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(ciąg dalszy na str. 4)

Czterdzieści dni postu. Czterdzieści dni zmagania się ze
sobą, ze swoimi słabościami. Lecz gdyby nie krzyż Jezusa, gdy-
by nie Jego bezgraniczna miłość, gdyby nie Jego bezgraniczne
posłuszeństwo, gdyby nie cud poranka Wielkanocnego cały ten
czas byłby bez sensu. Wiara w Mękę i Zmartwychwstanie po-
woduje, że możemy głębiej spojrzeć na czas Wielkiego Postu i
Triduum Paschalnego. Wiara powoduje, że ten czas nie jest
wypełniony użalaniem się nad umęczonym i poniżonym Chry-
stusem, ale staje się okazją do popatrzenia na swoje życie. Bo w
Wielkim Poście nie chodzi tylko o to, by dobrze przygotować
się do Świąt Wielkiej Nocy. Te czterdzieści dni i te trzy dni Pas-
chy mają być okazją, by na prawdę spotkać się z Chrystusem, z
Chrystusem umęczonym, znającym ból, poniżenie, który wie
co to znaczy być odrzuconym, niezrozumianym. Z Chrystusem,
który jest człowiekiem z krwi i kości.

Święte dni Triduum Paschalnego są również okazją by
podziękować Jezusowi za ten wielki dar krzyża. Przyzwycza-
iliśmy się przeżywać czas Triduum w smutku, a jest to w grun-
cie rzeczy czas radosny. I teraz postaram się to udowodnić.

Wielki Czwartek – Radosny cud

Eucharystii
Wielki Czwartek dzień Eucharystii i Kapłaństwa. W tej z

jednej strony tragicznej chwili kiedy Jezus jest świadomy, że
za kilkanaście godzin umrze, w chwili Judaszowej zdrady,
On pozostawia swoim uczniom najwspanialszy dar – Eucha-
rystię. Dokonuje swoistej kenozy (uniżenia) kryjąc się pod
postaciami chleba i wina. Czy może być coś wspanialszego
jak realna obecność Boga ukrytego w ciszy kościoła, do Któ-
rego możemy zawsze przyjść, z Którym możemy się złączyć,
wręcz w sposób namacalny podczas Eucharystii? Wystarczy
kilka słów kapłana, by Bóg stał się obecny wśród nas. Takie
spojrzenie na wydarzenia Wielkiego Czwartku napełnia ra-
dością. Takie spojrzenie na te wydarzenia powinno towarzy-
szyć nam podczas każdej Eucharystii.

Umêczony Jezus – Wielki Pi¹tek

– Radoœæ p³yn¹ca z krzy¿a
Wielki Piątek kojarzy się głównie z postem i dniem śmier-

ci Chrystusa. Ale popatrzmy na ten dzień trochę inaczej. Gdyby
Chrystus nie umarł, nadal bylibyśmy niewolnikami grzechu, a
Jezus w momencie śmierci wyzwolił nas z grzechu. Staliśmy
się wolni. Otrzymaliśmy dar prawdziwego życia. Na krzyżu
wypełniły się pisma Starego Testamentu, objawiła się najpeł-
niej ogromna, niepojęta miłość Boga, miłość do końca... W
chwili przebicia Jego boku, wypłynęły wszystkie sakramenty,
otrzymaliśmy siedem wspaniałych darów. Jezusowy krzyż
wydał w końcu najwspanialszy owoc – Odkupienie. Aż chce
się z radością powiedzieć: Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż...

Sobotnia noc i poranek Wielkanoc-

ny – Na przekór niedowiarkom
Jakim wielkim cudem było Zmartwychwstanie świadczy

sama Ewangelia. Nikt nie chciał uwierzyć, że Chrystus Zmar-

Krzyż misyjny na placu przed kościołem w Bratkowicach.

„Dziêki Ci Bo¿e mój za ten krzy¿...”

Fot. A. Bednarz
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twychwstał. Nie chcieli uwierzyć Apostołowie, nie chciał
uwierzyć Kleofas i drugi uczeń, którzy uciekali do Emaus. A
Jezus im na przekór dawał dowody. Wiara w Zmartwych-
wstanie daje taką radość. Jezus pokonał śmierć! Czy do nas
to tak naprawdę dociera? To powinien być dla nas impuls do
żarliwej wiary i radości. Ma to być impuls do radości wypły-
wającej z serca, która nie potrzebuje różnego rodzaju „wspo-
magaczy”. Doceńmy ten wielki cud. Znajdźmy w Niedzielę
Zmartwychwstania czas, by podziękować Jezusowi za ten cud.
Bo przecież gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna
byłaby nasza wiara (I List do Koryntian).

Przeżyjmy w tym roku ten czas inaczej. Popłaczmy nad
krzyżem, współczujmy umęczonemu Chrystusowi, ale rób-
my to z radością i wdzięcznością w sercu. Nie prześpijmy
tego czasu, nie zmarnujmy ani minuty tych trzech świętych
dni, ale naszą postawą oddajmy Bogu cześć i uwielbienie.

Zakończę słowami piosenki religijnej pt. Prawda jedyna:
„Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział,
zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.”

(ciąg  dalszy ze str. 3)

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim pa-
rafianom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam wie-
le radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Chrystusa.

Niech ta radość zapali w wa-
szych sercach iskierkę nadziei

i optymizmu, bo Bóg dał nam
siebie byśmy mogli być napraw-

dę wolni. Życzymy wam, byście
w tym świętym czasie spotkali Zmar-

twychwstałego w Eucharystii i drugim
człowieku. Niech radosne Alleluja
przypomina wam ten wielki cud miło-
ści Boga do człowieka.

Ks. Proboszcz Józef Książek
Ks. Stanisław Szylak

Ks. Rafał Głowacki
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W sobotę 30 stycznia 2010 roku tra-
dycyjnie w świetlicy Domu Strażaka w
Bratkowicach odbyło się zebranie spra-
wozdawcze z działalności Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej za
2009 rok. W zebraniu oprócz członków

Towarzystwa, wzięli również udział za-
proszeni goście:

Ksiądz proboszcz Józef Książek,
Przewodniczący Rady Gminy Świlcza
Krzysztof Ciszewski, Dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w Świlczy Adam
Majka, radny powiatu Kazimierz Woj-
ton, radna gminy Cecylia Homa, Pre-
zes OSP Mieczysław Leja, sołtys wsi
Ryszard Franczyk, dyrektor przedszko-
la Krystyna Kubas, przewodnicząca
GKW Maria Nowożeńska, honorowa
przewodnicząca KGW Maria Stokłosa,
Prezes LKS Andrzej Piórkowski.

W części oficjalnej po powitaniu
przybyłych członków Towarzystwa, oraz
zaproszonych gości, przyjęciu porząd-

Noworoczne zebranie sprawozdawcze

Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Bratkowickiej
ku zebrania i wyborze przewodniczące-
go – Prezes TMZB Tadeusz Pięta
przedstawił sprawozdanie z działalno-
ści w 2009 roku. Wynika z niego, że
zadania realizował Zarząd Towarzystwa
składający się z 11 osób. W roku spra-

wozdawczym zmarł śp. Jan Bułatek –
przewodniczący komisji rewizyjnej
TMZB. Wszyscy zebrani uczcili pamięć
zmarłego minutą ciszy oraz modlitwą.
Z przyjemnością należy odnotować, że
w ciągu 2009 roku do naszego Towa-
rzystwa wstąpiło 9-ciu nowych człon-
ków i liczy obecnie 59 członków. Z ob-
szernego sprawozdania wynika, że był
to czas wielu wydarzeń i uroczystości,
w których członkowie TMZB aktywnie
uczestniczyli. Ważną uroczystością pa-
triotyczną zorganizowaną przez nas
była 65 rocznica Akcji Burza w Brat-
kowicach. Wzięło w niej udział w wiele
organizacji społecznych i wojskowych
oraz zaproszonych gości. Było to duże

Zebranie czas zacząć.

wyzwanie dla nowego Zarządu, który
mam nadzieje temu sprostał. O tym
wszystkim co się wydarzyło z naszym
udziałem szczegółowo opisywaliśmy w
naszym kwartalniku Ziemia Bratkowic-
ka’’. Podsumowując prezes TMZB po-
dziękował wszystkim, którzy współpra-
cowali z Towarzystwem, wspierali i po-
magali w każdej formie.

Następnie Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Józef Bachórz przedstawił
protokół kontroli finansowej Towarzy-
stwa, nie stwierdzając żadnych niepra-
widłowości ani uchybień. Zebranie
udzieliło jednogłośnie absolutorium
Zarządowi Towarzystwa

Po przedstawieniu planu pracy To-
warzystwa na 2010 rok w dyskusji za-
bierali głos członkowie, jak również
wszyscy zaproszeni goście.

Dokonano również wyboru nowe-
go kronikarza TMZB. Została nim Pani
Renata Bednarz, która zapewniła
wszystkich uczestników zebrania, że
będzie solidnie wykonywała pracę kro-
nikarza. Prezes Tadeusz Pięta podzię-
kował dotychczasowemu kronikarzowi
Pani Władysławie Chmaj za ogromny
wkład pracy i zaangażowanie w tworze-
nie naszej kroniki. Dopełnieniem tych
podziękowań był okolicznościowy dy-
plom, wraz z upominkiem.

Po części oficjalnej zebranie zakoń-
czono wspólnym poczęstunkiem, przy-
gotowanym przez członkinie TMZB.
Był to też czas wspomnień, ciekawych
rozmów i planów na przyszłość. Wielu
uczestników zebrania dokonało pa-
miątkowego wpisu do kroniki Towarzy-

(ciąg dalszy na str. 6)Recytacja wierszy.

Weronika Gniewek w trakcie recytacji swego
wiersza.
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Szanowni członkowie TMZB,
mieszkańcy Bratkowic oraz czytelnicy
naszego kwartalnika.

Uprzejmie informujemy, że w dniu
30 stycznia 2010 roku na zebraniu spra-
wozdawczym został przyjęty plan pra-
cy Towarzystwa na 2010 r. Zawiera on
szczegółowe działania wynikające ze
statutu Towarzystwa oraz wyszczegól-
nienie imprez, które będziemy organi-
zować. Mamy nadzieję, że nasz plan
znajdzie zrozumienie poprzez aktywny
udział w jego realizacji wszystkich
członków TMZB oraz mieszkańców
Bratkowic i nie tylko.

Szczegó³owy plan pracy:

1. Zwołanie zgodnie ze statutem sze-
ściu posiedzeń Zarządu.

2. Odbycie dwóch zebrań ogólnych w
tym zebrania sprawozdawczego.

3. Wydawanie kwartalnika Ziemia
Bratkowicka.

4. Działania w celu powiększenia licz-
by członków TMZB.

5. Poszukiwanie instytucji i osób pry-
watnych w celu wspierania działań
TMZB (sponsoring).

6. Inicjowanie nowych form współpra-
cy z organizacjami społecznymi
działającymi w naszej miejscowości:
OSP, LKS, KGW, Akcja Katolicka,
Caritas, oraz placówkami oświato-
wymi: Zespołem Szkół, SP nr 2, Nr
3 i Przedszkole Publiczne.

7. Ścisła współpraca z Urzędem Gmi-

ny Świlcza, Wójtem Gminy oraz
Gminnym Centrum Kultury w
Trzcianie.

8. Kontynuowanie współpracy z
Przedsiębiorstwem RESTOL oraz
innymi firmami działającymi na te-
renie Bratkowic.

9. Współpraca z Podkarpackim Ban-

W czasie obrad.

stwa. Dopełnieniem tej rodzinnej at-
mosfery była również recytacja wierszy
naszych rodzimych autorów przy bla-
sku płonących świec. Niektóre z nich
były napisane specjalnie na to spotka-
nie. Czas umilała muzyka z repertuaru
zespołu Połoniny.

Mamy nadzieję, że następne spotka-
nie odbędzie się w gronie poszerzonym
o nowych członków, bo nigdy nie jest
za późno, aby włączyć się do działania
na rzecz naszej małej ojczyzny, której
na imię Bratkowice.

Tadeusz Pięta
Fot. A. Bednarz

(ciąg  dalszy ze str. 5)

Plan pracy Towarzystwa Mi³oœników

Ziemi Bratkowickiej na 2010 r.
kiem Żywności w Rzeszowie w roz-
prowadzaniu żywności dla najbar-
dziej potrzebujących rodzin w Brat-
kowicach.

10. Ożywienie działalności kulturalnej
w ramach filii GCK w Bratkowicach
(Dom Ludowy).

Prezes i Zarząd TMZB

Organizacja uroczystoœci i imprez spo³eczno-kulturalnych:
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(ciąg dalszy na str. 8)

Kapłański dzień skupienia, Bratkowice 13 marca 2010 r.

Zamyœlenia nad Rokiem Kap³añskim
Umiłowani!

Człowiekowi potrzeba wizji, perspektywy życia. Jeśli brak-
nie mu widzenia przyszłości, to rozwiązanie choćby najprost-
szych, ale trudnych problemów po prostu załamuje go, od-
chodzi go chęć życia, a nawet popada w rozpacz.

Aby żyć w pełni i prawdziwie po ludzku potrzebujemy
perspektywy wieczności. To znaczy, że ludzkie życie, czło-
wiek, świat mają swoje źródło i mają swoje przeznaczenie,
nie jakieś fatalistyczne, ślepe, ale przeznaczone są do szczę-
ścia wiecznego. Nosimy w sercu tęsknotę za wizją życia na-
znaczoną Niebem. Świadczy o tym powszechne pragnienie
szczęścia, które wpisane jest w serce człowieka. To pragnie-
nie szczęścia jest pragnieniem, którego nie sposób zaspoko-
ić ani wartościami tego świata, ani w wymiarze kilkudziesię-
ciu lat życia. To pragnienie szczęścia nie może być puste.

Chociaż każdy człowiek na różne sposoby tęskni za Bo-
giem, to nie zdołałby
do Boga dojść, gdyby
nie Boża dobroć. Ta
Boża dobroć obsypuje
nas licznymi darami.
Ale wśród tych darów
są tysiące, za które czę-
sto dziękować zapomi-
namy, albo nie dzięku-
jemy wystarczająco:
dar życia, rodziny, mał-
żeństwa...

Wśród tych darów
jest dar kapłaństwa. To
dar Bożej bliskości.

Chrystus ustana-
wiając sakrament Eu-
charystii i kapłaństwa
powiedział: „Ja jestem winnym krzewem, wy zaś latoroślami...”
Z okazji Roku Kapłaństwa pragniemy dziękować Bogu za
ten dar.

Kim jest kap³an? Czym jest kap³añstwo?
Kapłaństwo, kapłan to dar Boży. Dany został nam po to,

aby człowiek był zapatrzony, idąc przez życie, w niebo.
Chrystus przed wniebowstąpieniem zostawił Apostołom wiel-

ki nakaz: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody...”
Czy to się spełnia? Tak spełnia się i będzie się spełniać

dopóki światu nie braknie kapłanów.
Chrystus czyni wszystko, abyśmy nie zgubili orientacji

życiowej. Każdy z Was, kto trzeźwo patrzy na świat, kto myśli,
kto bacznie obserwuje widzi, że dziś można bardzo łatwo na
drodze życia pobłądzić. I chyba każdy czuje, że dziś szczegól-
nie, kiedy fałsz przybiera piórka prawdy, kiedy zło jest strojo-
ne w urodę dobra pozornego, kiedy próbuje się ludziom mą-
cić w głowie różnymi hasłami, potrzeba kapłana, który będzie
głosił słowo prawdy, aby ludzie nie zgubili drogi do nieba.

Po co jest kap³an pytamy dalej?
Kapłaństwo jest po to, ażebyśmy w drodze do nieba mie-

li Eucharystię – ten znak wyjątkowej bliskości Chrystusa mię-
dzy nami. Pan Jezus odszedł widzialnie z tej ziemi. Odszedł,
ale pozostał w sakramentach. Kapłanom dał wyjątkową moc,
aby brali chleb w swoje ręce i przemieniali go w Jego Boskie

Ciało. Abyśmy mieli czym posilać się w drodze do nieba.
Jan Paweł II z okazji 25-lecia swego pontyfikatu ogłosił

Kościołowi encyklikę „Kościół żyje w Eucharystii”.

Siostry i Bracia!
Tak jak głód zabija nawet mocarzy, tak brak Eucharystii

wysusza ludzkie serca. Brak Eucharystii sprawia, że człowiek
zatraca życiową orientację. Dziękujmy Bogu za niedzielną
Mszę świętą i codzienną, że mamy pod dostatkiem niebie-
skiego chleba przez posługę kapłanów. Dzięki Eucharystii
sprawowanej przez kapłanów, nawet dzieci z klas drugich,
choć są małe i niewiele ze świata rozumieją, to jednak wiedzą,
dokąd i którędy mają iść, że mają iść przez życie ku niebu.

Po co kap³añstwo?
Po to, abyśmy pomimo naszych słabości, pomimo grze-

chu jednak szli ku niebu. Chrystus po swoim zmartwychwsta-
niu powiedział do
Apostołów: „Weźmij-
cie Ducha Świętego,
którym grzechy odpu-
ścicie, są im odpuszczo-
ne...” Różne biedy, ka-
taklizmy, nieszczęścia
mogą nas niepokoić. A
wśród nich jest jedno
największe – grzech!
Nieustannie doświad-
czamy słabości grze-
chu. Dzięki kapłań-
skiej posłudze może-
my uzdrowić nasze
serca i przywracać im
życie Boże. Bo ile razy
klękamy przy konfe-

sjonale, choćbyśmy przynosili niewiadomo jak wielki bagaż
słabości i grzechów, choćby te „grzechy były czerwone jak
szkarłat” (Iz 1.18) – to kapłan, który w wierze Ducha Święte-
go mówi: „Ja cię rozgrzeszam w imię Ojca, i Syna, i Ducha
Świętego” jest ratunkiem i pocieszeniem w drodze do nieba.

Za każdym razem, kiedy jestem proszony, aby powiedzieć
o swoim powołaniu i kapłaństwie przyznam się szczerze,
nawet nie wiem od czego zacząć. Każde powołanie, jak po-
wiedział Sługa Boży Jan Paweł II: „To wielki dar i wielka ta-
jemnica”. Uważam, że lepiej nie da się określić tej sprawy.
Otrzymałem od Boga ten dar i jestem szczęśliwy. Kiedy myślę
o swoim powołaniu widzę, że ten wspaniały dar jest całko-
wicie niezasłużony. Zapewne ten dar został wymodlony przez
wielu, naprawdę wielu ludzi, a szczególnie przez moją mamę.

Młodzież czasem pyta od czego zależy ten dar? Myślę,
że są to Boże plany, a kapłaństwo to wielka tajemnica. Bóg
daje powołanie i dopomaga, aby je zrealizować i do końca w
nim wytrwać. Dar powołania trzeba pielęgnować i rozwijać
przez całe życie. Gdybym jeszcze raz miał wybierać, na pew-
no wybrałbym kapłaństwo. Bóg zna nas najlepiej i wie, co
dla każdego człowieka jest najlepsze. Dlatego należy Boga
słuchać. Tylko wtedy można być szczęśliwym, kiedy realizu-
je się Boży plan względem nas.
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Rok Kapłański jest niepowtarzalną okazją, by się na chwi-
lę zatrzymać, by trochę przemyśleć, by dokonać życiowego
bilansu. By zauważyć osiągnięcia i błogosławione owoce, ale
też, by stanąć w pokorze przed Mistrzem i zauważyć swoje
braki, niedociągnięcia, grzechy.

Papież Benedykt XVI w Uroczystość Najświętszego Ser-
ca Jezusowego w 2009 roku ogłosił początek Roku Kapłań-
skiego. Zwrócił się do całego Kościoła, by swoje rozważa-
nia, troskę i miłość skierowali w tym roku ku kapłaństwu.

Chrystus posyła powołanych: „Idźcie i głoście Ewangelię...” i
bądźcie pasterzami. Posyła młodych i starszych. Wiek nie jest
najważniejszy. Ważna jest mądrość Chrystusowa. Posyłam Was
do wszystkich bez wyjątku. Posyłam Was, byście wskazywali
drogę wiodącą do życia. Tyle ścieżek wiodących ku śmierci. Tyle
ścieżek wiodących do degradacji. Tyle dróg bez wyjścia. Ja Was
posyłam, abyście wskazywali drogę wiodącą do życia.

„Idźcie!” z misją w pierwszym rzędzie do Polaków. To
nasza Ojczyzna. To nasze narodowe dziedzictwo. To nasze

DZIEÑ BABCI
I DZIADKA

w SP NR 3 w BRATKOWICACH

Ile gwiazd w wieczornym mroku ponad naszym
krajem lśni, tyle przynieś drogim dziadkom, ja-
snych i szczęśliwych dni.

31 stycznia br. (tj. w niedzielę) w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Bratkowicach miała miejsce
impreza środowiskowa z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Przygotowania do tej uroczystości trwa-
ły przez kilka ostatnich tygodni. Włączeni do nich
zostali właściwie wszyscy uczniowie naszej szko-
ły. Opracowany na tę okazję program artystycz-
ny był bardzo bogaty. Składały się na niego wier-
sze, piosenki oraz tańce. Ponadto, uczniowie klas
młodszych zaprosili gości do krainy baśni i ba-
jek, której bohaterowie spotykają się po to, by
wspólnie uczcić święto swoich dziadków. Na za-
kończenie wystąpili uczniowie klas starszych w
programie o tematyce bożonarodzeniowej.

Potem nastąpiły osobiste życzenia i uściski
od wnuków. Wszyscy goście zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców, którym serdecznie za to dziękujemy.

Z myślą o tej imprezie przez cały I semestr
uczniowie naszej szkoły przygotowywali pod
okiem pedagogów różnorodne prace plastycz-
ne, które wystawione zostały w tym dniu w Ga-
lerii Prac. Zaproszeni goście mogli je zakupić
za symboliczną kwotę. Trzeba przyznać, że chęt-
nych nie brakowało, gdyż prace były wyjątkowo
okazałe.

Bardzo cieszymy się, że impreza się udała,
a wszystkich dziadków zapraszamy za rok!

Janina Gaweł

zadanie. Obecność kapłana w sprawach społecznych i naro-
dowych jest obowiązkowa. Synowie Polski głoszący Słowo
Boże, sprawujący sakramenty i ukazujący drogę zbawienia
poprzez Dekalog są błogosławieństwem dla Polski. Są ra-
tunkiem dla Polski. Są obrońcami Polski przed tymi, którzy
chcą ją oddać w obce ręce.

„Idźcie!” Nie bójcie się fałszywych oskarżeń! Nie bójcie
się teczek zakładanych przez wrogów!

Bójcie się zdrady Ojczyzny i kościoła! Nie zapominajcie,
że żadna formacja polityczna nie ma wyłącznego prawa dla
Polski, chociażby powoływała się na demokrację!

Prawo do Polski mają Polacy, do których jesteście posła-
ni. Tylko Bóg jest wieczny, a Jego Kościół nie przeminie.

Módlmy się, by kapłani byli pasterzami wiernymi Kościo-
łowi i Ojczyźnie.

Niech wszystkich w tym roku medytujących dar Chrystu-
sowego kapłaństwa błogosławi Miłosierna Trójca: Ojciec, i
Syn, i Duch Święty. Amen.

Ks. Józef Książek
Wasz proboszcz

W y s t ę p
najmłod-
szych.

Wspólne
rozmowy
przy sto-
le.

Fragment
przedsta-
wienia.

(ciąg  dalszy ze str. 7)
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(ciąg dalszy na str. 10)

Wspomnienie

o siostrze Bernadecie

2 marca br. w Klasztorze Sióstr Kar-
melitanek Bosych w Częstochowie
przeżywaliśmy uroczystość pogrzebową
śp. s. Bernadety od Matki Bożej, Ele-
onory Przywara. Uroczystościom prze-
wodniczył ks. Arcybiskup Stanisław
Nowak, Metropolita Częstochowski,
przy udziale 14 kapłanów. Zgromadzi-
ła się licznie rodzina Zmarłej, a także
delegacja parafian z Bratkowic na cze-
le z ks. Proboszczem.

Śp. s. Bernadeta od Matki Bożej
urodziła się 11 lipca 1935 roku w Brat-
kowicach. Była drugim spośród czwor-
ga dzieci Jadwigi (z domu Kwoka) i
Romana. Z rodziny wyniosła głęboką
wiarę, pobożność, prawość, pracowi-
tość, miłość do Kościoła i bliźnich.

