zdrowia i życia. Te zagrożenia spowodowane mogą być ruchem
górotworu takich jak tąpnięcia, zawały, oberwanie się skał ze stropu, wyrzuty gazów i skał. W swojej pracy górnik
posługuje się maszynami i urządzeniami, co stwarza niebezpieczeństwo wypadków i urazów w wyniku przemieszczania się maszyn i ich wirujących części. Roboty strzałowe, wyrzuty gazów i
pożary są źródłem emisji gazów drażniących i toksycznych. Zagrożenie wypadkowe towarzyszące pracy górnika
stanowi dodatkowo źródło stresu.
W Bratkowicach nie ma kopalni. Są
jednak ludzie, którzy tam pracują bądź
pracowali. Jednym z nich jest pan Stanisław Pomianek z Sitkówki, emerytowany górnik z 25 letnim stażem. Odwiedziliśmy pana Stanisława w przeddzień Barbórki – święta górników. Swoje dorosłe życie rozpoczął w 1975 r., kiedy to ukończył zasadniczą szkołę zawodową o specjalności tokarz. Jego drogę zawodową w pewnym sensie ukierunkowała nauczycielka geografii, która jak wspomina nasz rozmówca – ciągle powtarzała uczniom, że nie ma tutaj
perspektyw na dobrą i w miarę dobrze
płatną pracę, i że powinni wyjechać do
Katowic i tam jej szukać przy budowie
Huty Katowice. Słowa nauczycielki tak
mocno podziałały na młodego chłopca,
że podjął decyzję o wyjeździe na Śląsk,
gdzie faktycznie przez 2 lata pracował
przy budowie Huty Katowice. Później
na krótko wrócił do Bratkowic. W tym
czasie pracował m.in. na WSK w Rzeszowie i przy budowie cukrowni w Ropczycach. Swoją przyszłość jednak wiązał z górnictwem. Udał się więc wraz z
kolegą do kopalni Bogdanka w okolicach Lublina w poszukiwaniu pracy.
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Pracy jednak nie dostał. W związku z
tym ponownie wyjechał na Śląsk. Tam
w kopalni „Staszic” w Katowicach
podjął pracę w górnictwie. Na początku mieszkał w hotelu górniczym, a po
jakimś czasie otrzymał z kopalni mieszkanie. Przez okres około dwóch lat pracował w oddziale przygotowawczym.
Zajmował się transportem materiałów
do „przodka”, a także budową chodni-

Stanisław Pomianek.

ków, układaniem torów i taśmociągów.
Następnie przez około pół roku pracował na ścianie wydobywczej na głębokości 720 metrów, zajmując się bezpośrednio wydobyciem węgla. Praca ta do
końca nie dawała mu satysfakcji. Jak
mówi – ciągle jednak myślałem, by zostać ratownikiem górniczym. W tym celu
ukończył specjalny kurs. Kandydat na
ratownika musiał mieć od 21 do 45 lat.
Odpowiedni wiek i ukończony kurs to
nie wszystko. O przyjęciu decydowały
wyniki bardzo rygorystycznych badań
wysiłkowych, a także m.in. badań w komorze cieplnej, których nie przeszła pomyślnie prawie połowa kandydatów.
Pan Stanisław pomyślnie jednak przeszedł wszystkie etapy prób i został ratownikiem górniczym. W ratownictwie
pracował do końca swojej pracy zawodowej, czyli 19 lat.
Dzięki relacjom pana Stanisława
możemy poznać jak wyglądała jego codzienna praca. – Przychodziłem pół godziny przed szychtą – opowiada. – Sze-

dłem do łaźni, gdzie wszyscy się przebierali. Czyste ubrania wieszaliśmy na hakach umieszczonych na łańcuchach, które po zamknięciu na kłódkę podciągało
się do góry. Następnie przechodziłem do
drugiej łaźni, w której zakładałem ubranie robocze, opuszczane z góry na łańcuchu. Jednocześnie w łaźni przebywało
około 200- 300 osób. Udawałem się następnie do tzw. markowni, gdzie odbierałem metalowy znaczek. Był to mój identyfikator. Oddawałem go jak skończyłem
pracę. Gdy ktoś nie oddał znaczka, to
znaczyło, że nie wyjechał z dołu i natychmiast go poszukiwano. Raczej nie było
możliwości, by go zgubić, ponieważ miał
specjalne zapięcie. Tak ubrany pobierałem podstawowy sprzęt ratownika, który
stanowiły m. in.: lampa górnicza, maska,
pochłaniacz CO, aparat ratowniczy ważący ok. 17 kg, zapasowa butla tlenowa,
telefon i narzędzia. Następnie przed zjazdem w dół szybem, każdy otrzymywał
dyspozycje od sztygara, który decydował
o tym, kto i z kim uda się w określony
rejon, na jaki poziom i jaką pracę będzie
wykonywał.
Miał przed sobą siedem i pół godziny tzw.” szychty” czyli dniówki, w tym
15 minutową przerwę na posiłek. Na
dół zjeżdżał w szybie, w którym mieściło się 4 klatki. W każdej mogło przebywać 20 osób. Pokonywał on odległość
siedmiu metrów w czasie jednej sekundy. Temperatura pod ziemią była bardzo różna, w zależności od głębokości i
rejonu. Im głębiej tym goręcej. Bywało
tak, że nawet 40 stopni na plusie. Były i
takie miejsca, gdzie było bardzo wietrznie i lało się na głowę. Do jego głównych zadań jako ratownika należało
zwalczanie pożarów, wybuchów metanu, pyłu węglowego, a przede wszystkim ratowanie życia ludzkiego w sytuacji zagrożenia. W skład brygady ratowniczej wchodziło 2 zastępy ratowników.
W każdym z zastępów był 1 zastępowy
i 4 ratowników. Na każdej zmianie była
inna brygada ratownicza, wyposażona
w sprzęt ratowniczy. Jeżeli nie było żadnej akcji ratowniczej pracował tak jak
górnik m.in. przy transporcie materiałów do zagospodarowania ściany wydobywczej. Zawsze jednak jeden z ratowników dyżurował przy telefonie. Po 4
latach pracy pan Stanisław został zastępowym i ciągle podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył jeszcze kilka kursów m.in. kurs dający mu upraw(ciąg dalszy na str. 24)
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(ciąg dalszy ze str. 23)
nienia do pracy jako cieśla górniczy.
Trzy razy w roku ratownicy przez
dwa tygodnie pełnili tzw. ostry dyżur w
Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. W trakcie pobytu, jeżeli nie było
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bie rachunek sumienia. Udało się jednak
opanować pożar. Inny tragiczny wypadek miał miejsce w kopalni Bieleszowice, gdzie również był wybuchł metanu. Zginęło wtedy 9 górników. To też
była bardzo trudna akcja – wspomina. –
Było takie zadymienie, że w odległości do

Pan Stanisław (pierwszy od lewej) w kopalni wraz z kolegami.

żadnych wezwań na akcję, zajmowali się
pracami gospodarczymi. Przed stacją
zawsze stał specjalny autobus wyposażony w sprzęt ratowniczy gotowy do
wyjazdu. Jak mówi – największym zagrożeniem dla górników w kopalni był
wybuch metanu, po którym najczęściej
następował wybuch pyłu węglowego. Bezpośrednio po wybuchu wycofuje i ewakuuje się wszystkich górników z całego
rejonu zagrożenia. Ratownicy przybywają
na miejsce akcji bez względu na to, czy
są ofiary czy też nie. W kopalni na 5 tysięcy górników przypada 100 ratowników.
Tragicznie wspomina wybuch w kopalni Mysłowice. Zginęło wówczas 30
górników. Wybuch był tak silny, że 1,5
tonowe wózki odrzuciło na odległość
około 3 kilometrów. Ciała górników
były tak porozrywane i zwęglone, że
trudno było je odróżnić od bryły węgla.
Wspólnie z zastępem transportował je
na powierzchnię. Nadal ma w pamięci
członków rodzin ze łzami w oczach,
wyczekujących przed kopalnią na swoich bliskich. To nie jedyna taka trudna
akcja. Jak dodaje – u nas na kopalni
zapaliła się ściana o długości 200 m.
Węgiel się palił jak w piecu, temperatura
wówczas sięgała 60 stopni, myślałem że
nie wyjdę stamtąd żywy. Robiłem już so-

1,5 metra nie było nic widać. Powiązani
byliśmy jeden do drugiego specjalnymi
linkami, żeby się nie zgubić. Temperatura sięgała do 45 stopni. W takich warun-

tąpnięcie górotworu. Zniszczeniu uległa
zabudowa nad chodnikiem. Olbrzymie
głazy lecące z góry zasypały chodnik i
uwięziły dwóch górników. Akcja ratownicza trwała 2 dni i polegała na kruszeniu tych głazów i dostarczeniu jak to tylko możliwe tlenu do zasypanych górników. Akcja się powiodła, a uratowani
koledzy po wielokroć nam dziękowali.
Najwięcej wypadków zdarzało się przed
Barbórką i w grudniu. W przeciągu tych
19 lat pracy w ratownictwie górniczym
miał 2 wypadki. Pierwszy raz ucierpiał
kiedy dostał się pomiędzy dwa wagoniki z węglem, które bardzo głęboko rozcięły mu podudzie. Miał założone 32
szwy. Drugim razem doznał pęknięcia
panewki biodrowej. W tych trudnych
warunkach kopalnianej rzeczywistości
zdarzyło się także kilka ciekawych sytuacji. Dostaliśmy informację – mówi, –
że w markowni brakuje jednego identyfikatora. Natychmiast wyruszyliśmy na poszukiwania zaginionego kolegi. Po kilku
godzinach znaleźliśmy go śpiącego we
wnęce chodnika. Inny przypadek, podobna sytuacja. Brakuje również znaczka. Poszukiwania nie dały rezultatu, bo
zaginiony górnik odnajduje się w knajpie i pije piwo. Swój znaczek oddał koledze, a ten zapomniał go zdać.
Ze szczególnym sentymentem pan
Stanisław wspomina święto wszystkich
górników czyli Barbórkę. Barbórka tra-

„Kopalniana sceneria”.

kach ratownicy pracowali około 20 minut, po czym się zmieniali. W swojej długoletniej pracy uratował przed śmiercią wielu swoich kolegów. I tu opowiada o kolejnej akcji ratowniczej. – Następny wypadek. Tym razem zawał czyli

dycyjne święto górnicze obchodzone
jest 4 grudnia w dniu św. Barbary patronki górników. W tradycji górniczej
Barbórka rozpoczyna się poranną uroczystą mszą św. w kościele. Następnie
orkiestra górnicza maszerowała grając
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m.in. swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez górników i ich rodziny
oraz pod domami dyrekcji. Około godziny 10 odbywała się akademia, w której to górnicy uczestniczyli wraz z żonami. Po przemowie dyrektora nadawano odznaczenia zasłużonym górnikom.
Ceremonia ta trwała około dwie godziny. Po zakończeniu akademii wszyscy
udawali się na tradycyjny górniczy
obiad. Były to: kluski śląskie, rolady
mięsne i „modra kapusta” czyli czerwona oraz wiele przystawek. Później
przy muzyce i tańcach wspólnie biesiadowali. Z kolei inna impreza barbórkowa miała miejsce w karczmach piwnych. Zgodnie z tradycją wstęp tam
mieli tylko sami mężczyźni.
W 2002 roku po 25 latach pracy w
górnictwie, pan Stanisław przeszedł na
zasłużoną emeryturę.Za ten okres pracy w górnictwie otrzymał wiele odznaczeń. W domowym archiwum takich
odznaczeń i dyplomów ma kilka. Są to
m.in. brązowy i srebrny krzyż zasługi dla
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górnictwa i odznaczenie za długoletnią
pracę w górnictwie. Jest jeszcze jeden,
dla niego najcenniejszy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego – zasłużony ratownik górniczy. W swojej kolekcji
posiada również kilkanaście dyplomów.

Za 25 lat pracy w górnictwie otrzymał
także bardzo wartościowy zegarek. Jak
mówi – jest to dla mnie szczególna pamiątka. W górnictwie oprócz pana Stanisława pracował także jego brat, który
obecnie również przebywa na emeryturze. Warto dodać, że w tej samej kopalni nasz rozmówca poznał żonę Małgorzatę, która pracowała na markowni i
wydawała mu znaczki gdy zjeżdżał na
dół, i odbierała gdy wracał. Teraz oboje
przebywają na górniczej emeryturze.
To tylko niektóre, wybrane przez
nas ważniejsze chwile z jego pracy zawodowej. Jak słusznie powiedziała małżonka pana Stanisława – można by napisać o tym książkę. Jest rzeczą znamienną, że praca górnika jest niewątpliwie bardzo trudna i wyczerpująca.
Może jednak dawać wiele satysfakcji
zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek z narażeniem własnego ratuje inne ludzkie
życie. I to jest piękne.
Dariusz Jamuła
Beata Krupa

SPOTKANIE Z SENIORAMI
Ojczyzna moja to:
Ziemia trudnej jedności
Ziemia ludzi szukających własnych dróg...
Ziemia na koniec rozdarta
Przez ciąg prawie sześciu pokoleń,
Rozdarta na mapach świata!
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona
W sercach Polaków – jak żadna
Słowa Jana Pawła II
5 grudnia odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 w Bratkowicach niecodzienna uroczystość, którą w szkolnym
kalendarzu nazywamy Dniem Seniora.
Impreza ta odbywa się u nas corocznie,
począwszy od 1999 r. Jest to spotkanie
3 pokoleń: pokolenia, które pamięta
lata II wojny światowej i okres stalinizmu, pokolenia, które urodziło się i
wychowało w okresie PRL, oraz najmłodszego, urodzonego w suwerennej
Polsce.
Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście: byli żołnierze AK na
czele z prezesem II Koła Światowego
Związku Żołnierzy AK, panem Franciszkiem Saganem, emerytowani nauczyciele i pracownicy administracji, sąsiedzi i przyjaciele szkoły, którzy wspierają nas w różnych przedsięwzięciach.

Pani Dyrektor szkoły Janina Gaweł serdecznie powitała
przybyłych gości, nawiązała w swoim wystąpieniu do niepodległościowych dążeń Polaków od 1772 roku do 1989, gdyż
spotkanie przebiegało pod hasłem „Ta, co nie zginęła”. Minutą ciszy oddano cześć wszystkim Polakom, dla których ratowanie polskiej państwowości w różnych okresach historii,
warte było najwyższej ofiary.

Młodzież podczas akademii.

(ciąg dalszy na str. 26)

Fot. J. Gaweł
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(ciąg dalszy ze str. 25)
Szanowni goście obejrzeli program
artystyczny, przygotowany przez
uczniów, na który złożył się montaż literacko-muzyczny „Gawęda o niepodległej”. Wiersze i piosenki przedstawiały trudną drogę Polaków do uzyskania
niepodległości.
Program artystyczny podobał się
gościom, świadczyły o tym burzliwe
oklaski i słowa podziękowania wyrażone przez zebranych na uroczystości.
Wielu starszych ludzi nie zdołało ukryć
łezki wzruszenia.
W imieniu byłych żołnierzy AK za
serdeczne przyjęcie, ciekawy program
artystyczny podziękował pan Franciszek Sagan. Przedstawił on też zebranym działalność organizacji AK na terenie Bratkowic.
Pan Józef Lis – były żołnierz AK,
przedstawił postać Pana Nehringa,
mieszkańca Bratkowic, którego nie
udało się Niemcom wciągnąć na listę
Volksdeutch. Pan Nehring pracował na
poczcie, a Jego żona Karolina była kierownikiem szkoły na Piaskach. Po niespełnieniu żądań Niemców, został on
aresztowany i stracony w Dachau. Dla
uczniów naszej szkoły była to piękna
lekcja historii.
Żołnierze AK corocznie, podczas

spotkań z dziećmi, przekazują wiedzę
na temat Armii Krajowej, utrwalając
tym samym pamięć o ludziach walczących o wolność.
Pan Zdzisław Rzepka – rodak z
Bratkowic, ofiarował szkole Encyklopedię Zwierząt od A-Z w dowód
wdzięczności za przybrane imię Żołnierzy AK przez naszą szkołę. Zasili ona
księgozbiór biblioteki szkolnej.
Po spotkaniu z uczniami szanowni
goście zostali zaproszeni na poczęstunek. W czasie całej imprezy panowała
serdeczna atmosfera. Goście wspominali tych żołnierzy AK, którzy w po-

przednich latach świętowali wspólnie z
nami, ale już Ich wśród nas nie ma.
Goście byli wdzięczni za serdeczne
przyjęcie ich w szkole, wyrazili to wpisując się do szkolnej kroniki.
„Szczere życzenia Świąt Bożego
Narodzenia 2008 oraz Nowego Roku
składam Pani Dyrektor oraz Gronu Nauczycielskiemu. Dziękuję za zaproszenie. Szkole życzę dalszego rozwoju i
dziękuję za wspaniałe wychowanie młodzieży”. (Kazimierz Rzucidło – były
żołnierz AK).

Przywitanie nastąpiło dnia 7 października br. w godzinach popołudniowych. Relikwie patronki Diecezji Rzeszowskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przekazali nam przedstawiciele parafii z Błędowej Zgłobieńskiej w ramach peregrynacji obejmującej wszystkie parafie diecezji w latach
2007-2008. Ks. proboszcz, ks. wikariusze, liturgiczna służba ołtarza wraz z
młodzieżą KSM wprowadzili relikwie
błogosławionej uroczyście do naszego
kościoła parafialnego. Pani Katarzyna
Kwoka przedstawiła krótko historię
życia bł. Karoliny, po czym odprawiona została Msza św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Paweł Tomoń,
kustosz relikwii i diecezjalny duszpasterz KSM.

Po zakończonej Mszy św. nastąpiło
ucałowanie relikwii. Wierni otrzymali
pamiątkowy obrazek z wizerunkiem bł.
Karoliny i rozpoczęła się ich adoracja,
która trwała do późnych godzin wieczornych. Kolejnym punktem uroczystości była inscenizacja zatytułowana
„Masz wybór” w wykonaniu młodzieży
KSM, która została wyreżyserowana
przez naszego wikariusza ks. Wojciecha
Zygo. Czuwanie zakończyło się Apelem
Jasnogórskim wyśpiewanym przez
zgromadzonych wiernych. I tak upłynął
pierwszy dzień peregrynacji. Kolejny
dzień wypełniony był także modlitwą,
adoracją – spotkaniami z błogosławioną Karoliną. Odbywały się Msze św.
dla osób starszych i chorych, a także
nabożeństwa wraz ze specjalnymi ka-

zaniami dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, a także dla przedszkolaków. Cały czas przybywali wierni, by trwać na modlitwie. W ciszy mogliśmy wypowiedzieć swoje troski, prośby, zmartwienia oraz podziękowania
prosząc o wstawiennictwo bł. Karolinę.
Mogliśmy je również zapisać w pamiątkowej księdze. O godz. 15.00 odmówiona została Koronka do Miłosierdzia
Bożego, którą poprowadził pan Tadeusz Rogala. Po odprawionej Mszy św.
ks. Proboszcz odczytał akt zawierzenia
naszej parafii, po czym nastąpiło pożegnanie i uroczyste przewiezienie relikwii w asyście do sąsiedniej parafii p.w.
św. Łukasza w Mrowli.

Zaproszeni Goście.

Fot. J. Gaweł

Maria Gawron

Łukasz Zając

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 10/2008

„To w tym – o piêknem
przypowieœæ ma le¿y...
I ja tak widzę przyszłą w Polsce sztukę,
Jako chorągiew na prac ludzkich wieży,
Nie jak zabawkę ani jak naukę,
Lecz jak najwyższe z rzemiosł apostoła
I jak najniższą modlitwę anioła”.
(C.K. Norwid)

Krystyna Gniewek
(pseudonim artystyczny Christina).
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w podświadomości, prowadzą do olśniewających skojarzeń,
które inspirują, dają chęć do pracy – nastroje, które przetworzone na zespół barwnych plam tworzą obrazy.
Pani Krystyna uprawia malarstwo olejne, akryl, grafikę
użytkową, fotografię plenerową, działania interdyscyplinarne. Należy do Stowarzyszenia Twórców Sztuki „NA POGRANICZU” oraz grupy twórczej „INTER-ART” w Niemczech.
Jest uczestnikiem wielu wystaw, plenerów i warsztatów
artystycznych w kraju i za granicą, między innymi: w Katowicach, Chorzowie, Krakowie, Wrocławiu, Jastarni, Grodzisku Wlkp., Wieliczce, Krotoszynie, Makowie Podhalańskim,
Suchej Beskidzkiej, w Niemczech, Hiszpanii, Czechach.
Organizuje akcje artystyczne, w których łączy ruch z
muzyką, światłem i przestrzenią. Podczas artystycznych plenerów poszukuje miejsc sprzyjających twórczemu skupieniu,
eksperymentom ze światłem i kolorem. Ma na swoim koncie 10 wystaw indywidualnych i udział w ponad 30 zbiorowych.
W latach 1993–1997 prowadziła zajęcia plastyczne dla
dzieci i młodzieży oraz wykłady „O Sztuce”. Przekazała wiele swych prac na cele charytatywne.
Brała udział w:
– organizacji Pleneru Ogólnopolskiego dla Muzeum Drogownictwa w Szczucinie „Budowa dróg w historii” oraz pleneru „Zabytki historyczne Zagłębia Dąbrowskiego”, gdzie była
komisarzem wystawy i pleneru,
– aranżacji wystawy Fotografii Studentów Instytutu Fotografii Twórczej w Opawie (wystawa – Katowice)
– aranżacji stoiska dla Wydawnictwa Uczelnianego AE
Katowice na Ogólnopolskich Targach Książki Naukowej (I
miejsce w Konkursie)
– w organizacji dwóch wystaw fotografii „Mamy ludzi z
pasją” w AE Katowice.

A oto ważniejsze wystawy:
1994 –
1996 –

Urodzona w Bratkowicach. Absolwentka: Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, Studium Reklamy – projektowanie systemów informacji wizualnej,
Studium Wiedzy o Sztuce oraz Wiedzy o Kulturze przy
Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem prof. Wiktora
Zina w Krakowie. Dyplom w 1998 r. Mieszka i tworzy w
Katowicach.
Nasza artystka zapytana o swoją twórczość, o znaczenie
piękna i sztuki w jej życiu odpowiada: W swojej twórczości
malarskiej czerpię inspiracje z przyrody. Pejzaż niesie nieograniczoną gamę możliwości. Plenery artystyczne, w których biorę
udział (trzy, cztery w ciągu roku) to dla mnie nieodmiennie
wielkie przeżycie. To jednak nie tylko piękno przyrody. Bogactwo otaczającego nas świata, to także przeżycia estetyczne i metafizyczne. To specyficzna atmosfera i klimat spotykających się
ludzi różnych kultur, o podobnej wrażliwości, podobnym sposobie samorealizacji, wymiana myśli i doświadczeń warsztatowych, swobodna konwersacja o kierunkach, prądach i formach
plastycznych, o zasadach kompozycji i środkach wyrazu artystycznego mają wpływ na tworzenie. To chwile natchnione,
światła pełne, iluminacji, zachwytu.... Obrazy, jakie zapadają

1998 –
2000 –

2001 –

2002 –

2003 –

2004 –

Galeria Klub Studencki „ Arkada” – Katowice
Galeria „ Schodami w górę, Schodami w dół”
Galeria M kwadrat Klub Studencki „Akant”
Międzynarodowa Wystawa Malarstwa i Rzeźby – Jastarnia
Galeria „Odeon” Czeladź
Wystawa poplenerowa Herdorf-Dermbach (Niemcy)
Wystawa „Szczecin 2000” – Szczecin
Wystawa poplenerowa „Kanonicza 1” – Kraków
Międzynarodowa Wystawa „Concordia 2001” – Niemcy
Prezentacje plastyczne – Galeria „Odeon”
Galeria „Refektarz” – Krotoszyn
Interdyscyplinarne warsztaty „Roses” – Hiszpania
Muzeum Żup Galeria „Poziom III” – Wieliczka
Wystawa „Kobiece impresje” – Lędziny
Wystawa „Śląskie impresje łowieckie” – Pszczyna
Wystawa „Impresje w cieniu Babiej Góry” – Maków
Podhalański
Wystawa poplenerowa IV „Paleta barw Czeladzi” –
Pałac Ślubów w Czeladzi
Galeria „Na Pograniczu” – Mysłowice
Wystawa Zespół Pałacowo-Parkowy – Młoszowa
Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy (Wielkopolska)
Galeria Klubu Energetyka – Rybnik

(ciąg dalszy na str. 28)
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(ciąg dalszy ze str. 27)
2005 –

2006 –

2007 –

2008 –

2008 –

Galeria „Na sznurach” – Mysłowice
Hala Wystaw Kapelusz „Pasje życia” – Chorzów Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku
Wystawa poplenerowa Grodzisk Wielkopolski
Wystawa poplenerowa Maków Podhalański
Międzynarodowe Warsztaty Rzeźbiarsko-Malarskie –
Zamek w Ostródzie
Wystawa „Łowów Historyja Krótka” KTH Katowice
Galeria „ Bez podziału” – Dąbrowa Górnicza
Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa – Maków Podhalański
Wystawa IV „Impresje łowieckie” PZŁ – Siemianowice Śląskie
Wystawa poplenerowa MCK Maków Podhalański
Wystawa prac konkursowych Klub im. J. Kiepury –
Sosnowiec
Stała Wystawa Autorska – Klub „Amicus” AE Katowice

Naszą artystkę często możemy spotkać w Bratkowicach,
gdzie wraca do swego rodzinnego domu na Zastawiu II. Bliskie sąsiedztwo lasu, natury czyni to miejsce wyjątkowym.
Pani Weronika Gniewek zapytana o pasję swej córki tak odpowiada:
Krysia zawsze miała bardzo dobre i czułe serce. Uczyła się
dobrze. W jej szkolnych zeszytach bardzo często można było
przeczytać uwagi na czerwono – „Zeszyt prowadzony bardzo

Jak każe tradycja niemal w każdym
domu jest zwyczaj obdarowywania się
prezentami mikołajkowymi. Czas ten
rozpoczyna się 6 grudnia, w dzień wspomnienia św. Mikołaja, a kończy w okresie nowego roku. Gdy w domu są małe
dzieci, zazwyczaj przebiera się za Mikołaja ktoś z domowników, czym sprawia im ogromną radość. Któż z nas nie
pamięta, gdy będąc dzieckiem, jak czekał z nosem przyklejonym do szyby, z
wypiekami na twarzy na pojawienie się
go w domu z prezentami. Nieważne, że
czasem został rozpoznany, jako wujek,
dziadek, czy sąsiad. Liczyły się ich dobre chęci, zaangażowanie, a przede
wszystkim radość i szczęście dzieci. Czy
zastanawiamy się skąd wzięła się powszechna, nie tylko w Polsce tradycja
mikołajkowych prezentów? Otóż wywodzi się ona od postaci autentycznej,
którą był św. Mikołaj, biskup diecezji
Miry (Azja Mniejsza – dzisiejsza Turcja). Św. Mikołaj urodził się ok. 270r.,
w Patarze, a zmarł w połowie IV wieku
– 6 grudnia 345 r. Według podań po
bogatych rodzicach otrzymał znaczny,
majątek, którym chętnie dzielił się z

starannie!”. Już wtedy widząc jej zdolności, które też dostrzegła jej ciocia i zarazem nauczycielka Maria Wolańska postanowiliśmy, że trzeba je dalej rozwijać. Pamiętam jak bardzo
przeżywała egzamin do Liceum Plastycznego i z jaką niecierpliwością czkała na wyniki, a my z nią. Z przyjemnością jeździłam na wywiadówki, gdzie mogłam usłyszeć, że jest jedną z
najzdolniejszych uczennic. Zawsze była bardzo pracowita i tak
jest do dziś. Bardzo lubi to swoje malowanie..... Nie umie się
oszczędzać.
Liczne obrazy autorstwa pani Krystyny zdobią ściany jej
domu rodzinnego. Tworzą pewien klimat. Powodują, że odczuwa się w nim jej obecność. Jeden z nich, przedstawiający
piękną scenę Matki Bożej przytulającej Dzieciątko, pani Weronika powiesiła na ważnym miejscu w swoim pokoju. Mówiąc o tym jak Krysia go malowała, nie ukrywała wzruszenia, bo: „Kształtem miłości piękno jest – i tyle”... (C.K Norwid)
Podobnie jak na palecie artysty, tak i w życiu odnajdujemy wiele barw, odcieni, kolorów. Każdy z nas dobiera je w
nieco inny sposób, tworząc jakiś obraz. Niektórzy twierdzą,
że najpiękniejszym spośród nich jest właśnie kolor miłości.
Niech te kilka wybranych spośród wielu prac naszej rodzimej artystki zamieszczonych w Fotogalerii dostarczy nam
przeżyć natury duchowej i estetycznej. Mamy nadzieję na
ich podziwianie podczas wystawy zorganizowanej niebawem
w Bratkowicach.
Halina Zawisza

ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i
miłosierdziem, z troską i wiarą zarządzał powierzoną mu diecezją. Tam zasłynął swą świętością, zapałem i cudami. Liczne podania i legendy mówią o
św. Mikołaju – biskupie, jako o człowieku, który cierpiał uwięzienie i nie
wyparł się wiary podczas prześladowań
Dioklecjana. Znane są historie o cudach św. Mikołaja – m.in. o trzech nie-

sprawiedliwie uwięzionych oficerach
uwolnionych za jego wstawiennictwem,
opowieść o trzech ubogich pannach
wydanych za mąż dzięki posagom, których Święty dyskretnie im dostarczył, o
żeglarzach wyłowionych z katastrofy
morskiej i wiele innych. Święty Mikołaj jest patronem Rosji, Grecji, Albanii, wielu miast, zawodów oraz patronem pojednania Wschodu i Zachodu.
Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki, choć obecnie zwyczaj ten jest
często kojarzony z baśniową postacią
Świętego Mikołaja, który przyjeżdża z
dalekiej krainy (Laponii) na saniach z
reniferami, z wielkim workiem prezentów. Obecny wizerunek Mikołaja (grubego pana z brodą w czerwonym płaszczu i czapce) przypisuje się koncernowi Coca – Cola, który zlecił jego wykonanie amerykańskiemu artyście Frediemu Mizenie. Chociaż wizerunek Mikołaja w tym stroju pojawił się już w latach 20-stych, reklama pomogła utrwalić w powszechnej świadomości ten kostium. Współcześnie ze względów ko-
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mercyjnych wizerunek św. Mikołaja
używany jest przez handlowców nawet
w krajach Azji i ma niewiele wspólnego z historyczną postacią – biskupa z
Miry. Tradycyjnie od wielu lat w szkołach i przedszkolach organizowane są
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go szczelnie kręgiem (chociaż niektóre
– te najmłodsze, trochę się Go bały).
Aby otrzymać prezent musiały Mikołajowi przedstawić się i zaprezentować
np. recytując wiersz czy śpiewając piosenkę. Gdy już zabawki i słodycze zna-

Pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem w Szkole Podstawowej nr 2.

mikołajki. Dzieci starsze przygotowują
sobie upominki nawzajem, a do młodszych przyjeżdża „prawdziwy” Św. Mi-

lazły się w rękach najmłodszych, w klasach zapanował gwar i radość. Przynajmniej na dłuższą chwilę można było za-

…. i w Szkole Podstawowej nr 3.