Po ukończeniu nauki w szkole po-
magała rodzicom w pracach gospodar-
czych i rolnych. Angażowała się czyn-
nie w życie swojej parafii i rodziny.

Od dzieciństwa pragnęła poświęcić
swoje życie Bogu. Choć nie znała za-
konów kontemplacyjnych, czuła w swo-
im sercu pragnienie, aby stać się „więź-
niem” Jezusa tak, jak On jest więźniem
dla nas w Tabernakulum. Dopiero
znacznie później ks. Proboszcz, dowie-
dziawszy się o jej pragnieniach, skiero-
wał ją do Karmelu. W wieku 25 lat wstą-
piła do klasztoru Sióstr Karmelitanek
Bosych w Częstochowie w lipcu 1960
roku.

Śluby zakonne zło-
żyła 1 sierpnia 1962
roku. W klasztorze pra-
cowała w ogrodzie, w
kuchni, w pracach go-
spodarczych, przy wyro-
bie obrazków i fotogra-
fii religijnych. Była
ogromnie ofiarna i pra-
cowita. Często wykony-
wała prace trudne, wy-
magające wysiłku i sa-
mozaparcia. Nigdy nie
narzekała, ale zawsze
powtarzała, że wszystko
to czyni z miłości, i że
nie da się nikomu w tym
prześcignąć.

Miała dar łatwego
kontaktu z drugim czło-
wiekiem i dar poczucia
humoru. Wnosiła wiele
radości w życie wspól-
noty sióstr, które nazy-
wały ją: „Przyczyną naszej radości”.
Lubiła żartować ze swojego nazwiska.
Na przykład mówiła o sobie, że jest „je-
dyną przywarą Matki Bożej”. Również
reagowała żywo, kiedy kapłan w czasie

kazania zachęcał do walki z przywara-
mi.

Bardzo często wspominała swoją
rodzinną miejscowość. Pamiętała do-
kładnie wszystkie szczegóły, gdzie, co
się znajdowało i gdzie, kto mieszkał.

W ciągu życia doświadczała wielu
cierpień fizycznych i chorób. Wszystko
to ofiarowywała w intencjach Kościo-
ła, z miłości do Pana Jezusa i Matki
Bożej. Kochała modlitwę różańcową, a
także adorację Najświętszego Sakra-

mentu i była wierna aktom wspólnoto-
wym.

Cechowała się ogromnym duchem
wiary i zaufania Opatrzności Bożej.
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Wszystko co chciałabym napisać o
mojej cioci Bernadecie – karmelitan-
ce, będzie zawsze zbyt mało w porów-
naniu z tym, co od niej otrzymała cała
nasza rodzina. Spędziła pół wieku w
zakonie kontemplacyjnym, z
dala od świata zewnętrznego,
za to z Panem Bogiem... To
właśnie Ciocia swoim życiem
i słowem pokazywała nam
(mi) co to znaczy wierzyć i
ufać Jezusowi, i jak Go ko-
chać dźwigając swój krzyż.
Inaczej bardziej kochać już
nie można jak tylko ofiarowu-
jąc swoje cierpienie Jezusowi.
Wiele chorowała, wiele cier-
piała fizycznie i duchowo,
myślę, że nawet bardziej niż
jestem w stanie sobie wyobra-
zić. Cofając się pamięcią do
czasów kiedy do niej jeździli-
śmy, nie pamiętam żeby kie-
dykolwiek narzekała na swo-
je zdrowie, zawsze tryskała
energią. Dodatkowo odzna-
czała się zawsze pogodą du-
cha i optymizmem, czym wy-
wierała bardzo duży wpływ na
innych. Radość czerpała z
wiary i modlitwy. Dużą sym-
patią (jeżeli tak można po-
wiedzieć) darzyła Ojca Pio, do które-
go często zanosiła swoje modlitwy i
Jana Pawła II, który był dla niej wzo-
rem do naśladowania.)

Pamiętam jak kilka lat temu odwie-
dziłam Ciocię ze swoimi koleżankami
i kolegami. Pamiętam zaskoczone

miny moich kolegów, którzy nie spo-
dziewali się spotkać takiej szczerej,
bezpośredniej i radosnej Siostry, któ-
ra wszystkich przywitała bardzo ciepło
i serdecznie jak dobrych znajomych.

Uśmiech i poczucie humoru stale Jej
towarzyszyły. Czasem, śmiejąc się po-
wiadała: „Ja już babcia, tylko nie mam
wnuczków i dziadka.” Z kolei kiedy
miała katar to mówiła: „Taka jestem
pociągająca”, a gdy pamięć już zawo-
dziła to zwykle mówiła z uśmiechem:

„Moja świętej pamięci pamięć”. Na-
wet w ostatnich latach, tak dla niej
trudnych, kiedy nie mogła chodzić, nie
mogła się nawet sama poruszyć, miała
problemy z przełykaniem, karmiona

przez Siostry za pomocą strzy-
kawki, głęboko wierzyła w sens
swojego cierpienia. Szczególnie
trudne, ostanie dwa lata ofiaro-
wała Bogu w intencji kapłanów.
Kiedy w ostatnim czasie przy-
szedł do niej ksiądz z Panem Je-
zusem, na pytanie czy chciałaby
przyjąć Komunię na siedząco czy
na leżąco, Ciocia odpowiedzia-
ła: „na klęcząco”... Chociaż cia-
łem już Jej z nami nie ma i za-
wsze będzie brakować Jej szcze-
rego śmiechu, uścisku, ciepłego
słowa czasem napomnienia, to
wiem, że duchem jest nadal przy
nas. Nigdy nie narzucała swoje-
go zdania, nie mówiła jak mamy
układać sobie życie. Po prostu
chciała abyśmy wierząc w Boga,
żyjąc wiarą byli szczęśliwi, za co
Jej bardzo dziękuję. Wiem, że
zawsze będzie żyła w naszych
sercach, w naszej pamięci. Wiem
też, że tu na ziemi nawet gdy
cierpiała, była bardzo szczęśliwa,
bo wierzyła głęboko że życie z Je-

zusem i dla Jezusa ma największy sens.
Dziękuję Panu Bogu za dar życia, po-
wołania kochanej cioci Bernadety i
wierzę głęboko, że jest szczęśliwa w
Niebie.

Anna Przywara

(ciąg  dalszy ze str. 9)

Kiedy czegoś brakowało, szła z dzie-
cięcą prostotą do figurki św. Józefa kła-
dąc przed nim to, o co prosiła, np. ka-
wałek węgla lub jednego ziemniaka.
Nie trzeba było długo czekać na wysłu-
chanie tych próśb.

Ostatnia choroba trwała prawie dwa
lata. Od 13 maja 2008 roku siostra nie
mogła już schodzić do kaplicy. Przez ten
czas kapłan codziennie zanosił jej Ko-
munię Św. do celi. Pośród licznych cier-
pień tej ostatniej choroby siostra dawa-
ła świadectwo wielkiej cierpliwości, mi-

łości, łagodności, posłuszeństwa i
wdzięczności wobec sióstr. Z ogromną
wiarą i ufnością poddawała się woli Bo-
żej. Było to prawdziwe dojrzewanie do
nieba. Odeszła cicho i w jednej chwili
w obecności siostry, która odmawiała
przy niej różaniec. Nie zdążyła zawo-
łać całego zgromadzenia, gdy siostra
otworzyła szeroko oczy, spojrzała na
krzyż i oddała ostatnie tchnienie.

Ufamy, że cieszy się już posiada-
niem Tego, któremu na ziemi tak wier-
nie służyła.

Siostry Karmelitanki Bose

Za co dziêkujê Cioci

–  s i o s t r z e  B e r n a d e c i e
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Wiadomość o śmierci siostry Ber-
nadety dotarła do bliskich jej sercu
mieszkańców Bratkowic w godzinach
południowych w niedzielę 28 lutego
2010 roku. W to piękne, zimowe połu-
dnie stanęła przed obliczem Pana, Tego,
którego przed 50-ciu laty wybrała na
swego Oblubieńca. Wybierając Karmel
wybrała Boga i tylko Boga, który był
pełnią jej życia i źródłem radości, którą
obdarzała innych. Ci spośród nas,
mieszkańców Bratkowic, którzy choć-
by raz, tam w Częstochowie spotkali się
z siostrą Bernadetą, doświadczyli jej wy-
jątkowego daru radości oraz rozpozna-
wania ludzi. Będąc już wiele lat w za-
konie przy pierwszym spotkaniu z
osobą wcześniej jej nieznaną wskazywa-
ła bezbłędnie nazwisko rodziny, z któ-
rej pochodzi. Zaskakiwała nas swoją
przenikliwością i otwartością.

Na wieść o Jej pogrzebie kilkuna-
stoosobowa grupa parafian wraz z ks.
Proboszczem Józefem Książkiem uda-
ła się w dniu 2 marca br. do Częstocho-
wy. Po przyjeździe do Domu Sióstr Kar-

melitanek dołączyliśmy do modlitwy ró-
żańcowej prowadzonej przez siostry.
Ciało siostry złożone w trumnie, spo-
czywało za kratami Karmelu pośród
bieli kwiatów, w wianku z róż na gło-
wie.

O godzinie dwunastej promienie
słońca wpadające poprzez witraże wy-
pełniły kaplicę zakonną. Mszy św. prze-
wodniczył ks. Arcybiskup Stanisław
Nowak.

W homilii
wspominał siostrę
Bernadetę od Mat-
ki Bożej, która –
jak powiedział –
przeszła przez bra-
mę śmierci prowa-
dzącą do Domu

Boga. Mówił o sio-
strze, że była dzie-
cięca, że miała coś
z Bernadetty So-
ubirous. Przypo-
mniał nam także o
tym, że każdy
chrześcijanin praw-
dziwie umiera dla
tego, co ciemne i
mroczne już w
Chrzcie Świętym,
po to by wejść w
zmartwychwstanie.
Na jednej ze ścian
kaplicy zauważyli-

śmy umieszczone słowa „Miłosierdzie
Pańskie na wieki wysławiać będziemy”.
Wierzymy, że siostra Bernadeta wysła-
wiała Je całym swoim życiem i wysła-
wia je teraz.

Na pobliskim cmentarzu, u stóp Ja-
snej Góry, złożono Jej ciało w miejscu
wydzielonym dla sióstr. Pogrzeb Kar-
melitanki Bosej w którym uczestniczy-
liśmy to wyjątkowa chwila. To modli-
twa, jasność, biel, spokój, radość i na-

dzieja zmartwychwstania.
Wydawać by się mogło, że 50 lat roz-

łąki z rodziną, z rodzinnymi Bratkowi-
cami, spowoduje utratę więzi i łączno-
ści. Poświęciła się Bogu, zostawiła dla
Niego wszystko, ale nie zapominała o
nas w modlitwie. Interesowała się tym
czym żyła jej rodzinna wieś. Od rodzi-
ny otrzymywała m.in. nasz kwartalnik
„Ziemia Bratkowicka”, którego czyta-
nie sprawiało jej radość.

Wdzięczni Jej za modlitwę, pamię-
tajmy w swoich modlitwach o Niej, by
cieszyła się chwałą Zmartwychwstania.

Anna Ząbczyk

Zostałam tak w zapomnieniu,
Twarz mą oparłam o Ukochanego.
Ustało wszystko w ukojeniu,
Troski żywota mojego
Skryły się wszystkie w lilij wonnym tchnie-
niu.

/Św. Jan od Krzyża
– Droga na Górę Karmel/

I w życiu więc i śmierci,
należymy do Pana

/Rz 14,8/
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Najważniejszym wkładem jaki może wnieść oświata do roz-
woju dziecka jest dopomożenie mu w znalezieniu dziedziny,
która najbardziej odpowiada jego talentom, w której będzie
kompetentnym fachowcem, w której praca będzie dawała za-
dowolenie.

Howard Gardner

Od 1 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Brat-
kowicach, w klasie I (obecnie II) był realizowany pierwszy
etap Projektu: „Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą
do wiedzy” współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny i budżet państwa.

Praca z dziećmi była prowadzona podczas zajęć obowiąz-
kowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na
dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła otrzymała
zestaw pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjniały zajęcia.

Głównym celem Projektu było wieloaspektowe wspiera-
nie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fi-
zycznego i motorycznego dzieci w oparciu o teorię inteli-
gencji wielorakich Howarda Gardnera. W tym celu ucznio-

wie klasy I w maju 2009 r. zostali zdiagnozowani pod kątem
posiadanego profilu inteligencji, a następnie tak kierowani,
aby ich zdolności i zainteresowania uległy rozwojowi i mo-
gły być wykorzystane w życiu dorosłym.

Zgodnie z założeniem Projektu zajęcia dodatkowe od-
bywały się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

W czasie zajęć uczniowie klasy II korzystali z otrzyma-
nych pomocy dydaktycznych, które zostały zgromadzone w
klasie w trzech Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. W
każdym z nich uczniowie rozwijali różne rodzaje inteligen-
cji.

Pierwszy Ośrodek Zainteresowań wspomagał rozwój in-
teligencji językowej, interpersonalnej i intrapersonalnej.

Drugi Ośrodek Zainteresowań sprzyjał rozwijaniu inte-
ligencji wizualno- przestrzennej, muzycznej i ruchowej.

Trzeci Ośrodek Zainteresowań rozwijał inteligencją ma-
tematyczno-logiczną i przyrodniczą.

Spotkania odbywały się pod hasłem „Las i jego miesz-
kańcy”. W ramach spotkań uczniowie zdobywali nowe umie-
jętności. Należą do nich: odgrywanie ról w teatrzyku, kon-
struowanie i rysowanie gier dydaktycznych i planszowych,
tworzenie albumów o zwierzętach, rozpoznawanie odgłosów
lasu, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy z
chustą animacyjną, wyścigi na szczudłach jazda na desce i
gra na instrumentach perkusyjnych.

Leœna szko³a dzieci wo³a!
N a s z e  n o w e  u m i e j ê t n o œ c i
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Uczestnicząc w zajęciach Projektu uczniowie nauczyli się
współpracować w grupie, myśleć logicznie, stali się bardziej
komunikatywni, poznali własne mocne strony, ujawnili swo-
je zdolności przywódcze. Z niezwykłym zaangażowaniem
przygotowywali inscenizację pt.: „Leśna szkoła dzieci woła”,
która była podsumowaniem pracy w ramach Projektu. Zo-
stała ona przedstawiona klasie I, która będzie realizować
drugi etap Projektu, rodzicom i zaproszonym gościom 27
grudnia 2009 r. na pokazie efektów pracy uczniów.

Za trud i zaangażowanie każdy uczeń kl. II otrzymał na
własność „Palcynkę” (myszkę) jako podziękowanie za swój
udział w projekcie.

Obecnie uczniowie klasy II lepiej rozumieją świat zwie-
rząt i roślin, są bardziej kreatywni. Badają i zbierają infor-
macje na określony temat, szybciej rozumieją problem, wy-
korzystują ruch w sposób celowy i rozsądniej korzystają z
mediów.

Ważnym efektem Projektu jest to, iż uczniowie udosko-
nalili posiadane profile inteligencji i rozwinęli nowe. Samo
uczenie się przy pomocy zabaw wyzwoliło w nich ciekawość
i zainteresowania poznawcze. Szkoła dała im możliwość na-
bycia umiejętności optymalnego wykorzystania własnego po-
tencjału i uczenia się w sposób, jaki najbardziej im odpowia-
da, bo przecież wg Kopik:

„Humanizacja edukacji opiera się na uznaniu różnorod-
ności i indywidualności każdego ucznia oraz na zrozumie-

niu, że wychowanie i nauczanie nie tworzy człowieka, tylko
pomaga dziecku w tworzeniu samego siebie”.

Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szcze-
gólnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują
o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do
nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują
poglądy i rozwijają zainteresowania.

Realizator Projektu
Irena Bąk

Bratkowiczanin, ur. 8 września 1970
r. w Krakowie. Żonaty, żona Ewa, 3
dzieci: Kasia, Julia i Basia.

Ukończył studia na Wydziale Eko-
nomicznym Akademii Rolniczej w Rze-
szowie, a także studia podyplomowe z
zakresu zarządzania przy Zachodnio-
pomorskiej Szkole Biznesu w Szczeci-
nie oraz z zakresu Giełd Towarowych
przy SGGW w Warszawie. Przez 15 lat
pracy zawodowej zajmując przeważnie
stanowiska kierownicze nabył sporo do-
świadczeń. Najpierw była to Małopol-
ska Giełda Rolno – Towarowa (dzisiej-
szy Agro-Hurt S.A.), później Ruch S.A.
Prowadził własną działalność gospo-
darczą. W latach 2004-2006 był za-
stępcą wójta gminy Świlcza, następnie
pełnił funkcję dyrektora podkarpackie-
go oddziału regionalnego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Rzeszowie. Obecnie sprawuje funk-
cję prezesa Rzeszowskiej Agencji Roz-

woju Regionalnego w Rzeszowie.
Zanim rozpoczęliśmy rozmowę, te-

lefon na biurku prezesa nie przestawał
dzwonić. Dzwonił kolejny redaktor z
prośbą o wywiad, rektor jednej z rze-
szowskich uczelni, senator RP itd. W
końcu udało się nam porozmawiać.

Panie prezesie, misję i cele działa-
nia RARR zarysował pan w kilku punk-
tach na stronie internetowej Agencji
zaliczając do nich:
- tworzenie korzystnych warunków do
działania podmiotów gospodarczych,
- podnoszenie jakości i poziomu życia
mieszkańców,
- integrowanie gospodarki regionu z go-
spodarkami innych krajów,

Zawsze wa¿ne s¹ efekty

(ciąg dalszy na str. 14)

Nikogo już chyba nie dziwi fakt, że coraz częściej, wieczorową porą na ulicach Bratkowic możemy napotkać chodziarzy.
Chodzą większymi grupami i pojedynczo. I nie mamy tu na uwadze tylko sportowców zrzeszonych w klubie GUKLA. W
sportowym stroju, wygodnym obuwiu, niejednokrotnie ze swymi czworonożnymi przyjaciółmi przemierzają po kilka lub
kilkanaście kilometrów dziennie nie bacząc czasem na niesprzyjającą aurę. Potrzeba dbania o zdrowie, kondycję i dobre
samopoczucie wzrasta w świadomości wielu z nas. Pewnego wieczoru, podczas takiego intensywnego marszu na pętli Zapo-
le – Zastawie – Sitkówka – Zapole spotykamy m.in. Waldemara Pijara – Prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regional-
nego W tych okolicznościach umawiamy się na spotkanie w siedzibie Agencji, by zadać prezesowi kilka pytań dotyczących
m.in. jego „marszu”, ale inną ścieżką – jego osiągnięć i kariery zawodowej.



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 15/201014

- efektywne wykorzystywanie zagra-
nicznych funduszy pomocowych zgod-
ne ze specyfiką regionu,
- usuwanie problemów zanieczyszcze-
nia środowiska naturalnego,
- wspieranie rozwoju lokalnych spo-
łeczności,
- promocja regionu.

Czy podejmując się pełnienia funk-
cji prezesa RARR czuł pan lęk, obawę
przed ilością powierzonych obowiąz-
ków i odpowiedzialnością z tym zwią-
zaną?

Nie czułem wielkiego strachu,
przed tym, że sobie nie poradzę, bo nie
należę do ludzi strachliwych. Miałem
już doświadczenie czy to pracy w spół-
kach akcyjnych, czy pracy w samorzą-
dzie terytorialnym. Bardziej traktowa-
łem to jako wyzwanie do robienia cze-
goś rzeczywiście poważnego. Muszę
przyznać, że ciężar odpowiedzialności
na pewno jest duży, dlatego, że ta fir-
ma zajmuje się rzeczami strategiczny-
mi z punktu widzenia rozwoju woj.
podkarpackiego.

W jednym z wywiadów powiedział
pan, że w ciągu 5 lat Podkarpacie cze-
ka wielki skok cywilizacyjny. Co wg
pana o tym zdecyduje. Jakiego rodza-
ju inwestycje?

Odpowiedź na to pytanie podzie-
liłbym na kilka części. Pierwsza będzie
dotyczyć Parku Naukowo Technolo-
gicznego, dla realizacji którego jeste-
śmy beneficjentem środków unijnych.
W ramach pierwszego etapu budowy
Parku uzbroiliśmy 123 hektary grun-
tów. Podkarpacki Park Naukowo Tech-
nologiczny AEROPOLIS podzielony

jest na dwie strefy. Pierwsza strefa S-1
o powierzchni 77 hektarów mieści się
w Jasionce, gdzie lokalizujemy branże
strategiczne dla woj. podkarpackiego,
tj. branżę lotniczą, motoryzacyjną,
elektromaszynową i informatyczną.
Druga strefa S-2 o powierzchni 46 hek-
tarów znajduje się w Rogoźnicy, gdzie
lokalizujemy wszystkie firmy z różnych
gałęzi przemysłu. Ważne jest, aby był
to innowacyjny pomysł, czy myśl tech-
niczna. Wszystkie te firmy, które wpro-
wadzamy do Parku muszą udowodnić
dobrą współpracę głównie z Politech-
niką Rzeszowską czy Uniwersytetem
Rzeszowskim, z którymi to uczelnia-
mi my również współpracujemy. Park
to jest właśnie to miejsce, gdzie nastę-
puje prawdziwy transfer technologii i
wiedzy. Przygotowaliśmy już projekt
techniczny budowy II etapu Parku. Bę-
dziemy beneficjentem 60 mln zł. z Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Polski
Wschodniej w ramach, którego uzbra-
jać będziemy kolejne 51 hektarów
gruntów przy lotnisku w Jasionce. Pla-
nujemy budować inkubator technolo-
giczny na 5200 m2 oraz 2 obiekty labo-
ratoryjne – dla Politechniki Rzeszow-
skiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. I
to jest ten główny kierunek którym
obecnie RARR się zajmuje. W ramach
PPNT AEROPOLIS wybudowanych
zostanie ponad 32 fabryki z kapitałem
zagranicznym jak i polskim, w których
zatrudnienie znajdzie ok. 5 tys. miesz-
kańców naszego regionu. Wartość tych
inwestycji to ok. 2 mld zł. Strategicz-
nym partnerem w realizacji Parku jest
Samorząd Województwa Podkarpac-
kiego z Marszałkiem na czele, który
wnosi finansowy wkład własny do pro-
jektu oraz udostępnia ziemię pod

uzbrojenie. Marszałek refunduje rów-
nież koszty związane z utrzymaniem
terenow Parku.

Z końcem roku przystąpiliśmy do
partnerstwa z samorządem terytorial-
nym jakim jest powiat rzeszowski i w
ramach tego partnerstwa chcemy po-
prowadzić projekt uzbrojenia terenów
inwestycyjnych dla części planowanej
strefy Rzeszów – Dworzysko. W ra-
mach tego zadania zostanie uzbrojo-
nych kolejnych 60 ha za kwotę blisko
80 mln zł.

Kolejnym ważnym zadaniem jakim
RARR się zajmuje, jest pełnienie
funkcji regionalnej instytucji finansu-
jącej dla programu operacyjnego „In-
nowacyjna Gospodarka”. W ramach
tego zadania realizujemy sześć działań
tego programu i przyjmujemy wnioski
przedsiębiorców woj. podkarpackiego.
Jako województwo jesteśmy w krajo-
wej czołówce jeśli chodzi o ilość i ja-
kość składanych dobrych wniosków in-
westycyjnych przez przedsiębiorców.
Po zakończeniu ostatnich naborów
wniosków w tych działaniach przekro-
czymy mocno kwotę 500 mln zł jaką
zakontraktujemy z podkarpackimi
przedsiębiorcami. Ma to ogromne zna-
czenie dla rozwoju gospodarczego na-
szego województwa.

Ponadto, realizujemy kilkanaście
projektów na kwotę blisko 40 mln zł,
które nakierowane są na pomoc oso-
bom bezrobotnym oraz wykluczonym
społecznie. Udzielamy w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki
dotacji na tworzenie nowych firm,
szkolimy specjalistów do współpracy
międzynarodowej. Pomagamy młodym
ludziom w odbyciu płatnych staży w fir-
mach i instytucjach dzięki, którym zdo-

(ciąg  dalszy ze str. 13)

Port lotniczy w Jasionce.
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bywają pierwsze doświadczenie w pra-
cy. Pracownicy naszego Centrum Ob-
sługi Inwestora (jedna z komórek
RARR) mówiący biegle kilkoma języ-
kami obcymi, prowadzą rozmowy oraz
pozyskują inwestorów zagranicznych
dla naszego regionu.

Jednakże aby wyżej wspomniany
skok cywilizacyjny w ciągu najbliższych

5 lat mogł stać się faktem, musi być
zrealizowana autostrada A4, droga
ekspresowa S19 oraz rozbudowane po-
winno być nasze lotnisko w Jasionce.

Samorząd Województwa zarezer-
wował ogromne środki na budowę pły-
ty postojowej dla samolotów oraz na
budowę nowego pięknego terminala
pasażerskiego. Z tego co wiem już ru-
szyły przetargi na realizację części
działań. W tym zakresie nasza firma
również współpracuje z portem lotni-
czym realizując badania marketingo-
we dla przewoźników pasażerskich
m.in. Lufthansa, którą udało się prze-
konać do realizacji bezpośrednich po-
łączeń lotniczych Rzeszów-Frankfurt.

A jak na tym tle wygląda wspiera-
nie rozwoju tych mniejszych, lokal-
nych społeczności np. naszej gminy i
samych Bratkowic.

Po rozmowie z panem wójtem Woj-
ciechem Wdowikiem i przewodniczą-
cym Rady Gminy panem Krzysztofem
Ciszewskim, doszliśmy do wniosku, że
trzeba przygotowywać dobre projekty
dla miejscowości Bratkowice, czyli

profesjonalnie napisać wniosek. Dla
realizacji dwóch zadań jest już akcep-
tacja samorządu województwa, tj. do-
finansowanie na rozbudowę stadionu
(ponad 1 mln. zł) i powstanie parku
we Dworze.

W chwili obecnej również na zle-
cenia pana wójta przygotowujemy
wniosek na modernizację drogi gmin-

nej wraz z chodnikami na Piaskach.
Kolejnym zadaniem, które będziemy
realizować na zlecenie samorządu
gminy Świlcza, to rozbudowa oczysz-
czalni ścieków Świlczy. Budowa kolej-
nego biobloku będzie głównie służyć
przyjęciu ścieków od tego kompleksu,
który wybuduje IKEA, jak również od
innych przedsiębiorców na terenie

gminy.

Czy potencjalny mieszkaniec na-
szego regionu, mający pomysł na
własną działalność gospodarczą może
liczyć na wsparcie RARR?

Otóż w ubiegłym roku ogłosiliśmy
konkurs pn. „Masz marzenia bądź
przedsiębiorcą”. W Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Rzeszowie wygrali-
śmy konkurs na możliwość dotacji na
samozatrudnienie osób i na tworzenie
firm. Dzięki temu na rynku pojawiło
się 130 nowych podmiotów gospodar-
czych. Każdy z nich otrzymał po 40 tys.
zł. dotacji i wsparcie pomostowe na
okres pół roku, co miesiąc po 1126 zł
na koszty związane z działalnością. Z
tego co pamiętam kilka wniosków z
Bratkowic zostało pozytywnie zaak-
ceptowanych. Przypomnę, że zaintere-
sowanie było bardzo duże, bo na 130
przewidzianych dotacji wpłynęło po-
nad 800 wniosków. W tym roku mamy
do dyspozycji 7,5 mln zł. Od maja star-
tujemy z nowym konkursem pn. „Być
albo nie być przedsiębiorcą”. Zachę-
cam mieszkańców Bratkowic i tym sa-
mym mieszkańców gminy Świlcza do
wzięcia udziału w tym konkursie.
Wnioski mogą składać tylko osoby,

które w chwili obecnej są bezrobotne
i mają pomysł na własną firmę. Jedy-
nym kryterium jakie trzeba spełnić po
otrzymaniu dotacji, to utrzymanie
działalności gospodarczej przez 1 rok
od chwili rejestracji. Jeszcze raz po-
wtarzam, jeśli wniosek zostanie pozy-

Park przed modernizacją.

Stadion w trakcie remontu.

(ciąg dalszy na str. 16)
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tywnie zaakceptowany, to każdy z
przedsiębiorców otrzyma po 40 tys. zł.
dotacji i wsparcie pomostowe na okres
pół roku, co miesiąc po 1126 zł na
koszty związane z działalnością (kosz-
ty administracyjne, ZUS, wynajem).

Jak pan postrzega działalność or-
ganizacji społecznych i stowarzyszeń?

Trzeba pochylić czoła przed tymi
ludźmi, którzy chcą pracować społecz-
nie, bo to jest praca w żaden sposób
nieodpłatna. Ludzie poświęcają swój
własny czas w zamian za satysfakcję z
tego co robią. Wspomagamy pracę sto-
warzyszeń, ale nie jest to główny kie-
runek naszego funkcjonowania. Głow-
nie jesteśmy ukierunkowani na przed-
siębiorców i rozwój regionalny w sfe-
rze samorządowej.

Które z zajmowanych przez pana
stanowisk w swej karierze zawodowej
uważa pan za dostarczające panu naj-
więcej satysfakcji z wykonywanej pra-
cy?

Zawsze ważne są efekty, które czło-
wiek na poszczególnych stanowiskach
wypracowuje. Czułem się na każdym
z nich w pewnym sensie jako człowiek
spełniony. Staram się uczciwie i cięż-
ko pracować, by efekty tej pracy były
widoczne. Patrząc z perspektywy cza-
su tych efektów jest sporo. Myślę, że
po dwóch latach na stanowisku preze-
sa Zarządu RARR efekty te są także
widoczne. Otrzymaliśmy kilka znaczą-
cych nagród m.in. Podkarpacką Na-
grodę Gospodarczą za realizację Par-
ku Naukowo Technologicznego,
Kryształową Cegłę za projekt Urzędu
Marszałkowskiego Rzeszowie, Laur
studentów za wspomaganie kultury
studenckiej, zdobyliśmy 1 miejsce dwa
razy z rzędu w konkursie Krajowi Li-
derzy Innowacji na szczeblu woje-
wódzkim oraz krajowym, dzięki czemu
weszliśmy do elitarnego grona pol-
skich firm wspierających postęp tech-
nologiczny.

Jak pan postrzega Bratkowice dziś
i jak je pan sobie wyobraża np. za 5
lat?

Są coraz piękniejsze. Cieszy mnie,
że powstanie nowoczesny stadion i tak
pięknie zagospodarowany park.
Moim marzeniem jest jeszcze zago-
spodarowanie lub powiększenie na-
szego zalewu. Myślę też o tym, że

warto byłoby zbudować drogę między
Trzcianą a Kupnem, łączącą trasę E
40 z trasą E 9 na Warszawę, z pełny-
mi ścieżkami rowerowymi o długości
15 – 20 km. W tej sprawie rozmawia-
my już z wójtami i starostami kolbu-
szowskim i rzeszowskim. Na przy-
szłość takim strategicznym zadaniem
dla Bratkowic jest opracowanie Miej-
scowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla danego obszaru,
aby Bratkowice były otwarte na bu-
downictwo jednorodzinne. Póki co,
miejscowość ta jest zamknięta i nie
ma możliwości rozwoju. Jest potrze-
ba, żeby powstała m.in. druga droga
równoległa do istniejącej drogi nr
551. Zrealizowanie tych zadań spowo-
duje, że Bratkowice mogą liczyć na-
wet 10 tys. mieszkańców. Zapotrze-
bowanie mieszkańców Rzeszowa na
tereny budowlane jest bardzo duże.
Kolejna inwestycja do realizacji w
Bratkowicach to rozbudowa Zespołu
Szkół i dobudowa kolejnej sali gim-
nastycznej. Myślę, że uda się napisać
odpowiedni projekt na realizację tej
inwestycji do Infrastruktury Eduka-
cyjnej Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, tak aby pozyskać środki i
odciążyć budżet samorządu gminne-
go. Z tego co wiem, to wójt w tym
roku chce uruchomić przetarg na roz-
budowę Zespołu Szkół. Przyznam
wprost, o ile centrum Bratkowic
mamy przepiękne, to ta szkoła jest
najbrzydsza w całej gminie. Bardzo
lubię te nasze Bratkowice, mam do
nich sentyment i chciałbym żeby jesz-
cze szybciej się rozwijały.

Co pan sądzi o pomyśle i projek-
cie wokółautostradowego scalenia
gruntów w Bratkowicach?

Odnośnie scalenia gruntów spotka-
łem się tylko z założeniami tego pro-
jektu. Jeśli chodzi o mnie to dokonał-
bym tam kilku korekt zwłaszcza prze-
biegu dróg. Sama idea scalenia jest
bardzo dobra. To w interesie miesz-
kańców leży odpowiednie podejście do
tego tematu. W chwili obecnej wąskie
i długie działeczki są niewiele warte
nawet pod względem rolniczym. W
przypadku scaleń i budowy nowych
dróg większość mieszkańców zyska
nowe atrakcyjne tereny budowlane,
które można darować swoim dzieciom
lub wnukom pod budowę domów lub
po atrakcyjnej cenie sprzedać. Na pew-
no mieszkańcy by na tym zyskali, a
Bratkowice stały by się jeszcze bo-

gatszą miejscowością niż są w chwili
obecnej.

Panie prezesie jest pan osobą roz-
poznawalną, medialną. Ostatnio mo-
gliśmy oglądać pana m.in. na stronach
internetowych goszczącego w radiu
Via. W gustownym fartuszku przygo-
towywał pan jakąś pyszną potrawę.
Czyżby drzemał w panu jakiś talent
kulinarny?

To był naprawdę przełom. Od tego
czasu zaraziłem się bakcylem gotowa-
nia. Co tydzień w sobotę i w niedzielę
z najstarszą córką Kasią gotujemy róż-
ne potrawy. Ostatnio zapiekałem w
piekarniku ziemniaki. Krojone, fasze-
rowane na przemian boczkiem i ce-
bulą, posypane przyprawami i podla-
ne oliwą z oliwek, smakują wyśmieni-
cie. Innym daniem, które sam przyrzą-
dzam to mięso drobiowe drobno kro-
jone w kostkę, do którego dodaję
mąkę ziemniaczaną, jajko, trochę mle-
ka i ser żółty starty na tarce. To wszyst-
ko mieszam, przyprawiam pieprzem i
formuję kotleciki, które smażę na go-
rącym oleju. Lubię różnorodność. Jak
w życiu tak i w gotowaniu lubię ekspe-
rymentować.

Z tego co wiemy to nie jedyny ukry-
ty w panu talent. Inny uwidacznia się
teraz w zdolnościach pana córki. Pro-
szę się więc przyznać jak to było czy
też jest z tym muzykowaniem i innymi
zainteresowaniami w pana życiu?

Starsza córka uczy się w szkole mu-
zycznej gry na skrzypcach. Ja nato-
miast gram na akordeonie, a uczył
mnie śp. Kazimierz Czech ze Trzcia-
ny. Gram też na saksofonie jako sa-
mouk. Ponoć w ocenie innych gram
dobrze. Ostatnio sprzedałem saksofon
bo był za stary, ale myślę o zakupie
nowego. Jeżeli chodzi o zainteresowa-
nia sportem to kibicuję siatkarzom
Asseco Resovii no i oczywiście druży-
nie „Bratka” Bratkowice. Lubię też
długie spacery. Między innymi dzięki
nim straciłem już ok. 9 kg. Mam jed-
nak zbyt mało czasu na realizację swo-
ich zainteresowań. Czas wolny jeżeli
mam to staram się poświęcać go ro-
dzinie, zwłaszcza najmłodszej córce.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy
wielu jeszcze sukcesów na gruncie za-
wodowym i prywatnym.

Rozmawiali:
Halina Zawisza
Dariusz Jamuła

(ciąg  dalszy ze str. 15)
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Wręczenie modlitewników.

W ramach przy-
gotowań do I Komu-
nii św., 2 lutego 2010
r. w święto Ofiarowa-
nia Pańskiego /Mat-
ki Bożej Gromnicz-
nej/, któremu w roku
bieżącym przyświe-
cało hasło Chrystus
Światłością świata,
dzieci z klas drugich
wszystkich trzech
szkół na terenie Brat-
kowic otrzymały Mo-
dlitewniki.

Obecność dzieci i
ich rodziców na wie-
czornej Mszy św.
miała szczególną wy-
mowę. Zapalone i
poświęcone w tym dniu gromnice z
pewnością przypominały rodzicom
moment sprzed 9-ciu laty. Wtedy to,
podczas obrzędu Chrztu św. podczas
zapalania świecy od Paschału usłyszeli
następujące słowa: Przyjmijcie światło
Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła
powierza się wam rodzice i chrzestni, aby
wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa
postępowały zawsze jak dzieci światłości,
a trwając w wierze, mogły wyjść na spo-

tkanie przychodzącego Pana razem z
wszystkimi świętymi w niebie.

Dzieci przyprowadzone do świąty-
ni parafialnej, trzymające w swych rącz-
kach „zachętę” do modlitwy cieszyły
się, tak jak wtedy, gdy w październiku
ub. roku rodzice uroczyście nakładali
im medaliki. Był to obraz potwierdza-
jący fakt, że ich rodzice po raz kolejny
zdali egzamin z wiary.

Redakcja

E G Z A M I N  Z  W I A RY

W oczekiwaniu.

Fot. A. BednarzCiekawość wzięła górę...

Reakcja była podobna.
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El¿bieta Furman

Położna. Od przeszło 20 lat sercem,
wiedzą i profesjonalizmem służy ko-
bietom w wyjątkowej dla nich chwili.
Pracując w szpitalu na oddziale nowo-
rodków jest świadkiem wzruszeń i ra-
dości podczas cudu przyjścia na świat
ich największych skarbów – dzieci.
Trzeba mieć w sobie siłę, by w sytu-

acjach trudnych, czasem dramatycz-
nych okazać kobietom i ich rodzinom
w tych szczególnych okolicznościach
delikatność, serce, pocieszenie i wspar-
cie. Pani Ela wraz z mężem wychowu-
je troje dzieci.

Bronis³awa Bednarz

Choć samotnie idzie przez życie za-
wsze ma uśmiech i serce dla każdego.

Znana jest z wielkiej pracowitości,
która przynosiła jej zawsze radość i za-
dowolenie. Jej spracowane dłonie
mówią o niej wszystko. Wielu z nas pa-
mięta ją jako wieloletnią panią woźną
ze szkoły nr 1, do której grono nauczy-
cielskie i uczniowie odnosili się z wiel-
kim szacunkiem Jej autentyczna radość
z rzeczy małych, drobnych, zwyczajnych

udziela się tym, którzy się z nią spoty-
kają, a śpiewane przez nią piosenki i
recytowane wiersze z tamtych lat zdo-
byłyby nagrodę w niejednym konkur-
sie. Bardzo często możemy ją spotkać
w zamyśleniu spacerującą po naszym
bratkowickim cmentarzu.

Wies³awa Pado

Któż nie zna pani Wiesi, której wro-
dzony talent zawsze powodował, że czu-
liśmy się piękniejsi, gdy na naszych gło-
wach wyczarowywała nowe fryzury. Ile

podczas tych czynności odbyła rozmów,
cierpliwie wysłuchując zwierzeń, żali,
dodając innym otuchy. Jej pracowitość,
sumienność i zamiłowanie do hodowa-
nia kwiatów, przez lata dawały nam
możliwość upiększania chryzantemami
grobów naszych bliskich na cmentarzu
parafialnym.

Janina W¹sik

Zdolności kulinarne pani Jasi zna-
ne są w całej okolicy. Wielu z nas pa-
mięta smak potraw przyrządzanych
przez nią podczas przyjęć weselnych,

pielgrzymek i innych uroczystości. W
czasach trunych potrafiła zrobić coś z
niczego. Wie, że udekorowane danie,
upiększone, pięknie podane smakuje
bardziej. Już jako jedna z nielicznych
uprawia wraz z mężem niewielkie go-
spodarstwo rolne. Jak mówi – ekologicz-
ne. Plony z niego zebrane i przetworzo-
ne przez nią z pewnością smakują. Pre-
feruje naturalne składniki. Dorodne ja-
rzyny z działki wystarczają na cały rok
zdrowego żywienia dla całej rodziny. Wy-
starcza jeszcze na obdarowanie nimi in-

Niech twoje niepokoje i lęki nie wyznaczają granic twoich możliwości / – /

Mieszkają w Bratkowicach. Realizują swoje różne życiowe powołania. Gdy zostały poproszone o to, by coś o sobie
opowiedziały, podzieliły się swoim spojrzeniem na życie i tym co dla nich ważne, można było w każdym przypadku zauwa-
żyć pewne zakłopotanie i zaraz potem usłyszeć pytanie – A czym ja takim szczególnym się wyróżniam?

A przecież każda z nich ma swoją niepowtarzalną wartość. Nie musimy jej uzasadniać. Ona po prostu w nich jest. To
właśnie tu, w Bratkowicach przyszło im przeżywać dzień po dniu radości i smutki życia, wytyczać sobie różne cele, realizo-
wać marzenia. Na łamach naszego kwartalnika przybliżamy postaci zaledwie kilkunastu z nich.

Wartoœæ kobiety
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nych, bo „Kto raz daje, ten pięć razy do-
staje” – stwierdza pani Jasia. W wolnych
chwilach szyje i czyta książki.

Weronika Gniewek

Jedna z naszych rodzimych poetek.
W jej twórczości odnajdujemy umiło-
wanie Ojczyzny, przyrody i wielką wia-
rę w Opatrzność Bożą. Mama sześcior-
ga dzieci. Doświadczenie i mądrość
życiowa pani Weroniki, jej dobre rady,
troska i przejęcie się sprawami innych,
przypominają nam inną Weronikę...

Jej liczne przemyślenia zapisane w
wierszach i nie tylko, posłużą z pewno-
ścią jeszcze kiedyś po latach wielu po-
koleniom jako cenne wskazówki na
życie.

Sabina Nabo¿ny

To właśnie jej talent i zdolności spra-
wiają, że m.in. nasze dzieci wyglądają
tak pięknie w szatach z bieli w dniu
swojej I Komunii św. Ileż dokładności,
cierpliwości i wyobraźni potrzeba, aby
z kawałka materiału wymyśleć przeróż-
ne wzory i fasony ubrań noszonych

przez nas na różne okazje. Zawsze do-
radzi, podpowie, nadając kształt i for-
mę tak, by dać powód do zadowolenia
z rzeczy, które „wyszły spod jej igły”.
Funkcjonalnie urządzona pracownia
krawiecka to jej azyl. Profesjonalne kra-
wiectwo, prowadzenie domu, wychowy-
wanie dzieci – jak to wszystko ogarnąć?
– pani Sabina odpowiada – W dobrej,
rodzinnej atmosferze wszystkiemu moż-
na sprostać.

Katarzyna Kwoka

Sportowa duma Bratkowic. Mi-
strzyni Polski w chodzie sportowym.
Czuję się mocna, poszłam swoje, to co
potrafię i udało się – mówiła tuż po ode-
braniu złotego medalu. Zdobywczyni
wielu prestiżowych nagród. Przysparza
nam wiele radości reprezentując Brat-
kowice na zawodach krajowych i mię-

dzynarodowych. To m.in. dzięki jej osią-
gnięciom o Bratkowicach usłyszała Pol-
ska, bo stały się one miejscem odbywa-
nia zawodów sportowych o randze kra-
jowej. A tak m.in. w prasie sportowej
można było o niej przeczytać: „Wytrwa-
łość i ogromna wola walki to główne ce-
chy zawodniczki Resovii. Katarzyna
Kwoka od kilku lat należy do ścisłej czo-
łówki polskiego chodu”.

El¿bieta Ksi¹¿ek

Zanim przeszła na zasłużoną eme-
ryturę w ciągu 33 lat pracy zawodowej,
13 razy wędrowała w Pieszej Pielgrzym-
ce na Jasną Górę. Kilkakrotnie na Kal-
warię Pacławską i do Borku Starego.
Wytrwała i konsekwentna. Prowadziła
wówczas gospodarstwo, wychowywała
dzieci. Sierpień to miesiąc żniw, a jed-
nak tak zawsze zaplanowała urlop, by

móc pogodzić jedno i drugie. Bywało i
tak, że tuż przed pielgrzymką kombajn w
nocy wysypał wymłócone zboże przed
dom. Byłam już spokojna. Mogłam iść,
bo – jak mówi – do godnego przeżycia
życia niezbędne są modlitwa i praca.

W³adys³awa Wdowik

Jak mówi pani Władysława – Los
mnie nie oszczędzał. Od dziecięcych lat
wiedziałam ile kosztuje każdy kawałek
chleba. Urodziła ośmioro dzieci. Nie
załamała się, gdy w pożarze straciła cały
dobytek. Dzięki ciężkiej pracy i życzliwo-
ści ludzi przetrwaliśmy ten trudny czas –
dodaje.

Doczekała się dwadzieściorga wnu-
cząt. Po śmierci męża nie prowadzi już

gospodarstwa rolnego. Będąc na eme-
ryturze swój wolny czas wypełnia czy-
taniem książek, słuchaniem radia Ma-
ryja i pomocą dzieciom. Jak tylko pogo-
da dopisuje jeżdżę rowerem do kościoła
na Mszę św. Codziennie dziękuję Bogu
za życie i zdrowie.

(ciąg dalszy na str. 20)
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Krystyna Kubas

Wykwalifikowane i dobrze przygo-
towane grono pedagogiczne, świetnie i
profesjonalnie realizowany program
nakierowany na rozwój dziecka i jego

poczucie bezpieczeństwa, jedne z naj-
lepszych na Podkarpaciu warunki loka-
lowe – to wszystko powoduje, że opie-
ce w placówce oświatowej jaką jest
Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła
II w Bratkowicach, rodzice tak chętnie
powierzają swoje najmłodsze pociechy.
Nad jej sprawnym funkcjonowaniem
czuwa wkładając w to swe siły i serce
pani dyrektor Krystyna Kubas. Jak
sama mówi – Gdy widzę, na twarzach
dzieci i rodziców zadowolenie, to w tym
odnajduję sens mojej pracy.

Katarzyna Kwoka

Wieloletnia, oddana swej pracy na-
uczycielka i wychowawczyni młodego
pokolenia. Matka kapłana. Prezes Ak-
cji Katolickiej w Bratkowicach. Zaan-
gażowana w działalność Stowarzysze-

STUDENTKA

POLITECHNIKI DZIECIÊCEJ
1 października 2009 roku o godz.8 rano rozpoczęła się drogą internetową re-

krutacja dzieci na pierwszy semestr Politechniki Dziecięcej w Rzeszowie. Chętnych
było tak dużo, że po kilku minutach lista była już zamknięta. Dlatego mimo kilku
chętnych, tylko jednej uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 3 udało się zalogować
przed zamknięciem listy i została studentką PD. Jest to Natalia Olbrot – uczennica
klasy II. Pierwsze zajęcia odbyły się 10.10.2009 roku w WSK „PZL-Rzeszów” S.A.
Tam dzieci otrzymały indeksy i różne gadżety. Wykłady i ćwiczenia pokazowe odby-
wają się w salach wykładowych Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka zajęć jest róż-
norodna np. budowa maszyn, samolotów, zasady zdrowego żywienia, chemia, przed-
siębiorczość, budowa roślin. Mali studenci mają wiele obowiązków i pracy. Natalia
mówi, że zajęcia są ciekawe i na Politechnice jest super.

W ub.r. szkolnym w zajęciach na Politechnice Dziecięcej uczestniczyło trzech
uczniów naszej szkoły; Anna Piórkowska, Łukasz Bednarz i Paweł Styka.

Krystyna Berdel

Kobiety – niezależnie od czasów w jakich przyszło im żyć, to te, które w
zdecydowanej większości kształtują ogniska domowe, wychowują dzieci, prowadzą
gospodarstwa, pracują zawodowo. Są babciami, matkami, żonami, córkami, sio-
strami, przyjaciółkami, sąsiadkami... To one wnoszą w życie ciepło, miłość, zrozu-
mienie. Są podporą w trudnych chwilach. Niezależnie od tego jaką pracę wyko-
nują robią to niejednokrotnie z największym oddaniem. Mało kto zastanawia się
nad ich wysiłkami i codziennymi staraniami. Często się słyszy: „przecież to nor-
malne „.

Chciejmy więc nie tylko od święta dostrzegać ich niepowtarzalność i wyjątko-
wość.