kołaj. Tak też było w Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach. Zawitał do
dzieci z klas 0 – III obdarowując ich
prezentami. Czekały na Niego z bijącymi sercami i wypiekami na buzi. Kiedy już przybył w szkolne mury otoczyły

pomnieć o toczących się lekcjach. Do
domów wróciły z pewnością zadowolone i uśmiechnięte, bo przecież taki
dzień w szkole zdarza się tylko raz w
roku.
Władysława Jucha

Ciekawostki
Na Słowacji: W czasie adwentu najmilszym dniem dla dzieci jest 6 grudnia. Czyszczą one swoje buty i stawiają je na parapecie okna, aby otrzymać prezent od Świętego Mikołaja.
W Austrii: Święty Mikołaj przychodzi w towarzystwie diabłów, czyli
Krampusów. Są to przebierańcy, którzy straszą nieposłuszne dzieci.
W Stanach Zjednoczonych: Święty
Mikołaj – Santa Claus ma długą białą
brodę, czerwony żakiet, czerwone
spodnie i duży wór z prezentami.
Wchodzi do domów przez komin.
Dzieci dostają prezenty w pierwszy
dzień Świąt Bożego Narodzenia.
W Szwecji: nazywają Mikołaja Jul
Tomte. Kiedyś był ponoć brzydkim
trollem. I dopiero w XIX wieku przybrał wygląd taki jaki dziś oglądamy.
Zaczął rozdawać prezenty. Do skarpet zawieszonych przy kominku przyczepia również karteczki z wierszykiem – zagadką.
W Holandii: do dzieci Święty Mikołaj – Sinter Klaas przychodzi już 15
listopada. Do Amsterdamu przypływa na małym statku, a później na siwym koniu wyrusza w objazd po mieście. Wita go burmistrz oraz tłumy
mieszkańców. Pomocnicy – paziowie
rozrzucają pierniczki i cukierki. I tak
do 5 grudnia napełnia słodyczami
buciki dzieci ustawione na parapetach okien. Natomiast w Wigilię prezenty dostają wszyscy.
W Rosji: Dziadek Mróz – postać z rosyjskiego folkloru, odpowiednik Świętego Mikołaja, z którym czasem bywa
mylony. Dziadek Mróz pojawia się na
Nowy Rok, żeby wręczać dzieciom
prezenty. Jego żoną jest Starucha
Zima. Od świętego Mikołaja odróżniają go: Futrzana czapa, a jego długi
kożuch może być nie tylko czerwony,
ale także błękitny lub srebrny; jest
przepasany sznurem, a nie pasem.
Podpiera się kosturem, a nie pastorałem, a jego broda jest na ogół bardzo długa. Nie podróżuje po niebie,
lecz po ziemi. Do domu wchodzi
przez drzwi, nigdy przez komin. Prezenty może wręczyć osobiście, albo
zostawić pod choinką.
W Niemczech: Niemieckie dzieci nazywają Mikołaja świątecznym gościem – Weinachtsmann. Przychodzi
do nich dwa razy w roku: 6 grudnia
wkłada upominki do ustawionych
przy łóżku bucików oraz w Wigilię.
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Ciep³o? Ale za jak¹ cenê?
Kilka tygodni temu, wraz z nadejściem pierwszych chłodniejszych dni,
mieszkańcy Bratkowic rozpoczęli
ogrzewanie domów. W sezonie grzewczym można zauważyć, a w szczególności poczuć, że niektórzy „oszczędni”

mieszkańcy naszej wsi ogrzewają swoje domy paląc w piecach śmieci, opakowania plastikowe, kawałki mebli, stare buty, a nawet stare opony. W przekonaniu części mieszkańców, spalanie
odpadów to sposób na ich pozbycie się
i uzyskanie ciepła. Wszyscy ci „oszczędni” powinni być świadomi, że w trakcie

Ogień w naszych domostwach i zabudowaniach gospodarczych pojawia
się na skutek zaprószenia, czyli nieostrożnego obchodzenia się z nim, podpalenia, nieumiejętnego korzystania z
urządzeń elektrycznych, grzewczych i
sprzętów gospodarstwa domowego lub
wyładowań atmosferycznych.

Zagro¿enia wywo³ane przez
po¿ar budynku mieszkalnego
Dla życia i zdrowia ludzkiego:
 zatrucie dymem i w konsekwencji
zaczadzenie,

spalania odpadów wydzielają się do atmosfery i gleby bardzo groźne substancje szkodliwe dla zdrowia człowieka.
Jedną z nich jest tlenek węgla – bardzo
toksyczny związek powodujący zatrucie
(zaczadzenie). Najbardziej wrażliwym
na jego działanie jest mózg.
Kolejne trucizny to dioksyny – jedne z najsilniejszych. Ich
działanie jest
powolne, ale
bardzo skutecznie. Uszkadzają
organy
wewnętrzne: płuca, wątrobę,
nerki, rdzeń
kręgowy i korę
mózgu. Niszczą
system odpornościowy człowieka, wywołują choroby
nowotworowe.
Również szkodliwe dla naszego
zdrowia są pyły, które często są przyczyną zapalenia górnych dróg oddechowych, chorób alergicznych, szczególnie
astmy. Najbardziej narażone na działania trucizn są dzieci, te narodzone i

te „pod sercem mamy.”
Wszyscy ci, którzy w wyżej opisany
sposób dogrzewają swoje domy, muszą
zdać sobie sprawę, że narażają siebie i
swoich najbliższych na bardzo groźne
choroby i powodują nieodwracalne
zmiany w atmosferze i w glebie. Narażają się również na odpowiedzialność
karną. W naszym kraju obowiązuje
ustawa, która zakazuje spalania niebezpiecznych odpadów. Za nieprzestrzeganie jej zapisów grozi grzywna, a nawet
areszt.
Dodatkowym argumentem za tym,
aby zaprzestać palenia śmieci w piecach
jest wpływ jaki wywierają na instalacje
kominowe. Jak twierdzą kominiarze
powodują one wytwarzanie sadzy, która spala się w wysokiej temperaturze w
samym przewodzie kominowym powodując jego pękanie.
Szanowni mieszkańcy Bratkowic!
Nie spalajcie w swoich piecach śmieci,
niebezpiecznych toksyn i odpadów. Nie
pozwólcie robić tego innym, jeżeli pragniecie zachować zdrowie własne i swoich najbliższych, a w szczególności
zdrowie naszych milusińskich, i żyć na
naszej pięknej, niezatrutej bratkowickiej ziemi.
Tadeusz Bednarz

 poparzenia I, II i III stopnia,
 spalenia i zwęglenia.
Dla dobra materialnego mieszkańców:
 częściowa utrata mienia,
 całkowita utrata mienia często stanowiącego dorobek całego życia.
W przypadku pożarów budynków
mieszkalnych największe zagrożenie
dla dzieci i dorosłych stwarza dym. Jest
on bardzo niebezpieczny, wystarczy kilka razy wciągnąć go przy oddychaniu
do płuc i można ulec silnemu zatruciu,
które może doprowadzić do zaczadzenia i w konsekwencji nawet do śmierci.
Kolejnym zagrożeniem dla życia i
zdrowia są poparzenia. One również są

bardzo niebezpieczne w zależności od
wielkości poparzeń na ciele. Najbardziej niebezpieczne są poparzenia głowy i klatki piersiowej. Dlatego też w
trakcie pożarów należy zwrócić uwagę
na osłonięcie tych części ciała. Głowę i
twarz najlepiej przykryć mokrą, zwilżoną szmatką. Ochroni to przed płomieniami oraz ułatwi oddychanie.

Zachowanie siê dzieci podczas
po¿aru. Co robiæ,
gdy wybuchnie po¿ar?
W przypadku pożaru, zaraz po jego
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zauważeniu każde dziecko powinno
poinformować o tym osoby dorosłe
(starsze rodzeństwo, rodziców, sąsiada), które z kolei zawiadomią o powyższym fakcie Państwową Straż Pożarną
dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu 112 lub 998. Podając informację
o pożarze powinniśmy również podać:
 swoje imię i nazwisko,
 dokładny adres budynku, w którym
wybuchł pożar,
 w miarę możliwości informację czy
jest to duży pożar, czy występuje zadymienie i czy są zagrożone jakieś osoby,
 numer telefonu, z którego dzwonimy do straży pożarnej.

ściany aż do wyjścia. Taka pozycja jest
wskazana, gdyż w niskich partiach stężenie dymu jest najniższe i jest on
mniej groźny. Jeżeli mamy odciętą
drogę ucieczki na klatkę schodową, bo
np. palą się drzwi i znajdujemy się na
piętrze należy wyjść na balkon i głośno wołać o pomoc: POMOCY, RATUNKU, PALI SIĘ, POŻAR!!!
Nie wstydzić się, gdyż to może nam
uratować życie. Nie wolno skakać z wysokości, bo można zginąć. Należy wołać i czekać na pomoc, która na pewno nadejdzie.
Jeżeli znajdujemy się na niskiej
kondygnacji (parter) i mamy odciętą
drogę ucieczki poprzez drzwi wejścio-

Gdy jesteśmy wewnątrz budynku
objętego pożarem to jak najszybciej
poszukujemy dogodnej drogi ewakuacji, np. przez drzwi wyjściowe, okna,
drzwi balkonowe. Jeżeli budynek jest
piętrowy należy spokojnie wyjść na
klatkę schodową i przy silnym zadymieniu przybrać jak najniższą pozycję
(np. na klęczkach lub ugiętych nogach)
i w ten sposób kierować się wzdłuż

we możemy próbować wydostać się z
zagrożonego pomieszczenia np. przez
okno lub drzwi balkonowe. Jednak ze
względu na swoje bezpieczeństwo robimy to tylko w ostateczności i bardzo
ostrożnie, aby nie ulec wypadkowi.
Dzieci często, gdy wybuchnie pożar, myślą, że gdy go nie widzą wówczas nic im nie grozi i chowają się
przed nim do szafy, pod łóżko. To nie

prawda, pożar wejdzie też do szafy i
pod łóżko, on wejdzie wszędzie. Dlatego NIGDY nie można tego robić,
gdyż utrudnia to strażakom ratownikom znalezienie takiego dziecka. Zdarzały się przypadki, że strażacy nie
mogli znaleźć dzieci i niestety te dzieci zginęły, spaliły się.
Dzieci nigdy nie powinny same podejmować gaszenia pożaru, gdyż grozi
to utratą zdrowia, a nawet życia. Pożar
rozwija się i „biegnie” bardzo szybko,
czasami nawet strażacy muszą przed
nim uciekać. Dlatego dzieci nie powinny szukać wiaderek, misek i wody, aby
ugasić pożar tylko szybko uciekać z pomieszczenia, w którym on jest.

Pomoc osobom
poszkodowanym
w wyniku po¿aru
bêd¹cym w szoku
Ludzie, którzy wyjdą z pożaru mogą
zachowywać się bardzo dziwnie, gdyż
mogą być w tzw. szoku. Chodzą wówczas w kółko lub biegają, lamentują,
krzyczą, płaczą, przewracają się i leżą
na ziemi. Zazwyczaj też ludzie ci są bardzo bladzi, mają wilgotną i bardzo
zimną skórę, mają zaburzenia świadomości, występuje u nich zimny pot i
dreszcze, czasami też tracą przytomność. Nie wolno się z takich ludzi śmiać,
trzeba im pomóc. Przede wszystkim należy wezwać Pogotowie Ratunkowe
(999) i zwracać na nich uwagę, aby nie
zrobili sobie krzywdy. W dalszej kolejności poszkodowanych należy układać
w bezpiecznym miejscu, z dala od zagrożonego, palącego się budynku.
Układa się ich na kocu, materacu, lub
folii. Nieprzytomnych układa się na
boku, przytomnych zaś na plecach, głowę należy odchylić do tyłu i unieść nogi
na wysokość ok. 50 cm. Chorym nie
wolno podawać płynów, należy tylko
zwilżyć wargi. Do czasu przybycia karetki należy chorym zapewnić wygodne ułożenie, przykryć kocem i chronić
przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi, np. deszczem, zimnem, itp.

Co robiæ z ludŸmi
poparzonymi?
Oni również mogą doznać wstrząsu i szoku, a więc oprócz wcześniej(ciąg dalszy na str. 32)

32
(ciąg dalszy ze str. 31)
szych czynności należy w tym przypadku pamiętać o tym, że mają oni rany –
poparzenia. Miejsc poparzonych nie
należy spłukiwać żadną wodą destylowaną, ani spirytusem, gdyż to tylko
może zaszkodzić. Można delikatnie
zmyć rany tylko ZIMNĄ WODĄ, następnie ostrożnie założyć opatrunek
jałowy, bądź przykryć czymś miejsce
oparzone i czekać przy chorym, aż do
czasu przybycia karetki.
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 podaniu wody i piany w celu ugaszenia pożaru,
 prowadzeniu przez cały czas rozpoznania w celu upewnienia się, czy pożar nie rozwija się pomiędzy ścianami,
w pustych przestrzeniach czy przewodach wentylacyjnych.
W dwóch pierwszych przypadkach
(odcięcie prądu i gazu) rzeczą oczywistą
jest, iż jeśli wyłączniki prądu i zawory
gazu są właściwie umieszczone i oznakowane, ułatwia to niezwykle podjęcie
i rozpoczęcie tych działań. Dlatego też

ul. Hetmańskiej 120 oraz Posterunek
PSP w Dynowie. Do pomocy w likwidowaniu zagrożeń jest 30 jednostek
OSP (o doskonałym wyszkoleniu i dobrym wyposażeniu w sprzęt) włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zlokalizowanych po
kilka na poszczególnych gminach oraz
ponad 90 zwykłych jednostek OSP. Corocznie na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów likwidowanych
jest około 3 000 zagrożeń. Ile pożarów,
miejscowych zagrożeń* i alarmów fałszywych zaistniało od początku tego

Dzia³ania ratownicze stra¿aków podczas po¿arów budynków mieszkalnych
Zasadniczym celem działania strażaków jest ratowanie zagrożonego życia
ludzkiego. W dalszej kolejności strażacy ratują nasze zwierzęta oraz mienie,
tzn. rzeczy z domów i mieszkań, które
są objęte pożarem (np. telewizory, meble, książki, itp.). Jednak najważniejsze
dla każdego strażaka jest życie ludzkie,
jest to najwyższe dobro i jego ratowaniu podporządkowane są wszystkie
działania na miejscu każdej akcji ratowniczej. Strażacy realizując swoje zadania w zakresie ratowania zagrożonego
życia i zdrowia muszą także dbać o swoje bezpieczeństwo, tak, aby pomagając
innym nie ulec żadnemu wypadkowi i
nieszczęściu. Muszą, więc być odpowiednio ubrani i wyposażeni w niezawodny sprzęt, dzięki któremu niosą
pomoc innym, ale sami czują się także
bezpieczni. Mają też wypracowane
pewne procedury i schematy działania
oraz postępowania, których w żaden
sposób nie należy podważać i krytykować. Działania te polegają na:
 odcięciu dopływu energii elektrycznej do budynku (często czynność tą
wykonują inne specjalistyczne służby
ratownicze np. pogotowie energetyczne, jeżeli zachodzi konieczność odcięcia dopływu gazu do budynku – czynność tą wykonuje pogotowie gazowe),
 ewakuacji mieszkańców budynku
zagrożonych przez ogień i dym,
 jeżeli to możliwe niedopuszczenie
do przedostania się dymu na klatkę
schodową,
 oddymianiu klatki schodowej przez
otwarcie okien w górnej jej części,
 zlokalizowaniu ogniska pożaru i
dróg jego ewentualnego rozprzestrzeniania się,

dzieci nie powinny zrywać i niszczyć
żadnych tabliczek informujących o lokalizacji wyłączników i zaworów, które
znajdują się na klatkach schodowych
lub w piwnicach. Jeśli zachodzi konieczność ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji lub gaszenia pomieszczeń na
wyższych piętrach wówczas wprowadza
się do działań sprzęt umożliwiający
wykonanie tych zadań np. drabiny mechaniczne lub podnośniki hydrauliczne.
Dzięki temu każdy człowiek znajdujący się na balkonie lub w oknie może być
pewny, że zostanie zauważony i ewakuowany.
Miasto Rzeszów i gminy należące
do powiatu rzeszowskiego chroni Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w skład której
wchodzą: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 zlokalizowana przy ul.
Mochnackiego 4, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 2 zlokalizowana przy

roku, ile załóg i osób JRG i OSP je likwidowało, jakie były straty (w tys. zł.)
i jakie duże mienie uratowano ilustrują
poniższe tabele (tabela 1 i 2).
Ochotnicza Straż Pożarna w Bratkowicach również przygotowana jest do
prowadzenia skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Utworzyła ze swych
członków zgodnie z obowiązującymi już
przepisami w tym zakresie – Jednostkę
Operacyjno-Techniczną. Dokonano
poszukiwań odpowiednich kandydatów, z uwagi na duże wymagania nim
stawiane. A te wymagania to: wiek 18
– 50 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia potwier-