Halina Zawisza

nia Przyjaciół Wyższego Seminarium
Duchownego w Rzeszowie. Znana ze
swej aktywności. Po przejściu na eme-
ryturę wciąż organizuje czas nie tylko
dzieciom i młodzieży ale także ich ro-

dzicom. Jest solidna i perfekcyjna w
przygotowywaniu każdego przedsię-
wzięcia, a prawda – jak mówi – powin-
na przyświecać wszystkim poczynaniom
w życiu każdego człowieka.

(ciąg  dalszy ze str. 19)

Natalia Olbrot podczas zajęć.
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Wielkanoc – Bratkowice lata 60-te. Koszyczki wypełnione świątecznymi
wiktuałami, przygotowane do tradycyjnego święcenia pokarmów.

P r z y w r ó c i æ
p a m i ê c i  o b r a z
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FATIMA
13 MAJA 1917 ROKU
– Pierwsze objawienie

Łucja i Jej kuzyni Hiacynta i Fran-
ciszek, zobaczyli w tym dniu na zielo-
nym dębie Panią „ubraną na biało, bar-
dziej błyszczącą niż słońce. Jej nieopi-
sanie piękna Twarz nie była ani smut-
na, ani radosna, lecz poważna i malo-
wał się na niej wyraz łagodnego napo-
mnienia. Dłonie, złączone jakby w ge-
ście modlitwy, opierały się na piersiach
i były zwrócone ku górze. Z prawej stro-
ny opadał Różaniec...”.

Podczas pierwszego objawienia
Matka Boża powiedziała pastuszkom,
że przybywa z nieba i poleciła im od-
mawiać codziennie Różaniec, by wypro-
sić pokój dla świata.

Drugie objawienie –
15 CZERWCA
1917 ROKU

W tym dniu Matka Boża powie-
działa do Łucji, Hiacynty i Francisz-
ka: „Chcę abyście codziennie odma-
wiali Różaniec i nauczyli się czytać”.
Łucji powiedziała m.in.: „Jezus chce
posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie
poznali i pokochali, i czynili nabożeń-
stwo do Mego Niepokalanego Serca”.
Na zakończenie objawienia Matka
Boża rozchyliła swe dłonie i przeka-

zała dzieciom „odblask niezmiernego
światła”.

Trzecie objawienie –
13 LIPCA 1917 ROKU

Matka Boża wezwała do codzienne-
go odmawiania Różańca na cześć Mat-
ki Bożej Różańcowej. Następnie Łucji,
Hiacyncie i Franciszkowi objawiła prze-
rażającą wizję piekła (I Tajemnica),
oraz ukazała rolę nabożeństwa do Jej
Niepokalanego Serca (II Tajemnica).
Zapowiedziała: „Przyjdę, aby prosić o
poświęcenie Rosji memu niepokalane-
mu sercu i o komunię św. wynagradza-
jącą w pierwsze soboty miesiąca”. Na
zakończenie objawienia Matka Boża
przedstawiła dzieciom III Tajemnicę,
czyli proroczą wizję ogromnej katastro-
fy, zamordowanie „biskupa w bieli” i
wielkiego powrotu dusz do Boga.

Czwarte objawienie
– 19 SIERPNIA

1917 ROKU

W związku z uwięzieniem trojga
pastuszków przez administratora kan-
tonu Ourem nie mogli oni uczestniczyć
w dniu 13 sierpnia 1917 roku w obja-
wieniu Matki Bożej, dlatego przyszła do
nich w objawieniu 19 sierpnia 1917
roku. Zwróciła się do pastuszków sło-
wami: „Chcę abyście nadal przychodzili
trzynastego dnia miesiąca do Cova da
Iria i odmawiali codziennie Różaniec.
W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby
wszyscy uwierzyli”.

Pi¹te objawienie
– 13 WRZEŒNIA

1917 ROKU

Tłum ludzi oczekujący w miejscu
objawień był świadkiem niezwykłych
zjawisk atmosferycznych: nagłego
ochłodzenia, zaćmienia słońca, a także
pewnego rodzaju „deszczu” tęczowych
płatków śniegu, które znikały zanim
jeszcze mogły dotknąć ziemi. Łucja,
Hiacynta i Franciszek dostrzegły błysk
światła, po czym ukazała się Im Matka
Boża nad zielonym dębem. Powiedzia-

ła do nich: „Odmawiajcie w dalszym
ciągu Różaniec, aby uprosić koniec
wojny (I wojny światowej). W paździer-
niku ukaże się również Pan Jezus, Mat-
ka Boża p.w. Bolesnej i Karmelitań-
skiej, oraz św. Józef z Dzieciątkiem Je-
zus, aby pobłogosławić świat. Bóg jest
zadowolony z waszych umartwień”.

Szóste (ostatnie)
objawienie

– 13 PA•DZIERNIKA
1917 ROKU

Maryja powiedziała do Łucji, Hiacyn-
ty i Franciszka: „Chcę, aby wybudowano
tu kaplicę na moją cześć. Jestem Matką
Bożą Różańcową. Odmawiajcie w dal-
szym ciągu codzienne Różaniec”. Na
znak prawdziwości swych objawień Ma-
ryja uczyniła cud słońca. Następnie dzie-
ci ujrzały św. Józefa z Dzieciątkiem Je-
zus błogosławiących tłum, oraz Matkę
Bożą Różańcową. W tym samym mo-
mencie kilkadziesiąt tysięcy ludzi obser-
wowało tańczące po niebie słońce – wi-
rujące i mieniące się różnymi barwami.
Zaraz po tym Łucja, Hiacynta i Franci-
szek zobaczyli cudowną wizję, symboli-
zującą trzy części Różańca świętego.

W trzecim objawieniu 13 lipca 1917
roku, Matka Boża ukazała dzieciom trzy
wizje – tajemnice (sekrety) fatimskie.

Pierwsza tajemnica dotyczyła wizji
piekła i potępienia olbrzymiej ilości
dusz, które same nie dbają o swoje zba-
wienie i żyją tak, jakby Boga nie było.

(cz. II)
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Łucja w trzecim wspomnieniu z 31 sierp-
nia 1941 roku pisze: „Pani Nasza poka-
zała nam morze ognia, które wydawało
się znajdować w głębi ziemi. Widzieli-
śmy w tym morzu demony i dusze jakby
były przeźroczyste, czasami brunatne z
żarzącymi węglikami w ludzkiej posta-
ci. Unosiły się w pożarze, unoszone
przez płomienie, które z nich się wydo-
bywały wraz z kłębami dymu. Padały na
wszystkie strony jak iskry w czasie wiel-
kich pożarów, bez wagi, w stanie nieważ-
kości, wśród bolesnego wycia i rozpacz-
liwego krzyku. Na ich widok można było
ogłupieć i umrzeć ze strachu. Demony
miały straszne i obrzydliwe kształty
wstrętnych nieznanych zwierząt, lecz
były przejrzyste i czarne...”. Następnie
podnieśliśmy oczy ku Naszej Pani, któ-
ra nam powiedziała z dobrocią i ze smut-
kiem: „Widzieliście piekło, dokąd idą
dusze biednych grzeszników”.

Druga tajemnica: Matka Boża po-
wiedziała: „Bóg chce ustanowić na świe-

20 lutego, w sobotę w Zespole Szkół
Nr 1 przy ul. Towarnickiego odbył się
koncert Dziewczęcej Orkiestry Dętej,
która skupia w swoich szeregach wiele
dziewcząt z naszej wsi.

W tym roku orkiestra ta będzie
świętować swój wielki jubileusz 35-le-
cie działalności. W orkiestrze grają
uczennice szkół podstawowych, gimna-
zjów, VI liceum a także studentki wy-
ższych uczelni. Człowiekiem, bez któ-
rego nie byłoby orkiestry jest pan pro-
fesor Bronisław Borciuch. To dzięki

cie nabożeństwo do mego Niepokalane-
mu Serca. Wojna się kończy, ale jeśli nie
przestanie się obrażać Boga, to za pon-
tyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga,
gorsza. Kiedy ujrzycie noc oświetloną
przez nieznane światło to wiedzcie, że
to wielki znak, który wam daje Bóg, że
ukarze świat za jego zbrodnie przez woj-
nę, głód, prześladowania Kościoła i Ojca
Świętego. Żeby temu zapobiec przyjdę,
by żądać poświęcenia Rosji memu Nie-
pokalanemu Sercu i ofiarowania Komu-
nii św. w pierwsze soboty na zadośćuczy-
nienie. Jeżeli ludzie te życzenia spełnią,
Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Je-
żeli nie Rosja rozszerzy swoje błędne
nauki po świecie, wywołując wojny i
prześladowanie Kościoła. Sprawiedliwi
będą męczeni, Ojciec Święty będzie bar-
dzo cierpieć, wiele narodów zostanie
zniszczonych (II wojna światowa, rozla-
nie się zbrodniczego komunizmu po kra-
jach Europy Wschodniej, Azji, zamach
na papieża Jana Pawła II). Na koniec

zatryumfuje moje Niepokalane Serce.
Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która
się nawróci, a dla świata nastanie okres
pokoju”.

Treść trzeciej tajemnicy zostanie
przedstawiona w części IV – Fatima 13
maja 2000 rok, natomiast w następnym
kwartalniku „Ziemia Bratkowicka” zo-
stanie omówiona część III – Plac św. Pio-
tra 13 maj 1981 r.

Zdzisław Rzepka

Literatura:

Edward Lobl – „Udręka sumienia”, To-
ronto 1978 r.
Gonzaga da Fanseca – „Cuda Fatimy”,
Roma 1981 r.
Luigi Bianchi – „Ewangelia wg Maryi”,
Gera Lario 1981 r.
Luigi Faccenda SJ – „Byłem w Fatimie”,
Lizbona 1982 r.
John M.Haffert – „Świadkowie cudu
słońca”, The American Society 2006 r.

niemu, jego ciężkiej pracy, ogromnemu
talentowi i bezgranicznemu zaangażo-
waniu, ta amatorska orkiestra koncer-
tuje w Polsce, a także w wielu krajach
Europy. Jak podkreślał pan Dyrektor
Tadeusz Bajda, który całym sercem po-
piera w szkole działalność tej orkiestry,
uroda dziewcząt, młodość i urok oso-
bisty w połączeniu z piękną grą, to atu-
ty, których nie mają żadne tego typu or-
kiestry. Pracę męża dzielnie wspiera
żona pani Elżbieta Borciuch, nauczy-
cielka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brat-

kowicach, która wychwytu-
je utalentowane dziewczy-
ny już w szkole podstawo-
wej i zachęca do gry na in-
strumentach dętych. Gra w
takiej orkiestrze wymaga
samodyscypliny i wiele pra-
cy, aby efekt był imponują-
cy. Orkiestra podczas so-
botniego koncertu wykona-
ła wiele utworów, także

tych nowych wyćwiczonych na zgrupo-
waniu w I tygodniu ferii. Obecnie or-
kiestra liczy 60 osób. Bratkowice w or-
kiestrze reprezentują: Grendysa Mag-
dalena, Grendysa Paulina, Przywara
Dominka, Dąbek Gabriela, Bułatek
Katarzyna, Bednarz Joanna, Bednarz
Karolina, Siwiec Sylwia, Kluska Mo-
nika, Kwoka Natalia, Zdun Anna,
Zdun Monika, Kopacz Karolina, Ma-
kuch Dominka, Grędysa Agata.

Renata Bednarz
Fot. A. Bednarz

Melodyjny koncert Dziewczêcej Orkiestry Dêtej

Muzyka powinna
zapalać płomień

w sercu mężczyzny,
i napełniać łzami

oczy kobiety.

Ludwik van Beethoven

W trakcie koncertu.



ZIEMIA BRATKOWICKA  nr 15/201024

Czym są w ogóle jasełka? Najprost-
sza definicja hasła „Jasełka” to wido-
wisko związane z Bożym Narodzeniem
i otaczających je wydarzeniach religij-
nych i historycznych. Swoje korzenie

wywodzi i wzorowane jest na średnio-
wiecznych misteriach franciszkańskich.
To właśnie św. Franciszek z Asyżu uzna-
wany jest za twórcę przedstawień bo-

Komentarz wprowadzający ks. Rafała.

Licznie zgromadzona publiczność.

W roli narratora.

żonarodzeniowych. Z drugim dniem
świąt Bożego Narodzenia (od dnia św.
Szczepana) rozpoczynał się okres „ja-
sełek”. Trwał on przez wieki do uroczy-
stości Matki Bożej Gromnicznej (2.II),

czyli do dnia Ofiarowania Pana Jezusa
w świątyni jerozolimskiej. Nazwa „ja-
sełka” wskazuje na źródło tematyczne
tychże przedstawień. Jasełka bowiem to

żłób, czyli rodzaj drabinek, jeszcze dziś
stosowanych, które służą do zadawania
karmy bydłu i koniom. Stawia się je tak-
że w lasach, by podkarmiać zwierzynę
łowną. W żłóbku został złożony Chry-

stus po swoim narodzeniu. Zatem „ja-
sełka” prezentują udramatyzowane, te-
atralne sceny na temat przyjścia Chry-
stusa Pana na świat.

„POSZUKIWANIE

NOWONARODZONEGO”
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Chórek.
„A wczora z wieczora” w wykonaniu Patrycji
Nieczaj.

Nie od dziś wiemy, że starszy czło-
wiek bogaty w swoje doświadczenie jest
skarbnicą wiedzy i mądrości życiowej,
których nie znajdziemy w prasie, książ-
kach, czy telewizji. W dzisiejszych cza-
sach lansuje się modę na piękno, zdro-
wie i witalność. Różnie się jednak ukła-
da. Nasze życie to także ból, smutek,
samotność i cierpienie. Nie każdy w
swym sędziwym wieku może liczyć na
wsparcie, serdeczność i opiekę ze stro-
ny bliskich.

O swoim długim życiu zechciała
nam opowiedzieć 93-letnia mieszkan-
ka Bratkowic pani Monika Zawisza z
Piasków. Urodziła się w 1917 roku w
Bratkowicach. Jej tato pochodził ze
Trzciany, a mama z Bratkowic. Miała
jeszcze dwóch braci, którzy już nie żyją.
Rodzice byli biedni, dlatego nie stać ich
było na ponoszenie kosztów związanych

Podążając za tak bogatą tradycją ja-
sełek, nasza młodzież zrzeszona w Ka-
tolickim Stowarzyszeniu Młodzieży
przygotowała jasełka pt. „Poszukiwanie
Nowonarodzonego”. Po wielu godzinach
prób przedstawienie wystawiono 17
stycznia 2010 r. o godz. 12.15 w Domu
Strażaka w Bratkowicach. Przedstawie-
nie skierowane było do mieszkańców
naszej miejscowości, którzy mimo wiel-
kiego mrozu bardzo licznie przybyli. W
ten sposób docenili oni trud i zaangażo-
wanie młodych aktorów. Na jasełkach
nie zabrakło również naszych duszpaste-
rzy: ks. Proboszcza Józefa Książka, któ-
ry od początku wspierał pomysł wysta-
wienia jasełek oraz ks. Stanisława Szy-

laka. Jasełka rozpoczęły się kolędą „A
wczora z wieczora” wykonaną przez Pa-
trycję Nieczaj, laureatkę szkolnego prze-
glądu kolęd i pastorałek. Serdeczne po-
dziękowania należą się wszystkim oso-
bom, które swoją wielką pomocą przy-
czyniły się do ich wystawienia. Gromkie
brawa widowni były wspaniałym prezen-
tem i docenieniem młodych aktorów.
Poszczególne role zagrali: Aneta Marek
(Maryja), Daniel Pięta (św. Józef), Jo-
anna Leja (narrator), ks. Rafał Głowac-
ki (gospodarz), Damian Depa (han-
dlarz), Mateusz Kłeczek (kapłan), Mi-
chał Rusin (człowiek ubogi), Monika
Chruściel (posłaniec), Mateusz Ciszew-
ski (Herod), Natalia Kwoka (diabeł),

Rodzina jest moj¹ radoœci¹

(ciąg dalszy na str. 26)

Piotr Grendysa (śmierć), Kamil My-
tych, Mateusz Sitek, Kamil Kwoka
(Trzej Królowie), chór: Angelika Kwo-
ka, Joanna Drążek, Kinga Majka, Pau-
lina Lewicka, Natalia Rymarz, Weroni-
ka Gąsior, Patrycja Furman; pomoc w
przygotowaniu scenografii: Elżbieta
Michno, Paulina Hejnig, Paulina Wo-
łowiec. Jasełka zakończyły się słowem ks.
Proboszcza i wspólnym kolędowaniem.

W imieniu młodzieży z KSM-u dzię-
kuję wszystkim za pomoc w zorganizo-
waniu jasełek oraz mieszkańcom Brat-
kowic za liczne przybycie.

Ks. Rafał Głowacki
Fot. A. Bednarz

z nauką. Pani Monika nad tym faktem
ubolewa do dziś, bo była bardzo zdol-
nym dzieckiem. Lubiłam się uczyć, re-
cytować wierszyki, obowiązkowo musia-
łam je recytować podczas szkolnych uro-
czystości – dodaje z uśmiechem. Na-
uczyciele ją doceniali, mówiąc, że z po-
wodzeniem może kontynuować naukę.
Ukończyła jednak tylko 6 klas szkoły
podstawowej.

Najtrudniejszy etap w jej życiu to
właśnie młodość. Było mi ciężko. Gdy
tylko ukończyłam 15 lat to poszłam na
tzw. zarobek. Chodziłam do kopaliny do
lasu, do Rudnej Wielkiej do dworu, gdzie
pracowałam w gospodarstwie. Pracowa-
ła również w szkole rolniczej w Miłoci-
nie. Choć z Miłocina wracałam na no-
gach, to przeważnie ze śpiewem na
ustach. Rowerów nie było, no może je-
den albo dwa na całą wieś. Pan Bóg

dawał zdrowie – podsumowuje krótko.

Miała możliwość wyjechać do pra-
cy do Anglii lub do Francji, jednak tak
się nie stało. Nie żałuję, że swoje życie
związałam z Bratkowicami – dodaje.
Okres wojny i okupacji również nie
należał do najłatwiejszych. Musieliśmy
oddawać kontyngent, czyli mięso, mleko
i zboże. Stało się pod sklepem za chle-
bem, wszystko było na kartki.

Jest pewien etap w jej życiu, który
pani Monika wspomina najmilej i do
którego myślami często powraca. Wy-
szła za mąż w październiku 1940 roku
w wieku 23 lat. Jej mąż Józef pocho-
dził z Czarnej Sędziszowskiej. Za-
mieszkaliśmy w Bratkowicach. Tu był
mój dom rodzinny i tutaj również w
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1945 roku postawiliśmy swój własny,
upragniony dom – wspomina pani
Monika. Pan Józef był znanym koło-
dziejem i muzykantem. Naprawiał
wozy, miał swój warsztat koło domu.
Razem pracowali we wspólnym go-
spodarstwie. Wszystkie prace wykony-
waliśmy ręcznie, bo w tym czasie nie
było maszyn rolniczych ani sprzętów
gospodarstwa domowego, a i tak pola
dokupywaliśmy. Mieliśmy swojego, ko-
nia, krowę i świnkę. Żniwa trwały około
dwóch tygodni. Najpierw kosiliśmy
żyto, jęczmień, a następnie pszenicę. Z
mąki razowej piekłam chleb i podpło-
myki. Mleko i śmietanę trzymaliśmy w
piwnicy, mięso wekowaliśmy w słojach.
Pamiętam dokład-
nie jak pościel goto-
wałam w garnkach
z szarym mydłem,
dodawałam jeszcze
sody, żeby była
miękka. Wszystko
się pomału przeży-
ło. – zamyśla się
pani Monika. Pod-
kreśla również, że
bardzo lubiła pra-
cować w polu, jeź-
dzić koniem do
młyna.

Państwo Zawi-
szowie, począwszy
od wiosny musieli
szczególnie inten-
sywnie pracować,
żeby uskładać tro-
chę pieniędzy na
wrzesień, ponieważ
trzeba było dzieciom zapewnić naukę i
opłacić internat. Swoje małżeństwo
podsumowuje krótko: Układało nam się
wszystko. Mąż był dobrym człowiekiem,
dbał o mnie i szanował mnie. Pracował
ciężko. Nie zaznaliśmy biedy, ale wiele
radości. Zadowolona byłam. Wspólne
życie upłynęło nam spokojnie i radośnie.
Mąż zmarł 28 lat temu. Wychowaliśmy
8 dzieci – 3 synów i 5 córek. Pięcioro z
nich posiada wyższe wykształcenie.

Dzisiaj pani Monika jest wdzięczna
Bogu za każdy dzień życia i starość, któ-
ra jest dla niej doświadczeniem i kolej-
nym etapem w życiu. Dziękuje również
za rodzinę, w której ma wsparcie i ra-
dość. Doczekała się bowiem 14 wnucząt
i 17 prawnucząt.

Podczas rozmowy, zauważyłam, że
na łóżku leży dużo książek i modlitew-
ników. Otóż pani Monika zawsze lubi-
ła czytać. Przeczytała nawet całą Trylo-
gię Sienkiewicza. Bywało i tak, że jak
książka była interesująca, to nie mogła
się od niej oderwać i czytała nawet po
nocach. Obecnie czyta książki o tema-
tyce religijnej, Pismo Święte oraz po-
wieści obyczajowe. Prenumeruje także
tygodnik katolicki Niedziela. Czasami
ogląda w telewizji wiadomości, bo jest
ciekawa tego, co się dzieje w kraju i na
świecie.

Swój dzień zaczyna od porannej
modlitwy różańcowej, której słucha w
radiu. W południe i wieczorem odma-
wia koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W piątek i w niedzielę uczestniczy we
Mszy św. transmitowanej przez TV. W
każdy pierwszy piątek miesiąca przy-
chodzi do niej ksiądz z Komunią Świętą.
Przy ścianie, na komodzie pośród kwia-
tów, stoi przepiękna figurka Matki Bo-
żej z 1939 roku. Była trochę zniszczo-
na, stąd też pani Monika poprosiła
panią Lucynę Gniewek, aby dokonała
jej odnowy.

Jej serdeczne i pełne ciepła spojrze-
nie mówi wiele. Jestem dumna z całej
mojej rodziny. Jest ona moją radością.
Cieszę się, że dzieci i wnuki mają pracę.
To są dobre i mądre dzieci. Cieszę się, że
ich mam. Ubolewam nad tymi osobami,
którymi nie ma, kto się na starość zaopie-
kować.

Zapytana o stan zdrowia odpowia-
da – byłam cztery razy w szpitalu. Mia-
łam złamaną nogę, mam drut w biodrze,
tak miało się stać. Miałam również udar
mózgu, po którym miesiąc leżałam w
łóżku. Teraz mało chodzę, tę parę kro-
ków zrobię, a tak to mnie trzeba zapro-
wadzić i pomóc usiąść. Na pole sama nie
wyjdę, potrzebuje pomocy. Dziękuję
Bogu, że tak jest i żeby gorzej nie chciało
być. Bez bólu się jednak nie obejdzie. Nie
żalę się i nie skarżę, to nic nie daje. Trze-
ba się modlić – Boga prosić, a doda nam
sił. Dokąd wola Boża. Wszystko w rękach
Boga.

Pani Monika swoje życie podsumo-
wuje krótko: życie przeszło dosyć dobrze
tylko młodość była kiepska. Pomimo

ułomności fizycz-
nej jest bardzo
sprawna intelektu-
alnie. Do dzisiaj
książki czyta bez
okularów.

Każdemu z nas
życie pisze od-
dzielny scenariusz.
Tak też jest w przy-
padku pani Moni-
ki, która potrafiła
odnaleźć w życiu
spokój i harmonię,
a swoim życiem i
postawą dowodzi,
że mimo cierpie-
nia i bólu fizyczne-
go, można czerpać
wiele radości z ota-
czającego nas
świata. Oczywiście
nieocenione w tym

wypadku jest wsparcie i opieka najbliż-
szych.

Jak już wiemy, doświadczyła nie tyl-
ko wiele radości i spełnienia, ale rów-
nież wiele trudu i wyrzeczeń. To jej nie
zniechęciło, żeby każdego dnia na nowo
podejmować trud codziennego życia.
To dzięki wierze w Boga i modlitwie
przetrwała trudne chwile.

Modlitwa towarzyszy jej nie tylko na
początku i w środku dnia, ale również
jest jego ukoronowaniem. Życzymy za-
tem pani Monice opieki Bożej, miłości
najbliższych i jeszcze długich lat życia
w zdrowiu.

Beata Krupa

(ciąg  dalszy ze str. 25)
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Jest marzec. Próżno nam na dworze szukać śladów
upragnionej wiosny, bo za oknami nadal mroźna i śnie-
żna zima. Tymczasem w domu pani Henryki Warzochy z
Bratkowic prawdziwa wiosna już zawitała. Pokojowy stół
tonie w wiosennych kwiatach. Są tu piękne, różnobarwne
krokusy, o delikatnych płatkach. Spośród nich wybijają
się kolorowe tulipany, żółto-cytrynowe żonkile, kosmatki
i róże. Trudno uwierzyć, że te piękne, wspaniałe kwiaty,
to dzieło ludzkich rąk – rąk pani Henryki. Wszystkie kwia-
ty wykonane są z krepiny czyli kolorowej marszczonej bi-
buły przeznaczonej do wyrobu de-
koracji. Oprócz wspomnianej kre-
piny, potrzebne są także druciki,
nożyczki i kombinerki. Wymaga-
na jest tu również wyobraźnia, do-
kładność, zręczność i cierpliwość.
Nie jest to jednak jej hobby. Jak
sama mówi – jest to raczej sposób
na to, aby upiększyć sobie życie, a
poprzez barwę i kolory wprowadzić
więcej radości.

W ubiegłym roku miała praw-
dziwy maraton. Żeby wypełnić
bezsenne noce, na Dzień Matki
wykonała np. 200 przepięknych
róż. Swojej pracy poświęca każdy
wolny czas. Pomysły czerpie z pod-
glądania przyrody, której jest
prawdziwą miłośniczką. Dawniej
robiła stroiki na święta, koszyczki
z gałązek brzozy. Malowała też
kartki świąteczne. Najbardziej
pracochłonne były jednak kartki wykonane techniką sku-
bania kolorowych papierków, bo trzeba było je skubać igłą.

Innym zajęciem pani Henryki jest wyszywanie techniką
richelieu. Jest to biały haft z dzierganymi ażurowymi kom-
pozycjami, zapełnionymi słupkami, pajączkami, umiesz-
czonymi w miejscu wyciętej tkaniny. Haftuje przeważnie
korporały (kwadratowy obrusik na którym w czasie Mszy
św. stoi kielich, patena oraz cyborium), puryfikaterze
(ręczniczek służący do czyszczenia naczyń liturgicznych),
obrusy na kościelne ołtarze, a także serwetki. Do tych
ostatnich wzory projektuje sama. Jak mówi – ta praca mo-
bilizuje mnie do życia i tym się cieszę. Kiedyś robiła na dru-
tach czapki, sweterki, skarpety i szaliki.

Sposób na ¿ycie

Pośród tych wszystkich ręcznych robót znajduje czas
na czytanie książek. Czyta ich bardzo dużo. Dziennie po-
święca na to 2 – 3 godziny. Najważniejszą lekturą jest oczy-
wiście Pismo Święte. Posiada 2 biblioteczki książek, wśród
których przeważa tematyka religijna i psychologiczna. Jak
ma jakiś problem, to wie w której książce można znaleźć
sposób na jego rozwiązanie, bo ma wszystko podkreślone
i zaznaczone. Chcąc odprężyć umysł nie ogląda telewizji
tylko sięga po książkę z logiki, albo rozwiązuje najcięższe
matematyczne zadania.

Pani Henryka to wyjątkowa
kobieta. Lubi trudne wyzwania.
Jako licealistka uprawiała biegi
narciarskie i strzelectwo, w któ-
rych to dyscyplinach zdobyła wie-
le cennych nagród. Przez kilkana-
ście lat w stolicy Wielkopolski, w
Poznaniu pracowała w organiza-
cjach młodzieżowych.

Organizowała obozy dla mło-
dzieży oraz konkursy pn. „Złoty
czepek pielęgniarski” i „Turniej
młodych mistrzów techniki”, w
którym nagrodą był indeks na stu-
dia. Zajmowała się trudną mło-
dzieżą. Tam nauczyła się odpowie-
dzialności, systematyczności i po-
rządku.

Pracowała również w Szkole
Podstawowej nr 2 w Bratkowicach,

gdzie pomagała dzieciom w pracach ręcznych i dekora-
cjach.

Zbliżają się święta, więc jest pretekst i okazja aby robić
kwiatki, które będą wykorzystane do palmy i udekorują świą-
teczne stoły. Dla mnie to duża satysfakcja, że mogę sprawić
komuś radość. Obdarowane osoby dzielą się kwiatkami ze
swoją rodziną i znajomymi, i w ten sposób trafiają też poza
granice kraju. Nawet w dalekiej Australii podziwiają moje
prace – podsumowuje pani Henryka.

Praca, którą wykonuje pani Henryka sprawia też, że
na twarzach wielu osób pojawia się uśmiech i zachwyt.

Dariusz Jamuła
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Tradycyjnie po świętach Bożego
Narodzenia kapłani z naszej parafii
wyruszyli na wizytę duszpasterską. Ce-
lem tzw. „kolędy” jest wspólna modli-
twa z poszczególnymi rodzinami, bło-
gosławieństwo domu i jego mieszkań-
ców, a także rozmowa, w czasie której
lepiej poznajemy parafian, poznajemy
ich problemy i radości.

Mimo iż jestem tu kilka lat, każde-
go roku „kolęda” jest inna. Zmieniają
się ludzie, zmieniają się ich problemy.
I to jest wspaniałe, bo jest to dowód,
że praca duszpasterska nie idzie na
marne, że są ludzie którzy poważnie
traktują wiarę, chcą żyć przykazania-
mi i Słowem Bożym. Bardzo pięknym
doświadczeniem był fakt, że wielu lu-
dzi nie bało się mówić o swoich pro-

blemach. Nie chcieli „odfajkować”
wizyty duszpasterskiej, ale widzieli w
niej możliwość, by szczerze porozma-
wiać z kapłanem, podzielić się z nim
często trudnymi sprawami. Jedno się
tylko nie zmieniło w wizycie duszpa-
sterskiej w Bratkowicach... życzliwość.
Zwykły ludzki uśmiech, rozmowa w at-
mosferze zaufania i otwartości. Małe
rzeczy, a tak wiele znaczą. Dobrze, że
pozostał jeszcze ten zwyczaj, że gospo-
darz wychodzi po księdza nie dlatego,

B³ogos³awieñstwo Bo¿e niech spocznie

na tym domu i jego mieszkañcach

(Agenda liturgiczna)

że ksiądz może nie trafić do domostwa
(bo w Bratkowicach w czasie „kolędy”
trudno jest zabłądzić, wszak u nas dom
koło domu), ale jest to znak, że cała
rodzina oczekuje księdza. Wiele ro-
dzin prosiło mnie także, bym przyszedł
do nich koniecznie dziś, mimo późnej
pory, bo jutro nie będzie wszystkich w
domu, a oni chcą całą rodziną przyjąć
kapłana. Takie sytuacje powodują, że
radość napełnia serce i wracają siły do
dalszej wizyty duszpasterskiej. Obok

strawy duchowej, parafianie nie zapo-
mnieli także o pokrzepieniu sił kapła-
na. W imieniu wszystkich kapłanów
dziękuję rodzinom, które posiłkiem
pokrzepiły kapłana na dalszą wędrów-
kę z wizytą duszpasterską, a także tym
wszystkim którzy po nas przyjeżdżali i
odwozili po zakończeniu wizyty dusz-
pasterskiej.

Są jednak i takie sytuacje, kiedy
czuje się, że rodzina w duchu modli się
by „kolęda” trwała jak najkrócej. By
ksiądz nie zapytał o coś niewygodne-
go, o coś, co najlepiej by było ukryć.
To zły znak. To świadczy o braku za-
ufania do księdza, o niezrozumieniu
czym jest wizyta duszpasterska. Pozo-
staje tylko ufać, że kiedyś znajdą w
sobie odwagę i szczerze porozmawiają
z kapłanem.

Czas „kolędy” już minął. Pozosta-
ły wspomnienia. Pozostaje mi tylko
wierzyć, że w rodzinach, które odwie-
dziłem w czasie wizyty duszpasterskiej
rzeczywiście narodził się Chrystus. Na-
stępna „kolęda” za rok. Czy tegorocz-
na coś zmieniła? Przekonamy się w
przyszłym roku, zgodnie ze słowami
zapisanymi w 7 rozdziale Ewangelii wg
św. Mateusza: „Po owocach ich pozna-
cie”.

Ks. Stanisław Szylak
Fot. A. Bednarz

Ks. Bogusław Grędysa.

Ks. Stanisław Szylak.
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W niedzielę 24 stycznia br. w Ze-
spole Szkół w Bratkowicach odbyło się
noworoczne spotkanie seniorów, któ-
re w swej tradycji związane jest z ob-
chodami Dnia Babci i Dziadka. Wzięli
w nim udział zaproszeni goście: Wice-
wójt Gminy Świlcza pan Wiesław Ma-
chowski, przewodniczący Rady Gminy
pan Krzysztof Ciszewski, radna Brat-
kowic pani Celina Homa, prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej pan Mie-
czysław Leja, prezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej pan Ta-
deusz Pięta, miejscowy sołtys pan Ry-
szard Franczyk, przewodniczaca Koła
Gospodyn Wiejskich pani Maria Nowo-
żeńska, przewodnicząca Rady Rodzi-

ców pani Marzena Daniel, a przede
wszystkim, babcie i dziadkowie uczniów
naszej szkoły. Ksiądz Rafał Głowacki
skierował do wszystkich zebranych pięk-
ne słowa o roli ludzi starszych w rodzi-
nie i społeczeństwie, o ich wielkim wkła-
dzie w wychowanie młodego pokolenia.
To właśnie osoby starsze dzielą się swo-
im życiowym doświadczeniem i mądro-
ścią, przekazując dziedzictwo tradycji i
kultury. Uczą miłości i szacunku. To wła-
śnie oni mają czas nas wysłuchać, pocie-
szyć i pomóc. Któż kocha bardziej swo-
je wnuki, jak nie dziadkowie?

Sala pękała w szwach.

W młodości uczymy się, na starość rozumiemy.
Marie von Ebner-Eschenbach

Dzieñ Seniora

w Zespole Szkó³ w Bratkowicach
Kolejny już rok nasi goście nas nie

zawiedli i licznie przybyli na wspólne
spotkanie. To właśnie babcie i dziadko-
wie są tak wdzięcznymi odbiorcami
przygotowanej przez dzieci

i młodzież części artystycznej i
wielką dumą jest wystąpić z wierszem,
piosenką i tańcem przed tymi, którzy
mają dla swych wnuków tyle serca i
miłości. Nie zabrakło, więc z serc pły-
nących życzeń w wykonaniu najmłod-
szych uczniów klas nauczania zintegro-
wanego, przygotowanych pod kierun-
kiem nauczycieli: p. Elżbiety Bąk, p.
Grażyny Lasoty i p. Bogusławy Marek.
Uczniowie klasy piątej zatańczyli
barwnego „Krakowiaka”, natomiast

uczniowie gimnazjum zaprezentowali
przygotowane pod opieką p. Iwony
Woźniak, p. Anny Bogaczewicz, i p.
Sylwii Adamus przedstawienie jaseł-
kowe, przenosząc wszystkich w piękną
scenerię betlejemskiej szopki. Swoiste-
go uroku występom dodawały orygi-
nalne stroje, oprawa muzyczna i śpie-
wane kolędy, które w polskiej tradycji
mają taki niepowtarzalny charakter.
Oczywiście nie bez znaczenia były tak-
że zdolności aktorskie młodych arty-
stów. Uczniowie różnych grup wieko-
wych przedstawili popis taneczny do

piosenek Michaela Jacksona. Na za-
kończenie wystąpiła grupa taneczna
Koloret, działająca pod kierunkiem p.
Ewy Chmaj, przy Gminnym Centrum
Kultury, prezentując tańce w gorących
rytmach dance i budząc wielki aplauz.

Babcie i Dziadkowie byli bardzo
wzruszeni i pełni podziwu dla swych
wnuków. Ich uśmiechnięte twarze i
spojrzenia pełne miłości były najlepszą
formą uznania i wyrazem dumy. Chwi-
le przy poczęstunku przygotowanym
przez rodziców były okazją do wymia-
ny wrażeń i podziękowań. Ta nieco-
dzienna uroczystość była dla wszyst-
kich niezwykłym przeżyciem. Pozwo-
liła seniorom poczuć, że są kimś waż-

nym, kochanym, potrzebnym i ode-
rwać od codzienności. Dzieciom nato-
miast pozwoliła wyzwolić wiele pozy-
tywnych emocji, przezwyciężyć tremę
i osiągnąć sukces.

Mamy nadzieję, że wspólnie spę-
dzony czas na długo pozostanie w ser-
cach wszystkich przybyłych i oczywiście
już dziś kierujemy słowa zaproszenia
za rok.

Joanna Różańska
Dyrektor Zespołu Szkół

w Bratkowicach
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Mapa poglądowa scalenia z projektowaną siecią dróg.

31 stycznia o godz. 12.00 w Zespole Szkół w Bratkowi-
cach odbyło się pierwsze w tym roku Zebranie Wiejskie, któ-
rego głównym tematem było wokółautostaradowe scalenie
gruntów. Zebraniu przewodniczył sołtys wsi Ryszard Fran-
czyk. Oprócz licznie zgromadzonych i żywo zainteresowa-
nych tym problemem mieszkańców Bratkowic, w zebraniu
wzięli udział: zastępca wójta gminy Świlcza – Wiesław Ma-
chowski, naczelnik Wydziału Geodezji w starostwie powia-
towym w Rzeszowie – Wiesław Rzym, przedstawiciel Pod-
karpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszo-
wie – Joanna Tarasik-Kraska, przedstawiciel Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Tadeusz Dral, radni
powiatu rzeszowskiego – Tadeusz Pachorek i Kazimierz
Wojton, radni gminy Świlcza – Cecylia Choma, Krzysztof
Ciszewski, Zbigniew Powroźnik.

Rozpoczynając zebranie sołtys wsi podziękował miesz-
kańcom Bratkowic za udzielony mu mandat zaufania pod-

czas ubiegłorocznych wyborów, po czym poinformował ze-
branych o ważniejszych wydarzeniach i przeprowadzonych
pracach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Bratkowi-
cach. Z kolei wicewójt Wiesław Machowski przedstawił plan
ważniejszych inwestycji jakie w 2010 roku będą realizowane
w Bratkowicach. Będą to: budowa kanalizacji w przysiółkach
Skworcza i Blich, kontynuacja modernizacji stadionu, zago-
spodarowanie parku podworskiego, wykonanie ogrzewania
w Domu Strażaka, docieplenie filii GCK (Domu Ludowe-
go), remont drogi na Piaskach i budowa chodników, popra-
wa jakości wody pitnej, poprawa bezpieczeństwa pożarowe-

go – zakup samochodu gaśniczego dla jednostki OSP.
Procedurę wokółautostradowego scalenia gruntów omó-

wił naczelnik Wydziału Geodezji Wiesław Rzym, przytacza-
jąc na wstępie obowiązujące akty prawne. Powiedział on
m.in., że scalenie gruntów to zadanie z zakresu administra-
cji rządowej. W tym przypadku to podjęcie działań napraw-
czych, które mają łagodzić skutki budowy i eksploatacji au-
tostrady A-4, a tym samym zminimalizować negatywne od-
działywanie tej inwestycji na przylegające grunty. Koszty sca-
lenia pokrywa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad. Czas trwania prac scaleniowych 3-5 lat. Obszar scale-
niowy w obrębie Bratkowice obejmuje 955 hektarów grun-
tów, czyli 3246 działek i aż 1826 uczestników postępowania.
Pierwszym etapem scalenia objęty będzie teren węzła
wschodniego autostrady do węzła zachodniego.

Scalenie prowadzone będzie z urzędu, po wydaniu pozy-
tywnej opinii Rady Sołeckiej i Związków Zawodowych Rol-

ników działających na danym terenie (Rada Sołecka może
wydać pozytywną lub negatywną opinię, ale dopiero po pod-
jęciu w tej sprawie uchwały przez Zebranie Wiejskie, które
jest organem uchwałodawczym sołectwa). Powołuje się wów-
czas Radę Uczestników scalenia w liczbie od 10 do 13 osób.
Osoby te będą przedstawicielami uczestników scalenia i na
bieżąco będą współpracować z projektantami i geodetami.
Każdy z uczestników scalenia będzie miał możliwość wypo-
wiedzenia się, jak w przyszłości widzi swoje gospodarstwo
(czy chce je powiększyć czy pomniejszyć). Przy postępowa-
niu scaleniowym będzie można dodatkowo znieść współwła-

ZEBRANIE WIEJSKIE
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sność, ustalić i zastabilizować granicę między sąsiadami.
W wyniku prac scaleniowych zostanie zaprojektowana

nowa sieć dróg. Rezultatem budowy tych dróg będą potrą-
cenia gruntów od 1 do 4 procent wartości gospodarstwa,
bowiem nie będzie środków na ich wykup. Drogi zostaną

przekazane z mocy prawa na rzecz gminy. Pra-
ce scaleniowe na terenach zabudowanych będą
się odbywać tylko za zgodą właścicieli gruntów.
Naczelnik zaapelował do wszystkich zebranych
o regulowanie stanów prawnych nieruchomo-
ści i uaktualnianie danych w ewidencji grun-
tów. W przypadku kiedy właściciel gruntów
mieszka poza Bratkowicami o ustalenie peł-
nomocnika.

W trakcie omawiania tego tematu padało
mnóstwo pytań. Nie sposób je tu wszystkich
przytoczyć. Zasadnicze pytanie, które nurto-
wało wielu mieszkańców dotyczyło sposobu
projektowania dróg na mapie poglądowej w
skali 1:8000. Otóż projektanci na tej mapie
zaprojektowali jedną z dróg, która przebiega
przez działki siedliskowe, ogrodzenia, ogrody,
budynki gospodarcze, garaże, kurniki, podwórka, szklarnie
itp. Naczelnik Rzym tłumaczył się tym, że są to tylko wstęp-
ne założenia do projektu, propozycje, które będą podlegać
korekcie. Korekta korektą, ale nic w tej kwestii nie uspra-
wiedliwia projektantów, którzy bardzo się ośmieszyli. Na tak
zaprojektowany przebieg drogi na pewno nie będzie zgody
mieszkańców. Inne pytanie – co będzie jeśli mieszkańcy się
nie zgodzą na scalenie?(tym samym Rada Sołecka wyda ne-
gatywną opinię). Naczelnik na to pytanie nie umiał odpo-
wiedzieć. Zaapelował jednak, aby nie ulegać emocjom, gdyż
jest to zebranie informacyjne.

Większość zebranych zainteresowana była także infor-
macją, kiedy nastąpi kolejna transza wypłaty za grunty, któ-
re zostały ostatnio wykupione pod pas zieleni. Na ten temat
odpowiadał przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad Tadeusz Dral. Powiedział on, że decyzję
o wypłacie podejmuje wojewoda po uprzedniej wycenie grun-
tu przez rzeczoznawcę. Dopiero po otrzymaniu decyzji od-
szkodowawczej, w przeciągu dwóch tygodni będzie można
wypłacać odszkodowanie. Przewidywany termin wypłat –

Świetlica szkolna tłumnie wypełniona.

Zebraniu przewodniczył sołtys - Ryszard Franczyk.

koniec tego półrocza. Na szczegółowe pytania zaintereso-
wanych tym tematem przedstawiciel GDDKiA nie umiał
odpowiedzieć.

Podsumowując pierwsze zebranie wiejskie w sprawie wo-
kółautostaradowego scalenia gruntów stwierdzamy, że nie

było ono należycie przygotowane zarów-
no z jednej jak i z drugiej strony. W na-
szej ocenie poszczególni przedstawiciele
instytucji państwowych nie byli do tego
spotkania odpowiednio przygotowani
(np. brak prezentacji multimedialnej).
Nie potrafili mieszkańcom Bratkowic
odpowiedzieć na konkretne pytania, do-
tyczące powyższych tematów.

Świetlica w Zespole Szkół w Bratko-
wicach okazała się za mała dla tak licznie
przybyłych mieszkańców. Ci, którzy się
nie zmieścili musieli siedzieć i stać na
korytarzu, co wywoływało irytację i zde-
nerwowanie. Ponadto przygotowane na-
głośnienie nie zdało egzaminu.

Kolejne Zebranie Wiejskie w tej spra-
wie odbędzie się w czerwcu bądź lipcu br.

Mamy nadzieję, że już w odpowiednim miejscu, bez prze-
szkód technicznych, a przedstawiciele instytucji będą do nie-
go rzetelnie przygotowani.

Redakcja

Planowane inwestycje

w Bratkowicach w 2010 r.

1. Kontynuacja modernizacji stadionu – 1 mln 400 tys.
2. Budowa kanalizacji w przysiółkach Skworcza i Blich –

400 tys.
3. Zagospodarowanie parku podworskiego – 680 tys.
4. Wykonanie ogrzewania w Domu Strażaka – 19 tys.
5. Docieplenie filii GCK (Domu Ludowego) – 70 tys.
6. Remont drogi na Piaskach i budowa chodników – 1 mln

200 tys.
7. Poprawa jakości wody pitnej z ujęcia Dąbry – 3 mln
8. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego – zakup samocho-

du gaśniczego dla jednostki OSP – 782 tys.
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Ten szczególny dzień obchodzony we wspomnienie Mat-
ki Bożej z Lourdes, po raz kolejny stwarza nam okazję, aby
uwrażliwić i wyczulić opinię publiczną oraz każdego z nas
na problemy ludzi chorych, cierpiących, a także sprawy i roz-
terki Pracowników Służby Zdrowia.

Starania o przywrócenie zdrowia pacjentowi podejmuje
w szpitalu liczny zespół osób reprezentujących różne zawo-
dy medyczne, a także poza medycznie i administracja.
Wszystkie zadania i role społeczne pełnione przez poszcze-
gólnych członków zespołu terapeutycznego są bardzo waż-
ne, ale dla pacjenta najbliższa osobą w szpitalu jest pielę-
gniarka. Nie tylko dlatego, że jest przy nim, ale dlatego, że
realizuje polecenia terapeutyczne lekarzy i pomaga znosić
chorobę, pobyt w szpitalu i przystosowanie się do nowej sy-
tuacji. Każda sytuacja jest niepowtarzalna, a człowiek cier-
piący jest dla nas nowym do-
świadczeniem. Sfera cierpie-
nia przysparza najwięcej sytu-
acji trudnych samemu pacjen-
towi, jego bliskim i zespołowi
terapeutycznemu. Cierpienie
towarzyszy człowiekowi od
narodzin aż do śmierci. W sy-
tuacji gdy mamy do czynienia
z chorobą nieuleczalną o złej
prognostyce, pojawia się cier-
pienie u wszystkich osób zwią-
zanych z pacjentem. Pacjent
cierpi gdy dowiaduje się o cho-
robie, cierpi również jego ro-
dzina. Cierpi lekarz, bo nie-
kiedy nie może skutecznie pomóc i cierpi tez pielęgniarka,
bo nie może skutecznie zapobiegać następstwom zabiegów
medycznych i zaspokajać potrzeby pacjenta, którego orga-
nizm odmawia posłuszeństwa. Każdy człowiek różnie zacho-
wuje się wobec cierpienia.

Członkowie zespołu terapeutycznego muszą uświadomić
sobie, że wszelkie zaniedbania w sferze etyki wpływają nie-
korzystnie na możliwość rozwiązywania trudnych proble-
mów. Człowiek cierpiący jest niezwykle wyczulony na rela-
cje pomiędzy nim, a personelem medycznym i poszczegól-
nym członkami zespołu między sobą. Lekceważenie bądź
nieuprzejmość w kontaktach interpersonalnych podważa
zaufanie cierpiącego do personelu i stwarza w nim poczucie
zagrożenia bezpieczeństwa. W takich sytuacjach chory bu-
duje sobie mur albo skorupę, które izolują go od otoczenia i
nie chce rozmawiać o swoich problemach ani nie okazuje
uczuć, co może być niebezpieczne w sytuacji pogorszenia
samopoczucia.