* miejscowe zagrożenie – jest to inne niż pożar i
klęska żywiołowa zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody
(katastrofy budowlane, w komunikacji drogowej,
kolejowej, chemiczne, ekologiczne, infrastruktury komunalnej, silne wiatry, gwałtowne opady
deszczu i śniegu), stanowiące zagrożenie dla
życia, zdrowia, mienia lub środowiska.
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Tabela 1. Zdarzenia na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego za okres
01.01.2008 – 21.11.2008 w rozbiciu na poszczególne gminy

Tabela 2. Zdarzenia na terenie gminy Świlcza za okres 01.01.2008 – 21.11.2008
w rozbiciu na ilość pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych

Tabela 3. Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Świlcza w akcjach ratowniczo-gaśniczych w latach 2006, 2007, 2008

około 20 strażaków biorąc pod uwagę
powyższe wymagania i po przeprowadzeniu u wszystkich szczegółowych badań lekarskich tworzą ekipę do działań
w jednostce operacyjno-technicznej
OSP Bratkowice. Corocznie uczestniczą w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach podobnie jak ze
Świlczy i Trzciany uczestniczy w likwidowaniu prawie 80% zdarzeń na terenie naszej gminy (patrz tabela 3). Są to
jednostki bardzo mobilne, dobrze wyszkolone i wyposażone w dobry sprzęt,
sprawdzone, bo od kilku lat funkcjonują
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Z uwagi na fakt, że to one
praktycznie zabezpieczają ochronę
przeciwpożarową na terenie gminy powinny być jeszcze mocniej doposażone
przez Wójta Gminy, który odpowiada
za ochronę przeciwpożarową na swoim terenie. Jeszcze większe środki finansowe powinny być kierowane do
tychże jednostek, bo to na ich barkach
spoczywa likwidacja zagrożeń nie tylko u siebie w miejscowości, ale także
na terenie całej gminy. Dobrze, żeby o
tym fakcie pamiętała Rada Gminy
uchwalając budżety na następne lata.
To przecież dzięki głównie tym strażom
wiele tysięcy mieszkańców może spać
spokojnie, wiedząc, że tak przygotowane jednostki są w każdej chwili nieść pomoc w potrzebie. A przecież głównym
statutowym zadaniem Ochotniczych
Straży Pożarnych jest udział w akcjach
ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych
związanych z ochroną środowiska oraz
innych klęsk i zdarzeń.
Mieczysław Leja

dzony zaświadczeniem lekarskim o dopuszczeniu do społecznej służby ratowniczej, odpowiednie cechy osobiste
m.in. odporność na stres – opanowanie i spokój w sytuacjach trudnych, zdyscyplinowanie i zaangażowanie oraz
poczucie odpowiedzialności, zdolność
podejmowania szybkich decyzji. Kandydaci muszą posiadać stosowne wyszkolenie pożarnicze, czyli: podstawowe strażaka ratownika lub uzupełniające w związku z pełnioną funkcją lub
obsługą specjalistycznego sprzętu. Dzisiejszy strażak chcąc być strażakiem
XXI wieku musi być odpowiednio przygotowanym. Wytypowanych zostało

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2009 Roku przekazujemy mieszkańcom
Bratkowic i ich rodzinom najserdeczniejsze
życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że te świąteczne dni przeżywane w naszych domach w
sposób szczególny, ciepły i radosny przyniosą
spełnienie wszelkich planów i pragnień.
Życzymy wszystkim aby Nowy 2009 Rok był
pomyślny i przyniósł wszystko co najlepsze w
życiu osobistym i pracy zawodowej.
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratkowicach
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Lokalna Grupa Dzia³ania
Od czterech lat realizowana jest w Polsce inicjatywa
Wspólnoty Europejskiej pod nazwą Leader+. W ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
pojawiła się możliwość uzyskania środków na funkcjonowanie i finansowanie stowarzyszeń, które działałyby na
rzecz szeroko rozumianego rozwoju regionalnego. Stąd też
na nowo odżyła inicjatywa powołania takiego stowarzyszenia. Powołana została grupa inicjatywna, w skład której
weszli przedstawiciele trzech współpracujących ze sobą
gmin – Boguchwała, Lubenia i Świlcza, są wśród nich radni, działacze społeczni i gospodarczy, przedstawiciele organizacji społecznych. Te trzy gminy utworzyły Lokalną
Grupę Działania pod nazwą „Trygon – Rozwój i Innowacja”. Na zorganizowanym w Boguchwale zebraniu założycielskim wybrano władze stowarzyszenia, tj. Radę oraz Zarząd. Gminę Świlcza w Radzie LGD reprezentują wójt
Wojciech Wdowik – przewodniczący Rady oraz Bogdan
Cioch (Świlcza) i Bogdan Wójcik (Bratkowice). Z kolei w
Zarządzie stowarzyszenia gmina reprezentowana jest przez
wicewójta Wiesława Machowskiego, Janusz Pisulę (Trzciana) oraz Joannę Różańską (Mrowla).
Członkami LGD są osoby fizyczne i prawne – działające przez swoich przedstawicieli, reprezentujące trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy z w/w gmin. Obecnie LGD Trygon zrzesza 66 członków reprezentujących róż-

ne, często dość liczne organizacje i podmioty. Jako dobrowolne, samorządowe, trwałe zrzeszenie osób fizycznych o
celach niezarobkowych, działać powinno na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich. Co istotne, to powstrzymanie się od
działań konkurencyjnych pomiędzy społecznościami, jakie
znajdują się w obszarze działania LGD – wsiami, gminami,
organizacjami. Będzie to dla wielu trudne, tym bardziej, że
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 200713 Lokalne Grupy Działania będą mogły starać się o dotacje na tworzenie własnego potencjału administracyjnego, a
także na dofinansowanie realizacji wybranych przez siebie
projektów. Ich realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów opracowanej strategii rozwoju. Właśnie ta strategia
rozwoju decydować będzie o wyborze Lokalnej Grupy Działania, która otrzyma wsparcie finansowe ze środków unijnych. Stąd też należy wykorzystać jak najwszechstronniej
lokalne zasoby: gospodarcze, środowiskowe, społeczne i
kulturowe, aby wyzwolić aktywność mieszkańców do partnerskich działań zmierzających do polepszenia warunków
życia każdego mieszkańca. Ta aktywność pozwoli zbudować kapitał społeczny wsi, a także polepszy zarządzanie lokalnymi zasobami. Są to główne cele tzw. osi 4 – Leader
wspomnianego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Miejmy nadzieję, że nasza organizacja „Trygon” będzie
jedną z tych, które będą mogły realizować projekty dofinansowania różnych form działalności pozarolniczej, głównie w zakresie odnowy i rozwoju wsi, tworzeniu i rozwoju
mikro-przedsiębiorstw, a także realizacji tzw. małych projektów objętych lokalną strategią rozwoju. O szczegółach i
możliwościach dofinansowania tych działań napiszemy w
następnym numerze.
Bogdan Wójcik

JESIEÑ W PRZEDSZKOLU
Początek roku przedszkolnego zbiega się z początkiem jesieni. Jesień to
pora roku, która urzeka nas wielkim bogactwem kolorów, obfitością plonów,
zmiennością zjawisk. Gdy nadchodzi
jesień, a wraz z nią zbiory owoców i
warzyw przedszkolaki gromadzą w kącikach przyrody dorodne warzywa i
owoce. Oglądają je, nazywają, segregują, porównują, poznają ich smak.
Dzieci uwielbiają również zbierać kasztany i żołędzie. Czasem trudno je odszukać wśród złotych i brązowych liści,
ale ile dają radości, gdy się je znajdzie.
Zakładanie w przedszkolu kącika
przyrody kształtuje u dzieci przyjazny
stosunek do przyrody, ukazuje jej piękno w różnych porach roku. Kącik to także miejsce w, którym dzieci doskonale
się bawią i uczą. Realizując tematykę
rocznego planu pracy oraz planów mie-

sięcznych dzieci z przedszkola w Bratkowicach w trakcie zajęć poznają właściwości warzyw i owoców: wygląd,
smak, kształt. Badają ich budowę wewnętrzną, poznają zawartość substancji
odżywczych i witamin. Celem zajęć jest
uświadomienie konieczności spożywania warzyw i owoców, które są bogatym
źródłem witamin i podnoszą odporność
organizmu na choroby. Ponadto przeliczają: dodają i odejmują, rozróżniają
kolory, wykonują prace plastyczne z
wykorzystaniem skarbów jesieni. Uwieńczeniem tych zajęć i zabaw było przygotowanie przez dzieci w październiku różnych przystawek z warzyw i owoców.
I tak dzieci z gr. II (3,4–latki) zrobiły sałatkę jarzynową, dzieci z gr. III
(6-latki) wykonały pyszne kanapki natomiast dzieci z gr. IV (6-latki) zrobiły
kolorowe, owocowe szaszłyki. Po zasłu-

żonym wysiłku jaki dzieci wniosły w zrobienie tych wszystkich pyszności nastąpił poczęstunek i wspólna degustacja.
Dzieci były bardzo zadowolone z takiego rodzaju zajęć.
Nauczyły się samodzielności w posługiwaniu sztućcami (nóż), dbania o
bezpieczeństwo swoje i innych oraz higienę podczas sporządzania posiłków.
Realizując tematykę jesieni nasze
przedszkole zorganizowało konkurs
międzygrupowy pt. „Jesienny bukiet”.
Zadaniem dzieci było wykonanie (z
pomocą rodziców) dowolnej kompozycji z jesiennych darów przyrody (liście,
kasztany, suche trawy, kwiaty, zioła). W
konkursie wzięło udział bardzo dużo
dzieci z różnych grup przedszkolnych.
Dzieci i rodzice wykazali się bogatą
wyobraźnią w wykonaniu kompozycji.
Wszystkie bukiety były bardzo piękne,

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 10/2008

35

ciekawe, pomysłowe i estetycznie wykonane.
Twórczość własna dziecka jest dla
niego źródłem radości, dobrej zabawy,
zaangażowania w wykonaniu pracy.
Wzmacnia również poczucie własnej
wartości, daje uczucie odprężenia, a
także zaspokaja typową dla tego wieku
potrzebę działania. Za swoją pracę,
chęć i trud w nią włożony wszystkie
dzieci zostały nagrodzone. Duże słowa
uznania i podziękowania kierujemy na
ręce rodziców za zachęcanie dzieci do
działania i pomoc im w realizacji celu.
Jesienne bukiety dzieci zostaną wyeksponowane w przedszkolu i będą podziękowaniem dla naszych sponsorów:
RESTOL, Nadleśnictwo Głogów Młp.
Mówiąc o konkursie trzeba również

wiązują zagadki, uczą się wierszy.
Przykładem może być wiersz „Żołędzie” Danuty Gellner:
Chodzę i zbieram żołędzie, a co z tych
żołędzi będzie?
Będzie żołędziowy król i królewna,
dziewczynka żołędziowa,
żołędziowe talerzyki i półmiski,
żołędziowe kubki i miski.
Na nich będzie żołędziowa uczta z żołędzi.
Nie wiem tylko komu smakować będzie?
Może dzikom, gdyby przyszły tu z lasu,
ale dziki pewno nie mają czasu.
To sprawia, że dzieci w przedszkolu się
nie nudzą.
Małgorzata Głodek

wspomnieć, że również w październiku
dzieci 6-letnie z naszego przedszkola
brały udział w III edycji konkursu o
Janie Pawle II. organizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach pt. „Z Wadowic
do Świętości”. Zadanie dzieci polegało na namalowaniu pastelami ulubionego sportu lub zajęcia Ojca Świętego.
Bardzo cieszymy się z tego, że nasza 6letnia Kinga Rzepka otrzymała I miejsce w kategorii klas zerowych, a wyróżnienie otrzymał Robert Krochmal.
Bogactwo „pomocy dydaktycznych”
ofiarowanych przez naturę w okresie jesieni inspiruje pracę nauczyciela oraz
wpływa na niepowtarzalny charakter i
atrakcyjność prowadzonych zajęć.
Dzieci śpiewają piosenki o jesieni, roz-
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TOCZY SIÊ ¯YCIE...
VIII Dzieñ Papieski
VIII Dzień Papieski, który obchodziliśmy 12 października 2008 r. upłynął pod hasłem Jan Paweł II – Wychowawca
Młodych. O godz. 11.00 w naszym kościele parafialnym
uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej w intencji rychłej
beatyfikacji Jana Pawła II. Do grona ok. 100 tys. wolontariuszy w całym kraju dołączyła także młodzież z Bratkowic
zrzeszona w KSM, która w tym dniu zbierała pieniądze na

skiego „Gasiek 2008”, w którym także wzięli udział. Zdobyli oni III miejsce w swojej kategorii.
Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkursowa Jazda Samochodem
Automobilklub Rzeszowski w dniu 12.10.2008 r. (niedziela) zorganizował Konkursową Jazdę Samochodem, będącą
VII Eliminacją Mistrzostw Okręgu PZM oraz VII Eliminacją Strefy Wschodniej PZM w KJS.

Plakat okolicznościowy na
VIII Dzień Papieski.

fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Późnym zaś wieczorem ta sama młodzież zaprezentowała inscenizację zatytułowaną „Masz wybór”. Tak więc i Bratkowice dołączyły do obchodów tego szczególnego dnia w wymiarze duchowym, charytatywnym i artystycznym.

Kolejny sukces Weroniki!
Weronika Jucha oraz jej partner Maciej w dniach 2526.10.2008 r. wzięli udział w „Przemyskiej Gali Tanecznej –
VIII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego” z udziałem par zagranicznych
o Puchar Prezydenta
Miasta Przemyśla oraz
turnieju o Puchar
Okręgu Podkarpackiego, w którym zdobyli I miejsce. Otrzymali puchar, a przede
wszystkim to na co tak
bardzo ciężko pracowali – przejście do wyższej klasy tanecznej
czyli do klasy C w swojej grupie wiekowej
14-15 lat.
W dniu 7 grudnia
odbył się Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca Towarzy-

Wszystkich chętnych chcących sprawdzić oraz podnieść
swoje umiejętności prowadzenia samochodu, organizatorzy zaprosili na plac targowy do Bratkowic. Do uczestnictwa wystarczył sprawny samochód, ubezpieczenie OC i
NW, ważne prawo jazdy, dwa kaski oraz trochę odwagi i
chęci.
Liczba startujących załóg została ograniczona do 50, z
tego względu o uczestnictwie w KJS decydowała kolejność
zgłoszeń. Dla zwycięzców przewidziano dyplomy oraz puchary.

Nowy kurs autobusu PKS-u na D¹bry
Dzięki interwencjom mieszkańców Zapola i Dąbrów
uległ wydłużeniu poranny kurs autobusu PKS. Dzięki temu
mieszkańcy tych dwóch przysiółków nie muszą już chodzić
na poranny autobus do oddalonego o ok. 1,5 km przystanku
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w Centrum Bratkowic. Przypomnijmy, że na Dąbry autobus
jeździ tylko 4 razy w ciągu dnia, wyłącznie w dni robocze.

Rozpoczê³a siê rozbudowa stadionu
18 września 2008 r. był długo wyczekiwanym dniem, w
którym w końcu ruszyła rozbudowa stadionu sportowego.
W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną prace ziemne związane z porządkowaniem stadionu, modernizacją drenażu i formowaniem nasypu pod trybuny. Po zakończeniu

tych robót rozpoczną się prace związane z wykonaniem nowej murawy stadionu. W dalszej kolejności budowane będą
trybuny z nowymi krzesełkami oraz zostanie wybudowana
bieżnia lekkoatletyczna wokół stadionu. Budynek klubowy
będzie powiększony o piętro oraz klatkę schodową. Oprócz
tego wykonane będzie oświetlenie stadionu oraz ogrodzenie w sąsiedztwie cmentarza i parkingu, gdzie będzie nowa
brama wejściowa na stadion.

Akcja charytatywna
30 listopada br. w pierwszą niedzielę Adwentu, Zespół
Caritas działający przy naszej parafii rozpoczął w ramach
ogólnopolskiej akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” roz-

prowadzanie świec, które zapłoną na naszych wigilijnych stołach. Dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony m.in. na
organizację zimowisk oraz letnich kolonii dla dzieci.
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Gie³da têtni ¿yciem
Jak się okazuje usytuowanie giełdy towarowej na placu
byłego Kółka Rolniczego było bardzo dobrym pomysłem.
Widzimy to w każdą sobotę, kiedy mieszkańcy Bratkowic i
okolicznych miejscowości tłumnie zjeżdżają na zakupy.
I tak było np. przed 1 listopada, gdzie stoiska z chryzantemami były dosłownie oblegane. Z obserwacji wynika,
że jest to miejsce nie tylko zakupów ale i spotkań towarzyskich.

Jesienni amatorzy k¹pieli
W okresie letnim bratkowicki zalew odwiedza mnóstwo
amatorów kąpieli wodnych. Przyjeżdżają tu wypoczywać nieraz całe rodziny. Tym razem po sezonie kąpielowym na tafli
naszego zalewu pływała niezwykła rodzinka – 7 sztuk pięknych, śnieżnobiałych łabędzi.

Fot. A. Bednarz
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Święto św. Andrzeja Apostoła przypada 30 listopada zarówno we wschodnich, jak i zachodnich Kościołach. W
tradycji prawosławnej oraz wspólnotach katolickich na Wschodzie apostoł
ten obdarzany jest wielką czcią, jako
jeden z głównych świętych.
Według świadectwa Ewangelii, został powołany jako pierwszy z apostołów. Prowadził działalność misyjną na
terenach nad Morzem Czarnym. Zmarł
śmiercią męczeńską 30 listopada 70

roku na krzyżu w kształcie greckiej litery X. Andrzej to patron Szkocji, Grecji i Rosji, a także rybaków i panien
chcących szybko zmienić stan cywilny.
W Polsce, w wigilię dnia świętego
Andrzeja, obchodzone są tak zwane
andrzejki, z którymi związane są różnego rodzaju wróżby. Praktykowane były
one już w XVI wieku, o czym świadczy
fragment utworu Marcina Bielskiego z
1557r. pt.: Komedia Justyna i Konstancji, gdzie jedna z panien mówi:

Nasza klasa to polski serwis społecznościowy, którego celem jest odnawianie szkolnych kontaktów użytkowników. Został utworzony 11 listopada roku 2006 przez studenta informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim
– Macieja Popowicza. Nazwa nawiązuje do tytułu piosenki Jacka Kaczmarskiego „Nasza klasa”. Umożliwia
on odnalezienie swoich dawnych szkół

lerii zdjęć, wymiana wiadomości pomiędzy znajomymi oraz blokowanie
niepożądanych kontaktów. Każda zarejestrowana szkoła oraz klasa posiada odrębne forum dyskusyjne. Można
również zakładać fora tematyczne i komentować zdjęcia i profile użytkowników, wysyłać wirtualne prezenty oraz
dedykować przeboje. Według portalu
Alexa serwis ten jest drugą najczęściej
odwiedzaną stroną w Polsce.
Co mieszkańcy Bratkowic
sądzą o portalu nasza klasa?
Mateusz: To fajna strona.
Można rozmawiać z byłymi kolegami i koleżankami jak również nawiązywać nowe znajomości. Codziennie staram się
wchodzić na naszą klasę i obserwować co nowego się dzieje.
Ewelina: Kiedyś spotkałam
na naszej klasie koleżankę z
podstawówki którą nie widziałam kilkanaście lat. To dobrze
że postał taki portal. Wszystkim serdecznie polecam!
Rafał: Na tym portalu najbardziej
mi się podoba możliwość dodawania
fotek i komentarzy. Można wysyłać bliskiej osobie prezenty, rozmawiać na
forach. Zarejestrowałem się na naszej
klasie już kilka lat temu i jestem z tego
zadowolony.
Marcin Cioch

oraz przyłączenie się do wybranych
klas. Oprócz szkół nasza-klasa.pl prowadzi rejestr uczelni, jednostek wojskowych, organizacji harcerskich oraz
klubów zainteresowań. Użytkownicy
mogą również wyszukiwać w bazie danych swoich znajomych. Wyszukiwanie
następuje według imion, nazwisk,
pseudonimów szkolnych lub lokalizacji. Możliwe jest także tworzenie ga-

Nalejcie wosku na wodę,
Ujrzycie swoją przygodę.
Słychałam od swej macierze,
Gdy która mówi pacierze
W wigilię Andrzeja świętego,
Ujrzy oblubieńca swego…
Fragment ten opisuje jedną z najbardziej znanych wróżb, czyli lanie na
wodę roztopionego wosku i odczytywanie przyszłości poprzez interpretację
kształtu powstałej figurki bądź rzucanego przez nią cienia. Inną popularną
wróżbą jest losowanie po przebudzeniu
karteczek ukrytych poprzedniego dnia
pod poduszką – zawierających imiona
chłopców. Ważne były również sny z 29
na 30 listopada, które obrazowały pannie przyszłego męża.
Chłopcy także mogli wywróżyć sobie przyszłość w katarzynki, to znaczy
w wigilijne obchody dnia św. Katarzyny, które przypadały 24 listopada. Jednak zwyczaj ten stał się już dziś praktycznie zapomniany. Podobnie andrzejki utraciły swe tradycyjne znaczenie.
Zwyczaje związane z tym dniem nie są
już tak popularne jak dawniej. Niemniej
jednak dzieci i dorośli nieraz bawią się
humorystycznymi wróżbami, najczęściej wspólnie, na domowych spotkaniach lub w innych okolicznościach.
17-letnia Magdalena mówi: miło
wspominam dyskoteki andrzejkowe organizowane w szkole podstawowej. Wszyscy chętnie uczestniczyliśmy w zabawach,
które rzekomo miały przedstawić nam,
co wydarzy się w mniej lub bardziej odległym czasie. Obecnie nie wierzę w moc
wróżb, tak jak i zdecydowana większość
ludzi. Dzisiejsza epoka wymaga od nas
innego sposobu myślenia, wręcz dystansu do bezkrytycznego wprawiania się w
wróżbiarstwo.
Wielu osobom dzień św. Andrzeja
kojarzy się najczęściej z ostatkami. Zapominamy natomiast, że to dzień, który
stoi u progu adwentu. Współcześnie uroczystość ta jest całkowicie skomercjalizowana i nic nie wskazuje na to, że się to
zmieni.
Paulina Grendysa
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„Współczesne zamówienia społeczne,
to zamówienia na ludzi dobrych”
(Ks. kard. Stefan Wyszyński – Patron Zespołu Szkół w Bratkowicach)

W dniu 22.11.2008 roku Rada Rodziców Zespołu Szkół w Bratkowicach
wraz z Dyrekcją Szkoły zorganizowa-

duszy, z których korzystać będą nasze
dzieci.
Za okazaną dobroć i przekazaną

bezpłatne użyczenie sali,
Kołu Gospodyń Wiejskich za bezpłatne udostępnienie naczyń kuchennych,
a także innym sponsorom, do których
należą:
Firma RESTOL
Delikatesy Centrum,
Cukiernia i Piekarnia Radosława Raka
z Zaczernia
Krzysztof Ciszewski
Marek Kowal
Ryszard Lis
Daniel Przywara.

ła zabawę andrzejkową, w której udział
wzięli głównie mieszkańcy naszej społeczności. Obecnością swoją zaszczycił nas także wójt Gminy Świlcza pan
Wojciech Wdowik oraz jego zastępca
pan Wiesław Machowski. Nie zabrakło na niej rodziców, a także i starszego rodzeństwa uczniów naszej szkoły.
Mimo pierwszych obaw dotyczących
braku chętnych, sala w Domu Strażaka, w której odbywała się zabawa była
wypełniona. Pięknie udekorowana
sala, stoły, na których znalazły się potrawy przyrządzone głównie przez
panią Joannę Wąsik, a także domowe
wypieki przygotowane przez rodziców
z każdej z klas, wspólne zabawy, śpiewy, stworzyły atmosferę spotkania rodzinnego. Uczestnicy mile wspominają
wspólne biesiadowanie i mają nadzieję, że w przyszłości będą organizowane podobne spotkania mające na celu
integrację środowiska, zaangażowanie
na rzecz szkoły oraz pozyskiwanie fun-

pomoc materialną niezbędną do zorganizowania zabawy, na łamach niniejszego pisma pragniemy podziękować:
Straży Pożarnej w Bratkowicach za

Dziękujemy pani Dyrektor Joannie
Różańskiej za życzliwość, wsparcie i
okazaną nam pomoc. Pragniemy podziękować również wszystkim osobom,
które w jakikolwiek sposób współuczestniczyły w organizacji tej jakże
przyjemnej i pożytecznej imprezy.
Wszelka udzielona nam pomoc była autentycznym znakiem troski o dobro naszych dzieci. Mamy nadzieję na kolejne inicjatywy, które owocować będą dobrem wspólnym.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Marzena Daniel
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1) Aresztowania i wywózka ludności cywilnej w głąb Związku
Sowieckiego:
Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w niedzielę, dnia
17 września 1939 roku, przyniosła wielkie zmiany wśród ludności polskiej na Kresach Wschodnich, zmiany spowodowane śmiercią lub wzięciem do niewoli sowieckiej. Rozpoczęły
się na wielką skalę aresztowania wśród polskiej ludności –
byłych pracowników aparatu państwowego, działaczy politycznych i społecznych, ziemian przedstawicieli tzw. „burżuazji”
miejskiej. Do najpoważniejszych strat Polaków na Kresach
Wschodnich, w szczególności Lwowa i województwa lwowskiego, doszło w wyniku trzech deportacji, osób „społecznie
niebezpiecznych”, albo inaczej – „antyradzieckiego elementu”.
Pierwsza deportacja tzw. lutowa w 1940 roku, objęła osoby zaliczane do klas posiadających, osadników, bogatych chłopów, służbę leśną, oraz kolonistów, którzy nabyli ziemię na
Kresach Wschodnich. Deportowana ludność polska miała
obowiązek pozostawić na miejscu cały majątek nieruchomy,
inwentarz i bydło, protokolarnie potwierdzane przez „lokalną
władzę” (agresora). Mogła zabrać z sobą (teoretycznie) odzież,
bieliznę, obuwie, pościel, naczynia kuchenne, miesięczny zapas żywności na rodzinę, pieniądze, kosztowności, kufer do
zapakowania rzeczy. Waga zabranego mienia nie mogła przekraczać 500 kg na rodzinę.
Nad ranem 10 lutego 1940 roku funkcjonariusze NKWD
i żołnierze sowieccy wchodzili do domów Wysiedlanych, wyczytywano ich z list imiennych nie informując ich dokąd jadą.
Na przygotowanie do podróży mieli około 30 minut, a przed
domami czekały na nich sanie, którymi dowożono ich do punktów zbornych. Po kilku, czy kilkudziesięciu godzinach przewożono wysiedlonych na stację kolejową, gdzie czekały na nich
wagony towarowe. W wagonie takim było kilka prycz zbitych
z desek, czasami był piecyk, zamiast klozetu – dziura w podłodze. Okna były zabite deskami lub zadrutowane; w wagonie
takim przeciętnie jechało 30-40 osób. Przed odjazdem ze stacji wagony były zamykane od zewnątrz, plombowane i dopiero otwierane po przyjeździe na miejsce stałego pobytu wysiedlanych. Podczas podróży wysiedleni nie otrzymywali ani wody,
ani żywności. Osoby starsze, chore, malutkie dzieci – umierały, pozostali ze zwłokami jechali kilka dni. Czas podróży od
stacji załadunku do miejsca wysiedlenia trwał od 2-3 tygodni
do 2-4 miesięcy. Po przybyciu na miejsce strażnicy otwierali
wagony, usuwali zwłoki wyrzucając ciała w śnieg obok torów,
a wysiedleni byli osiedlani w tzw. pasiołkach (kilka baraków)
leżących w Krasnojarskim Kraju, w obwodach omskim, archangielskim, swierdłowskim, irkuckim, Ałtajskim Kraju i innych. Ogółem w deportacji lutowej 1940 roku wywieziono
około 14 tysięcy osób, z czego bardzo duża ilość osób deportowanych zmarła w trakcie podróży.
Po deportacji lutowej (największej) jako akcji „oczyszczania obszarów wiejskich”, władze sowieckie przystąpiły do drugiej deportacji – kwietniowej 1940 roku, tj. usuwania „niepo-
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żądanego elementu” miejskiego.
W nocy w sobotę 13 kwietnia 1940 roku przystąpiono do
deportowania ludności, przeważnie miejskiej. Objęła ona kobiety z dziećmi i osoby starsze, które były traktowane łagodniej niż ludność wiejska. Okres deportacji miał wynosić 10
lat, wysiedleni mieli pewną część praw obywatela sowieckiego, mieszkali na zesłaniu z miejscową ludnością, nie mogli
jednak samowolnie zmienić miejsca zamieszkania.
Akcja deportacji kwietniowej była podobna do deportacji
lutowej. Deportowani mieli na przygotowanie się do drogi
około 60 minut, mogli zabrać ze sobą bagaż do 20 kg na osobę. Pod domami czekały samochody ciężarowe lub inne środki transportu, którymi deportowanych dowożono na stacje
kolejowe, gdzie wsadzano ich do wagonów po 40 osób. Wagony były zamykane od zewnątrz, plombowane, a okna zabijane
deskami lub drutowane; zamiast klozetów – dziury w podłodze. Podróż trwałą od 2 tygodni do jednego miesiąca. Po przyjeździe do miejsca stałego pobytu wagony były otwierane, a
wysiedleni otrzymywali wodę i lekki posiłek. Deportacja kwietniowa 1940 roku była mniej brutalna i była przeprowadzona
w łagodniejszych warunkach klimatycznych. Nie pociągnęła
za sobą wielu ofiar śmiertelnych a te, które były, to zmarłe
nieletnie, małe dzieci. Przypuszcza się, że w tej deportacji
wywieziono z województwa lwowskiego około 1320 osób, które
osiedlono głównie w Kazachstanie, w obwodach: semipałatyńskim, pawłodarskim, kustanajskim, aktiubińskim, iwanowskim i innych.
W czerwcu 1940 roku została przeprowadzona trzecia
deportacja, która objęła wszystkich uchodźców z centralnej i
zachodniej Polski, tj. drobnych kupców, nauczycieli, przedstawicieli wolnych zawodów, rodziny urzędników i część rolników.
Akcja wysiedlenia rozpoczęła się w czwartek 20 czerwca
1940 roku i trwałą do niedzieli 30 czerwca 1940 roku. Deportowani mogli zabrać ze sobą do 25 kg dobytku, mieli pół godziny na przygotowanie się do podróży. Pod domami były samochody, którymi byli dowożeni na stację kolejową, gdzie
czekały wagony towarowe o standardzie podobnym jak w poprzednich deportacjach. Szczególną uciążliwością dla wysiedlanych w czasie podróży była wysoka temperatura i brak
wody. Niedożywienie, okropne warunki higieniczne spowodowały, że ludzie chorowali nie otrzymując żadnej pomocy
medycznej; jednak wypadki śmierci były rzadkie. Podróż trwała
od 2 tygodni do jednego miesiąca i po przybyciu do końcowej
stacji kolejowej, deportowani byli przewożeni do kołchozów
w obwodach: tomskim, semipawłowskim, archangielskim, Republice Maryjskiej i innych. Przyjmuje się, że deportowanych
w czerwcu 1940 roku było kilkaset osób.
2) Los Polaków z Kresów Wschodnich, wywiezionych w
głąb Związku Sowieckiego:
Pierwsze tygodnie i miesiące dla przesiedleńców polskich
były najtrudniejsze. W nowym miejscu zamieszkana musieli
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od podstaw tworzyć elementarne warunki bytowania. Istniejący klimat, brak odpowiednich mieszkań, choroby, głód, praca ponad siły w bardzo trudnych warunkach przyrodniczych,
dziesiątkowały zesłańców. Władze miejscowe przedstawiały
ich w miejscach osiedlenia jako zdrajców, dzikusów, wrogów ludu itp. Miejscowej ludności zabraniano zadawać się z
przesiedleńcami i im pomagać. Polscy zesłańcy byli traktowani jako ludzie drugiej kategorii, wyłącznie jako siła robocza. Ci z pierwszej deportacji (luty 1940) osiedleni głównie
w tajdze, zostali zatrudnieni przy wyrębie lasów, do załadunku, zwożenia i spławu drewna, w tartakach i zbierania
żywicy. Deportowani w kwietniu i czerwcu 1940 roku (druga i trzecia deportacja), pracowali w sowchozach i kołchozach. Wszystkich deportowanych wysyłano głównie na tereny, gdzie ze względu na trudne warunki klimatyczne i geograficzne – obywatele sowieccy nie zawsze chętnie chcieli
pracować.
Zesłańców polskich lokowano w zimnych i wilgotnych barakach (do 20 rodzin), w których nie było podziału na izby,
toteż dzieci, kobiety i mężczyźni spali na gołych pryczach,
we własnej odzieży, wszyscy razem. Nie było łaźni, pralni,
ludzie żyli w brudzie, zaduchu, mroku, wśród pcheł, wszy,
pluskiew, karaluchów, obawiając się ciągle wybuchu epidemii. Brak było podstawowych leków, środków opatrunkowych; nie było izolatek i innych pomieszczeń medycznych.
Chorzy leżeli w barakach wraz ze zdrowymi, a najczęstszymi
chorobami były: choroby żołądka i jelit, tyfus brzuszny i plamisty, świerzb, odra, szkorbut, szkarlatyna i inne. Najczęściej umierały dzieci, osoby starsze, inwalidzi, a także osoby