Pomimo szybkiego postępu nauk medycznych i osiągnięć
współczesnej sztuki lekarskiej zawsze będą istnieć pacjenci,
których nadzieje na całkowite wyleczenie nie zostały speł-
nione i rodziny odbierające utratę bliskiej osoby jako głę-

boką niesprawiedliwość losu. Bardzo często w takich sytu-
acjach przyczyną osobistego niepowodzenia obciąża się od-
powiedzialnością lekarza, pielęgniarkę. Również częste na-
głaśnianie w mediach informacji o tragicznych w skutkach
przypadkach nieudzielenia choremu na czas pomocy medycz-
nej lub o innych zaniedbaniach wpływa na tworzenie opinii
o nieudolności, niefachowości i nierzetelności w wykonywa-
niu swojej profesji przez pracowników służby zdrowia.

W zawodzie pielęgniarki pracuję już 23 lata. Z tego 18
lat z dziećmi. Dziecko to szczególny pacjent. Powinno być
przedmiotem wspólnej troski współczesnego świata. Rozwój
dziecka przebiega w sposób indywidualny, niepowtarzalny.
Medycyna jeszcze do niedawna skupiała się wyłącznie na
pierwszym członie zależności choroba- dziecko, na samej cho-
robie. Obecnie coraz lepiej rozumie się wieloprzyczynowość

zjawisk chorobowych, udzia-
łu w nich czynników psycho-
logicznych i środowiskowych.
Dziecko z uwagi na nieu-
kształtowaną jeszcze psychikę
oraz brak umiejętności radze-
nia sobie w trudnych, obcią-
żających psychicznie sytu-
acjach musi być szczególnie
chronione przed zbędnym
bólem i cierpieniem psychicz-
nym. Wszelkiego typu działa-
nia profilaktyczne powinny
więc dotyczyć przede wszyst-
kim dzieci i młodzieży i obej-
mować badania prenatalne,

opiekę nad noworodkiem, racjonalne żywienie, ochronę psy-
chiczną przed nadmiernym stresem, kształtowanie osobo-
wości, postaw życiowych itp. Trzeba przede wszystkim pa-
miętać, że współczesna cywilizacja niesie nowe zagrożenia
dla dziecka. Wynikają one z rozluźnienia więzi rodzinnej i
kontaktów emocjonalnych, niewłaściwych postaw wychowaw-
czych rodziców. Stąd bierze się agresja, uzależnienia i inne
negatywne zjawiska.

Jeśli zaś mowa o dziecku chorym, to jako pacjent wyma-
ga szczególnego traktowania. W chwilach cierpienia dzie-
ciom potrzeba bliskości kochających i troskliwych rodziców,
którzy w milczeniu trwają przy nich i nie tracąc wielu słów
dzielą z nimi ból. Jeden gest wyrażający zainteresowanie i
troskę może w tych chwilach okazać się bardziej pomocny
niż wiele słów. Pytania dzieci dotyczące cierpienia, często
nie mają na celu poszerzenia ich wiedzy, lecz apelują do
miłości i wyrażają pragnienie zaufania rodzicom, lekarzom i
pielęgniarkom. Jeżeli dziecko cierpi z powodu czegoś, co jest
dla niego niejasne i niezrozumiałe, nawet dobrze dobrane
słowa są często niewiele przydatne, zwłaszcza gdy nie towa-
rzyszy im oznaka miłości i akceptacji. Najlepiej w takiej sy-
tuacji wziąć zasmucone dziecko w ramiona lub ująć je za

XVIII Œwiatowy Dzieñ Chorego
– 18 lutego 2010 r.
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Obchody

Dnia Pamiêci

o Ofiarach

Holocaustu

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogól-

ne ONZ na podstawie rezolucji 60/7,

og³osi³o dzieñ 27 stycznia Miêdzynaro-

dowym Dniem Pamiêci o Ofiarach Ho-

locaustu, dokonanego w czasie II woj-

ny œwiatowej przez nazistów.

 Od pięciu lat, zgodnie z podjętą uchwałą Organizacji
Narodów Zjednoczonych, w dniu 27 stycznia obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu.
Dlaczego akurat ta data? Otóż uchwałę podjęto w 60. rocz-
nicę wyzwolenia jeńców z niemieckiego Obozu Koncen-

tracyjnego Auschwitz – Birkenau. 27 stycznia 2010 r. mi-
nęła już 65. rocznica ruchu w oświęcimskim obozie, a 5.
rocznica ustanowienia Międzynarodowego Dnia Pamięci
o Ofiarach Holocaustu. Redakcja Serwisu Bratkowic, w

osobach Dominik Bąk i Dawid Jucha uczestniczyła w tych
ważnych obchodach, które odbyły się na Uniwersytecie
Rzeszowskim.

Honorowymi gośćmi tegorocznych obchodów ww. rocz-
nic byli Lucia Retman przybyła z Hajfy (Izrael), która w
czasie okupacji hitlerowskiej wraz z rodziną ukrywała się
u Zofii Pomorskiej z Lubaczowa. Za okazaną pomoc otrzy-
mała ona (Z. Pomorska – przyp. autorzy) pośmiertnie me-
dal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Zaproszono
również Shlomo Wolkowicza z Izraela, który cudem oca-
lał z pogromu dokonanego przez niemieckich nazistów
na dziedzińcu zamku w Złoczowie pod Lwowem latem
1941 r. Lucia i Shlomo pomimo swojego wieku wspomi-
nali ze łzą w oku swoje przeżycia podczas II wojny świa-
towej; krwawą niemiecką okupację, śmierć bliskich nie
tylko w warszawskim getcie. 50 lat milczałem. Nie wspo-
minałem i nikomu nic nie opowiadałem o tych wydarze-
niach. Próbowałem przestać w nocy śnić o tym. Po 50 la-
tach przestałem milczeć. Napisałem książkę. (...) Teraz w
niej opowiadam o tym, jak trudno było przetrwać podczas
7-letniej wojny – z drżącym głosem mówił Shlomo Wolko-
wicz. Swoją obecnością zaszczyciła nas także Elżbieta Fi-
cowska – córka Josela Koppel i Heni Rochmanównej. Jej
ojca zastrzelono w 1942 r. na Umschlagplatzu, kiedy od-

rękę, by mogło czuć się przy nas bezpiecznie.
Choroby o ciężkim przebiegu mogą ujemnie wpływać na

jego rozwój. Tak więc dziecko w szpitalu powinno być nie
tylko leczone, ale i mieć zapewnione odpowiednie warunki
aby zostały zaspokojone jego potrzeby psychiczne i emocjo-
nalne: miłości, bezpieczeństwa, kontaktów z bliskimi osoba-
mi, poznania świata, zabawy, nauki i wypoczynku. Tylko wte-
dy możliwy jest powrót do pełnego zdrowia.

Dziecko, zarówno zdrowe, jaki i chore, wymaga złożo-
nych działań zespołu opiekuńczego. Realizacja profesjonal-
nej opieki nad dzieckiem wymaga od lekarzy, pielęgniarek i
innych członków tego zespołu nowoczesnej wiedzy z wszyst-
kich tych dziedzin umożliwiających nie tylko skuteczne le-
czenie ale i zapewnienie wsparcia psychicznego i społeczne-

go. Każde działanie zespołu terapeutycznego w sferze cier-
pienia somatycznego, psychicznego, emocjonalnego, doty-
kającego człowieka chorego lub członków jego rodziny wy-
maga delikatności, taktu, wrażliwości, a przede wszystkim
refleksji nad sensem życia, własnymi odczuciami i doświad-
czeniami oraz hierarchią wartości.

Pielęgnowanie dzieci stawia wymagania, których czasem
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dla dobra dziecka, a tak-
że własnej satysfakcji, niezbędne jest stałe podnoszenie kwa-
lifikacji zawodowych oraz kształtowanie osobowości. Pozwoli
to pielęgniarce pokonać rutynę i zapewnić możliwie najwyż-
szy poziom profesjonalnej opieki.

Cecylia Homa
specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

(ciąg dalszy na str. 34)
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mówił wejścia do wagonu. Natomiast jej 24-letnia wów-
czas matka zginęła rok później w obozie w Poniatowej.
Mała Elżbieta przewieziona przez Irenę Sendlerową z
getta na aryjską stronę, została adoptowana i wychowana
przez Stanisławę Bussoldową, współpracującą z „Żegotą”
(Rada Pomocy Żydom – przyp. autorzy). W tamtym cza-
sie Stanisława Bussoldowa ukrywała w swoim domu
żydowskie dzieci, a także odbierała porody w getcie. Ra-
zem z zaufanymi ludźmi organizowała dla nich dokumen-
ty tożsamości i schronienie u polskich rodzin. Sendlerowa
była obecna w naszym życiu. Już jako starsza osoba pozna-
ła moje dzieci, wnuki. Pamiętała ich imiona, ile mają lat,
do których klas chodzą, a nawet jaki dostały stopień. Oni
także ją odwiedzali. To był dla nas ktoś bardzo bliski, mą-
dry. Ktoś, do kogo zawsze się można było zwrócić z każdą
sprawą. Jak były jakieś kłopoty, zmartwienia można było
przyjść do niej jak do matki – wspomina Sendlerową Fi-
cowska, dodając przy tym – że kiedy jej mały wnuk został
kiedyś zapytany, czy wie, kto to jest Irena Sendlerowa, po-
wiedział, że to oczywiste, bo ona uratowała „babisia” (tak
wnuki mówią do Elżbiety Ficowskiej – przyp. autorzy).
Jedyną pamiątką dla niej z żydowskiej przeszłości jest
srebrna łyżeczka, na której znajdowała się jej metryka
urodzenia. To była wspaniała i niezwykła kobieta – wspo-
mina dalej Ficowska – Irena do końca życia była bardzo
czynna. Powtarzała, że ważne jest to, żeby pomagać. Rze-
czywiście zarówno Ona, jak i wielu ludzi to robiło. (...) Oba-
wiała się nie tylko Niemców. Bała się także tego, że jakiś
złośliwy człowiek, czasem nawet i sąsiad, mógłby wydać jej
nielegalną, bezinteresowną, wartościową działalność. (...).
W dzisiejszych czasach, kiedy widać zanik wielu autoryte-
tów Irena Sendlerowa jest nieskazitelnym, czystym wzorcem
do naśladowania.

 Podczas projekcji filmu odbyła się konferencja pra-
sowa. Kiedy Ficowska udawała się na spotkanie z media-
mi zwróciła uwagę, że w filmie jest taka scena, w której
matka układa dziecko w drewnianej skrzynce, a obok kła-
dzie srebrną łyżeczkę z wygrawerowanym imieniem oraz
datą. Dzięki niej wie kiedy się urodziła i w jaki sposób
ocalała.

Przedstawiony podczas dyskusji film pt. Dzieci Ireny
Sendlerowej uświadomił wszystkim, że to co robiła, ta mło-
da wtedy kobieta, rzeczywiście było bardzo szlachetne. Ta
właśnie postać Ireny Sendlerowej, Polki, która w czasie
wojny ocaliła od śmierci około dwóch i pół tysiąca żydow-
skich dzieci było motywem przewodnim rzeszowskich ob-
chodów. Irena Sendlerowa zmarła w 2008r. przeżywając
98 lat. Nie pozwólmy dziś na zaniechanie pamięci o tak
pięknej postawie tej wspaniałej kobiety.

 Zwieńczeniem tegorocznych obchodów było nabożeń-
stwo w kościele oo. Dominikanów, podczas którego od-
czytywano nazwiska Polaków z Rzeszowszczyzny, zamor-
dowanych za udzielanie pomocy Żydom. Miejsce miał tak-
że cykl rozpraw naukowych pt. Przywracanie Pamięci o
Polakach ratujących Żydów w czasie Zagłady pod patro-
natem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, z udziałem
Prezydentowej Marii Kaczyńskiej.

Dominik Bąk
Dawid Jucha

TOCZY SIÊ ¯YCIE...

W blasku œwiec

W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 19.00 mło-
dzież zrzeszona w KSM prowadzi rozważania Drogi Krzy-
żowej. Blask świec stwarza wyjątkową atmosferę sprzyjającą
modlitewnej zadumie i kontemplacji.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad
nami...

Zbiórka na Haiti

I znów mieszkańcy Bratkowic okazali wrażliwość na po-
trzeby bliźnich. Trzęsienie ziemi na Haiti i ogrom nieszczę-
ścia, które dotknęło wielu ludzi, wywołało współczucie ca-
łego świata. W niedzielę, 23.01.2010 roku po Mszach św.
zebrano kwotę 6019 zł, którą przekazano do Caritas Pol-
ska.

(ciąg  dalszy ze str. 33)
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TOCZY SIÊ ¯YCIE...

Ptasia sto³ówka

Zbiorowe żywienie przy Zespole Szkół w Bratkowi-
cach.

Hala sportowa têtni ¿yciem

Jak się okazuje, grafik korzystania z sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół jest wypełniony. Wieczorami, od ponie-
działku do piątku, w grach zespołowych swoją kondycję pod-

noszą mieszkańcy Bratkowic i okolic, m.in.: piłkarze „Brat-
ka” i nasi strażacy z OSP.

Likwidacja zagro¿enia

Z kilkudziesięcioletnich drzew rosnących na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 3 na Piaskach, pod wpływem oblodzenia i
silnego wiatru odłamywały się olbrzymie konary. Spadając na

chodnik i plac szkolny, stanowiły realne zagrożenie. Znów na
pomoc pośpieszyła bratkowicka straż pożarna. Przy pomocy
30-metrowego specjalistycznego podnośnika z rzeszowskiej
komendy, strażacy obcięli z drzew grube spróchniałe konary.

RzeŸby
w œniegu

Minê³a studniówka

Zgodnie z wieloletnią tradycją, młodzież klas matural-
nych na 100 dni przed maturą rozpoczęła swój bal polone-
zem.

Pierwsza para – młodzież z Bratkowic.

Śnieg, którego było pod
dostatkiem, zainspirował
pana Stanisława Drzała z
Piasków do tworzenia z nie-
go dużych, zwierzęcych po-
staci.

Jego dzieła cieszyły się
zainteresowaniem nie tylko
dzieci.
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Kobiety

obradowa-

³y...

13 lutego br. w Kole Gospodyń
Wiejskich w Bratkowicach odbyło się
zebranie sprawozdawcze za 2009 r.

Przewodnicząca KGW – Maria No-
wożeńska na to zebranie zaprosiła wie-
lu gości, a mianowicie: przewodniczącą
Zarządu Gminnego KGW – Zofię Sa-
gan, przewodniczącego Rady Gminy-
Krzysztofa Ciszewskiego, prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej – Mieczy-
sława Leję, prezesa Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Bratkowickiej – Tade-
usza Pięte, fotografa kwartalnika
„Ziemia Bratkowicka” – Andrzeja
Bednarza, prezesa Ludowego Klubu
Sportowego „Bratek” – Andrzeja
Piórkowskiego, sołtysa wsi Ryszarda
Franczyka, a więc przedstawicieli
wszystkich organizacji społecznych
działających w naszej wsi, z którymi
Koło Gospodyń Wiejskich współpra-
cuje na co dzień. Przewodnicząca

KGW szczegółowo omówiła działal-
ność w minionym roku, która była bar-
dzo bogata. Na szczeblu gminy Koło
brało udział w obchodach Dnia Ko-
biet, Dnia Matki, wigilii oraz pokazach
kulinarnych np. „Święto Eko-Smak” w
Górnie, gdzie członkinie Koła: Maria
Kwoka, Lucyna Ziobro, Maria Nowo-
żeńska prezentowały swoje potrawy.
Zarząd KGW wspólnie z Towarzy-
stwem Miłośników Ziemi Bratkowic-
kiej zgłosiło do konkursu „Laur Samo-
rządowy” panią Marię Stokłosę, w po-
dziękowaniu za jej zaangażowanie w
pracę społeczną na rzecz środowiska i
patriotyczną postawę. W uznaniu za-
sług kapituła konkursu przyznała Ma-
rii Stokłosie statuetkę „Laur Samorzą-
dowy” w kategorii „Osobowość Gmi-
ny Świlcza”.

Panie z koła przy wspólnym stole.

Rozpoczęcie zebrania.

Wręczenie upominków.

Kobiety z KGW

W rzeszowskim Ratuszu,
gdzie są władze miejskie,
toczy się dyskusja
o kobiety wiejskie.

Pytany o zdanie –
to wprost osłupiałem,
jedźcie do Bratkowic
tak im powiedziałem.

Tam śliczne Kobiety
są w strojach ludowych,
ich piękna prezencja
w obchodach państwowych.

Na dożynkach wiejskich
cudnie wyglądają,
gorsety, spódnice
uroku dodają.

Gdzie są te Kobiety –
powiedz nam człowieku?
W moich Bratkowicach,
w pięknym KGW-u.

Zdzisław Rzepka

Ponadto Koło brało udział we
wszystkich uroczystościach kościel-
nych, szkolnych i patriotycznych jakie
miały miejsce w Bratkowicach. Prezes
Maria Nowożeńska podziękowała
członkiniom: Wandzie Dziedzic, Zdzi-
sławie Lesiak, Marii Kowal, Zofii Bu-
łatek, Jolancie Franczyk, Danucie
Mech i Marii Rusin, które w minio-
nym roku dzielnie pomagały jej w re-
alizacji wszystkich uroczystości. Ser-
decznie podziękowania skierowała
także na ręce zaproszonych gości za
przybycie na spotkanie oraz cało-
roczną współpracę, życząc, aby w tym
roku ta współpraca była jeszcze efek-
tywniejsza i służyła społeczności Brat-
kowic.

Maria Mostek
Fot. A. Bednarz
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20 stycznia br. w Szkole Podstawowej nr 3 odbył
się drugi, z czterech zaplanowanych na ten rok szkol-
ny, koncert umuzykalniający przeprowadzony przez
Szkołę Muzyczną YAMAHA z Rzeszowa. Uczestniczyli
w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły. Zajęcia po-
święcone były instrumentom z różnych stron świata.
Precyzyjnie opracowany program i nowoczesne meto-
dy pracy, sprawiły że uczestniczący w koncercie nauczy-
ciele oraz uczniowie wysoko ocenili poziom zajęć. Bez
wątpienia służyły one rozwojowi osobowości uczniów.
Pogłębiały ich wiedzę o muzyce, rozwijały dzieci i mło-
dzież słuchowo, a przede wszystkim aktywizowały i po-
budzały ich kreatywność. Ponadto, odbywały się one
w niezwykle miłej atmosferze i z dużą dawką humoru.
Następny koncert już wkrótce!

Lucyna Krzanicka Humor nie opuszczał uczestników koncertu.

Już po raz kolejny „św. Mikołaj” zawitał do domu Pani
Grażyny Fabińskiej. Po tragicznym pożarze jej budyn-
ku mieszkalnego wielu mieszkańców Bratkowic, Wójt

Gminy Świlcza oraz miejscowe i okoliczne firmy przyszły z
bezinteresowną pomocą odremontowania i umeblowania
zniszczonych przez pożar pomieszczeń. Tym razem Zakład
Produkcji Mebli i Frontów Meblowych RESTOL w Bratko-
wicach dołączył się do ogólno-społecznej pomocy i mając na
uwadze potrzeby domowników ufundował całe wyposaże-
nie pokoju. W dniu 25 stycznia 2010 roku przekazano Pani
Grażynie zestaw meblowy HAWANA. Meble wykonano z
płyty meblowej pokrytej wysokiej jakości laminatem odpor-
nym na zarysowania. Zastosowano w niej obrzeża z PCV,
uchwyty aluminiowe, prowadnice rolkowe z samozamyka-
czami i zawiasy puszkowe z wieloletnią gwarancją. Pracow-
nicy zakładu po przywiezieniu na miejsce pomogli w monta-
żu i po kilku godzinach cały zestaw był gotów do użytkowa-
nia, podnosząc estetykę i funkcjonalność nowo odremonto-
wanego pokoju.

Tekst i fot. A. Bednarz

Nowe meble przekazane przez Restol.

LEKCJE MUZYKI

Jest w niej wszystko – gałązki wierzby, żywotni-
ka, bukszpanu, cisu, trawy trzcinowej i innych
krzewów. Zaś kwiaty ją zdobiące w liczbie 800 –
krokusy, żonkile, pierwiosnki i fiołki, to ręko-
dzieło pani Henryki Warzochy. Ich urok, wdzięk
i subtelny wygląd powoduje, że wielkanocna
palma, którą poświęcimy w Niedzielę Palmową,
będzie nam przypominać i upamiętniać uroczy-
sty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

P O M O C
wci¹¿ nap³ywa...

Wielkanocna
palma

Wzajemna współpraca, życzliwa atmosfera i wrodzony
talent pani Heni oraz pań z TMZB – Krystyny Zając, Janiny
Przywary, Renaty Bednarz i Marii Grędysy powodowały, że
z każdą chwilą wielkanocna palma stawała się coraz pięk-
niejsza.
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U cha cha,
zima zła...

Takiej długiej, mroźnej i śnieżnej
zimy nie było u nas od przeszło 30 lat.
Pokrywa śnieżna sięgała ponad 50 cm.
Jak mówią starsi mieszkańcy, bardziej
śnieżna i mroźna zima wystąpiła ostat-
nio w latach 1978/79. Przez ostatnich
kilka czy kilkanaście lat przyzwyczaje-
ni byliśmy raczej do łagodnych i lekkich
zim. Nikt jednak nie przewidział, na-
wet nasi meteorolodzy, że tegoroczna
zima będzie normalna, tzn. i śnieżna i
mroźna, i będzie zaprzeczeniem teorii
globalnego ocieplenia. Jednak takiej
zimy można było się spodziewać, ponie-
waż jej zwiastun zawitał do nas w po-
staci dużych opadów śniegu już jesie-
nią 14 października.

Zasypane drogi, parkingi, kilkume-
trowe zaspy i góry śniegu na poboczach,
chodnikach i podwórkach, to codzien-
ny widok ostatnich zimowych miesię-
cy. Zalegający na dachach śnieg spowo-
dował, że niektóre z nich nie wytrzymy-
wały tak olbrzymiego ciężaru. Z tej
przyczyny w Bratkowicach zawaliło się
kilka stodół i jeden dach, starego nie-
zamieszkałego domu.

daj

Góry śniegu w Sitkówce.

Na popych.

Nieodzowny był ciężki sprzęt.

Zasypany przystanek na Otoce.

Zawalony dach stodoły.
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Stra¿acy podsumowuj¹
swoj¹ dzia³alnoœæ

za rok 2009

Z początkiem każdego nowego roku odbywają
się statutowe zebrania członków Ochotniczych
Straży Pożarnych. Strażacy spotykają się, aby do-
konać podsumowania i rozliczenia minionego
roku, oraz ustalić plany na rok bieżący. W naszej
miejscowości takie podsumowanie miało miejsce
na zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się
w dniu 16 stycznia 2010 roku. Wśród zaproszo-
nych gości znaleźli się: Wojciech Wdowik – Wójt
Gminy Świlcza, mł. bryg. Jacek Bzdęga – Z-ca Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie, ks. Pro-
boszcz Józef Książek – Kapelan powiatowy stra-
żaków, Kazimierz Czyż – Prezes ZG z OSP w
Świlczy, Krzysztof Ciszewski – Przewodniczący
Rady Gminy w Świlczy, Kazimierz Wojton – czło-
nek Rady Powiatu Rzeszowskiego, Cecylia Homa
– członek Rady Gminy w Świlczy, Krystyna Ku-

bas – Dyrektor Przedszkola w Bratkowi-
cach, Tadeusz Pięta – Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Bratkowickiej, Andrzej
Piórkowski – Prezes LKS Bratek w Bratko-
wicach, Andrzej Bednarz – fotograf kwar-
talnika Ziemia Bratkowicka, Ryszard Fran-
czyk – sołtys wsi Bratkowice.

Spotkanie otworzył dh Mieczysław Leja
– Prezes OSP Bratkowice witając zaproszo-
nych gości oraz miejscowych strażaków i
liczną grupę strażaków seniorów.