W związku z rozpoczynającą się
modernizacją stadionu sportowego w
Bratkowicach zamieszczamy wspomnienia pana Bronisława Bułatka,
współzałożyciela i budowniczego tego
obiektu. Pan Bronisław był działaczem sportowym, pierwszym przewodniczącym LZS w Bratkowicach. Za
zasługi położone dla rozwoju kultury
fizycznej i turystyki na wsi został odznaczony srebrną odznaką honorową
LZS, a także odznaką zasłużonego
działacza LZS.
(Red.)
Po zakończeniu II wojny światowej
życie sportowe w małych miasteczkach i
wsiach powoli zaczęło się rozwijać. Nie
był to jednak rozwój spontaniczny, bo i
nie było do tego odpowiednich warun-

w średnim wieku, zwykle z wycieńczenia fizycznego, głodu i
chorób. Przesiedleńcy byli maksymalnie eksploatowani,
dzień roboczy trwał do 15 godzin, praca zarobkowa była
koniecznością by utrzymać przy życiu rodzinę. Opóźniano
wypłatę zarobków, nie wydawano odzieży ochronnej, nie
dbano w zapobieganiu wypadkom przy pracy, a brak środków higieny, zły stan sanitarny pomieszczeń mieszkalnych,
niewłaściwe odżywianie prowadziło do wielu chorób, a często śmierci.
Wśród tych niewygód, trosk i bólu po stracie swoich najbliższych, przesiedleńcy polscy marzyli o powrocie do Polski, Ojczyzny swoich dziadów i ojców. Marzenie to częściowo ziszcza się po rozpadzie imperium zła – Związku sowieckiego. Rodacy z byłego ZSSR, a przede wszystkim z Kazachstanu odwiedzają nasz Kraj, a co niektórzy osiedlają się na
stałe w Polsce. Przyjmujemy Ich wszystkich serdecznie, bo
sobie swoim cierpieniem na nieludzkiej ziemi – ZSSR, w
pełni zasłużyli.
Zdzisław Rzepka
Literatura:
- S. Ciesielski, G. Hryciuk, A. Srebrakowski: „Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej” – Wrocław 1994 r.
- L. Podhorodecki: „Dzieje Lwowa”. Warszawa 1993 r.
- E. Czop: „Deportacje ludności polskiej z obwodu lwowskiego” – Studia
rzeszowskie – Tom III.
- W. Ossowska: „Przeżyłam…” Lwów–Warszawa 1939-1946 – Oficyna Przeglądu Powszechnego – Warszawa 1990.
- Materiały i recenzje publicystyczne i prasowe oraz źródła z prasy zagranicznej przedstawiające wywózki ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego, w pierwszym półroczu 1940 roku.

ków w postaci obiektów sportowych,
sprzętu, a w szczególności funduszy, które miały zasadniczy wpływ na ten rozwój.
W 1945 roku parafię w Bratkowicach opuszcza ksiądz Michał Sternal,
który był kapelanem Armii Krajowej,
dość silnej wówczas organizacji działającej na terenie Bratkowic i okolic. Jego
miejsce zajmuje ks. Edward Brodowicz,
który w 1948 r. podejmuje starania i
rozbudowę istniejącego kościoła.
Ksiądz Brodowicz okazuje się być wielkim przyjacielem sportu. Organizuje
dla młodzieży rozgrywki piłki nożnej.
W tym celu dogaduje się z kilkoma osobami z Dąbrów, prosząc ich aby na terenie swojego pastwiska wyznaczyli teren pod boisko sportowe i postawili
bramki. Zabierał wówczas chłopców,
którzy usługiwali do mszy św. i wynajętą dwukonną furmanką jechał z nimi

Bronisław Bułatek, współzałożyciel i budowniczy naszego stadionu.

(ciąg dalszy na str. 42)
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Mariański, któremu podlegały 3 leśniczówki; w centrum wsi, na Dąbrach i
Czekaju.
Pomimo wielokrotnych rozmów z
Nadleśnictwem i Rejonem Lasów Państwowych w Łańcucie zgody na jego
powstanie nie otrzymaliśmy. Władze
Nadleśnictwa tłumaczyły się tym, że jest
to teren zabytkowy, szczególnie jego
drzewostan. Uległ on jednak później
zniszczeniu przez przechodzące przez
ten teren burze. Przeciwnikami urządzenia boiska sportowego na tym terenie byli również pracownicy Nadleśnic-

chodziliśmy równać teren. Wiele razy
pracowałem sam, by dać władzom Nadleśnictwa powód do myślenia, iż nie
rozgrywać mecz. Było to przeważnie w
rezygnujemy z tego terenu.
niedzielne popołudnie. Ministrantów
Zainteresowanie sportem, a zwłaszbyło zbyt mało aby stworzyć dwie drucza piłka nożną stawało się coraz więkżyny, jednak z biegiem czasu coraz więsze. Nie było to tylko zainteresowanie
cej młodzieży przychodziło pokopać
wśród młodzieży. Po rozmowie z przepiłkę. Teren boiska był jednak nierówwodniczącym Spółki Pastwiskowej p.
ny, a bramki bez siatek zabezpieczająHenrykiem Kwoką, zezwolono nam na
cych. Nie było też odpowiedniego
urządzenie boiska sportowego na pasprzętu sportowego (butów, koszulek,
stwisku w Klepaku przed pierwszą
spodenek), jednak nie stanowiło to
rzeczką od strony wsi (poniżej obecneprzeszkody w rozgrywkach, gdyż młogo zalewu). Teren pastwiska był dość
dzież wszystko to organizowała we włanierówny, więc usunęlisnym zakresie. Na pośmy nierówności, ustawidobnych zasadach poliśmy bramki i zaczęliwstawały kluby LZS w
śmy rozgrywać mecze.
okolicznych wsiach i
Nie było ono ogrodzone,
małych miasteczkach.
stąd też utrzymanie boRozgrywki piłki nożnej
iska było jednak bardzo
przyciągały coraz więcej
trudne, gdyż duże ilości
młodzieży i osób starpasącego się bydła zanieszych chętnych do gry.
czyszczało je swoimi odByło to widać szczególchodami. Sytuacja ta
nie w okresie wakacji,
jeszcze bardziej zmobilikiedy to dziesiątki osób
zowała nas do intensywpieszo (rower mało kto
nych starań o pozyskanie
posiadał) ściągały na
właściwego terenu pod
mecz.
budowę boiska, gdyż
W 1949 r. zostałem
chodzenie na Dąbry było
wybrany przewodnicząbardzo uciążliwe.
cym LZS w BratkowiPoparcia w realizacji
cach. Wówczas zaczęlitego przedsięwzięcia
śmy się rozglądać za odszukałem we władzach
powiednim terenem na
powiatowych LZS, Pourządzenie prawdziwewiatowego i Wojewódzgo boiska sportowego.
kiego Komitetu Kultury
Ustaliliśmy, że takie boFizycznej, a także w Poisko może powstać w
wiatowej Radzie Naroparku (stare dworzysko), po przeciwnej Skład drużyny z 1948 roku. Stoją od lewej: Stanisław Bąk s. Romana, Bronisław dowej. W wyniku tych
Trzeciak, Ignacy Darłak, Andrzej Darłak, Jan Franczyk, Tadeusz Lis-Lisowski.
stronie obecnego sta- Drugi rząd: Alfred Płatek, Stanisław Lachcik, Stanisław Pacia, Stanisław Bąk s. starań i przy poparciu
władz powiatowych,
dionu. Jako przewodni- Bronisława, Jan Bułatek.
szczególnie przewodniczący LZS zacząłem
prowadzić rozmowy z władzami ówcze- twa, a także osoby postronne związane czącego Prezydium PRN pana Władysnego Nadleśnictwa w Bratkowicach w z lasem. Otrzymywali oni bowiem w sława Wołoszyńskiego, Nadleśnictwo w
celu zezwolenia na urządzenie boiska ramach deputatu pola orne i łąki wokół Bratkowicach wyraziło zgodę na przedo gry w piłkę nożną na terenie wspo- dworzyska, które uprawiali. Była to kazanie terenu jako wydzielonej enklamnianego dworzyska. Wspomnę, że po cześć składowa ich wynagrodzenia za wy położonej między działkami miejscowych rolników, przylegającej do drowojnie w wyniku reformy lasy upań- pracę w Nadleśnictwie.
W tym czasie na wspomnianym te- gi prowadzącej od miejscowej szkoły do
stwowiono, tworząc równocześnie Leśnictwa i Nadleśnictwa. W Bratkowi- renie znajdowały się ruiny po jednym lasu. Był to teren obecnego stadionu
cach lasy państwowe były zarządzane budynku dworskim oraz stodoła od sportowego i byłego Kółka Rolniczego.
przez Leśnictwo w Bratkowicach pod- strony wschodniej, w której to groma- W związku z tym, że nasza organizacja
ległe w tym okresie Nadleśnictwu w dzono siano na zimę dla zwierzyny le- LZS nie posiadał osobowości prawnej,
Ropczycach. W pierwszych latach 50- śnej. W okresie letnim na tym terenie teren ten przekazano na Państwowy
Fundusz Ziemi podlegający Powiatowej
tych w ramach reorganizacji, w Bratko- pasło się bydło.
Mimo sprzeciwu postanowiliśmy, że Radzie Narodowej z przeznaczeniem
wicach powstało Nadleśnictwo, które
podlegało pod Rejon Lasów Państwo- będziemy tam bez zezwolenia przygo- dla LZS w Bratkowicach.
wych w Łańcucie. W tym czasie nadle- towywać teren pod budowę boiska.
Bronisław Bułatek
śniczym w Bratkowicach był p. Jerzy Swoim sprzętem, łopatami, taczkami
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Z ¿ycia Ko³a Gospodyñ
w Bratkowicach
Mija już prawie rok od momentu
działalności Nowego Zarządu Koła. W
tym okresie odbyło się wiele spotkań i
imprez towarzyskich, w których członkinie Koła brały udział. W sierpniu podczas festynu na stadionie zorganizowanego przez LKS Bratek, panie z naszego
Koła prowadziły punkt
gastronomiczny. Pragniemy podziękować
pani Krystynie Kubas
dyrektor Przedszkola
Publicznego oraz panu
Andrzejowi Piórkowskiemu prezesowi LKS
za
udostępnienie
obiektów. We wrześniu
członkinie wykonały
wieniec dożynkowy,
który został poświęcony w kościele parafial-

Rozmawiają dwaj panowie w Mrowli:
– Słyszałeś? Ponoć w poniedziałek i we
środę wieczorem w Bratkowicach było
trzęsienie ziemi!
– Ależ skąd! – to tylko kobitki w Domu
Ludowym ćwiczą aerobic.
Nasze Panie bratkowianki wyglądają coraz piękniej. To już nie te zabiegane, zmęczone gospodynie domowe dbające o całą rodzinę, a siebie stawiające zawsze na ostatnim miejscu.

nym w Bratkowicach, a następnie wręczony sołtysowi naszej wsi p. Janowi Bułatkowi na gminnych dożynkach w Rudnej Wielkiej.
Jak każde koło także i nasze przygotowało potrawy z ziemniaka i kapu-

sty na święto pieczonego ziemniaka w
Dąbrowie. Zaskoczeniem okazał się
tort ziemniaczany wykonany przez
Wandę Dziedzic. Skorzystałyśmy także
z zaproszenia na biesiadę zorganizowaną przez Koło Gospodyń w Świlczy.
Kolo Gospodyń w Bratkowicach od
lat zajmuje się wypożyczaniem naczyń
na wesela i różne uroczystości. Chcąc
wszystkich zadowolić, zakupiono dużo
nowych, pięknych naczyń. Zakupiono
nowe obrusy materiałowe wraz z serwetami pod pieczywo. Jesteśmy świadome oczekiwań osób zamawiających, dlatego będziemy
uzupełniać naszą zastawę w
miarę możliwości.
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia w
imieniu wszystkich członkiń
koła składam serdeczne życzenia: zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku Towarzystwu Miłośników Ziemi
Bratkowickiej oraz wszystkim
czytelnikom kwartalnika.
Prezes KGW
Maria Nowożeńska