Następnie przekazał prowadzenie zebra-
nia wybranemu w głosowaniu jawnym Prze-
wodniczącemu dh Tadeuszowi Bednarzowi,
aby prowadził dalszą część zgodnie z uchwa-
lonym jego porządkiem. Rozpoczęto składanie sprawozdań:
z działalności Zarządu, finansowe i komisji rewizyjnej. W
sprawozdaniu z działalności Zarządu prezes jednostki po-
wołując się na główne cele i zadania statutowe OSP tj. udział
w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie poża-

rów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środo-
wiska oraz innych klęsk i zdarzeń, szczególnie podkreślił dużą
rolę i wielkie zaangażowanie bratkowickich strażaków w nie-
sienie pomocy innym w potrzebie. Najbardziej znaczącym
przykładem był udział kilkunastu członków OSP Bratkowi-
ce w usuwaniu skutków powodzi jaka nawiedziła miasto Rop-
czyce i jego okoliczne miejscowości. W akcji trwającej pra-
wie dwie doby brali udział: Mieczysław Leja, Robert Selwet,
Bogdan Jucha, Robert Kwas, Piotr Jucha, Janusz Kania,

Rafał Fabiński, Józef Mazan, Grzegorz Pięta, Józef
Bułatek, Marek Rządeczka, Tadeusz Bednarz, Bog-
dan Majda, Jucha Dawid i Grzegorz Surowiec. W
roku 2009 bratkowicka jednostka brała udział w 31
zdarzeniach: 15 zdarzeń to gaszenie pożarów budyn-
ków mieszkalnych, kotłowni, tartaku, samochodu w
garażu oraz traw i torfowisk, 16 interwencji to wyjaz-
dy do tzw. miejscowych zagrożeń (kolizje i wypadki
drogowe, ścinka nadłamanych konarów drzew, pom-
powania wody z obiektów produkcyjnych, publicz-
nych, piwnic i studni, usuwanie nawisów śnieżnych).
W akcjach ratowniczo-gaśniczych w minionym okre-
sie najczęściej uczestniczyli: Bogdan Jucha 17 razy,
Robert Selwet 14 razy, Mieczysław Pięta 13 razy a

także Rafał Fabiński, Dawid Jucha, Janusz Kania, Piotr
Jucha, Robert Kwas, Jan Górski, Marek Rządeczka. Pod-

Od lewej: wójt gminy Wojciech Wdowik, mł. bryg. Jacek Bzdęga, prezes Zarządu
Gminnego OSP Kazimierz Czyż, prezes OSP Mieczysław Leja, przewodniczący ze-
brania – Tadeusz Bednarz.

(ciąg dalszy na str. 40)

Coraz liczniejsze strażackie grono.

Okazja do wspólnych rozmów.
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noszenie wyszkolenia pożarniczego dla skuteczniejszego pro-
wadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych to zawody oraz ćwi-
czenia i manewry pożarnicze. W roku 2009 takie zawody
odbywały się na stadionie sportowym w Świlczy. Drużyna
OSP Bratkowice wykonała obydwa ćwiczenia w bardzo do-
brych czasach, zajmując wysokie II miejsce. W skład druży-
ny Bratkowic weszli: Robert Selwet, Rafał Fabiński, Paweł
Leja, Sławomir Wojton, Rafał Kula, Grzegorz Górski, Piotr
Wojton, Tomasz Pięta. Trenerem drużyny jest Jan Rogala.
W dniu 26 września ub. roku na terenie zakładu P.P.i H.
Restol oraz przyległego do niego lasu OSP Bratkowice bra-
ła udział w dużych ćwiczeniach z udziałem kilku jednostek
Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa, 15-stu jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu rzeszow-
skiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego oraz 9-ciu jednostek OSP z terenu gminy Świlcza.
Tematyką ćwiczeń było: prowadzenie działań ratowniczo-

gaśniczych podczas pożaru obiektów w dużych zakładach
meblarskich oraz kompleksu leśnego, a także ograniczanie i
usuwanie rozlewisk substancji niebezpiecznych na obszarach
wodnych. Obserwatorzy ćwiczeń pozytywnie ocenili organi-
zację prowadzenia działań gaśniczych na dużą skalę przez
OSP Bratkowice i pozostałe jednostki.

W okresie sprawozdawczym zostało wykonane również
wiele zadań, dzięki którym nastąpiła znaczna poprawa w
funkcjonowaniu Domu Strażaka oraz całej jednostki OSP.
Pomalowano dach nad częścią weselną domu strażaka, wy-
konano wentylację mechaniczną z pomieszczeń kuchennych
części weselnej, wykonano otwory wentylacyjne na sali ta-
necznej, scenie i jadalni oraz odmalowano pomieszczenia
kuchni, korytarzy, myjni naczyń, w ubikacjach w części we-
selnej domu strażaka. Wszystkie te prace pozwoliły wyeli-
minować ciągłe zawilgocenia i zanieczyszczenia pomieszczeń.

Następnie swoje sprawozdania złożyli dh Jan Rogala –
skarbnik oraz dh Jerzy Szczepański – przedstawiciel Komi-
sji Rewizyjnej, który podkreślił, że przeprowadzone kontro-
le finansowe stwierdziły prawidłowość prowadzenia polityki

finansowej jednostki. Plan działalności na rok 2010 przed-
stawił dh Józef Bachórz, podkreślając, że głównym celem
pracy zarządu będą działania w kierunku pozyskania nowe-
go średniego samochodu gaśniczego wraz z wyposażeniem,
oraz dostosowanie obiektów Domu Strażaka w Bratkowi-
cach do wymogów czasów XXI wieku. Potem głos zabierali
zaproszeni goście. Wójt Gminy – Wojciech Wdowik w swym
wystąpieniu gratulując osiągnięć bratkowickich strażaków,
potwierdził starania urzędu o nowe samochody gaśnicze dla
Bratkowic i Świlczy oraz zapewnił o wykonaniu ogrzewania
w bratkowickim Domu Strażaka. Z-ca Komendanta Miej-
skiego PSP Jacek Bzdęga przedstawił statystykę zdarzeń na
terenie całego powiatu rzeszowskiego, podkreślając fakt, że
jednostki Państwowej Straży Pożarnej bez wspomożenia stra-
żaków ochotników same nie podołałyby w usunięciu tych
zdarzeń, że ich funkcjonowanie jest niezbędne. Ponadto
przedstawił szczegółowy plan szkoleń dla strażaków ochot-
ników realizowanych przez komendę w roku 2010. Prezes
ZG Z OSP Kazimierz Czyż przedstawił plany budżetowe na

ochronę p.poż oraz potrzeby szkoleń gminy Świlcza. Są one
dużo większe niż możliwości Komendy Miejskiej w Rzeszo-
wie i dlatego są rozważania czy nie zorganizować dodatko-
wego szkolenia dla strażaków gminy Świlcza. Kapelan po-
wiatowy ks. Józef Książek złożył serdeczne podziękowania
za bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu w potrzebie,
oraz za udział bratkowickich strażaków w uroczystościach
kościelnych, wartach przy Grobie Pańskim i innych uroczy-
stościach patriotycznych. W ogólnej dyskusji wszyscy zebra-
ni z uznaniem odnosili się do działań Zarządu jednostki,
czego dowodem było jednogłośne przyjęcie sprawozdań i
udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok sprawozdaw-
czy 2009. Po zakończeniu się oficjalnej część zebrania, pod-
sumowaniem spotkania był przygotowany smaczny poczę-
stunek, w trakcie którego jeszcze przez długie chwile wy-
mieniano różnego rodzaju strażackie doświadczenia i spo-
strzeżenia.

Tekst i fot. Andrzej Bednarz

(ciąg  dalszy ze str. 39)

Pośród strażaków zaproszeni goście.
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Archidiecezjalna Komisja Litur-
giczna zorganizowała specjalny kilku-
dniowy kurs w Instytucie Teologiczno-
Pastoralnym w Rzeszowie dla fotogra-
fów i kamerzystów. Odbył się on
w marcu br. Cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem, bowiem wzięło w
nim udział 60 uczestników z całej Die-
cezji Rzeszowskiej.

Wykładowcami kursu byli: kanc-
lerz kurii ks. Jan Szczupak, ks. prof.
Stanisław Mazur, ks. dr Jerzy Buczek
– Rektor Wyższego Seminarium Du-
chownego w Rzeszowie. Natomiast
uwagi praktyczne przekazali pan Ta-
deusz Poźniak i Jeremi Czyż. Wszyscy
wykładowcy podkreślali rolę Kościo-
ła, który poświęca, błogosławi, towa-
rzyszy swoim świętym obrzędom w ca-
łej życiowej drodze człowieka – od na-
rodzin począwszy, a na pogrzebie
skończywszy. To wszystko określamy
jednym słowem Liturgia. Dlatego każ-
dy obchód liturgiczny, jako dzieło
Chrystusa – kapłana Jego Ciała czyli
Kościoła jest czynnością w najwięk-
szym stopniu świętą. O tym powinni
pamiętać wszyscy chrześcijanie, także
fotografowie i filmujący różne uroczy-
stości w kościele.

Winni oni pamiętać przed wszyst-
kim o dwóch zasadach:

- by godnie brać udział w liturgii i
nie przeszkadzać w jej sprawowaniu,

- by zachowywać się jak przystało
na człowieka wierzącego i zdającego
sobie sprawę ze świętości liturgii.

Fotograf czy kamerzysta, jeśli chce
dobrze spełnić powierzone zadanie,
utrwalanie na zdjęciach czy filmie róż-
nych wydarzeń związanych ze świętą
liturgią, powinien wiedzieć co te ob-
rzędy oznaczają i co jest w nich ważne
i zasadnicze.

Przed przystąpieniem do fotogra-
fowania czy filmowania w kościele za-
wsze powinniśmy się wylegitymować
u księdza proboszcza i z nim ustalić
co może, a czego nie wolno robić.
Ostatecznie to ksiądz proboszcz
oprócz ogólnych zasad przekazuje
wskazówki, których każdy musi prze-
strzegać. Nie ma prawa zdarzyć się
fakt, gdy podczas ważnej uroczysto-
ści kościelnej jak np. Pierwsza Komu-
nia święta zjawia się kilkudziesięciu
fotografów czy kamerzystów i swoim

zachowaniem zagłuszają świętość
chwili.

Podczas kursu usłyszeliśmy m.in., że
środki społecznego przekazu m.in. fo-
tografia, właściwie użyte, oddają ludz-
kości wielką przysługę, przyczyniają się
bowiem między innymi, do ubogacenia
ducha oraz szerzenia i umacniania kró-
lestwa Bożego. Stąd kościół apelował
na Soborze Watykańskim II o to, by
tworzyć szkoły, instytuty, w których za-
interesowani mogliby otrzymać pełną
informację w duchu chrześcijańskim.
Ludzie mediów, według Dekretu sobo-
rowego powinni starać się dać świadec-
two Chrystusowi, spełniając przed
wszystkim umiejętnie i w duchu apo-
stolstwa swe zadanie, a nawet wspoma-
gając w miarę możliwości wprost dusz-
pasterską działalność Kościoła. W tej
szerokiej perspektywie należy spojrzeć
na posługę tych, którzy pragną utrwa-
lić na fotografii czy filmie wydarzenia
związane z życiem religijnym czy sakra-
mentalnym poszczególnych osób, ro-
dzin czy wspólnot.

Każdy uczestnik kursu, na zakoń-
czenie, otrzymał z rąk ks. biskupa
Edwarda Białogłowskiego zaświadcze-

nie i legitymację uprawniającą go do
fotografowania w kościele.

Przykład modlitwy przed przystą-
pieniem do fotografowania:

Wszechmogący, wieczny Boże, z któ-
rego natchnienia św. Maksymilian Ma-
ria Kolbe wykorzystał najnowsze zdoby-
cze techniki i nauki, by głosić Twą chwa-
łę i nieść ludziom zbawienie, pomnóż w
nas wiarę, abyśmy przez posługę foto-
grafowania i filmowania sprawowaną z
największą czcią dla świętych tajemnic
zbawienia, służyli ewangelizacji w świe-
cie współczesnym. Przez Chrystusa Pana
naszego. Amen.

Uczestnik kursu
Andrzej Bednarz

Og³oszenie
W ramach ogólnopolskich obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, w

100 rocznicę wybudowania na terenie Bratkowic pomnika – kapliczki Grun-
wald /Sitkówka/, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej wraz z innymi
organizacjami społecznymi działającymi na terenie Bratkowic, pod patrona-
tem wójta Gminy Świlcza rozpoczęło przygotowania do obchodów tych uro-
czystości, które odbędą się w lipcu br. To szczególne miejsce, gdzie w roku
1910 nasi dziadowie upamiętniając 500-lecie Bitwy pod Grunwaldem ufundo-
wali pomnik z figurą Matki Bożej i poprzez lata gromadzili się tutaj podczas
uroczystości religijnych i patriotycznych nabrało dla nas szczególnego zna-
czenia.

W związku z powyższym planujemy odrestaurowanie kapliczki Grunwald
oraz przygotowujemy wydanie kolorowego albumu prezentującego wszystkie
kapliczki i krzyże przydrożne znajdujące się na terenie Bratkowic /ok. 80/.
Większość z nich posiada wartość historyczną.

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą do właścicieli posesji, na których
wybudowano kapliczki, o ich odnowienie oraz przygotowanie krótkiej historii
ich powstania. Kapliczki sfotografujemy wiosną br.

Mamy nadzieję, iż następne pokolenia patrzące w przyszłość i przyczynia-
jące się do rozwoju naszej małej Ojczyzny jaką są Bratkowice, dzięki tego ro-
dzaju inicjatywom, podtrzymującym tradycje naszych przodków, będą pielę-
gnować pamiątki przeszłości.

Redakcja

F O T O G R A F I A

to nie tylko zdjêcie
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tem (luty).
Wyjazdy do kina teatru, wycieczki:

- Wyjazd do teatru MASKA na przed-
stawienie pt: „Pinokio”, oraz zwiedza-
nie rynku w Rzeszowie.

Konkursy przeglądy i inne akcje:
- Konkurs wewnątrzprzedszkolny na
najładniejszy karmnik (listopad)
- Akcja „Góra Grosza” (grudzień)

Proponujemy zapisy dzieci na za-
jęcia dodatkowe (płatne przez rodzi-
ców):
- rytmika
- język angielski
- zajęcia taneczne

Opłaty za pobyt dziecka – zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Świlcza
z dn. 07.12.2007 r. Informacje o na-
szej placówce znajdą Rodzice w Biu-
letynie Informacyjnym, przy zapisie
dziecka do przedszkola.

Informujemy, że od 15.03.2010 r.
– 15.04.2010 r. w przedszkolu będą
trwać zapisy dzieci przedszkolnych w
wieku od 2,5 – 5 lat i klasy „0”.

Karty zgłoszeń dzieci można wy-
brać w sekretariacie przedszkola co-
dziennie w godz. od 8:00 – 15:00 oraz
w grupie I, sala nr 15 do godz. 16:00.

Lista dzieci przyjętych do przed-
szkola na rok szkolny 2010/2011 bę-
dzie wywieszona w budynku przed-
szkola w dniu 30.04.2010 r.

Informacje dotyczące zapisu dzie-
ci do przedszkola można uzyskać pod
numerem telefonu: 17 85 51 434.

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!

Na dołączonych zdjęciach prezen-
tujemy umiejętności naszych przed-
szkolaków na balu karnawałowym i ja-
sełkach.

Iwona Oleś

Bal karnawałowy.

Jasełka.

Przedszkole Publiczne w Bratkowi-
cach do realizacji zadań programo-
wych posiada pięć przestrzennych sal
dydaktycznych z przyległymi łazienka-
mi, jadalnię wraz z własnym zapleczem
kuchennym, salę gimnastyczną. W bu-
dynku tym mieści się również Biblio-
teka Publiczna i prywatny gabinet sto-
matologiczny „OLI-DENT”. Patro-
nem przedszkola jest papież Jan Paweł
II. Aby przybliżyć dzieciom sylwetkę
patrona została utworzona sala, w któ-
rej znajdują się pamiątki, albumy,
książki związane z Jego działalnością
w okresie pontyfikatu. Przedszkole
posiada także plac zabaw, który wypo-
sażony jest w huśtawki, zjeżdżalnie,
ławeczki, piaskownice. Na placu orga-
nizowane są także zajęcia ruchowe.
Realizując Program Rozwoju Przed-
szkola zapoznajemy dzieci z tradycja-
mi, kulturą i zabytkami naszego regio-
nu. Rozbudzamy także uczucia, miło-
ści i przywiązania do rodzinnych Stron.
Poznajemy dziedzictwo kulturowe na-
szego regionu jego historie i tradycje,
poprzez organizowanie różnorodnych
zabaw i zajęć dostosowanych do wie-

ku i możliwości percepcyjnych dzieci
z uwzględnieniem różnych form i me-

tod pracy.
Nasze przedszkole otwarte jest dla

wszystkich rodziców, którzy chcą
uczestniczyć z nami w rozwoju swoje-

go dziecka w wieku przedszkolnym.
Organizujemy uroczystości przed-

szkolne:
- Dzień Edukacji Narodowej połączo-
ny z dniem Papieskim (październik)
- Spotkanie z Mikołajem (grudzień)
- Jasełka przygotowane przez grupę 6-
latków(grudzień)

- Dzień Babci i Dziadka (styczeń)
- Spotkanie z lekarzem oraz policjan-

BÊDÊ PRZEDSZKOLAKIEM
Przedszkole to nie tylko placówka zabezpieczająca potrzeby pracujących

rodziców, sprawująca opiekę nad dzieckiem lecz, również jest to miejsce wspo-
magania rozwoju dziecka w toku organizowanych sytuacji edukacyjnych.
Tutaj budzimy i zaspakajamy naturalną dziecięcą ciekawość światem, szu-
kamy dróg wychowawczych, dydaktycznych do zapewnienia wszystkim dzie-
ciom wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ich osobowości.
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Tymi słowami zaczyna się przebój
sprzed lat zespołu Skaldowie, jakże
oddający atmosferę i urok aktualnej
pory roku – zimy. W tym roku zima
wyjątkowo dopisała. Śniegu i mrozu nie
brakowało. Taka aura sprzyja wyjściu
na spacer. Jednak z obserwacji otacza-
jącej nas rzeczywistości wynika, że sta-
jemy się coraz bardziej domatorami.
Telewizor ze swoimi serialami, kompu-
ter z Internetem, stają się nieodzownym
atrybutem naszego spędzenia czasu w
domowych pieleszach. Jeżeli już musi-
my wyjść z domu gdzieś dalej to zazwy-
czaj czeka już samochód. Bo zimno, śli-
sko, daleko...

Przywołując w pamięci lata dziecin-
ne i młodzieńcze, pojawia się przed
naszymi oczami zimowy pejzaż, jakże
barwny i kolorowy. Ludzie idący pie-
szo do sklepu, w niedzielę do kościoła,
dzieci lepiące śnieżne bałwany, rzuca-
jące śnieżnymi kulkami. Chłopcy gra-
jący w hokeja tam, gdzie tylko znaleźli
kawałek lodu, łącznie z drogami. A na
drogach ruch niewielki, bo przecież sa-
mochody we wsi można było policzyć
na palcach jednej ręki. Zaprzęgi kon-
ne i sanie stanowiły przeważający śro-
dek lokomocji. Sklepów GSU jak na le-

karstwo, do których chleb dowożony był
saniami. I ten zapach ciepłego chleba
długo unoszący się w powietrzu po
przejechaniu sań...

Poddając się urokowi tegorocznej
zimy, członkowie TMZB postanowili
aktywnie wykorzystać niedzielne, zimo-
we popołudnie w Bratkowicach. Nie-
śmiała propozycja zorganizowania kuli-
gu urzeczywistniła się 7 lutego 2010
roku. Trasę kuligu obraliśmy zgodnie,
udając się w północno-wschodnią część
wsi. Punktualnie o godz 1400 pod leśni-
czówką do ciągnika, którym kierował
Piotr Jucha, podpięliśmy sanki i wyru-
szyliśmy w kierunku Zastawia II. Tem-
po jazdy było ostre, a na ostatnich san-
kach uczestnik kuligu dokonywał kaska-

Kiełbasa bardzo wszystkim smakowała. (ciąg dalszy na str. 44)

Pêdz¹,

pêdz¹

sanie...
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derskich wyczynów, aby z nich nie spaść.
Pierwszy przystanek i nawrót na pętli
koło kapliczki, pamiątkowe zdjęcie i
dalej w drogę! Przejeżdżając koło leśni-
czówki, na parkingu dostrzegliśmy mło-
dzież palącą ognisko i smażącą kiełba-
ski. Słychać było głośne śmiechy i żarty.
Kolejnym przystankiem był Leśny Za-
kątek. Tu chwila postoju, zadumy, pa-
miątkowe zdjęcie i znów w drogę. W
międzyczasie, do krzyża milenijnego
dochodziły pojedyncze osoby. Widać, że
potrzeba odwiedzenia tego miejsca była
silniejsza. Nie przeszkodziły nawet trud-
ne warunki atmosferyczna. Zima w le-
sie przy pięknej pogodzie jest urocza.
Zwisające gałęzie przygniatane puchem
śniegu, promienie słońca przebijające się
do dróżek leśnych. Wyjeżdżając dalej
drogą od, dostrzegliśmy usytuowane
przy niej stacje drogi krzyżowej – jakże
widoczne i wymowne na tle ośnieżonych
drzew. Jadąc dalej w las zatrzymujemy
się przy krzyżu pasyjnym i robimy na-
wrót. Łyk herbaty z termosu i ruszamy
w drogę powrotną. W pobliżu drogi do-
strzegamy płonące ognisko, przy którym
grzeją się dzieci z rodzicami. Końcowym
etapem naszego kuligu jest ognisko nad

zalewem. Przygotowane wcześniej suche
drewno szybko się zapala. Plonie ogni-
sko otoczone śnieżnej pokrywy, Smaży-
my kiełbaski popijając gorącą herbatą.
Rozmawiamy. Nikt z uczestników tego
nie mówi, ale czujemy, że cofnęliśmy
czas o 20, a może więcej lat. Zostawili-
śmy na chwilę troski dnia codziennego.

Takie naładowanie pozytywną energią
jest potrzebne każdemu. Zapada szyb-
ko zmrok. Odjeżdżając do domów po-
stanawiamy, że w przyszłym roku musi-
my to powtórzyć. Z kopyta kulig mknie...

Tadeusz Pięta

Fot. A. Bednarz

Na wstępie pragnę gorąco i serdecznie podziękować za
mandat zaufania, jakim mnie Państwo obdarzyliście pod-
czas wyborów na sołtysa Bratkowic w dniu 25 października
2009 r.

Śladem mojego poprzednika śp. Jana Bułatka będę in-
formował Państwa na łamach kwartalnika „Ziemia Bratko-
wicka” o wszystkich wydarzeniach i pracach, jakie w ostat-
nim czasie miały miejsce w Bratkowicach. I tak:
- od 1 października ub. roku w Bratkowicach działa agen-

cja pocztowa, która mieści się w sklepie wielobranżowym
„Alpago” (obok dawnej poczty). Agencja powstała wsku-
tek likwidacji Urzędu Pocztowego w Bratkowicach;

- w październiku ub. roku na Zapolu wykonano zjazd z
drogi powiatowej na drogę gminną w kierunku wschod-
nim. W tym celu przywieziono jeden samochód kamie-
nia i dwa samochody kory asfaltowej;

- od dnia 2 listopada ub. roku został uruchomiony dowóz i

odwóz dzieci do Zespołu Szkół nr 1 w Bratkowicach z
przysiółków Zastawie I i II, Dąbry i Zapole;

- 10 listopada ub. roku w Bratkowicach odbyły się gminne
obchody Dnia Niepodległości. Rozpoczęły się one Mszą
św. w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu przedsta-
wiciele poszczególnych delegacji złożyli wieńce i kwiaty
przed pomnikiem pomordowanych żołnierzy AK. Następ-
nie w Zespole Szkół w Bratkowicach odbyła się uroczy-
sta akademia;

- w połowie listopada ub. roku na drogę gminną na Dą-
brach pod lasem, w kierunku posesji pana Sroki, przy-
wieziono i rozrównano 6 samochodów kory asfaltowej;

- w listopadzie ub. roku odbyło się również spotkanie w
Zespole Szkół w Bratkowicach w sprawie rozbudowy
szkoły. W miesiącu tym pogłębiono i wyłożono korytka-
mi oraz płytami betonowymi przydrożny rów przy dro-
dze powiatowej na Piaskach w kierunku Bud Głogow-
skich. Roboty wykonano na długości około 60 m;

- późną jesienią ub. roku na terenie stadionu sportowego
zainstalowano oświetlenie płyty stadionu i wykonano
wylewki w Domu Sportowca;

- w dniach 17 grudnia ub. roku i 24 stycznia br. w Szkole
Podstawowej nr 3 w Bratkowicach i w Zespole Szkół od-
były się akademie z okazji „Dnia Seniora”;

- w miesiącach zimowych dbano o odśnieżanie i prawidło-
we utrzymanie dróg gminnych i powiatowych. Pragnę za-
uważyć, że gmina do 10 stycznia br. wydała na ten cel 32
procent planowanych środków finansowych.