Pomimo, że teraz poświęcają więcej
czasu dla siebie, zawsze zadbane, z
makijażem i fryzurą, to nikt na tym nie
cierpi- wręcz przeciwnie. Dzieci mają
uśmiechniętą mamę, a na piękną żonę
miło spojrzeć.
Jak się okazuje aerobic ma bardzo
dobry wpływ na samopoczucie, więc
nasze panie, niezależnie od wieku, w
każdy poniedziałek od godz. 2015 i w
środy od godz. 1900 ćwiczą. Zajęcia odbywają się w budynku Domu Ludowe-

go, gdzie na czas uczestnictwa w nich,
mamy mogą powierzyć swoje pociechy
pod opiekę Pani Ewy Chmaj – instruktora Gminnego Centrum Kultury. W
sali obok mogą uczestniczyć w grach i
zabawach.
Zajęcia aerobicu prowadzi pani
Magdalena Gancarz z Głogowa Małopolskiego. „Ćwiczenia odbywają się
przy muzyce, w miłej atmosferze, są
okazją do towarzyskich spotkań. Staram
się dobierać tak ćwiczenia, aby każde
partie mięśni były aktywne. Gorąco zapraszam! – dodaje pani Magdalena”.
A co na to Panowie?
Bożena Pięta
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Sołtys Bratkowic
Jan Bułatek

Tak szybko biegnie czas. Pod koniec
2008 roku pragnę podzielić się spostrzeżeniami o tym, co dokonało się w
naszej miejscowości, jeżeli chodzi o
sprawy gospodarcze i społeczne. Jedni
mówią, że nic się nie robi dla środowiska, a drudzy mają odmienne zdanie,
uważając że nasza wieś z miesiąca na
miesiąc jest coraz piękniejsza. W IV
kwartale wykonano:
- we wrześniu rozprowadzono 32 kubiki tłucznia na drogę na Skworczy
- w październiku doprowadzono wodociąg do najdalej zamieszkałych rodzin
w przysiółku Skworcza
- firma „MPDiM” z Rzeszowa przystąpiła do położenia masy na drodze powiatowej w kierunku Czarnej Sędziszowskiej od nr 576 do 614
- zerwano stare krawężniki w miejsce
których położono nowe
- od strony południowej wspomnianej
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drogi uformowano pobocze, kładąc na
wierzch drobny kamień
- na stadionie sportowym wycięto 20
sztuk drzew iglasto-liściastych w celu
umożliwienia przeprowadzenia modernizacji i kapitalnego remontu obiektu
- dokonano odwodnienia wokół stadionu
- w listopadzie przystąpiono do podłączenia przykanalików do domów w re-

jonie Czekaja, które to budynki czekały na to zadanie około 5-6 lat
- pracownicy interwencyjni założyli siatki przeciwśnieżne
- uroczyście uczczono 90 rocznicę odzyskania niepodległości poprzez uczestnictwo we mszy św., akademii oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem bohaterów
- w dniu 30 listopada 2008 r. w Domu
Strażaka odbyło się Zebranie Wiejskie
z udziałem wójta gminy Świlcza, radnych powiatu, gminy, sołectwa oraz
społeczności wiejskiej.
Niech mi będzie wolno przed zbliżającymi się świętami Narodzenia Bożej Dzieciny złożyć w imieniu Rady Sołeckiej i swoim, zdrowych, radosnych i pełnych pokoju
Świąt, a w Nowym 2009 Roku jeszcze większych osiągnięć, tak aby nasze Bratkowice
rosły w siłę, a ludziom żyło się dostatniej.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Świlczy informuje, że od 15 grudnia br. zostaną usunięte
pojemniki do zbiórki surowców wtórnych z terenu całej gminy. Jest to podyktowane zmianą systemu odbioru surowców wtórnych, która będzie polegać na
odbieraniu surowców u „źródła” czyli bezpośrednio z gospodarstwa domowego. Surowce wtórne odbierane będą w workach zgodnie z kalendarzem wywozu firmy ZWiK w Świlczy oraz firmy KAM.
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Brak ca³onocnego oœwietlenia szko³y nr 3
Czy oświetlenie terenu wokół szkoły nr 3 (tak jak ma to miejsce w przypadku pozostałych szkół) jest aż tak kosztowną inwestycją? Jakiś czas temu rodzice uczniów występowali z prośbą do
organów samorządowych o oświetlenie szkoły, jak widać bez efektu. Oświetlenie obiektu mogłoby skutecznie zniechęcić amatorów
wieczornych i nocnych spotkań zakrapianych alkoholem, spotykających się we wnęce przed wejściem głównym. Jeśli przyniosłoby
to oczekiwany skutek, to czy korzyści (szerzej rozumiane) nie zrekompensują materialnych kosztów tego przedsięwzięcia???

Lepiej nie chorowaæ
Jako stała mieszkanka Bratkowic zaniepokojona stanem opieki zdrowotnej w naszej wsi, bagatela liczącej ponad 4 tysiące mieszkańców, postanowiłam podzielić się z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami i obawami. W tak dużej miejscowości, jaką jest nasza
wieś, funkcjonujący Ośrodek Zdrowia nie spełnia oczekiwań pacjentów. Często nasuwa się pytanie, kto może korzystać z opieki
medycznej w naszym ośrodku, skoro jest czynny w takich godzinach, gdy zdecydowana większość mieszkańców jest w pracy. Aby
uzyskać poradę lekarską trzeba sobie wziąć urlop lub nie pracować, bo jest to już niemożliwe po godzinach pracy. Około godziny
czternastej można zastać tylko zamknięte drzwi. Tak wygląda opieka medyczna dla dorosłych, a jeszcze gorzej rysuje się obraz opieki pediatrycznej. Lekarz pediatra pracuje tylko kilka godzin w tygodniu i to nie w każdy dzień. Od dwóch lat mamy wspaniałego
dentystę, lecz cóż z tego skoro NFZ ograniczył jego godziny pracy
i obecnie przyjmuje tylko 3 razy w tygodniu, a na rozpoczęcie le-
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czenia trzeba czekać około 2 miesiące. Tak duża wieś, jaką są Bratkowice zasługuje na Ośrodek Zdrowia z prawdziwego zdarzenia,
gdzie można by otrzymać bez trudności, jak obecnie, skierowanie
do lekarzy specjalistów, jeżeli już nie możemy mieć u siebie żadnego. Widziałabym tu duże pole do popisu obecnych radnych z
Bratkowic, którzy po to dostali mandat zaufania od swoich wyborców, aby walczyć o poprawę ich życia.
Zaniepokojona pacjentka

Niebezpieczny chodnik wzd³u¿ drogi gminnej
na Piaskach
Fatalny stan nawierzchni chodnika powoduje, że korzystanie z
niego staje się nie lada wyzwaniem. Jest tak popękany i pozapadany, że pokonać można go tylko slalomem i to pod warunkiem, że
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nie ma się obuwia na obcasach. Korzystanie z chodnika grozi nie
tylko uszkodzeniem obuwia, ale też poważną kontuzją kończyn.
Niestety, nie korzystanie grozi potrąceniem przez przejeżdżające
samochody. I jak tu znaleźć złoty środek???

Nielegalne rajdy ko³o cmentarza
Od kiedy w Bratkowicach istnieje Plac Targowy, to stał się on
miejscem nielegalnych rajdów samochodowych. W niedzielne popołudnia gromadzą się tam pseudo „rajdowcy” i urządzają sobie
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właśnie gazety. Z pewnością wielu bratkowiczan czeka na takie informacje, a zwłaszcza młodzież, która niejednokrotnie w złym świetle postrzegana jest przez starszych. Dlaczego nie ma dla nich miejsc,
które mogliby wykorzystać na zapełnienie wolnego czasu?. Czekam
na szersze informacje odnośnie w/w obiektów, a także na temat innych działań.
Czytelniczka

Uci¹¿liwe czworonogi
Od dłuższego już czasu bulwersuje nas nieodpowiedzialność
niektórych właścicieli psów. Wydawać by się mogło, że psy na ogrodzonej posesji nie stwarzają zagrożenia dla osób spoza niej. Okazuje się, że to tylko teoria, bo często ogrodzenia nie są w odpowiedni sposób zabezpieczone. Wystarczy abyście Państwo przyje-

nielegalną jazdę narażając siebie i innych na utratę życia lub zdrowia. Na poważne szkody w mieniu narażone są też osoby pozostawiające samochody na parkingu przycmentarnym. Może w tym
miejscu zdarzyć się kiedyś jakaś tragedia. Żeby do tego nie dopuścić, powinni pojawić się w tym miejscu stróże prawa, których obowiązkiem jest zapewnie spokoju i bezpieczeństwa.
Mieszkaniec Bratkowic

Segregacja surowców wtórnych
Apeluję do osób wyrzucających plastikowe butelki, aby to czynili do przeznaczonych do tego celu pojemników. Odkręcajcie

chali na Koniec. Tam w godzinach rannych i wieczornych rozwścieczone psy atakują pieszych i rowerzystów. Najbardziej jednak cierpią dzieci, bo nie mogą przejść do szkoły i często z płaczem wracają do swoich domów po rodziców. Co dopiero mówić o niektórych mieszkańcach powracających z drugiej zmiany. Zdarzyło się,
że psy zaatakowały i pogryzły ludzi. Przez pewien czas nie jeździł
do nas nawet listonosz, bo psy szczególnie jego sobie upodobały.
Prośby i upomnienia właścicieli psów o zabezpieczenie ogrodzenia, zamykanie i ich wiązanie nie przynoszą efektów. One dalej
atakują ludzi, wywracają kosze na śmieci, a śmieci roznoszą po
posesjach. Apelowaliśmy już do władz, ale bezskutecznie.
Mieszkańcy Końca

Wiaty przystankowe
Kilka miesięcy temu zostały zdemontowane stare wiaty przystankowe na Piaskach oraz w Sitkówce. Nowych niestety dotych-

państwo butelki i zgniatajcie je dokładnie przed wrzuceniem do
kosza, co pozwoli na zmieszczenie wielokrotnie większej ich ilości. Nie zapełniajmy koszy powietrzem i nie pozwólmy aby samochody odbierające surowce wtórne woziły powietrze.
Czytelniczka z Piasków

Troska o nasz¹ miejscowoœæ
Jestem mieszkanką Bratkowic. Bardzo interesuje mnie wygląd
naszej wsi. Wielokrotnie na łamach Waszego kwartalnika pojawiały
się informacje, a także obietnice dotyczące rozwoju wsi. Mam na
myśli działania związane z modernizacją stadionu i zalewu, bądź
zagospodarowania parku dworskiego. Działania te by były zrealizowane nie mogą poprzestać na obietnicach. Jest tu pole do popisu
dla radnych z Bratkowic, gdyż mając kontakt z urzędem gminy Świlcza, mogą udzielać informacji na temat owych działań na łamach tej

czas nie zamontowano. Stare wiaty były rzeczywiście wyjątkowo
szkaradne, ale miały jedną zaletę; chroniły przed wiatrem, deszczem i śniegiem. Czy decyzja o usunięciu starych zadaszeń nie była
przedwczesna???
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Kawiarnia

Czas

Ta mała kawiarnia na rogu
Zaprasza do siebie ludzi,
A oni wchodzą, czekają
Aż kawa im się ostudzi.

Nieprzyjaciel wciąż napadał
na Ojczyznę z wszystkich stron
Ziemia krwią przesiąkła
płonął Polski Dom

Lato odeszło już,
Przeminęły chwile nad morzem,
Trzeba wrócić do pracy, do szkołyDo wszystkich żyjących stworzeń.

Ta mała kawiarnia na rogu,
Zaprasza do siebie ludzi,
A oni wchodzą bo w domu,
Cały czas im się nudzi.

Lecz gdy wyrwaliśmy się
z rąk groźnego kata
Zarzucili nam kajdany
Czerwonego brata

Trzeba dalej się uczyć.
Nowe doświadczenia zdobywać.
Nie tylko leniuchować,
Nie tylko odpoczywać…
Justyna

Ta mała kawiarnia na rogu
Zaprasza do siebie ludzi,
Niektórzy nie wchodzą w ogóle,
Bo za dużo się trzeba natrudzić.
Justyna

Kajdany niewoli

Si³a Ducha
Był w Polaku silny Duch
do walki stawał za dwóch
walczył za Ojczyznę uparcie
jak tylko mógł
bo dla niego najcenniejsze
to Honor – Ojczyzna – Bóg

Rada
Miłość, dobro i uczciwość
nigdy cię nie zawiodą
nie skłócą cię z twoim bliźnim
lecz połączą wspólną zgodą

Narodzenie
Już niedługo mały Jezu
znowu się narodzisz
żeby zbawić wszystkich ludzi
z grzechów oswobodzić
Ale czy my mały Jezu
na Ciebie czekamy?
czy nam Ciebie nie zasłania
świat pełen reklamy
Tu jest tanio, tam jest pięknie
chcemy coraz więcej
a Jezus chce tak niewiele
tylko nasze serce

Nostalgia
Każde ludzkie serce
żyjąc na obczyźnie
dręczone tęsknotą
myśli o Ojczyźnie
Autorką wierszy jest
Pani Zofia Pomianek z Dąbrów

Lekcja poezji
Z inicjatywy Towarzystwa Miłośni- pisała już kilka wierszy.
ków Ziemi Bratkowickiej, w Zespole
Ciekawi życia poetki uczniowie zaSzkół w Bratkowicach, odbyła się nie- dawali wiele wnikliwych pytań związazwykła lekcja poezji. Dnia 14.11.2008r. nych z jej życiem prywatnym. Pani Margościliśmy poetkę – Sławomirę Marci- ciniec udzielała wyczerpujących odponiec oraz Państwa Władysławę i Józefa wiedzi na wszystkie pytania. Niemałym
Chmajów, byłych, wieloletnich nauczy- zaskoczeniem dla uczniów był ostatnio
cieli tejże szkoły – przedstawicieli To- napisany wiersz, który poetka zaśpiewarzystwa Miłośników Ziemi Bratko- wała do znanej melodii harcerskiej. Pod
wickiej.
koniec uroczystości podziękowała
Poetka pochodzi z Broniszowa, wszystkim za miłe spotkanie i przekagmina Wielopole Skrzyńskie. Jak sama zała na ręce Pani Dyrektor tomiki swopowiedziała: „od wielu lat zajmuje się ich wierszy.
pisaniem wierszy”. Wydała kilka tomiPani Dyrektor wręczyła poetce „Poków poezji np. „Słowem malowane”, „W dziękowanie” i zaprosiła na... kolejną
matni”, „...a z nich największa jest Mi- lekcję. Do podziękowań dołączył się
łość”, „Jesienny samodział”. W 2008r. również Pan Józef Chmaj, wręczając
została uhonorowana przez czytelników „Głosu Powiatu” za zasługi w
propagowaniu kultury „Złotym Głosem” w kategorii:
Człowiek Kultury.
Uroczystość w
szkole rozpoczęła
Pani Dyrektor Joanna Różańska, Pani Sławomira Marciniec młodzieży czytała własne wiersze.
która powitała gościa i jej przyjaciół oraz licznie zgroma- poetce Dyplom za twórczość poetycką
dzonych uczniów gimnazjum. Następ- i pamięć o Bratkowicach. Ta niezaponie głos zabrali uczniowie, którzy na tle mniana lekcja poezji zakończyła się
nastrojowej muzyki deklamowali wy- miłym akcentem – rozdaniem dedykabrane wiersze poetki. Pani Marciniec cji i autografów uczniom, którzy brali
nie kryła wzruszenia. Bardzo życzliwie udział w tym niecodziennym spotkaniu.
mówiła o Bratkowicach i ich mieszkańcach z którymi się zżyła, i o których naAlina Sarwa

ZIEMIA BRATKOWICKA nr 10/2008

47

Druga drużyna grupy „Bratek” podczas meczu.