Sołtys Ryszard Franczyk

(ciąg  dalszy ze str. 43)

Pamiątkowe zdjęcie.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy
Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA

„Trygon – Rozwój i Innowacja”
Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Inno-

wacja” powstała w 2008 roku na bazie Programu Leader,
który jest podejściem przekrojowym, przyczyniającym się
do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie
partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i
wdrażania lokalnych inicjatyw. Lokalne podejście powią-
zane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefinio-
wanie problemów obszaru i określenie sposobów ich roz-
wiązania.

Lokalna Grupa Działania „Trygon Rozwój i Innowa-
cja” skupia aktywnych mieszkańców, podmioty gospodar-
cze, samorządy i ich jednostki organizacyjne oraz stowa-
rzyszenia. Misją przewodnią LGD jest podejmowanie,
wspieranie i finansowanie działań na rzecz lokalnego roz-
woju społeczno - gospodarczego, budowanie kapitału spo-
łecznego poprzez aktywizację mieszkańców, poszukiwanie
środków oraz finansowanie realizacji ich projektów oraz
poprawa zarządzania lokalnymi zasobami gospodarczymi i
kulturowymi, ich waloryzacja poprzez szerokie włączanie
partnerów społecznych i gospodarczych w procesy plano-
wania i wdrażania projektów.

Głównym celem stowarzyszenia jest opracowanie i re-
alizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli wspieranie sze-
roko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich i innych dostępnych środków.

Beneficjenci w ramach realizacji Lokalnej Strategii Roz-
woju mogą uzyskać pomoc dla swoich projektów mieszczą-
cych się w zakresie wybranych działań osi 3 i 4 PROW:
• różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
• tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
• odnowa i rozwój wsi.
• małe projekty

Projekty mogą być dofinansowane w ramach ww. dzia-
łań jeżeli są zgodne z jednym celem ogólnym, jednym celem
szczegółowym oraz jednym przedsięwzięciem zawartym w
Lokalnej Strategii Rozwoju.

Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wska-
zanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu poszcze-
gólnych celów szczegółowych w ramach których będą realizowa-
ne operacje zwanych dalej przedsięwzięciami.

Cel ogólny 1

Budowanie i umacnianie kapitału społecznego poprzez
aktywizację mieszkańców i organizacji społecznych

Cel szczegółowy 1.1
Poprawa stanu domów kultury i innych ogólnodostęp-

nych obiektów wykorzystywanych przez organizacje społecz-
ne.

Cel szczegółowy 1.2
Wyposażenie świetlic wiejskich, bibliotek, zespołów folk-

lorystycznych i artystycznych oraz organizacji społecznych.

Cel szczegółowy 1.3
Zachowywanie i promowanie lokalnych tradycji, produk-

tów, zwyczajów i obyczajów.

Cel ogólny 2

Wykorzystanie lokalnych zasobów kulturowych i środo-
wiskowych dla rozwoju turystyki i wypoczynku w obszarze
LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”.

Cel szczegółowy 2.1
Rozwój usług turystycznych i agroturystycznych.

Cel szczegółowy 2.2
Budowa infrastruktury turystycznej, sportowej i rekre-

acyjnej.

Cel szczegółowy 2.3
Promocja walorów turystycznych i wypoczynkowych do-

stępnych na terenie LGD.

Cel ogólny 3

Różnicowanie gospodarki i działalności pozarolniczej,
powstawanie nowych i utrzymanie obecnych miejsc pracy.

(ciąg dalszy na str. 46)
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Cel szczegółowy 3.1
Wzrost dochodów gospodarstw rolnych z działalności

pozarolniczej.

Cel szczegółowy 3.2
Zmniejszanie bezrobocia i podejmowanie działalności

gospodarczej.

Cel szczegółowy 3.3
Wzrost umiejętności i aktywności w poszukiwaniu źródeł

finansowania działalności gospodarczej.

Cel ogólny 4

Wzmacnianie potencjału ludzkiego w obszarze LGD.

Cel szczegółowy 4.1
Nabycie nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności przez

członków LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”

Cel szczegółowy 4.2
Nabywanie umiejętności i aktywizacja osób i podmiotów

uczestniczących w realizacji LSR.

Powyższe cele wynikają z charakterystyki i specyfiki ob-
szaru LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”, są zbieżne z
celami Osi 4 „Leader” i Osi 3 „Jakość życia na obszarach
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Operacje realizowane w ramach LSR i przyczyniające się
do realizacji wyżej wymienionych celów ogólnych i szczegó-
łowych można pogrupować w sześć przedsięwzięć:
I. „Kapitał społeczny budujemy wspólnie”
II. „Nasza kultura warta zachowania dla potomnych”
III. „Naturalna tężnia solankowa w Sołonce”
IV. „Nowe miejsca uprawiania turystyki, agroturystyki i ak-
tywnego wypoczynku w naszych gminach”
V. „Poszukujemy nowych źródeł dochodów”
VI. „Nowe umiejętności drogą do sukcesu”

Od Redakcji

W lutym br., podczas spotkania zorganizowanego w Urzędzie Gminy Świlcza przybliżejącego możliwości uzyskania
środków unijnych poprzez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej przedstawił cztery projekty dotyczące rozwoju kultury na terenie Bratkowic. Mamy nadzieję, że doj-
dzie do ich realizacji.

www.lgd-trygon.pl

INFORMACJE O TERMINACH NABORÓW ZOSTANĄ PODANE
W KOLEJNYCH NUMERACH GAZETY

ZAPRASZAMY DO GMINNYCH PUNKTÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO-PROMOCYJNY W BOGUCHWALE
UL. TKACZOWA 146, POKÓJ 118

36-040 BOGUCHWAŁA
TEL/FAKS: (17) 870 15 79, TEL. KOM: 698 166 371

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od 9.00 do 17.00
e-mail: trygon@lgd-trygon.pl

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO-PROMOCYJNY W LUBENI
36-042 LUBENIA 131, POKÓJ 23

TEL: (17) 85 03 914 wew.47
KAŻDY CZWARTEK od 9.00 do 17.00

e-mail: promocja@lgd-trygon.pl

GMINNY PUNKT INFORMACYJNO-PROMOCYJNY W ŚWILCZY
36-072 ŚWILCZA 164, POKÓJ 28

TEL. (17) 86 70 128
KAŻDY WTOREK od 9.00 do 17.00

e-mail: szkolenia@lgd-trygon.pl

(ciąg  dalszy ze str. 45)
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Panie trenerze, prowadzi Pan drużynę „Bratka” od
dwóch sezonów. Kibice i czytelnicy naszej gazety chcieliby
bliżej Pana poznać.

Jestem wychowankiem Stali Rzeszów, w którym to klu-
bie trenowałem i grałem od najmłodszych lat. Jako junior
grałem w Kadrach Podkarpacia i byłem w kadrze ówczesnej
drugoligowej Stali. Pod koniec wieku juniorów, trener Ku-
stra zaproponował mi grę w Stali Łańcut. W czasie mojego
pobytu w tej drużynie Stal awansowała do III ligi.
Grałem tam kilka sezonów, później przeniosłem
się do trzecioligowego Izolatora Bogu-
chwała, gdzie też spędziłem kilka se-
zonów. Kontuzja kolana uniemożliwi-
ła mi dalszy rozwój piłkarskiej karie-
ry. Po operacji grałem jeszcze w kilku
klubach m.in. w Głogowie i Sokołowie.
Kontuzja jednak nie pozwoliła na kon-
tynuowanie gry. Zająłem się trenowa-
niem. Pierwszym zespołem, który tre-
nowałem była drużyna, obecnie
czwartoligowego Strumyka Malawa.
Aktualnie trenuję grupy młodzieżo-
we Stali Rzeszów oraz grupy piłkar-
skie w Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego w V Liceum Ogólnokształ-
cącym w Rzeszowie. Drużynę miej-
scowego Bratka prowadzę od dwóch
lat. Staram się aby zespół prezento-
wał się jak najlepiej, podnosił swoje
piłkarskie umiejętności i w przyszło-
ści awansował do wyższej ligi.

Przed drużyną „Bratka” runda rewanżowa sezonu 2009/
2010. „Bratek” oczywiście będzie walczył o awans?

„Bratek” trenuje i szkoli się, aby grać coraz lepiej. My-
ślę, że jest to widoczne w sposobie i stylu gry. Oczywiście
będziemy walczyć o awans, bo po to trenujemy i podnosimy
swoje umiejętności. Na pewno nie będziemy tego robić na
siłę. Wiadomo, że o ten awans będzie trudno. Wszyscy, któ-

rzy interesują się lokalną piłką wiedzą, że szanse na awans
już mieliśmy w poprzednim sezonie. Niestety, pozaboisko-
we układy nie pozwoliły go nam osiągnąć. Szkoda, bo druży-
na włożyła w grę wiele wysiłku. Może ten trud nie poszedł
na marne, bo chłopcy wiele się nauczyli. Nasza drużyna jest
w stanie wywalczyć awans, byleby nie powtórzyła się sytu-
acja z poprzedniego sezonu.

Część kibiców „Bratka” uważa, że na awans należałoby
poczekać do czasu, aż będziemy mogli grać na własnym sta-

dionie.

A dlaczego mamy czekać, jeśli gramy dobrze, wy-
grywamy mecze i zdobywamy punkty? Jak

pokazuje miejsce w tabeli, widać, że ta
drużyna potrafi grać na obcym stadio-

nie. To znaczy, że są jeszcze więk-
sze możliwości w tym zespole. Wia-
domo, łatwiej gra się na własnym
boisku. Należy się tylko cieszyć, że

drużyna nie mając własnej płyty, uzysku-
je takie wyniki. Uważam, że należy awansować
nie zważając na trudności związane z brakiem wła-

snego boiska.

Czy według pana drużyna
„Bratka” w obecnym składzie mo-
głaby skutecznie powalczyć w

Okręgówce?

Myślę, że tak. Zespół stać na
to aby powalczyć w V lidze. Umie-

jętnościami piłkarskimi, chęcią gry, zaangażowaniem byli-
byśmy w stanie przynajmniej utrzymać się w V lidze. Jedy-
nym problemem jest dość wąska kadra zespołu. W zespole
grają tyko miejscowi zawodnicy, nie ściągamy zawodników z
innych klubów. W wyższej lidze w składzie powinno być przy-
najmniej 16 zawodników.

Rozmowa z trenerem LKS „Bratek” Bratkowice

ARKADIUSZEM STACHYR¥

Bêdziemy walczyæ

o awans

(ciąg dalszy na str. 48)
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W tak dużej miejscowości jak Bratkowice na pewno nie
brakuje młodych talentów piłkarskich. Co należałoby zro-
bić aby nie zostały zmarnowane?

Prowadzę w Bratkowicach zajęcia z młodymi chłopcami
i wiem, że potrafią dobrze grać. Największym problemem
jest brak boisk treningowych, czyli bazy do szkolenia. Tym

PODZIĘKOWANIE
Składam serdeczne podziękowanie Łukaszowi Za-

jąc i Michałowi Kwas za wykonanie pięknej szopki Bo-
żonarodzeniowej dla dzieci z Naszego Przedszkola.

Dyrektor Przedszkola
i wdzięczne przedszkolaki

młodym chłopcom potrzebne są odpowiednie boiska aby
mogli bezpiecznie trenować. Trzeba też zmienić ich mental-
ność w podejściu do treningów. Uzdolnionych piłkarsko
chłopców w Bratkowicach nie brakuje. Ale zamiast sportu,
wybierają inne przyjemności. Aby to zmienić potrzebna jest
odpowiednia osoba trenera (szkoleniowca), który prowadził-
by zajęcia na odpowiednim poziomie.

Jest Pan trenerem, który bardzo emocjonalnie angażuje
się w każdy mecz. Jak Pan odreagowuje stres związany z
meczem?

Śmiechem i żartem. Po takiej dawce emocji najlepiej
pośmiać się i pożartować, to najlepiej odstresowuje. Chciał-
bym aby zawodnicy, których trenuję podobnie odreagowy-
wali stres. Kiedy jest trening czy mecz trzeba dać z siebie
wszystko, ale po meczu nie lubię kłótni czy zwad. Najlepiej
powiedzieć co było dobre, a co złe, obrócić w żart i iść do
przodu.

Czy w drużynie nastąpiły jakieś zmiany personalne w
porównaniu do rundy jesiennej?

Mam nadzieję, że drużynę zasili młody utalentowany
zawodnik z dużymi możliwościami. Jest on wychowankiem
Górnika Zabrze. Obecnie z przyczyn rodzinnych przeniósł
się w okolice Bratkowic i chce u nas grać. Jeśli u nas zagra
na pewno wzmocni drużynę.

Chciałby Pan coś dodać od siebie na koniec naszej roz-
mowy?

Chciałbym zaapelować do kibiców o kulturalny doping.
Aby byli z drużyną nie tylko wtedy, gdy jest dobra gra, ale
również w trudnych chwilach. Nieodpowiednie zachowanie
kibiców absolutnie nie pomaga drużynie. Odbija się nega-
tywnie na zawodnikach, co widać później w ich grze, a także
na opinii o klubie w związku i u sędziów. Doświadczyliśmy
tego w ubiegłych sezonach.

Jestem zdziwiony, że w tak dużej miejscowości jest tak
mało sponsorów, którzy by pomogli drużynie. Każda pomoc
jest mile widziana. Moi znajomi nie mogą uwierzyć, że za-
wodnicy „Bratka” grają bez żadnych gratyfikacji, a wręcz w
niektórych sytuacjach ponoszą koszty dojazdu na mecze i
treningi. Wiem, że w innych, mniejszych miejscowościach
wygląda to trochę inaczej. Gorąco apeluję o pomoc klubo-
wi. Na pewno taka pomoc bardzo by pomogła drużynie w
rozgrywkach.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tadeusz Bednarz

(ciąg  dalszy ze str. 47)

Po bardzo udanej rundzie jesiennej (drugie miejsce w
tabeli) nie pozostaje nic innego jak tylko kontynuować udaną
passę i bardzo dobrą grę na wiosnę.

Być może przy odrobienie szczęścia uda się w końcu wy-
walczyć upragniony awans do V ligi. Już na początku stycz-
nia zawodnicy „Bratka” pod wodzą trenera Arkadiusza Sta-
chyry rozpoczęli intensywne treningi mające przygotować
drużynę pod względem motorycznym do rundy rewanżowej.
Treningi odbywały się na przemian – raz na hali i raz na świe-
żym powietrzu.

Jak zawsze przed startem rundy nasz zespół rozgrywa
mecze sparingowe. W pierwszym z nich ulegliśmy na wyjeź-
dzie drużynie LKS Trzebownisko 3-2. W kolejnym meczu
zremisowaliśmy w Soninie z miejscową „Sawą” 4-4. Trzeci
sparing rozegraliśmy na własnym zaśnieżonym boisku i ule-
gliśmy „Koronie” Rzeszów 4-3. Następnym naszym przeciw-
nikiem był nasz sąsiad zza miedzy „Trzcianka” Trzciana. Mecz
ten wygraliśmy pewnie 4-1. W kolejnym sparingu zmierzyli-
śmy się z juniorami „Stali” Rzeszów. Na naszym boisku uzy-
skaliśmy remis 4-4.

Do startu rundy pozostało niewiele czasu. Pierwszy mecz
rozegramy jako gospodarze (w Świlczy) 28 marca i zmierzy-
my się z zespołem „Czarnych” Czudec. Natomiast 3 kwiet-
nia w sobotę wielkanocną rozegramy derbowy mecz z dru-
żyną „Świlczanki” Świlcza.

Miejmy nadzieję, że ta runda będzie przełomowa i po
dwóch latach starań uda nam się w końcu wywalczyć awans
do klasy okręgowej.

Damian Hejnig

Przygotowania
do rundy

rewan¿owej
w „Bratku”
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WIELKANOC

2010

Wielkanoc to radosne, wiosenne
święto, podczas którego celebrujemy
najważniejsze wydarzenie chrześcijań-
stwa – tajemnicę śmierci i Zmartwych-
wstania Pańskiego. Tradycja nakazu-
je, by w żadnym domu nie zabrakło w
tym czasie charakterystycznych potraw
i wypieków: rumianych bab, obfitych
w bakalie mazurków czy jaj podanych
na wiele sposobów. Trzeba jednak za-
dbać, aby czas spędzony w kuchni, nie
przysłonił radości rodzinnego święto-
wania.

Polska tradycja potraw wielkanoc-
nych jest bardzo bogata. Większość z
nas jest bardzo przywiązana i dokłada
wielu starań, aby śniadanie wielkanoc-
ne, nazywane święconym pełniło rolę
przewodnika prowadzącego nas przez
kolejne dni. Czekamy na to śniadanie
przez cały Wielki Post, zatem nie dziwi
fakt, że wszystkiego, co znajduje się na
stole staramy się skosztować choćby
przynajmniej po troszeczkę. Życzę, aby
Wielkanoc była radosna, rodzinna,
smaczna i słodka!

Baba orzechowo-

korzenna

Składniki:
- 300 g masła
- 200 g cukru
- 4 jajka
- po 100 g mąki pszennej i ziemniacza-
nej
- 2 łyżki kakao
- 1/2 proszku do pieczenia
- 150 g mielonych orzechów laskowych
- 200 g czekolady deserowej
- 1 cukier waniliowy
- po szczypcie mielonych goździków,
kardamonu i gałki muszkatołowej
- zapach rumowy
- 100 g wiórków kokosowych

K¥CIK

KULINARNY

- 2 mleczne czekolady lub gotowa po-
lewa

Sposób przyrządzenia:
Roztopiony tłuszcz dokładnie ubić

z cukrem i jajkami. Mąkę i proszek do
pieczenia przesiać na masę. Dodać
orzechy, kakao i rozrobić na gładkie
ciasto. Dodać przyprawy, zapach, cu-
kier waniliowy i czekoladę pokrojoną
w kostkę. Ciasto piec w formie do bab
nasmarowanej tłuszczem ok. 55 min.
w 175 stopniach. Lekko przestudzoną
babę polać czekoladą i posypać koko-
sem.

Sa³atka

z rzodkiewk¹

Składniki:
- spory pęczek rzodkiewek
- pęczek szczypiorku
- 2 duże jajka na twardo
- ok. pół szklanki gęstej, kwaśnej śmie-
tany
- ok. łyżki majonezu (lub więcej, jeśli
lubisz ostrą nutkę)
- łyżeczka startego chrzanu (najlepiej
świeżego!)
- łyżeczka posiekanego koperku
- 2 łyżki siekanych ziół (bazylia, melisa,
majeranek...)
- duża szczypta curry
- sól
- pieprz
- można także dodać plasterki ogórka,
porwane liście sałaty, szpinaku, czy
garść kiełków.

Sposób przygotowania:
Rzodkiewki umyć, pokroić w pla-

sterki lub paseczki. Szczypiorek umyć,
drobno posiekać.
Białka jajek pokroić. Wsypać do miski
razem ze szczypiorkiem i rzodkiewka-
mi.
Sos:

Żółtka utrzeć ze śmietaną. Wy-
mieszać z majonezem, chrzanem, ko-
perkiem i posiekanymi ziołami. Sos

doprawić do smaku solą, pieprzem
oraz curry.

Sałatkę polać przygotowanym so-
sem. Delikatnie wymieszać i odstawić do
lodówki przynajmniej na pół godziny.

Bia³a z grzybami

Składniki:
60 dag białej kiełbasy
30 dag pieczarek
1 łyżka mąki
3/4 szklanki gęstej, kwaśnej śmietany
1/2 puszki groszku konserwowej
natka pietruszki
tłuszcz, sól, pieprz, przyprawa maggi

Sposób przyrządzenia:
Kiełbasę włożyć do garnka, zalać

wrzącą wodą i podgrzewać przez 15
minut na małym ogniu. Pieczarki oczy-
ścić, opłukać, pokroić w paseczki i
usmażyć na tłuszczu. Na koniec opró-
szyć mąką, wlać śmietanę i zagotować.
Dodać groszek i posiekaną dokładnie
natkę pietruszki. Doprawić solą, pie-
przem oraz maggi. Kiełbasę wyjąć, po-
kroić na porcje, polać przygotowanym
sosem i dusić kilka minut.

Jaja z szyneczk¹

Składniki:
10 jajek
25 dag szynki
4 łyżki parmezanu
1/4 szklanki śmietany
vegeta
majonez
zielona sałata

Sposób przyrządzenia:
Jajka ugotować na twardo, obrać,

przekroić w poprzek na pół i wyjąć z
nich żółtka. Szynkę, ser i żółtka drob-
no posiekać w kosteczkę. Dodać śmie-
tanę, przyprawić dokładnie vegetą i
dokładnie wymieszać. Białka napełnić
farszem. Górę posmarować majone-
zem i ułożyć na liściach sałaty.

Sos chrzanowy I

Składniki:
4 jajka
1 łyżka świeżego, startego chrzanu

(ciąg dalszy na str. 50)
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KRZY¯ÓWKA

WIELKANOCNA

Poziomo:
1. wspólnota wiernych
2. dzień ustanowienia Eucharystii
3. Wielki Czwartek, Piątek i Sobota
4. umył je Piłat
5. świeca, symbol Zmartwychwstałego Chrystusa
6. kwadratowy obrusik, na którym stoi Kielich
7. boczna w kościele
8. święcone w koszyku
9. gałązka wielkanocna

Litery z zaciemnionego pola czytane pionowo utworzą rozwiązanie.
Opr. daj

1 szklanka gęstej, kwaśnej śmietany
1 łyżka soku z cytryny
2 łyżki posiekanego szczypiorku
2 łyżki posiekanego koperku
3 łyżki posiekanej rzeżuchy
cukier, sól, pieprz

Sposób przyrządzenia:
Jajka ugotować na twardo, obrać

dokładnie ze skorupek, przepołowić.
Żółtka wyjąć, przetrzeć dokładnie
przez sito i utrzeć z sokiem z cytryny.
Wymieszać dokładnie ze śmietaną,
chrzanem, cukrem i solą. Białka po-
siekać, dodać do chrzanu razem z zie-
leniną. Schłodzić.

Ciasto Toffi

Składniki:
Ciasto:
500 g mąki
pół szklanki cukru pudru
150 g miodu
pół kostki margaryny
2 jajka
cukier waniliowy
łyżeczka sody
Krem śmietankowy:
pół litra śmietanki (30%)
3 łyżeczki żelatyny
Polewa:
puszka słodzonego mleka skondenso-
wanego
100 g posiekanych orzechów włoskich

Sposób przyrządzenia:
Mleko w puszce wstawić do garnka

z wodą i gotować 3 godziny pod przy-
kryciem. Z podanych składników
ugnieść ciasto i podzielić na 2 części.
Dwie identyczne formy posmarować
margaryną i wyłożyć papierem do pie-
czenia. Ciasto piec około 25 minut w
piekarniku nagrzanym do 200 st. C.
Śmietankę ubić na puszystą masę, na-
stępnie dodać do niej wcześniej roz-
puszczoną żelatynę. Kremem śmieta-
nowym przełożyć dwa upieczone i wy-
studzone placki. Na wierzchu ciasta
rozsmarować ugotowane mleko. Posy-
pać posiekanymi orzechami.

Mazurek

wielkanocny

z piank¹ bezow¹

Pyszny śliwkowo-orzechowy mazurek
na wielkanocne świętowanie.

Składniki na ciasto:
1/2 kg maki
kostka margaryny
3/4 szklanki cukru
2 jajka
Składniki na wierzch mazurka:
dżem śliwkowy
5 białek
niepełna szklanka cukru
cukier waniliowy

10 dkg orzechów włoskich
Sposób przyrządzenia:

Z przesianej mąki, cukru, margary-
ny i jajek zagniatamy ciasto wkładamy
do na godzinę do lodówki. Spód od
mazurka pieczemy aż nabierze złotej
barwy w temperaturze 2000C.

Jeszcze ciepły placek smarujemy
dżemem śliwkowym. Z białek ubijamy
pianę, a gdy jest już sztywna dodajemy
cukier i cukier waniliowy i ubijamy jesz-
cze około minuty. Ubitą pianę rozkła-
damy na posmarowanym dżemem plac-
ku, posypujemy posiekanymi włoskimi
orzechami i wstawiamy do piekarnika
nagrzanego do 1000C, by piana wyschła
i lekko się zrumieniła.

Bożena Pięta

(ciąg  dalszy ze str. 49)