Po falstarcie jaki zanotowała nasza
drużyna na początku sezonu wydawało
się, że po wysokim zwycięstwie z „Orłem” Lubla wszystko zaczyna wracać do
normy i zespół „Bratka” wraca do swej
optymalnej formy. I tak rzeczywiście się
stało. Kolejnym naszym przeciwnikiem
była drużyna beniaminka rozgrywek
„Rudzika” Rudna Mała. Mecz ten
odbył się na wyjeździe, a nasza drużyna zagrała popisowo w całym spotkaniu wygrywając aż 8:1!! Bardzo
dobrze zagrał cały zespół, a bramki w tym spotkaniu zdobyli: po
dwie Czaja, Łoboda i Dziedzic, a
po jednej dołożyli Nosek i Marcin Hejnig. W kolejnym meczu
nasz zespół miał zmierzyć się z lokalnym rywalem „Świlczanką”
Świlcza. Derby przyciągnęły na to
spotkanie sporą rzeszę kibiców.
Początek należał do drużyny gości, którzy objęli prowadzenie.
Jednak od tej pory na boisku rządził tylko zespół „Bratka”. Przed
przerwą bramki Czaji i Marcina
Hejniga dały nam prowadzenie, a
po przerwie trzeci gol Rusina
sprawia, że nic w tym meczu nie
było w stanie odebrać nam zwycięstwa. W samej końcówce Świlcza zdobywa bramkę ustalając wynik na 3:2 dla naszej drużyny. Kolejnym przeciwnikiem z jakim przyszło
nam się zmierzyć była drużyna rezerw
trzecioligowego „Izolatora” Boguchwała, która przed tym meczem była wiceliderem tabeli. Początek świetnie ułożył się dla naszej drużyny. Po 20 minutach po bramkach Dziedzica i Noska
prowadziliśmy 2:0. Przed przerwą gospodarze zdobywają kontaktowego

gola ale to wszystko na co ich stać tego
dnia. Nasze zwycięstwo 2:1 zostało okupione jednak kolejnymi kontuzjami zawodników, co staje się naszą zmorą w
tym sezonie. W 10 kolejce spotkań
odbył się mecz na szczycie „A” klasy.
Wicelider tabeli zespół „Bratka” podejmował lidera tabeli drużynę „Aramixu”
Niebylec, którą prowadzi nasz były trener Robert Madeja. Mecz od początku
był pod nasze dyktando i po dobrej grze

w tym meczu odprawiamy z bagażem
trzech bramek lidera tabeli. Bramki
zdobywają: Czaja, Dziedzic i Marcin
Hejnig. Po pięciu zwycięstwach z rzędu przyszło niestety przełknąć gorycz
porażki, a stało się to w meczu wyjazdowym z drużyną „Wisłoka” Strzyżów.
Głównymi przyczynami przegranej 3:0
były kontuzje w drużynie gdzie prak-

Fot. A. Bednarz

tycznie po każdym meczu jakiś zawodnik odpadał, co powodowało, że brakowało wartościowych zawodników do
gry. Zespół „Bratka” chciał szybko zapomnieć o porażce i do gry w następnej kolejce z „Iskrą” Zgłobień przystąpił w bojowych nastrojach. Mecz bardzo dobrze się dla nas ułożył szybkie
prowadzenie 2:0 po golach Czaji i
Łobody ustawiło mecz. Goście dopiero
w końcówce pokusili się o zdobycie honorowego trafienia. Ostatni mecz
sezonu przyszło nam rozegrać na
trudnym i specyficznym boisku w
Zagorzycach. Był to jeden z najsłabszych meczy w wykonaniu naszej drużyny. W czasie trwania spotkania mnożyły się brzydkie faule
z obu stron, czemu winien był słabo prowadzący to spotkanie sędzia,
który nie potrafił zapanować nad
wydarzeniami na boisku. Jednak w
końcówce meczu szczęście
uśmiechnęło się do nas i Łoboda
po strzale głową zdobywa jedyną
zwycięską bramkę.
„Bratek” Bratkowice kończy
rundę jesienną na 2 miejscu, które jest miejscem premiowanym
awansem do 5 ligi, jednak do rozegrania jest jeszcze cała runda
rewanżowa. Miejmy nadzieję, że
miejsce to uda się utrzymać do
końca sezonu, co byłoby olbrzymim
sukcesem drużyny złożonej prawie wyłącznie z zawodników pochodzących z
Bratkowic. Aby tak się stało potrzebna
jest duża praca zawodników oraz pomoc ludzi z zewnątrz, którzy wspomogli by funkcjonowanie klubu, bo 5 liga
to całkiem inne realia niż „A” klasa.
Damian Hejnig
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„Œwi¹teczne aromaty”
Święta Bożego Narodzenia to niewątpliwie najbardziej rodzinny okres w roku. Pragniemy, aby w naszym domu były one
piękne, niezapomniane, bajkowe i bardzo pachnące. Czekamy na te wyjątkowe dni, kiedy nareszcie będziemy mogli pobyć
razem z rodziną, nacieszyć się serdeczną i ciepłą atmosferą przy choince i świątecznie zastawionym stole.
Starając się podkreślić ten wyjątkowy, magiczny charakter świąt Bożego Narodzenia ubieramy choinkę, robimy stroiki
i wpinamy w żyrandol jemiołę na szczęście. Nadajemy w ten sposób naszym domom niecodzienny wygląd.
Święta jednak powinny mieć swój aromat. Takie świąteczne smaki i zapachy na długo pozostają w pamięci, bo jak
zapomnieć makowiec z migdałami, korzenny zapach piernika czy wigilijny barszcz z grzybami.
Świąteczny jadłospis tych świąt powinien się opierać na potrawach sporządzonych z owoców lasu, pola, ogrodu i wody.
Na stole królować powinny ryby, potrawy ze zboża, mąki, kaszy, kapusty, grzybów, owoców, miodu i bakalii.
Na rodzinne świąteczne dni wraz z serdecznymi życzeniami zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, przedstawiam kilka propozycji, które mam nadzieję będą ucztą dla naszych podniebień i na długo zapadną w pamięci jako te
świąteczne smaki.

Karp sma¿ony

Wykonanie:
Ciasto makowe
Margarynę utrzeć z cukrem dodając po 1 żółtku i ucierać. Następnie
dodać resztę składników ucierając ciągle. Na końcu dodać pianę – lekko wymieszać i upiec.

Składniki:
filety z karpia
sól, pieprz, sok z cytryny
2 ząbki czosnku, por, natka pietruszki,
sałata, olej
Wykonanie:
Filety karpia opłukać dokładnie,
osuszyć, skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą, pieprzem, odstawić na pół
godziny w chłodne miejsce. Na patelni
rozgrzać olej, rybę osuszyć z wytworzonego soku i usmażyć z obu stron. Zdjąć

z patelni, trzymać w cieple. Na tłuszcz
wrzucić pokrojony w plasterki czosnek
i pokrojony na duże kawałki por. Podsmażyć, wyłożyć na karpia. Podawać na
liściu sałaty z pikantnym pomidorowym
sosem.

Kapusta z grochem
(wigilijna)
Składniki:
60 dkg kwaszonej kapusty, 1 szkl namoczonego poprzedniego dnia grochu, sól,

pieprz w ziarnach, listek laurowy, cebula, 1 łyżka masła, 1 łyżka mąki
Wykonanie:
Ugotować pod przykryciem groch.
Zagotować wodę z liściem laurowym,
pieprzem. Kapustę, jeżeli jest bardzo
kwaśna raz przepłukać, wsypać na wrzątek, posolić i gotować, aż będzie miękka. Wywar z grochu należy odcedzić,
groch utłuc (jak ziemniaki), dodać zrumienioną wcześniej cebulę, groch dodać do kapusty i jeszcze chwilę razem
pogotować, podprawiając rumianą zasmażką z masła i mąki.

Ciasto kruche
40 dkg maki
30 dkg margaryny
4 żółtka
10 dkg cukru pudru
2 łyżeczka śmietany
1 łyżeczka proszku do pieczenia
To wszystko siekać i upiec 2 placki.

Makowiec Czary
Składniki:
15 dkg margaryny
15 dkg cukru grysiku
3 łyżki mąki ziemniaczanej
6 jaj
10 dkg miodu
5 dkg kakao
30 dkg maku (parzony – mielony)
1 łyżeczka sody
2 łyżeczki cynamonu
10 dkg rodzynek

Masa cytrynowa
20 dkg masła
20 dkg cukru pudru
1/2 szklanki gęstej śmietany
sok z 1 cytryny
Masło utrzeć z cukrem dodając powoli śmietanę i sok z cytryny.
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Placek kruchy po upieczeniu posmarować powidłem, następnie dać placek makowy, na makowy dać masę cytrynową, przyłożyć drugim plackiem.
Polać polewą i posypać kokosem.

Ciasto Balowe
Biszkopt
4 jaja
4 łyżki cukru
4 łyżki maki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Masa budyniowa
2,5 szkl. mleka
1/2 szkl cukru
1/2 kostki margaryny
3-4 żółtka
3/4 szkl. maki
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Piernik œwi¹teczny
1/2 szklanki margaryny, szklanka cukru,
50 dkg mąki, 2 jaja, pół szklanki mleka,
4 łyżki miodu, 2-3 łyżki kakao, mała torebka proszku do pieczenia, cynamon,
przyprawę do piernika, bakalie
Wykonanie:
Margarynę, cukier, miód rozpuścić
w garnku, wsypać kakao, cynamon i
przyprawę do piernika. Do ostudzonej
masy dodać jaja, mleko, mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i na
końcu bakalie. Ciasto wymieszać i wlać
na blachę, piec ok. godziny. Po upieczeniu i przestudzeniu można przełożyć marmoladą, oblać polewą czekoladową i ozdobić skórką pomarańczową.

Warzywna piramida

Zagotować 1,5 szkl. mleka z cukrem, w pozostałym mleku rozbić mąkę
i żółtka, wlać na gotujące mleko. Ugotować budyń, gdy wystygnie utrzeć z
tłuszczem.
Dodatkowo:
1/2 l śmietany 30%
2 łyżki cukru pudru
2 opakowania śmietano-fix
1 gorzka czekolada
3 paczki herbatników
1 duża paczka krakersów
1 puszka mleka skondensowanego (gotowe gotowane „krówkowe”)
Śmietanę ubić z cukrem i śmietanofixem. Na biszkopt wyłożyć masę budyniową, herbatniki, rozsmarować
krówkę, ułożyć krakersy, dać ubitą
śmietanę. Całość posypać czekoladą.

Składniki:
słoik selera konserwowego pokrojonego
w paski
2 słoiki majonezu
puszka kukurydzy
6 jaj
puszka ananasa
2 puszki tuńczyka
3 jabłka
35 dkg sera żółtego
Wykonanie:
Seler, ananas i kukurydzę odsączyć.
Rybę z puszki rozdrobnić. Jajka ugotować na twardo i zetrzeć na tarce podobnie jak jabłka i żółty ser. W szklany naczyniu układać warstwami i przekładać
majonezem. Aby ożywić sałatkę można dodać warstwę zielonego groszku i
czerwonej papryki. Wierzch posypać
serem i udekorować
Bożena Pięta

FIRMA SPRZ¥TAJ¥CA
Marta Hul
Bratkowice 157, tel. 608 209 567

5-letnie doœwiadczenie
·
·
·
·
·
·

SPRZ¥TANIE BIUR, DOMÓW, MIESZKAÑ
mycie okien
czyszczenie dywanów i wyk³adzin
czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
impregnacja dywanów i likwidacja roztoczy
sprz¹tanie bez detergentów

„Wódko pozwól żyć”
O wódko zdradliwa wieloma rzeczom krzywa.
(Jurek Potański)
Trunkiem się wielkie dusze upodlały.
(Ignacy Krasicki)
Wino robi człowieka przezroczystym.
(Bolesław Prus)
Cokolwiek powstaje za sprawą wódki, jest niskie, niepłodne, niecelowe,
nieduchowne, histeryczne, a najczęściej podłe.
(Stefan Żeromski)
Alkohol buduje złudne mosty porozumienia, potem te mosty pękają,
człowiek zostaje sam.
(Jan Zbigniew Łojewski)
Alkohol jest najpopularniejszym
środkiem przeciwbólowym sprzedawanym bez recepty.
(Zuzanna Abrysowska-Luty)
Alkohol nic nie stwarza, tylko potęguje.
(Kazimierz Brandys)
Alkohol nie załatwia niczego, oprócz
konsumenta.
(Andrzej Urbańczyk)
Alkohol rozwesela, a najmocniej
tych, co patrzą na pijaka.
(Andrzej Majewski)
Alkohol to wróg, który ma wielu przyjaciół.
(Mieczysław Pulik)
Alkohol to wróg, którym trudno się
rozstać.
(Elżbieta Grabosz)
Alkohol to zguba ludzkości, do której okazji długo szukać nie trzeba.
(Jerzy Leszczyński)
Bardzo źle jak w alkoholu nie szuka
się zabawy, lecz pociechy.
(Jan Cybis)
Braku oleju w głowie nie należy uzupełniać alkoholem.
(Adam Decowski)
Na temat zwalczania alkoholizmu
niewielu ma trzeźwy pogląd.
(Artur Nikowski)
Wysoki poziom alkoholu we krwi
utrudnia utrzymanie się w pionie.
(Adam Decowski)
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WIRÓWKA IMION

1. naczelny fotograf naszego kwartalnika
2. pochodzi z Bratkowic – jest proboszczem
w Babicy i dziekanem dekanatu czudeckiego
3. nasz znakomity skrzypek, niedawno obchodził 90 urodziny
4. imię w rolce
5. prowadzi Bibliotekę Publiczną w Brat-

kowicach
6. dyrektor Gminnego Centrum Kultury w
Świlczy
7. prezes OSP w Bratkowicach
8. wójt gminy Świlcza
9. patron myśliwych
10. przewodniczący Komitetu Cmentarnego w Bratkowicach
11. nasza poetka z Dąbrów
12. Atena od końca
13. był wikariuszem w Bratkowicach, obecnie jest proboszczem w Świlczy
14. duży Irek
15. pochodzi z Zastawia, jest w Zgroma-

dzeniu Księży Misjonarzy Saletynów
16. bratkowicki artysta, kronikarz OSP
17. Stanisław – przewodniczący komitetu
rozbudowy kościoła w Bratkowicach
18. właściciel firmy „Bratex” z Sitkówki
19. śp. ks. Mazan
20. przewodniczący rady gminy w Świlczy
21. „... z konopi”
22. „... i Gaweł”
23. patron lekarzy
24. Laskowik – słynny kabareciarz
25. imię sołtysa Bratkowic wspak
26. najstarsza mieszkanka Bratkowic
Opracował: Dariusz Jamuła

– Znasz Włochy?
– Oczywiście.
– A byłeś w Hiszpanii?
– Tak, w zeszłym roku.
– A w Tunezji?
– Też byłem.
– To powiedz, gdzie najprzyjemniej się wypoczywa?
– Nie wiem, wszędzie jeździłem z żoną.
***
– Wiesz, kochanie – mówi Malinowska do
Malinowskiego – dziś w autobusie trzech

mężczyzn ustąpiło mi miejsca!
– I co? Zmieściłaś się?
***
Na lekcji geografii nauczyciel pyta ucznia:
– Gdzie leży Kuba?
– Kuba leży w łóżku, ma grypę – odpowiada
uczeń.
***
– Na kogo wczoraj w nocy krzyczała twoja
żona?
– Na naszego psa…
– Biedny kundel! Krzyczała, że odbierze mu
klucze do mieszkania.
***
Kumpel do kumpla:
– Często pijesz?
– Od czasu do czasu.

– To znaczy?
– To znaczy od czasu jak knajpę otworzą do
czasu jak zamkną …
***
Leciałeś kiedyś samolotem?
– Tak
– I nie bałeś się?
– Tylko pierwszy raz.
– A potem?
– Potem już nie latałem…
***
Dwaj koledzy rozmawiają o starych znajomych:
– Pamiętasz Heńka, co mieszkał naprzeciwko więzienia?
– Tak, co u niego?
– Teraz mieszka naprzeciwko swojego domu.

Hasła wpisujemy kolejno od nr 1 do nr 22.
Ostatnia litera pierwszego hasła jest
pierwszą literą następnego itd. Litery z pól
zaciemnionych czytane rzędami poziomymi utworzą rozwiązanie.
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